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TÜBİTAK DESTEĞİ 

2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 

kapsamında desteklenmektedir. 
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ÖNSÖZ/FOREWORD 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), 

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilmiştir. 

3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Güney Kore, 

Japonya, Avustralya, Hollanda gibi sekiz farklı ülkeden 15 yabancı çağrılı konuşmacı 

iştirak etmiştir. Bu yönüyle UCEK-2019 en çok yabancı çağrılı konuşmacının yer aldığı 

coğrafya ve coğrafya eğitimi kongresi oldu. Ayrıca 22 farklı ülkeden toplam 86 

yabancı coğrafya eğitimcisinin kongreye katılmasıyla da en çok yabancı katılımcıya 

sahip coğrafya eğitimi kongresi olmayı başardı. Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 8 

salonda 3 gün boyunca yoğun bir şekilde devam eden paralel oturumlar ile eğitim 

fakültesindeki 17 adet ders tasarım atölyelerinin gerçekleştiği kongre, 6 Ekim Pazar 2019 

günü biri Kapadokya, diğeri Frig Vadisine olmak üzere 2 arazi çalışmasının 

gerçekleştirilmesi ile sona ermiştir.  

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ’nin konuşmaları ile açılışı yapılan 

kongrede 389 bildiri, 14 poster, 17 ders tasarım atölyesi, 5 çalıştay ve 4 panel yer almıştır. 

Prof. ARTVİNLİ’nin açılış konuşmasının ardından yabancı coğrafya eğitimi birliklerini 

temsilen İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya birlikleri 

yöneticileri kürsüye gelerek açılış konuşmalarını yapmışlardır. 

  
  

 

 

Kongre açılışının hemen ardından Kongre Başkanı Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ’nin 

moderatörlüğünü yaptığı “Coğrafya Eğitimini Desteklemede Coğrafya Eğitimi Birliği 

Perspektifi” (Supporting Geographical Education: Perspective from Associations) 

başlıklı panel gerçekleştirildi.  İlk günün çağrılı konuşmacılarının iştirak ettiği, dinleyicilerin 

simultane çeviri ile Türkçe olarak takip edebildiği bu uluslararası panele katılarak kendi 

ülkelerindeki coğrafya eğitimi birlikleri ve yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi vererek 

soruları yanıtlayan ilgili birliklerin yönetici düzeyindeki panelistler şunlardı: 1.İngiltere 

Şekil 1. UCEK-2019 Kongre Başkanı Prof. Dr. 

Eyüp ARTVİNLİ’nin konuşması 

Şekil 2. IGU Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 

Iain HAY’in konuşmasından 
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Coğrafya Eğitimi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alan KINDER,  2.Almanya Coğrafya 

Eğitimcileri Birliği Başkanı Prof. Inga GRYL, 3.İtalya Coğrafya Öğretmenleri Birliği Başkan 

Yardımcısı Dr. Davide PAVIA, 4.Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU), Coğrafya Eğitimi 

Komisyonu (CGE) Genel Sekreteri Güney Kore’den Prof. Dr. Jongwon LEE, 

5.Avusturalya’dan Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Iain 

HAY,  6.Japonya Coğrafya Eğitimi Birliği Başkanı Prof. Dr. Yoshiyasu IDA. 

 
  

 

 

İlk defa dünyadaki farklı ülkelerin “coğrafya eğitimi” birlikleri yöneticilerinin bu 

düzeyde katıldığı panele ile diğer etkinliklere yoğun dinleyici katılımı olmuş ve 3 gün 

boyunca 700’den fazla katılımcı kongre salonlarını tıklım tıklım doldurmuştur. 

  
  

 

 

Birçok uluslararası üste düzey yöneticinin katıldığı UCEK-2019/Eskişehir’de konuşan 

Japonya Coğrafya Eğitimcileri Birliği Başkanı Prof. IDA: “2011 Büyük Doğu Japonya 

depreminden aldığımız dersler, şimdiye kadar seçmeli okutulan coğrafya dersini 

Şekil 3. Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ’nin moderatörlüğünü yaptığı “Coğrafya Eğitimini 

Desteklemede Coğrafya Eğitimi Birliği Perspektifi” uluslararası panelinden… 

Şekil 4. Japonya Coğrafya Eğitimcileri Birliği 

Başkanı Prof. Dr. Yoshiyasu IDA’nın konuşması 

Şekil 5. İngiltere Coğrafya Eğitimi Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Alan KINDER’ın 

konuşması 
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2022’den itibaren tüm Japonya’da yeniden zorunlu ders olarak okutmaya karar 

vermemize neden oldu” şeklinde belirtti. Dolayısıyla Japonya liselerinde seçmeli 

durumda olan coğrafya dersinin 2022’den itibaren zorunlu hale getirileceği 

anlaşılmaktadır. Ülkemiz açısından coğrafya dersinin liselerde zorunlu mu yoksa seçmeli 

mi olması gerektiğinin tartışıldığı bugünlerde tıpkı Türkiye’deki gibi insan-mekan 

etkileşiminin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Japonya tecrübesinin ülke 

yöneticileri tarafından örnek alınmasını öneriyoruz. Aksi halde ileride ülkemizde de 

insan-mekan etkileşiminden kaynaklanan can ve mal kayıplarının, milli servetlerimizin 

insan-mekan ilişkileri konusunda yeterli eğitim almamış ve bu temelden yoksun gelecek 

yöneticileri tarafından ihmal ve suiistimal edildiği ve bu konuda milli güvenlik konusu 

olacak büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak bir gelecek bizi beklemektedir. 

  
  

 

 

İlk günün çağrılı konuşmacılarından oluşan bir diğer panel ise Afet eğitimi 

konusunda dünya lideri olan Japonya’dan idi. Prof. Dr. KOJI OHNISHI’nin “Disaster 

Prevention Education for Children with Map and Fieldwork” ; Doç. Dr. TAKASHI ODA’nın 

“Establishing Professional Development Framework for Teachers Promoting Disaster 

Education and School Safety: A Recent Practice from Miyagi, Japan”, Prof. Dr. TOSHIO 

HATSUZAWA’nın “Some Characteristics and Problems of the Earthquake Education 

Practices in Japan” isimli konuşmalarıyla katıldığı panel, ülkemizin ihtiyaç duyduğu afet 

bilinci ve afet önleme eğitimi konusunda kongrenin en önemli etkinliklerinden biriydi. 

Japonya tecrübesinin aktarıldığı böyle bir etkinliğe hiçbir yerel aktörün katkı sunmak bir 

yana katılmamış olması ülkemizde bu konuda kat edecek ne kadar çok yol olduğu 

konusunda bir fikir verebilir.   

İlk günün son panellerinden biri de “Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Paneli” idi. 

Doç. Dr. Murat Tanrıkulu’nun moderatör olduğu panele, Türk Patent ve Marka Kurumu 

temsilcisi olarak Şule Pehlivanoğlu katılmış, sürece ilişkin gerekli bilgilendirme ile bu 

konunun güçlükleri, avantajları ve yapılması gerekenler hakkında katılımcıları 

bilgilendirmişlerdir. Sonuçta coğrafyacıların bu konuda da kat etmesi gereken çok yol 

olduğu, coğrafya bölümlerinde bu konunun seçmeli ders olarak okutulmasının iyi bir 

başlangıç olacağı vurgulanmıştır. 

Şekil 6. Almanya Coğrafya Eğitimcileri 

Birliği Başkanı Prof. Dr. Inga GRYL’nin 

konuşması 

Şekil 7. İtalya Coğrafya Öğretmenleri Birliği 

Başkan Yardımcısı Dr. Davide PAVIA’nın 

konuşması 
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Yine kongrenin ilk günü, fuaye alanında coğrafya öğretmeni Mustafa ANDIÇ 

tarafından “Avucumun İçindeki Dünya” isimli bir resim sergisi açılmış ve konuyla ilgili 

çalıştay düzenlenmiştir. 

 
 

 

Kongrenin ikinci günü düzenlenen panellerden birisi de “Coğrafya ve Medya” idi. 

BU panele TRT Haber kanalında İnsan ve Doğa programının yapımcı ve sunucusu 

Serdar KILIÇ ile Atlas Dergisi eski yönetmeni, Mağma dergisi kurucusu Özcan YÜKSEK 

katıldılar. 

Şekil 8. Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Paneli 

Şekil 9. Resim Sergisi: Avucumun İçindeki Dünya 
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Yurtdışından alanlarında uzman çağrılı konuşmacıların yansıra Türkiye’den 

Boğaziçi Üniversitesi İklimi Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ “Dünya’da 

ve Türkiye’de Gözlenen ve Beklenen İklim Değişikliği, Coğrafyacılar” konusunda; 

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Eğitimi Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU da “Havadan Sudan Doğru Bilinen Yanlışlar” 

isimli konuyla çağrılı konuşmacı olarak kongreye katıldılar. 

  
  

 

 

Kongrenin ikinci gününde yer alan en önemli etkinliklerden biri de SSCI’da 

taranan Journal of Geography in Higher Education (JGHE) editörü İngiltere’den Prof. 

Dr. Derek FRANCE tarafından verilen Writing Successfully for the Journal of Geography 

in Higher Education (JGHE) isimli seminerdi. Bu etkinlik ile özellikle Türkiye kaynaklı 

yayınların kalitesini yükseltmek ve SSCI’da taranan bir dergide yayın yapmanın püf 

noktalarını, derginin editörü olan birinci ağızdan dinlemek, böylece gelecekte 

ülkemizden de daha kaliteli yayınları çıkmasına hizmet etmektir. 

Şekil 10. Serdar KILIÇ/ TRT HABER- Doğadaki İnsan: Coğrafya ve Medya Paneli 

Şekil 11. Boğaziçi Ünversitesi’nden Prof. Dr. 

Murat TÜRKEŞ’in konuşması 

Şekil 12. İstanbul Teknik Ünversitesi’nden 

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’nun 

konuşması 
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Kongrenin 2. günündeki çağrılı konuşmacılardan bir diğer, kongre temasına da 

uygun olarak sunum yapan Hollanda’dan Prof. Dr. Tine BÉNEKER idi. Powerful 

Knowledge and Futures Perspectives in Geography Education isimli konuşmasıyla 

güçlü coğrafya eğitiminin nasıl olabileceği konusunda ayrıntılı ve farklı perspektiften 

önemli bir sunum yaptı. Yine ikinci günde de Japonya’dan gelen çağrılı konuşmacılar 

afet önleme, afet bilinci ve afet eğitiminin farklı boyutları hakkında üç çalışma daha 

sundular. Prof. Dr. YOSHIYASU IDA Transition of Description in Geography Textbook as 

far Natural Disaster, Japan; Prof. Dr. TAKASHI SHIMURA Knowledge Structure and 

Students Learning Outcome in Disaster Prevention Education: From geography lesson 

practice on flood in junior high school in Japan, Prof. Dr. YOSHIYUKI MURAYAMA ise 

Teacher-training for Disaster Education: Approaches in Yamagata University 

konularında ülkemiz açısından da oldukça önemli olan sunumlar yaptılar. 

 
 

 

 

Kongrenin ikinci gün etkinliklerinden bir diğer önemli olanı “İlköğretimden 

Yükseköğretime Coğrafya Eğitimi Paneli: Dekanlar Konuşuyor” paneli oldu. Nevşehir 

Hacı Bektaş Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali MEYDAN’ın moderatör 

olduğu panele, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK 

ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakan KOÇ katıldılar. 

Şekil 13. Prof. Dr. Derek FRANCE tarafından verilen Writing Successfully for the Journal of 

Geography in Higher Education (JGHE) Eğitimi 

Şekil 14. Prof. Dr. Tine BÉNEKER’in Powerful Knowledge and Futures Perspectives in 

Geography Education konusundaki sunumundan… 
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Coğrafya eğitiminde idari anlamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarının tartışıldığı 

panele çok yoğun katılım oldu.  

Kongrenin 3. gününde de çağrılı konuşmacılar sunum yaptılar. Portekiz’den Prof. 

Dr. SÉRGIO CLAUDINO NUNES “An International Renewal of Geographical Education 

Network: The Project We Proposed!” isimli sunumuyla; İngiltere’den Prof. Dr. SIMON 

CATLING ise “Geography in Primary Schooling: Essential and Significant for Children” 

isimli, ilkokulda coğrafya eğitiminin önemini İngiltere’den örneklerle sunan oldukça 

önemli bir konuşmaydı. 

 
 

 

 

Üç gün boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların ardından 

6 Ekim Pazar günü Sivrihisar - Frig Vadisi - Seyitgazi rotasında düzenlenen gezi ile 

katılımcılara Eskişehir’in coğrafi, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir kısmının 

tanıtımı yapılmıştır. Buna ek olarak yurtdışından gelen 17 çağrılı konuşmacı ve istekli 

yabancılara, yine 6 Ekim Pazar günü, Tuz gölü, Ihlara Vadisi, Derinkuyu, Göreme ve 

Uçhisarı kapsayan bir Kapadokya arazi gezisi gerçekleştirilmiştir.     

Çok değerli davetli konuşmacılara, Kongre Danışma, Bilim ve Düzenleme 

Kuruluna, çalıştay ve ders tasarım atölyesi gerçekleştiren araştırmacılara ve 

öğretmenlerimize, bildiri sunumları ile kongreye katılım sağlayan tüm araştırmacılara, 

dinleyici olarak kongreye katılan her gruptan değerli katılımcılara ve kongrede 4 gün 

boyunca gönüllü çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çok teşekkür 

ederim.   

Kongrede gönüllü olarak görev alarak çalışan Sosyal bilgiler Öğretmenliği 1. Sınıf 

öğrencilerimize, yüksek lisans öğrencilerimize, ayrıca Anadolu Üniversitesi ve Nevşehir 

Hacıbektaş Üniversitesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden ve diğer 

kurumlardan gönüllü ordumuza katılarak kongre boyunca canla başla çalışan 

öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim.  

Yine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Gürol 

ULUSAY ve ekibine de kongre boyunca gösterdikleri yardımseverlik ve destekleri için 

teşekkür ederim.  

Şekil 15. “İlköğretimden Yükseköğretime Coğrafya Eğitimi Paneli: Dekanlar Konuşuyor” 

panelinden… 
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Bu bildiriler kitabı sadece web sitesinde belirtildiği şekilde sistem üzerinden tam 

metinleri 15 Kasım 2019 tarihine kadar, yine web sitesinde yer verilen şablona uygun 

olarak yazdıktan sonra sisteme yükleyen katılımcıların bildiri tam metinlerini, poster bildiri 

tam metinlerini, panel, çalıştay ve ders tasarım atölyelerinin tam metinlerini 

kapsamaktadır.  

Gerek kongre öncesinde ve kongre boyunca özverili şekilde çalışarak her işe 

koşan ve gerekse yoğun çabalarıyla 2200 sayfadan fazla tutan bu kitabın 

yayınlanmasında büyük emek sahibi olan Araş. Gör. Z. Melis DEMİR ve Araş. Gör. Dr. 

Aliye Nur ERCAN GÜVEN ile Araş. Gör. Rabia GÜRBÜZ US’a ne kadar teşekkür etsem 

azdır. Hiçbir şeye hayır demeden ya da mazeret üretmeden, bıkmadan usanmadan 

koşturdular. İnanılmaz bir özveri ve iyi niyetle çalıştılar. Onlarla gurur duyuyorum.  

Yine aynı sürelerde bizlere yardımcı olan yüksek lisans öğrencilerimiz Ahmet 

Kıyançiçek, Ahmet Yeni, Batuhan Alp, Emre Sevigen, Kübra Bayer, Mehmet Ali Tuner, 

Meliha Güngör, Nagihan Özyurt, Ruşen Büken, Songül Bostancı ve Volkan Koyuncu’ya 

teşekkür ederim.   

UCEK-2019/Eskişehir, coğrafya eğitimi camiasına birçok alanda ilkleri yaşatmış ve 

camianın birlik berberliği konusunda yeni bir hava, yeni bir umut ve yeni bir perspektif 

getirmiştir. Akademisyen, öğretmen ve öğrenci kaynaşmasının ve bütünleşmesinin en 

iyi olduğu kongre olmayı başarmıştır. Uzun yıllardır camianın ihtiyaç duyduğu bu 

birlikteliğin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. 

Kongre için yapılan geri dönütler web sitesine konmuş olup, bu konuda bir fikir 

verebilirler: http://2019.ucek.org/2019-ucek-geri-donut-panosu/ 

Kongre için gelecek yıldan itibaren http://ucek.org/ bağımsız web sitesi kurulmuş 

olup, bundan sonraki tüm kongreler bu adresten duyurulacağı gibi, geçmiş iki yılda 

yapılan kongrelere ait web içerikleri ve siteleri de bu adres üzerine taşınmıştır. Kongrenin 

standartlaştırılma ve profesyonelleştirme süreci konusunda UCEK Kongre yürütme 

Kurulu çalışmalarına devam etmekte olup, tüm gelişmeler http://ucek.org/ sitesinden 

duyurulacaktır.  

UCEK-2020 25-27.06. 2020 tarihlerinde Prof. Dr. Hakan KOÇ’un Kongre 

Başkanlığında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. 

    

  

 

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ 

UCEK-2019 Kongre Başkanı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü  

31.12.2019 

http://2019.ucek.org/2019-ucek-geri-donut-panosu/
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Şekil 16. UCEK-2019/Eskişehir-Türkiye Kongre Toplu Fotoğrafı/ 03 Ekim 2019 

Şekil 17. UCEK-2019/Eskişehir-Türkiye kongre etkinliklerinden görüntüler 
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Kongre Onursal Başkanı / Honorary President of Congress 

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 

  

Kongre Başkanı /Congress Chair 

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   

 

Kongre Düzenleme Kurulu / Organizing Committee  

Prof. Dr. Semra GÜNAY – Anadolu Üniversitesi/Türkiye 

Prof. Dr. Yaşar SARI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Türkiye 

Prof. Dr. Ali MEYDAN – Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi/Türkiye 

Prof. Dr. Nazlı GÖKÇE - Anadolu Üniversitesi/Türkiye 

Doç. Dr. Erdoğan KAYA - Anadolu Üniversitesi/Türkiye 

Doç. Dr. İsmail ACUN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Türkiye 

Dr. Niyazi KAYA – Millî Eğitim Bakanlığı/Türkiye 

Hakan CIRIT – Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü/Türkiye 
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11. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM 
TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi, ali.gulersoy@deu.edu.tr 

Dr. Ali İLHAN, Artvin Çoruh Üniversitesi, alilhan@artvin.edu.tr 

Özet 

Çalışmanın amacı, 11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018) kazanımlarının yenilenmiş Bloom 
taksonomisine göre ünitelere dağılışını ve seviyesini ortaya çıkarmaktır. Araştırma doküman incelemesi 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında 
yer alan 40 kazanım incelenmiştir. Araştırmanın güvenirlilik katsayısı .72 olarak saptanmıştır. 11. Sınıf 
coğrafya dersi öğretim programın yer alan doğal sistemler ünitesi 4 kazanımdan, beşeri sistemler ünitesi 20 
kazanımdan, küresel ortam ve bölgeler ünitesi 9 kazanımdan ve çevre ve toplum ünitesi 7 kazanımdan 
oluşmaktadır. Bilgi boyutu analiz bulgularına göre doğal sistemler ünitesinde yer alan 4 kazanımdan 3’ü 
kavramsal bilgiden oluşmaktadır. Beşeri sistemler ünitesinde yer alan toplam 20 kazanımın 19’u kavramsal 
bilgiden oluşmaktadır. Küresel ortam ünitesinde bulunan toplam 9 kazanım kavramsal bilgiden oluşmaktadır. 
Çevre ve toplum ünitesinde bulunan 7 kazanımın tamamı kavramsal bilgiden meydana gelmektedir. Bilgi 
boyutu kazanımlarının %95’i (38 kazanım) kavramsal, %5’i (2 kazanım) olgusal bilgiden oluşmaktadır. 
Programda, bilgi boyutunda daha çok kavramsal bilgi seviyesinde kazanıma yer verilirken, işlemsel bilgi ve üst 
bilişsel bilgi düzeyinde kazanımlara yer verilmemiştir. Bilişsel süreç boyutunda kazanımların anlama düzeyinde 
yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bilişsel süreç boyutu kazanımlarının %43’ü (17 kazanım) anlama 
düzeyinde, %30’u (12 kazanım)  değerlendirme ve %25’i (10 kazanım) çözümleme düzeyinde, %2’si (1 
kazanım) yaratma düzeyinde yer almaktadır. Programda bilişsel süreç boyutunun hatırlama ve uygulama 
düzeyinde kazanımlara yer verilmemiştir. Doğal sistemler ünitesinde bulunan 4 kazanımın 3’ü anlama 
düzeyinde yer alırken, beşeri sistemler ünitesinde yer alan 20 kazanımın 9’u anlama düzeyinde bulunmaktadır. 
Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde yer alan 9 kazanınım anlama (3 kazanım), çözümleme (3 kazanım) ve 
değerlendirme (3 kazanım) seviyelerinde yer aldığı saptanmıştır. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan toplam 7 
kazanım anlama (2 kazanım) çözümleme (2 kazanım) ve değerlendirme (3 kazanım) düzeylerinde yer 
almaktadır. Kazanımların homojen bir dağılış göstermediği görülmektedir. Program kazanımları analizleri 11. 
Sınıf coğrafya dersi öğretiminin bilgi boyutunda büyük ölçüde kavramsal düzeyde, bilişsel süreç boyutunda ise 
ağırlıklı olarak anlama basamağında yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları ile üst seviye 
bilgi ve bilişsel süreç boyutları ile ilgili kazanımların yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Programda, öğrencilerin 
daha çok zihinsel etkinlikler yapmasını sağlayıcı üst düzey bilgi (İşlemsel bilgi ve üstbilişsel bilgi) ve bilişsel 
süreç basamaklarına (Uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma) uygun kazanımlara yer verilmelidir. 
Öğretmenlere kendilerini yetiştirmelerini sağlayıcı uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri verilmelidir. 11. 
Sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımları uygulanabilirliğini sağlamak için öğretme-öğrenme 
sürecinin her kazanıma göre nasıl yapılandırılacağını açıklayan öğretmen kılavuz kitapları öncelikli olarak 
hazırlanmalı ve coğrafya dersi öğretmenlerinin erişimine açılmalıdır. Araştırmamızın daha sonra yapılacak 
çalışmalara katkı sunması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kazanım, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, 11. Sınıf, Ünite,  Coğrafya Dersi Öğretim 
Programı 

EVALUATION OF ACHIEVEMENTS OF 11th GRADE GEOGRAPHY COURSE CURRICULUM ACCORDING 
TO THE REVISED BLOOM TAXONOMY 

Abstract 

Purpose of study is to reveal distribution into units and level of achievements of 11th Grade Geography 
Course Curriculum (2018) according to the Revised Bloom’s Taxonomy. The study was carried out using method 
of document review. In the scope of the study we examined 40 achievements which take a place in 11th Grade 
Geography Course Curriculum. Reliability of coefficient of the study was determined as .72. In 11th Grade 
Geography Course Curriculum, unit of natural systems consists of four achievements; human system of twenty 
achievements; global environment and regions of nine achievements; and unit of environment and society 
consists of seven achievements. According to analysis findings of knowledge dimension, 3 out of 4 achievements 
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which take place in unit of natural systems comprises of conceptual knowledge. 19 out of 20 achievements in 
total, which take place in human systems, consist of conceptual knowledge. The total of 9 achievements in the 
Global Environment Unit consists of conceptual knowledge. All of 7 achievements which take place in unit of 
environment and society consist of conceptual knowledge. 95% (38 achievements) of achievements of 
knowledge dimension comprises of conceptual knowledge and 5% (2 achievements) of them consists of factual 
knowledge. On the knowledge dimension in the curriculum, while more places were given to the achievement in 
conceptual knowledge level, no places to achievements in level of procedural and meta cognitive knowledge.   It 
is seen that, in cognitive process dimension, achievements gained densify in the understand level. %43 (17 
achievements) of achievements of congitive process dimension takes place in the understand level; %30 (12 
achievements) of them in the evaluate level; and %25 (10 achievements) in the analyze level; and %2 (1 
achievement) in the create level. No places were given to achievements of levels of remember, and apply of 
cognitive process dimension. While 3 out of 4 achievements in the unit of natural systems take place in the 
understand level, 9 out of 20 achievements in human systems appear in the understand level. It was determined 
that 9 achievements in the unit of global environment and regions took place in levels of understand (3 
achievements), analyze (3 achievements) and evaluate (3 achievements).  Total 7 achievements in the unit of 
environment and society take place in levels of understand (2 achievement), analyze (2 achievements) and 
evaluate (3 achievements). As is seen, achievements do not show a homogeneous distribution. Analyses of 
curriculum achievements present that teaching of 11th grade geography course should be done greatly in 
conceptual level in knowledge dimension and heavily in the understand level in cognitive process dimension. It 
revealed that, through analysis results, achievements of dimensions of higher-level (meta) knowledge and 
congitive process were unsufficient. In the curriculum, place should be taken to achievements which appear in 
the stages of higher-level knowledge (procedural and meta cognitive) and of congitive process (apply, analyze, 
evaluate and create), which would enable students to carry out more mental activities. The applied in-service 
training seminars which would enable teachers to improve themselves should be given to them. In order to 
provide applicability of achievements of curriculum of 11th grade geography course, teacher guidebooks should 
be firstly prepared, which explain how process of teaching and learning would be constructed (structured) 
according to each achievement, and they should be opened to access for teachers of geography course. We 
expect that our study will contribute to next studies.         

Keywords:  Achievement, the Revised Bloom’s Taxonomy, 11th Grade, Unit, Geography Course Curriculum 

 

Giriş 

Küresel ilişkilerin gelişmesi ve hızlı teknolojik gelişmeler, öğretme ve öğrenme alanında meydana gelen 
yeni gelişmeler öğrenme alışkanlıklarımız üzerinde de etkili olmaktadır. Bilgiyi edinme-aktarmada ve üst 
düzey düşünme becerilerimizin gelişmesinde öğretim programları önem kazanmaktadır. Günümüz 
eğitiminin temel hedeflerinden biri düşünen, sorgulayan ve bilgi üreten bireylerin yetiştirilmesini 
sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için hazırlanan öğretim programlarının hazırlanmasında Bloom 
taksonomisi çağımıza en uygun araçlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Herhangi bir öğretim programı hedef, içerik, öğrenme-öğretme ile ölçme ve değerlendirme 
bileşenlerinden oluşmaktadır (Çelenk, 2016: 1). Öğretim programını oluşturan bu bileşenler bilimsel ve 
teknolojik alanlardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli gelişmekte ve yenilenmektedirler. Öğretim 
programlarının ilk bileşeni olan hedefler (Kazanımlar) programın şekillenmesini sağlayan en temel 
unsurlardan biridir. Öğretim programı hedeflerini saptayabilmek için taksonomik yaklaşımlar geliştirilmiştir 
(Ekşioğlu, 2016: 114-115).  

Öğretim programı, öğrenci davranışlarında istenilen değişiklikleri meydana getirmek için detaylı olarak 
oluşturulan planlamaya denilmektedir (Aşılıoğlu, 2014: 20-21). Taksonomi ise eğitim-öğretim etkinlikleri 
sonucu bireyin göstermesi beklenen istendik davranışların basitten zora, somuttan soyuta bir birinin ön 
koşulu biçiminde aşamalı sınıflamasıdır (Sönmez, 2015: 31; Duman, 2015: 23).  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kazanımı, öğretim sürecinde planlanmış ve düzenlemiş yaşantılar ile bireyin 
göstermesi beklenen bilgi, beceri, davranış ve değerler olarak ifade etmektedir. Kazanımlar öğretim 
programında öğrencilerin gelişim seviyesi ve öğrenme alanı niteliklerine göre basitten zora, somuttan soyuta 
göre sıralanmaktadır. Kazanımlar, öğrenciye yönelik yazılır, öğretmene yönelik değildir. Kazanımlar 
öğretmenin ne yapacağını belirtmek için yazılmaz. Öğretim programında öğretim etkinlikleri ile öğrencinin 
ne kazanacağını belirtmek için yazılan ifadelerdir (Duman, 2015: 24; MEB, 2009: 19; Küçükoğlu, 2016: 10). 
MEB 2018 yılı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında (CDÖP) yer alan doğal sistemler ünitesinde 
11.1.1. numaralı kazanım “Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar”  (MEB, 2018: 
26) örnek kazanım ifadesi olarak verilebilir.  
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Kazanımların öğretim programlarında basitten karmaşığa, somuttan soyuta şeklinde ifade edilmesi için 
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel taksonomik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bloom tarafından 1956 yılında 
geliştirilen ve 2001’de revize edilen Bloom’un bilişsel alan taksonomisi öğretim programı kazanımlarını 
sınıflamada en yaygın kullanılan taksonomilerden biridir (Bümen, 2006: 3; Tanık ve Saraçoğlu, 2011: 236). 
Bu neden ile MEB tarafından 2018’de yayınlanan 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisi bilgi ve bilişsel süreç basamaklarına göre analiz edilmesi önem 
kazanmaktadır.   

Coğrafya dersi öğretim programlarında yenilenmiş Bloom taksonomisinin kullanımı ile ilgili literatür 
incelendiğinde bazı çalışmalar (Akengin, 2008; Artvinli, Bulut ve Kaya, 2008; Çomak ve Güncegörü, 2012; 
Demiralp, 2017; Geçit, 2008; Gülersoy, 2007; Ünlü, 2014; İlhan, 2018;  İlhan ve Gülersoy, 2019a; İlhan ve  
Gülersoy, 2019b; İlhan, 2019) dikkat çekmektedir. Ancak MEB tarafından hazırlanan 2018 yılı 11. Sınıf 
Coğrafya Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre ele alan çalışmaların 
olmadığı görülmektedir. Literatürde görülen bu eksiklik çalışmanın yapılmasında önemli bir etken olmuştur. 

 

Kuramsal çerçeve 

Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi. Bloom her öğrencinin algı düzeyinin farklı olduğunu belirterek, 
bireysel farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği, öğrenme 
ürünleri faktörleri kontrol ederek, ek çalışma ve zaman ile bütün bireylerin verilmek istenilen bilgiye 
erişmesinin sağlanabileceğini ifade etmiştir. Bu amaç ile bilişsel alan taksonomisi Bloom tarafından 1956 
yılında geliştirilmiştir. Taksonomi, öğrenme ve öğretme süreçleri için sistematik sınıflandırma üzerinde 
odaklanmaktadır. Bilişsel alan taksonomisi bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 
basamaklarından meydana gelmektedir. Taksonominin bilgi, kavrama ve uygulama basamakları alt düzey 
düşünme becerilerini, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları ise üst seviye düşünme becerileri üzerine 
yoğunlaşmaktadır (Anderson, 2005: 104; Churches, 2008: 1; Tutkun, 2012: 15-16; Tablo 1). Taksonomi 
davranışları basitten zora, somuttan soyuta doğru birbirinin ön şartı olacak şekilde kademeli olarak 
sınıflandırmaktadır. 1956’dan sonrasında bilişsel psikoloji, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-
değerlendirme alanındaki gelişmeler nedeni ile taksonomi 2001 yılında yenilenmiştir. 

Tablo 1 

Bloom’un Orijinal Bilişsel Alan Taksonomisi (Churches, 2008: 1) 

Alt düzey düşünme becerileri 

1. Bilgi (Knowledge) 
2. Kavrama (Comprehension) 
3. Uygulama (Application) 
4. Analiz (Analysis) 
5. Sentez (Synthesis) 
6. Değerlendirme (Evaluation) 

 
Üst düzey düşünme becerileri 

 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. 2001 yılında orijinal Bloom taksonomisi üzerinde yapılan değişiklik ile 
Bloom tarafından tek boyutlu yapılan sınıflandırma bilgi ve bilişşsel süreç boyutları şeklinde iki boyut altında 
yeniden düzenlenmiştir (Tablo 2). Orijinal Bloom taksonomisinde yapılan düzenleme ile bilgi boyutu 
hedefleri isim olarak, bilişsel süreç boyutu hedefleri eylemsi/fiil şeklinde yapılandırılmıştır (Amer, 2006: 
218; Pickard, 2007: 47; Komisyon, 2018: 351-356; Tablo 2). 
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Tablo 2 

 Yenilenmiş Bloom Tablosu 

 
 

 
BİLGİ BİRİKİMİ BOYUTU 

 
BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 

1. 
Hatırlama 

2. 
Anlama 

3. 
Uygulama 

4. 
Çözümleme 

5. 
Değerlendirme 

6.  
Yaratma 

A. Olgusal Bilgi       

B. Kavramsal Bilgi       

C. İşlemsel Bilgi       

D. Üstbilişsel Bilgi       

Komisyon, 2018: 36 

 

Bilgi birikimi boyutu. Bilgi birikimi boyutu “Öğrencilere neler öğretilmelidir?”  sorusu üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bilgi boyutu olgusal, kavramsal, işlemsel ve üst bilişsel basamaklarından oluşmaktadır 
(Tablo 2).  

Olgusal bilgi. Herhangi bir disiplinde bulunan öğrencinin o disiplin ile ilgili mutlaka bilmesi gereken temel 
bilgileri içermektedir. Terimler bilgisi ve özel ayrıntılar bilgisi alt basamaklarına ayrılmaktadır (Bümen, 
2006: 5). Örneğin, “Türkiye’de etkili olan iklimleri söyleme, başlıca fosil enerji kaynaklarını ifade etmek”.  

Kavramsal bilgi. Öğretim etkinlikleri ile verilen bilgiyi kullanarak yeni bilgiyi öğrencinin sınıflaması, 
ilişkilendirme yapması ve yorumlamasını kapsamaktadır (Başbay, 2007: 69). “Yağış ve yükselti arasındaki 
ilişkiyi açıklama, İhracat verilerinden yararlanıp grafik oluşturma ve yorumlama” örnek verilebilir.  

İşlemsel bilgi. Bir şeyin nasıl yapılacağı bilgisini kapsamaktadır. Beceri ve algoritmaları, yöntem ve 
teknikleri, özel alanlardaki ve disiplinlerdeki ölçütleri içermektedir (Başbay, 2007: 69). “Harita üzerinde 
yükselti ve eğim hesaplama, profil çıkarma, nüfus piramidi oluşturma gibi etkinlikler” işlemsel bilgiye örnek 
olarak verilebilir.  

Üstbilişsel bilgi. Üstbiliş bilgisi bireyin neyi yapıp yapmayacağının farkındalığı ile ilgilidir. Stratejik bilgi, 
bilişsel görevler ile ilgili bilgi ve kendi kendisi hakkında bilgi alt basamaklarına ayrılmaktadır (Komisyon, 
2018: 37). “Öğrencinin akarsuların yeryüzü şekillerinin oluşum sürecine etkilerini açıklayabileceğinin veya 
açıklamayacağının farkında olması” bu bilgi türüne örnek verilebilir.  

Bilişsel süreç boyutu. Bilişsel süreç boyutu, bilginin nasıl elde edildiği ve uygulanması üzerinde 
durmaktadır. Hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma alt basamaklarından 
meydana gelmektedir.  

Hatırlama. Ders konusu ile ilişkili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme sürecidir. Tanıma ve hatırlama 
alt basamaklarından oluşmaktadır (Krathwohl, 2002: 216). “Öğrencinin göçleri iç ve dış göç olarak ifade 
etmesi” örnek olarak verilebilir. 

Anlama. Öğretim ile ilişkili sözlü ve yazılı iletileri yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç 
çıkarma, karşılaştırma ve açıklama yapma etkinliklerini kapsamaktadır (Komisyon, 2018: 39). “Öğrencinin 
nüfus dağılışı ile iklim arasındaki ilişkiyi açıklaması” örnek olarak verilebilir.  

Uygulama. Öğrenilen bilgiyi karşılaştığı bir problemin üstesinden gelmek için uygulamasını ifade eder 
(Pickard, 2007: 49). “Koordinat sistemini kullanarak bir yerin dünya üzerindeki yerini bulma” bu basamağa 
örnek olarak verilebilir. 

Çözümleme. Öğretim materyalini parçalara ayırma ve her parçanın bütün ile olan ilişkisini analiz 
edebilmeyi kapsamaktadır (Krathwohl, 2002: 216; Komisyon, 2018: 39). “Türkiye’yi coğrafi bölgelere ayırma 
ve bütün ile ilişkisini analiz etme” örnek olarak verilebilir.  

Değerlendirme. Ölçütlerden yararlanarak yorumlama, yargıda bulunma ve eleştiride bulunmayı ifade 
etmektedir (Pickard, 2007: 49: Komisyon, 2018: 39). “Öğrencinin, hızlı nüfus artışını pozitif ve negatif 
etkilerini değerlendirmesi ya da uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel etkilerini değerlendirmesi” örnek 
gösterilebilir.  

Yaratma. Bir bütünün bileşenlerinin uyumlu biçimde bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturmayı 
kapsamaktadır (Amer, 2006: 219; Komisyon,2018: 39). “Öğrencinin, coğrafya dersinde insanın biyosfer 
üzerine etkisi konusunda bir araştırma planlaması” örnek olarak verilebilir.  
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Yenilenmiş Bloom taksonomi tablosu kullanımı 

Ders öğreti programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisinde gösterilebilmesi için 
kazanım cümlesi yapısı incelenmelidir. Kazanım fiil ifadesi bilişsel süreç, isim ifadesi bilgi birikimi boyutunu 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Kazanım cümlesinde birden fazla fiil ifadesi yer alıyorsa bir üst boyutu 
ifade eden fiil ifadesi esas alınmalıdır (Amer, 2006: 218; Komisyon, 2018: 7). 

 Örnek kazanım cümlesi “11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından 
analiz eder” (MEB, 2018: 26). Kazanım isim ifadesi “Madde döngüleri ve enerji akışı ekosistemin devamlılığı 
açısından” kavramsal bilgi basamağında, Kazanım fiil ifadesi “analiz eder” çözümleme basamağında yer 
aldığından kazanım kavramsal bilgi ile çözümleme basamağının çakıştığı B4 hücresinde gösterilir (Tablo 3). 

 

Tablo 3 

 Örnek Kazanımın Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Tablosunda Gösterilmesi 

 
 

 
BİLGİ BİRİKİMİ BOYUTU 

 
BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 

1. 
Hatırlama 

2. 
Anlama 

3. 
Uygulama 

4. 
Çözümleme 

5. 
Değerlendirme 

6.  
Yaratma 

A. Olgusal Bilgi       

 
B. Kavramsal Bilgi 

   11.2.4   

C. İşlemsel Bilgi       

D. Üstbilişsel Bilgi       

 

Araştırmanın amacı 

Çalışmanın amacı, 11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018) kazanımlarının yenilenmiş Bloom 
taksonomisine göre ünitelere dağılışını ve seviyesini ortaya çıkarmaktır. Çalışma MEB’in 2018 yılında 
yayınladığı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında yer alan 40 kazanım ile sınırlıdır. Araştırma 
yapılacak çalışmalara veri sağlaması dışında coğrafya öğretmenlerine öğretim ve değerlendirme yapması 
açısından da önem taşımaktadır. 

Literatürde MEB’in 2018 yılında yayınladığı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
kazanımlarını yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından değerlendiren çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 
neden ile çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada “MEB’in 2018 yılında yayınladığı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımları 
yenilenmiş Bloom sınıflaması açısından hangi seviyededir?” sorusu araştırılmıştır. 

Araştırmanın alt problemleri: 

1. Kazanımlar yenilenmiş Bloom taksonomisi bilgi boyutunda homojen dağılış gösteriyor mu? 

2. Kazanımlar yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel süreç aşamasında homojen dağılış gösteriyor mu? 

 

Yöntem 

Araştırma, doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüştür. Sosyal olgulardan kalan görsel, işitsel, 
istatistiksel ve yazılı kanıtlar olan dokümanlara dayanan doküman analizi yöntemi eğitim bilimleri 
araştırmaları bakımından hem destekleyici bir yöntem hem de araştırmanın sürdürüldüğü asıl yöntem 
olarak kullanılabilir. Yazılı ve görsel materyalin toplanıp incelenmesi şeklinde yürütülen doküman 
incelemesinden nicel ve nitel araştırmalarda yararlanılabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2016: 108). 
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Araştırmada, MEB’in 2018 yılında yayınladığı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının 
yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi yapılmıştır.  

Bu bağlamda 11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 40 kazanım ele alınmış ve 
değerlendirilmesi üç aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada, çalışma kapsamında yer alan 40 kazanım 
yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) kullanılarak araştırmacılar tarafından kategorize edilmiştir. Daha 
sonra benzer çalışmalarda bulunan ve program geliştirme alanında bir doktor öğretim üyesi ve fen bilgisi 
eğitimi alanında bir öğretim görevlisi 40 kazanımı değerlendirmiştir. Üçüncü aşamada kazanımların bilişsel 
süreç ve bilgi boyutu analizi kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerden sonucunda 11. Sınıf Coğrafya Dersi 
Öğretim Programında yer alan toplam 40 kazanımdan 30’u üzerinde fikir birliğine varılmıştır.   

Çalışmanın güvenirlik katsayısı Miles ve Huberman (1994: 64)’ün belirlediği aşağıdaki formülden 
yararlanarak hesaplanmıştır. 

Güvenirlik = Görüş Birliği / Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı 

Güvenirlik = 30/30+10 = .72 

Araştırma güvenirlik katsayısının .70 ve daha fazla olması araştırmanın güvenirliliğini sağlamak için 
gereklidir (Miles ve Huberman, 1994: 64; Tavşancıl ve Aslan, 2001: 81). Bu kapsamda çalışmanın güvenirlilik 
katsayısının .72 olarak tespit edilmesi kazanım analizlerinin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Verilerin analizi 

Çalışmada, MEB’in 2018 yılında yayınladığı 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında bulunan 40 
kazanımın bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre yenilenmiş Bloom tablosundaki konumları tespit edilmiştir. 
11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 40 kazanımın yenilenmiş Bloom taksonomisinde yer 
alan ana ve alt boyutlara dağılımının daha iyi anlaşılması için grafik ve tablolar oluşturulmuştur. 

 

Bulgular 

Bu bölümde 11. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında bulunan 40 kazanımın ünitelere ve bilgi, bilişsel 
süreç basamaklarına göre dağılışı üzerinde durulacaktır. 

 

Kazanımların Ünitelere Dağılışı  

MEB’in 2018 yılında yayınladığı 11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 40 kazanımın 
%50’si (20 kazanım) beşeri sistemler ünitesinde yer almaktadır. Kazanımların %22’si (9 kazanım) küresel 
ortam ve bölgeler ünitesinde yer alırken, %18’i (7 kazanım) çevre ve toplum ünitesinde, %10’u (4 kazanım) 
doğal sistemler ünitesinde yer almaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1.  Kazanımların ünitelere dağılışı 

 

 

 

 



 

7 
 

Kazanımların Bilgi Boyutu Alt Basamaklarına Göre Ünitelere Dağılışı 

Bilgi boyutu kazanımlarının %98’i (39 kazanım) kavramsal bilgi düzeyinde yer alırken %2’si (1 kazanım) 
olgusal bilgi düzeyinde yer almaktadır. 11. Sınıf CDÖP’da bilgi boyutunda işlemsel ve üst bilişsel 
basamaklarını kapsayan kazanımlara yer verilmemiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Kazanımların bilgi boyutu alt basamaklarına göre dağılışı 

Doğal sistemler ünitesinde yer alan toplam 4 kazanım kavramsal bilgi (3 kazanım) ve olgusal bilgiden (1 
kazanım) oluşmaktadır. Beşeri sistemler ünitesinde yer alan 20 kazanımın 19’ü kavramsal bilgi düzeyinde 1’i 
olgusal bilgi düzeyindedir. Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde bulunan 9 kazanımın 9’u kavramsal bilgiden 
oluşmaktadır. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan 7 kazanım kavramsal bilgiden meydana gelmektedir 
(Şekil 3).  

Doğal sistemler ünitesinde yer alan toplam 4 kazanım kavramsal bilgi (3 kazanım) ve olgusal bilgiden (1 
kazanım) oluşmaktadır. Beşeri sistemler ünitesinde yer alan 20 kazanımın 19’ü kavramsal bilgi düzeyinde 1’i 
olgusal bilgi düzeyindedir. Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde bulunan 9 kazanımın 9’u kavramsal bilgiden 
oluşmaktadır. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan 7 kazanım kavramsal bilgiden meydana gelmektedir 
(Şekil 3).  
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Şekil 3. Kazanımların bilgi boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 

Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 

Bilişsel süreç boyutunda kazanımların %43’ü (17 kazanım) anlama, %30’u (12 kazanım) değerlendirme, 
%25’i (10 kazanım) çözümleme ve %2’si (1 kazanım) yaratma düzeyinde yer almaktadır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre dağılışı 

Bilişsel süreç boyutuna yönelik kazanımların ünitelere dağılışına bakıldığında doğal sistemler ünitesinde 
bulunan toplam 4 kazanım anlama (3 kazanım) ve çözümleme (1 kazanım) düzeyinde yer almaktadır (Şekil 
5).  

Beşeri sistemler ünitesinde yer alan 20 kazanımın 9’u anlama, 4’ü çözümleme, 6’sı değerlendirme ve 1’i 
yaratma düzeyinde yer almaktadır (Şekil 5).  

Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde yer alan toplam 9 kazanım; anlama (3 kazanım), çözümleme (3 
kazanım) ve değerlendirme (3 kazanım) seviyesinde bulunmaktadır (Şekil 5). 

Çevre ve toplum ünitesinde yer alan toplam 7 kazanım; anlama (1 kazanım), çözümleme (3 kazanım) ve 
değerlendirme (1 kazanım) düzeyindedir (Şekil 5). 

Çevre ve toplum ünitesinde yer alan toplam 7 kazanım ise anlama (1 kazanım), çözümleme (3 kazanım) 
ve değerlendirme (1 kazanım) seviyesindedir (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 
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Sonuç ve Tartışma 

Analiz bulgularına göre 11. Sınıf CDÖP’da bilgi boyutunda kazanımların %83’ü (33 kazanım) kavrama 
düzeyinde iken 17’si (7 kazanım) olgusal bilgi düzeyinde bulunmaktadır. Bilişsel süreç boyutunda ise 
kazanımların %37’si (15 kazanım) anlama, %32’si (13 kazanım) değerlendirme, %27’si (11 kazanım) 
çözümleme ve %3’ü (1 kazanım) yaratma düzeyinde yer almaktadır  (Tablo 4, şekil 2 ve 4).  

Programda, bilgi boyutunda, en fazla kavramsal bilgiye yönelik kazanımlara yer verilirken, işlemsel ve üst 
bilişsel bilgi basamaklarını içeren kazanımlara yer verilmemiştir. Bilişsel süreç boyutunda en fazla anlama 
düzeyinde kazanıma yer verilirken hatırlama ve uygulama düzeyinde kazanımlara yer verilmemiştir (Tablo 
4, şekil 2 ve 4).  

Bu veriler 11. Sınıf coğrafya dersi öğretiminin ağırlıklı olarak bilgi boyutunda kavrama, bilişsel süreç 
boyutunda anlama düzeyinde yapıldığını ifade etmektedir.  

Tablo 4 

2018 yılı 11. Sınıf CDÖP'nda yer alan kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Dağılışı 

 
 
 
 
 
 
 
Bilgi birikim boyutu 

Bilişsel süreç boyutu 
1
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A. Olgusal bilgi 0 0 0 2 0 0 2 
B. Kavramsal bilgi 0 17 0 8 12 1 38 
C. İşlemsel bilgi 0 0 0 0 0 0 0 
D. Üst bilişsel bilgi 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 0 17 0 10 12 1 40 

 

Kazanımların %50’si (20 kazanım) beşeri sistemler ünitesinde, %22’si (9 kazanım) küresel ortam ve 
bölgeler ünitesinde, %18’i (7 kazanım) çevre ve toplum ünitesinde ve %10’u (4 kazanım) doğal sistemler 
ünitesinde yer almaktadır (Şekil 1). 

Doğal sistemler ünitesinde yer alan 4 kazanım bilgi boyutunda kavramsal bilgi (3 kazanım) ve olgusal 
bilgiden (1 kazanım) oluşurken, bilişsel süreç boyutunda anlama (3 kazanım) ve çözümleme (1 kazanım) 
basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3,5).  

Beşeri sistemler ünitesinde yer alan 20 kazanımın 19’u kavramsal bilgi, 1’i olgusal bilgi basamağında yer 
almakta iken, bilişsel süreç boyutunda anlama (9 kazanım), değerlendirme (6 kazanım), çözümleme (4 
kazanım) ve yaratma (1 kazanım) basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3,5).  

Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde yer alan toplam 9 kazanımın tamamı kavramsal bilgiden 
oluşmaktadır. Bilişsel süreç basamaklarında ise kazanımlar anlama (3 kazanım), çözümleme (3 kazanım) ve 
değerlendirme (3 kazanım) basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3, 5). 

Çevre ve toplum ünitesinde yer alan 7 kazanım kavramsal bilgiden oluşurken bilişsel süreç basamağında 
anlama (2 kazanım), çözümleme (2 kazanım) ve değerlendirme (3 kazanım) basamaklarında yer almaktadır 
(Şekil 3, 5).    

11. sınıf CDÖP’da üst düzey bilişsel süreç basamaklarından çözümleme, değerlendirme ve yaratma 
basamağı düzeyinde kazanımlara yer verilmesine rağmen kazanımların önemli bir kısmı daha düşük seviye 
olan anlama basamağında bilgi boyutunda ise kavramsal bilgi basamağında yoğunluk kazanmaktadır (Şekil 2, 
4). Bu durum programda üst seviye bilgi ve bilişsel süreç boyutları ile ilgili kazanımların yetersiz olduğunu 
göstermektedir.  
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Benzer durum İlhan 2018; İlhan ve Gülersoy 2019a; İlhan ve Gülersoy 2019b tarafından yapılan 
çalışmalarında da belirtilmektedir. Adı geçen çalışmalarda bilgi boyutunda olgusal ve kavramsal bilgi 
gerektiren kazanımlara CDÖP’da daha fazla yer verildiği ifade edilmiştir. Aynı çalışmalarda bilişsel süreç 
boyutunda anlama basamağında daha fazla kazanıma yer verildiği üst düzey bilgi ve bilişsel süreç basamağı 
gerektiren kazanımlara daha az yer verildiği görülmektedir.  

Bu neden ile yeni bir CDÖP hazırlandığında, öğrencilerin daha çok zihinsel faaliyetlerde bulunmasını 
teşvik edici üst düzey bilgi (İşlemsel bilgi ve üstbilişsel bilgi) ve bilişsel süreç basamaklarında ise uygulama, 
çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeyinde (Anderson ve Krathwohl, 2001: 158; Huitt, 2009; Mayer, 
2002: 227) kazanımlara daha fazla yer verilmesi gereklidir. 

Öğretmenlere kendilerini yetiştirmelerini sağlayıcı uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri verilmelidir. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere rehber olacak kılavuz kitap ve kitapçıklar hazırlanmalı ve 
sanal ortamda kullanıma açılmalıdır (Gülersoy, 2007: 163; Artvinli, Bulut ve Kaya, 2008: 56).  

Araştırmamızın daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sunması umulmaktadır. 

Kaynakça 

Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. Studies in Education 
Evaluation, 31,  102-113. 

Anderson, L. & Krathwohl, D. E. (2001). A Taxonomy For Learning, Teaching And Assessing: A Revision Of 
Bloom’s Taxonomy Of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman. 

Amer, A. (2006). Reflections of Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology, 4(1), 213-230. 

Akengin, H.(2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri. 
Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20. 

Artvinli, E., Bulut, İ.; Kaya, N. (2008). 2005 Yılı Coğrafya Dersi Öğretim Programının Uygulanma Düzeyi: 9. 
Sınıf Programı Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (19),  40-59. 

Aşılıoğlu, B. (2014). Eğitim ile ilgili temel kavramlar. M. Arslan (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, içinde (s. 1-
30), Ankara: Anı Yayıncılık. 

Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı 
öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 65-88. 

Bümen, T. N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve 
Bilim, 31 (142), 3-14. 

Churches, A. (2008). Bloom's taxonomy Blooms digitally. Retrieved from 
http://teachnology.pbworks.com/f/Bloom%5C's+Taxonomy+Blooms+Digitally.pdf  adresinden 
edinilmiştir.  

Çomak, N.; Güncegörü, B. (2012). Coğrafya dersi öğretim programının kazanım saatlerine göre 
değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 26,  287-301. 

Çelenk, S. (2016). Eğitimde program tasarlama ve geliştirme süreci. S. Çelenk (Ed.), Öğretim ilke ve 
yöntemleri, içinde (s. 1-34), Ankara: Pegem Akademi. 

Demiralp, N. (2017). Coğrafya Öğretiminde Programların Tasarım ve Program Öğeleri Açısından İncelenmesi 
ve 2017 Öğretim Programı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. 6 (17),  521-545. 

Duman, B. (2015). Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavramlar. B. Duman (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, 
içinde (s. 1-56), Ankara: Anı Yayıncılık. 

Ekşioğlu, S.(2016). Öğretimi planlama. S. Güven ve M.A. Özerbaş (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, içinde (s. 
113-146), Ankara: Pegem Akademi. 

Geçit, Y. (2008). Cumhuriyet dönemi lise coğrafya ö ğretim programları üzerinde bir çalışma. Marmara 
Coğrafya Dergisi, 18, 149-178. 

Gülersoy, A.E. (2007). Eski ve yeni 9-10. sınıf coğrafya öğretim programlarının değerlendirilmesi, Buca 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 163-173. 

İlhan, A. (2018). Analysıs and Evaluatıon of The Outcomes of Geography Course Currıculum of 2018 
Accordıng to The Revısed Bloom Taxonomy. Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalıć &Nudžejma 

http://teachnology.pbworks.com/f/Bloom%5C's+Taxonomy+Blooms+Digitally.pdf


 

11 
 

Obralıć (Eds.), New Horizons in Educational Sciences-II,  içinde (s. 100-120), Mauritius: LAP Lambert 
Academic Publishing.  

İlhan, İ.; Gülersoy, A.E. (2019a). 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının yenilenmiş Bloom 
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. International Journal of Geography and Geography Education, 
39, 1-19.  

İlhan, A., Gülersoy, A.E. (2019b-Mayıs). 9. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş 
Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji 
Sempozyumu (UBEST-2019)  özet kitabı, içinde (s. 46). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. 

Huitt, W. (2009). Bloom et al.’s taxonomy of the cognitive domain. Retrieved from 
https://studylib.net/doc/7382263/bloom-et-al.-s-taxonomy-of-the-cognitive-domain adresinden 
edinilmiştir. 

Komisyon (2018). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. (D. A. Özçelik, Çeviri).  Ankara: 
Pegem Akademi 

Küçükoğlu, A. (2016). Öğretim ile ilgili temel kavramlar. S. Güven & M. A. Özerbaş (Eds.), Öğretim ilke ve 
yöntemleri içinde (s. 1-20), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory Into Practıce, 41(4), 212-218. 

Mayer, R.E. (2002). Rote versus meaningful learning. Theory Into Practice, 41(4), 226-232. 

MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). 
http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce2009.pdf adresinden edinilmiştir. 

MEB. (2018). Orta öğretim coğrafya dersi öğretim programı  (9,10,11 ve 12. sınıflar).  
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203724482-Cografya%20dop%20pdf.pdf adresinden 
edinilmiştir. 

Miles, M. B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage 
Publications. 

Pickard, M.J. (2007). The new bloom’s taxonomy:an overvıew for famıly and consumer scıences. Journal of 
Family and Consumer Sciences Education, 25 (1), 45-55. 

Sönmez, V. &Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Sönmez, V. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri . Ankara: Anı Yayıncılık. 

Tanık, N.; Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi’ne 
göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi. 4 (4), 235-246. 

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. 

Tutkun, Ö.F. (2012).Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış. Sakarya University Journal of 
Education, 1 (3), 14-22. 

Ünlü, M. (2014). Coğrafya Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studylib.net/doc/7382263/bloom-et-al.-s-taxonomy-of-the-cognitive-domain
http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce2009.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203724482-Cografya%20dop%20pdf.pdf


 

12 
 

12. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM 
TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet 

 
Çalışmanın amacı, 12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018) kazanımlarının yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre ünitelere dağılışını ve seviyesini ortaya çıkarmaktır. Araştırma doküman incelemesi 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında 
yer alan 34 kazanım incelenmiştir. Araştırmanın güvenirlilik katsayısı .70 olarak saptanmıştır. 12. Sınıf 
coğrafya dersi öğretim programın yer alan doğal sistemler ünitesi 2 kazanımdan, beşeri sistemler ünitesi 17 
kazanımdan, küresel ortam ve bölgeler ünitesi 11 kazanımdan ve çevre ve toplum ünitesi 4 kazanımdan 
oluşmaktadır. Bilgi boyutu analizine göre kazanımların ünitelere dağılışında kavramsal bilgiye yönelik 
kazanımların ağırlık taşımakta olduğu görülmektedir.  Doğal sistemler,  ünitesinde yer alan toplam 2 kazanım 
kavramsal bilgiden oluşurken beşeri sistemler ünitesinde yer alan 17 kazanımın 17si kavramsal bilgi 
düzeyindedir. Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde bulunan 11 kazanınım 8’i kavramsal bilgiden oluşmaktadır. 
Çevre ve toplum ünitesinde yer alan 4 kazanımdan 2’si kavramsal bilgiden oluşmaktadır. Bilgi boyutu 
kazanımlarının %76’sı (26 kazanım) kavramsal, %24’ü (8 kazanım) olgusal bilgiden oluşmaktadır. Programda, 
bilgi boyutunda daha çok kavramsal bilgi seviyesinde kazanıma yer verilirken, işlemsel bilgi ve üst bilişsel bilgi 
düzeyinde kazanımlara yer verilmemiştir. Bilişsel süreç boyutunda kazanımların %62’si (21 kazanım) anlama 
düzeyinde, %20’si (7 kazanım)  değerlendirme ve %18’i (6 kazanım) çözümleme düzeyinde yer almaktadır. 
Programda bilişsel süreç boyutunun hatırlama, uygulama ve yaratma düzeyinde kazanımlara yer verilmediği 
belirlenmiştir. Bilişsel süreç boyutuna yönelik kazanımların ünitelere dağılışına bakıldığında doğal sistemler 
ünitesinde bulunan toplam 2 kazanım anlama düzeyinde yer alırken, beşeri sistemler ünitesinde yer alan 17 
kazanımın 8’i anlama, 5’i çözümleme ve 4’ü değerlendirme düzeyinde yer almaktadır. Küresel ortam  ve bölgeler 
ünitesinde yer alan 11 kazanınım 7’si anlama seviyesinde 1 kazanım çözümleme ve 3 kazanım değerlendirme 
basamağında yer almaktadır. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan toplam 4 kazanım anlama düzeylerinde yer 
almaktadır. Analiz bulgularına göre programda bilgi boyutunda kavrama düzeyinde (34 kazanım), bilişsel 
süreç boyutunda ise anlama (21 kazanım) düzeyinde kazanımlara daha çok yer verildiği saptanmıştır. Bu 
veriler 12. Sınıf coğrafya dersi öğretiminin ağırlıklı olarak bilgi boyutunda kavrama, bilişsel süreç boyutunda 
anlama düzeyinde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Kazanımların homojen bir dağılış göstermediği 
görülmektedir. Programda üst seviye bilgi ve bilişsel süreç boyutları ile ilgili kazanımların yetersiz olduğu 
görülmektedir. Bu neden ile programda, öğrencilerin daha çok zihinsel faaliyetlerde bulunmasını teşvik edici üst 
düzey bilgi (İşlemsel bilgi ve üstbilişsel bilgi) ve bilişsel süreç basamaklarına (Uygulama, çözümleme, 
değerlendirme ve yaratma) uygun olarak hazırlanmış kazanımlara yer verilmelidir. Öğretmenlere kendilerini 
yetiştirmelerin sağlayıcı hizmet içi uygulamalı eğitim seminerleri verilmeli, rehber olacak kitapçıklar 
hazırlanmalıdır. Araştırmamızın daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sunması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kazanım, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, 12. Sınıf,  Ünite,  Coğrafya Dersi Öğretim 
Programı 

EVALUATION OF THE ACHIEVEMENTS OF 12th GRADE GEOGRAPHY COURSE CURRICULUM 
ACCORDING TO THE REVISED BLOOM TAXONOMY 

Abstract 

Purpose of study is to reveal distribution into units and level of achievements of 12th Grade Geography 
Course Curriculum (2018) according to the Revised Bloom’s Taxonomy. The study was carried out using method 
of document review. In the scope of the study, we examined 34 achievements which take a place in 12th Grade 
Geography Course Curriculum. Reliability of coefficient of the study was determined as .70. In 12th Grade 
Geography Course Curriculum, unit of natural systems consists of two achievements; human system of seventeen 
achievements; global environment and regions of eleven achievements; and unit of environment and society 
consists of four achievements.  According to analysis of knowledge dimension, it is seen that achievements for 
conceptual knowledge bear weight in distributing into units. 2 achievements  in the natural systems unit, 17 
achievements  in the human systems unit, 11 achievements  in the Global Environment Unit and 4 achievements 
in the environment and society unit are at conceptual knowledge level. 100% (40 achievements) of 
achievements of knowledge dimension comprises of conceptual knowledge. On the knowledge dimension in the 
curriculum, while more places were given to the achievement in the conceptual knowledge level, no places to 
achievements in level of factual, procedural and metal cognitive knowledge. In congitive process dimension, 
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62% (21 achievements) of achievements takes place in the understand level; 20% (7 achievements) of them in 
the evaluate level; and 18% (6 achievements) in the analyze level. In the curriculum, it was determined that no 
places were given to achievements of levels of remember, apply and create of cognitive process dimension. When 
distribution of achievements for cognitive process into units have been examined, while total 2 achievements in 
the unit of natural systems take place in the understand level, 8 out of 17 achievements in the unit of human 
systems take place in the understand level; 5 out of them in the analyze level; and 4 take place in evaluate level. 
7 out of 11 achievements in the unit of global environment and regions appear in the understand stage; 1 of 
them in the analyze stage; and 3 appear in the evaluate stage. Total 4 achievements which take place in the unit 
of environment and society are in the understand level. According to analysis findings, in the curriculum, it was 
determined that, more places were given to achievements in comprehension (34 achievements) level in the 
knowledge dimension; and to those in the understand (21 achievements) level in the cognitive process 
dimension. These data reveal that teaching of 12 th grade geography course should be heavily done in the 
comprehension level in the knowledge dimension; and in the understand level in the cognitive process 
dimension. As is seen, achievements do not show a homogeneous distribution. It is seen that, in the curriculum, 
achievements of dimensions of higher-level (meta level) and cognitive process were unsufficient. For this reason, 
in the curriculum, place should be taken to achievements which appear in stages of higher-level knowledge 
(procedural and meta cognitive) and of congitive process (apply, analyze, evaluate and create), promoting 
students to carry out more mental activities. The applied in-service training seminars which would enable 
teachers to improve themselves should be given to teachers. Guidebooks and manuals which would guide to 
teachers should be prepared by Ministry of National Education (MEB), and they should be opened to/for use on 
the virtual environment.  We expect that our study will contribute to next studies. 

Keywords: Achievement, the Revised Bloom’s Taxonomy, 12th Grade, Unit, Geography Course Curriculum 

 

Giriş 

Yaşantı sonucu çevreye uyum süreci olan öğrenmenin kalıcı olmasını etkileyen pek çok faktör 
bulunmaktadır. Bunlar öğrenen ile ilgili, öğrenme yöntemi ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörlerdir. 
Eğitim-öğretim süreçleri ve bireyin kendi yaşantısı öğrenmenin oluşması üzerinde etkilidir. Eğitim-öğretim 
süreçleri ile öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlar öğretim programlarında belirtilmektedir. Böylece 
öğrenmenin kalıcı olması hedeflenmektedir.  Öğretim programlarında öğrencinin eleştirel, yaratıcı 
düşünceye sahip olması, iletişim becerilerini geliştirmesi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi 
gerçekleştirmesi, girişimci bir kişiliğe sahip olması, problem çözme becerisini geliştirmesi gibi davranışları 
kazanması için kazanımlara yer verilmektedir.  

Öğretim programı, belirli öğretim basamaklarındaki sınıf ve derslerde belirlenen amaçlar doğrultusunda 
saptanan hedefleri gerçekleştirmek için okul içinde ve dışında öğrenciye kazandırılması planlan hedefleri 
içeren yaşantılar mekanizmasıdır (Demirel, 2002: 6). 

Öğretim programı hedef, içerik, öğrenme-öğretme ile ölçme ve değerlendirme bileşenlerinden meydana 
gelmektedir (Çelenk, 2016: 1). Kazanımlar (hedefler) öğretim programın şekillendiren temel unsurlardandır. 
Öğretim programı hedeflerini saptayabilmek için taksonomik yaklaşımlar geliştirilmiştir (Ekşioğlu, 2016: 
114-115). 

Kazanımların öğretim programlarında nasıl yer alacağı ile ilgili değişik taksonomik yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bilişsel (Bloom taksonomisi, Taba sınıflaması gibi), duyuşsal (Krathwoh’un sınıflaması, Raths, 
Harmin ve Simons Taksonomisi) ve devinişsel (Dave taksonomisi, Kibler taksonomisi) bunlardan bazılarıdır 
(Sönmez, 2008: 33-36). Bloom tarafından 1956 yılında geliştirilen ve 2001’de revize edilen Bloom’un bilişsel 
alan taksonomisi öğretim programı kazanımlarını sınıflamada en yaygın kullanılan taksonomilerden biridir 
(Bümen, 2006: 3; Tanık ve Saraçoğlu, 2011: 236). Bu neden ile MEB tarafında 2018’de yayınlanan 12. Sınıf 
coğrafya dersi öğretim programında (CDÖP) yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisi bilgi ve 
bilişsel süreç basamaklarına göre analiz edilmesi önem kazanmaktadır.  

Öğrenme kazanımları öğrencinin öğrenme süreci sonunda öğrencinin neleri öğrenmesini ve 
yapabilmesini belirten öğretim programlarında yer alan ifadelerdir.  Kazanım ifadeleri öğrenci merkezlidir. 
Öğretmenin neyi öğreteceğinden çok öğrencinin ne öğreneceğini açıklar. Kazanımlar (hedefler) öğrencilerin 
gelişim düzeyi ve öğrenme alanı özelliklerine göre aşamalı bir şekilde basitten karmaşığa, somuttan soyuta, 
bilinenden bilinmeyene doğru bir birinin ön koşulu olacak biçimde sınıflandırılmaktadır (Sönmez, 2015: 17; 
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Duman, 2015: 23; MEB, 2009: 19).  MEB 2018 yılı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında (CDÖP) yer 
alan çevre ve toplum ünitesinde “12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının 
önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.” (MEB, 2018: 45) örnek kazanım ifadesi olarak 
verilebilir. 

Kazanımlar öğrenmenin belirleyicisidir. Öğretim etkinlikleri süresince öğrencinin neyi niçin 
yapacağından haberdar edilmesi önemlidir. Kazanımların önceden belirlenmesi ve bilinmesi dersleri anlamlı 
ve anlaşılır hale getirir. İçerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirmeden önce yapılacak ilk iş 
kazanımları (Hedefleri) ortaya koyarak öğrenme-öğretme sürecine başlamaktır (Duman, 2015: 23).  

Coğrafya dersi öğretim programlarında yenilenmiş Bloom taksonomisinin kullanımı ile ilgili literatür 
incelendiğinde bazı çalışmalar (Akengin, 2008; Artvinli, Bulut ve Kaya, 2008; Çomak ve Güncegörü, 2012; 
Demiralp, 2017; Geçit, 2008; Gülersoy, 2007; Ünlü, 2014; İlhan, 2018;  İlhan ve Gülersoy, 2019a; İlhan ve 
Gülersoy, 2019b; İlhan, 2019) dikkat çekmektedir. Ancak MEB tarafından hazırlanan 2018 yılı 11. Sınıf 
Coğrafya Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre ele alan çalışmaların 
olmadığı görülmektedir. Literatürde görülen bu eksiklik çalışmanın yapılmasında önemli bir etken olmuştur. 

 

 Kuramsal çerçeve 

Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi.  Bloom her öğrencinin algı düzeyinin farklı olduğunu 
belirterek, bireysel farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği, 
öğrenme ürünleri faktörleri kontrol ederek, ek çalışma ve zaman ile bütün bireylerin verilmek istenilen 
bilgiye erişmesinin sağlanabileceğini ifade etmiştir. Bu amaç ile bilişsel alan taksonomisi Bloom tarafından 
1956 yılında geliştirilmiştir. Taksonomi, öğrenme ve öğretme süreçleri için sistematik sınıflandırma üzerinde 
odaklanmaktadır. Bilişsel alan taksonomisi bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 
basamaklarından meydana gelmektedir. Taksonominin bilgi, kavrama ve uygulama basamakları alt düzey 
düşünme becerilerini, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları ise üst seviye düşünme becerileri üzerine 
yoğunlaşmaktadır (Anderson, 2005: 104; Churches, 2008: 1; Tutkun, 2012: 15-16; Tablo 1). Taksonomi 
davranışları basitten zora, somuttan soyuta doğru birbirinin ön şartı olacak şekilde kademeli olarak 
sınıflandırmaktadır. 1956’dan sonrasında bilişsel psikoloji, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-
değerlendirme alanındaki gelişmeler nedeni ile taksonomi 2001 yılında yenilenmiştir.  

Tablo 1  

Bloom’un orijinal Bilişsel alan taksonomisi (Churches, 2008: 1) 

Alt düzey düşünme becerileri 

1. Bilgi (Knowledge) 

2. Kavrama (Comprehension) 

3. Uygulama (Application) 

4. Analiz (Analysis) 

5. Sentez (Synthesis) 

6. Değerlendirme (Evaluation) 

Üst düzey düşünme becerileri 
 

Yenilenmiş Bloom taksonomisi. 2001 yılında orijinal Bloom taksonomisi üzerinde yapılan değişiklik 
ile Bloom tarafından tek boyutlu yapılan sınıflandırma bilgi ve bilişşsel süreç boyutları şeklinde iki boyut 
altında yeniden düzenlenmiştir (Tablo 2). Orijinal Bloom taksonomisinde yapılan düzenleme ile bilgi boyutu 
hedefleri isim olarak, bilişsel süreç boyutu hedefleri eylemsi/fiil şeklinde yapılandırılmıştır (Amer, 2006: 
218; Pickard, 2007: 47; Komisyon, 2014: 351-356; Tablo 2). 
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Tablo 2 

 Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (Komisyon, 2018: 36) 

 
 

 
BİLGİ BİRİKİMİ 
BOYUTU 

 
BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 

1. 
Hatırlama 

2. 
Anlama 

3. 
Uygulama 

4. 
Çözümleme 

5. 
Değerlendirme 

6.  
Yaratma 

A. Olgusal Bilgi       
B. Kavramsal Bilgi       
C. İşlemsel Bilgi       
D. Üstbilişsel Bilgi       

 
Bilgi birikimi boyutu. Bilgi birikimi boyutu “Öğrencilere neler öğretilmelidir?”  sorusu üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bilgi boyutu olgusal, kavramsal, işlemsel ve üst bilişsel basamaklarından oluşmaktadır 
(Tablo 2).  

Olgusal bilgi. Herhangi bir disiplinde bulunan öğrencinin o disiplin ile ilgili mutlaka bilmesi gereken temel 
bilgileri içermektedir. Terimler bilgisi ve özel ayrıntılar bilgisi alt basamaklarına ayrılmaktadır (Bümen, 
2006: 5). Örneğin, “Türkiye’de etkili olan iklimleri söyleme, başlıca fosil enerji kaynaklarını ifade etmek”.  

Kavramsal bilgi. Öğretim etkinlikleri ile verilen bilgiyi kullanarak yeni bilgiyi öğrencinin sınıflaması, 
ilişkilendirme yapması ve yorumlamasını kapsamaktadır (Başbay, 2007: 69). “Yağış ve yükselti arasındaki 
ilişkiyi açıklama, İhracat verilerinden yararlanıp grafik oluşturma ve yorumlama” örnek verilebilir.  

İşlemsel bilgi. Bir şeyin nasıl yapılacağı bilgisini kapsamaktadır. Beceri ve algoritmaları, yöntem ve 
teknikleri, özel alanlardaki ve disiplinlerdeki ölçütleri içermektedir (Başbay, 2007: 69). “Harita üzerinde 
yükselti ve eğim hesaplama, profil çıkarma, nüfus piramidi oluşturma gibi etkinlikler” işlemsel bilgiye örnek 
olarak verilebilir.  

Üstbilişsel bilgi. Üstbiliş bilgisi bireyin neyi yapıp yapmayacağının farkındalığı ile ilgilidir. Stratejik bilgi, 
bilişsel görevler ile ilgili bilgi ve kendi kendisi hakkında bilgi alt basamaklarına ayrılmaktadır (Komisyon, 
2018: 37). “Öğrencinin akarsuların yeryüzü şekillerinin oluşum sürecine etkilerini açıklayabileceğinin veya 
açıklamayacağının farkında olması” bu bilgi türüne örnek verilebilir.  

Bilişsel süreç boyutu. Bilişsel süreç boyutu, bilginin nasıl elde edildiği ve uygulanması üzerinde 
durmaktadır. Hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma alt basamaklarından 
meydana gelmektedir (Tablo 2). 

Hatırlama. Ders konusu ile ilişkili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme sürecidir. Tanıma ve hatırlama 
alt basamaklarından oluşmaktadır (Krathwohl, 2002: 216). “Öğrencinin göçleri iç ve dış göç olarak ifade 
etmesi” örnek olarak verilebilir. 

Anlama. Öğretim ile ilişkili sözlü ve yazılı iletileri yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç 
çıkarma, karşılaştırma ve açıklama yapma etkinliklerini kapsamaktadır (Komisyon, 2018: 39). “Öğrencinin 
nüfus dağılışı ile iklim arasındaki ilişkiyi açıklaması” örnek olarak verilebilir.  

Uygulama. Öğrenilen bilgiyi karşılaştığı bir problemin üstesinden gelmek için uygulamasını ifade eder 
(Pickard, 2007: 49). “Koordinat sistemini kullanarak bir yerin dünya üzerindeki yerini bulma” bu basamağa 
örnek olarak verilebilir. 

Çözümleme. Öğretim materyalini parçalara ayırma ve her parçanın bütün ile olan ilişkisini analiz 
edebilmeyi kapsamaktadır (Krathwohl, 2002: 216; Komisyon, 2018: 39). “Türkiye’yi coğrafi bölgelere ayırma 
ve bütün ile ilişkisini analiz etme” örnek olarak verilebilir.  

Değerlendirme. Ölçütlerden yararlanarak yorumlama, yargıda bulunma ve eleştiride bulunmayı ifade 
etmektedir (Pickard, 2007: 49: Komisyon, 2018: 39). “Öğrencinin, hızlı nüfus artışını pozitif ve negatif 
etkilerini değerlendirmesi ya da uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel etkilerini değerlendirmesi” örnek 
gösterilebilir.  
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Yaratma. Bir bütünün bileşenlerinin uyumlu biçimde bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturmayı 
kapsamaktadır (Amer, 2006: 219; Komisyon,2018: 39). “Öğrencinin, coğrafya dersinde insanın biyosfer 
üzerine etkisi konusunda bir araştırma planlaması” örnek olarak verilebilir.  

 

Yenilenmiş Bloom Taksonomi Tablosu Kullanımı 

Ders öğreti programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisinde gösterilebilmesi için  
kazanım cümlesi yapısı incelenmelidir. Kazanım fiil ifadesi bilişsel süreç, isim ifadesi bilgi birikimi boyutunu 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Kazanım cümlesinde birden fazla fiil ifadesi yer alıyorsa bir üst boyutu 
ifade eden fiil ifadesi esas alınmalıdır (Amer, 2006: 218; Komisyon, 2018: 7). 

Örnek kazanım cümlesi “11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından 
analiz eder” (MEB, 2018: 26). Kazanım isim ifadesi “Madde döngüleri ve enerji akışı ekosistemin devamlılığı 
açısından” kavramsal bilgi basamağında, Kazanım fiil ifadesi “analiz eder” çözümleme basamağında yer 
aldığından kazanım kavramsal bilgi ile çözümleme basamağının çakıştığı B4 hücresinde gösterilir (Tablo 3). 

 

Tablo 3 

Yenilenmiş Bloom taksonomisi tablosunda örnek kazanım gösterilmesi 

 
 

 
BİLGİ BİRİKİMİ 
BOYUTU 

 
BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 

1. 
Hatırlama 

2. 
Anlama 

3. 
Uygulama 

4. 
Çözümleme 

5. 
Değerlendirme 

6.  
Yaratma 

A. Olgusal Bilgi       
 
B. Kavramsal Bilgi 

  
12.1.1 

    

C. İşlemsel Bilgi       
D. Üstbilişsel Bilgi       

 
Araştırmanın Amacı.  

Çalışmanın amacı, 12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018) kazanımlarının yenilenmiş Bloom 
taksonomisine göre ünitelere dağılışını ve seviyesini ortaya çıkarmaktır. Çalışma MEB’in 2018 yılında 
yayınladığı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında yer alan 34 kazanım ile sınırlıdır. Araştırma 
yapılacak çalışmalara veri sağlaması dışında coğrafya öğretmenlerine öğretim ve değerlendirme yapması 
açısından da önem taşımaktadır. 

Literatürde MEB’in 2018 yılında yayınladığı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
kazanımlarını yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından değerlendiren çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 
neden ile çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada “MEB’in 2018 yılında yayınladığı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımları 
yenilenmiş Bloom sınıflaması açısından hangi seviyededir?” sorusu araştırılmıştır. 

Araştırmanın alt problemleri: 

1. Kazanımlar yenilenmiş Bloom taksonomisi bilgi boyutunda homojen dağılış gösteriyor mu? 

2. Kazanımlar yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel süreç aşamasında homojen dağılış gösteriyor mu? 

 

Yöntem 

Araştırma, doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüştür. Sosyal olgulardan kalan görsel, işitsel, 
istatistiksel ve yazılı kanıtlar olan dokümanlara dayanan doküman analizi yöntemi eğitim bilimleri 
araştırmaları bakımından hem destekleyici bir yöntem hem de araştırmanın sürdürüldüğü asıl yöntem 
olarak kullanılabilir. Yazılı ve görsel materyalin toplanıp incelenmesi şeklinde yürütülen doküman 
incelemesinden nicel ve nitel araştırmalarda yararlanılabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2016: 108). 
Araştırmada, MEB’in 2018 yılında yayınladığı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımları 
yenilenmiş Bloom taksonomisine göre sınıflamasının analizi yapılmıştır.  

Bu bağlamda 12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 34 kazanım ele alınmış ve 
değerlendirilmesi üç aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada, çalışma kapsamında yer alan 40 kazanım 
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yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) kullanılarak araştırmacılar tarafından kategorize edilmiştir. Daha 
sonra benzer çalışmalarda bulunan ve program geliştirme alanında bir doktor öğretim üyesi ve fen bilgisi 
eğitimi alanında bir öğretim görevlisi 34 kazanımı değerlendirmiştir. Üçüncü aşamada kazanımların bilişsel 
süreç ve bilgi boyutu analizi kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerden sonucunda 12. Sınıf Coğrafya Dersi 
Öğretim Programında yer alan toplam 34 kazanımdan 24’ü üzerinde fikir birliğine varılmıştır.   

Çalışmanın güvenirlik katsayısı Miles ve Huberman (1994: 64)’ün belirlediği aşağıdaki formülden 
yararlanarak hesaplanmıştır. 

Güvenirlik = Görüş Birliği / Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı 

Güvenirlik = 24/24+10 = .70 

Araştırma güvenirlik katsayısının .70 ve daha fazla olması araştırmanın güvenirliliğini sağlamak için 
gereklidir (Miles ve Huberman, 1994: 64; Tavşancıl ve Aslan, 2001: 81). Bu kapsamda çalışmanın güvenirlilik 
katsayısının .70 olarak tespit edilmesi kazanım analizlerinin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada, MEB’in 2018 yılında yayınladığı 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında bulunan 34 
kazanımın bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre yenilenmiş Bloom tablosundaki konumları tespit edilmiştir. 
12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 34 kazanımın yenilenmiş Bloom taksonomisinde yer 
alan ana ve alt boyutlara dağılımının daha iyi anlaşılması için grafik ve tablolar oluşturulmuştur. 

Bulgular 

Bu bölümde 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim programında bulunan 34 kazanımın ünitelere dağılışı ile bilgi 
ve bilişsel süreç basamaklarına dağılışı üzerinde durulacaktır. 

Kazanımların ünitelere dağılışı  

MEB’in 2018 yılında yayınladığı 12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programında yer alan 34 kazanımın 
%50’si (17 kazanım) beşeri sistemler ünitesinde yer almaktadır. Kazanımların %32’si (12 kazanım) küresel 
ortam ve bölgeler ünitesinde yer alırken, %12’si (4 kazanım) çevre ve toplum ünitesinde, %6’sı (2 kazanım) 
ise doğal sistemler ünitesinde yer almaktadır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Kazanımların ünitelere dağılışı 

 
Kazanımların bilgi boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 

Bilgi boyutu kazanımlarının tamamı kavramsal bilgi düzeyinde yer almaktadır. Doğal sistemler, beşeri 
sistemler, küresel ortam: bölgeler ve ülkeler ile çevre ve toplum ünitelerinde yer alan 34 kazanımın tamamı 
kavramsal bilgi seviyesinde yer almaktadır (Şekil 2, 3). 12. Sınıf CDÖP’da bilgi boyutunda olgusal, işlemsel ve 
üst bilişsel basamaklarını kapsayan kazanımlara yer verilmemiştir (Şekil 2).   
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Şekil 2. Kazanımların bilgi boyutu alt basamaklarına göre dağılışı 

 
Doğal sistemler ünitesinde yer alan toplam 2 kazanım, beşeri sistemler ünitesinde yer alan 17 kazanım, 

küresel ortam ve bölgeler ünitesinde bulunan 11 kazanım ve çevre ve toplum ünitesinde yer alan 4 kazanım 
kavramsal bilgiden meydana gelmektedir (Şekil 3).  

 
 

 
 

Şekil 3. Kazanımların bilgi boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 

 

Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı 

Bilişsel süreç boyutunda kazanımların %62’si (21 kazanım) anlama, %20’u (7 kazanım) değerlendirme, 
%18’i (6 kazanım) çözümleme, yaratma düzeyinde yer almaktadır (Şekil 4). 12. Sınıf coğrafya dersi öğretim 
programında hatırlama, uygulama ve yaratma düzeyinde bilişsel süreç basamakları kazanımlarına yer 
verilmemiştir. 
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Şekil 4. Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre dağılışı 

Bilişsel süreç boyutuna yönelik kazanımların ünitelere dağılışına bakıldığında doğal sistemler ünitesinde 
bulunan toplam 2 kazanım anlama düzeyinde yer alırken, beşeri sistemler ünitesinde yer alan 17 kazanımın 
8’i anlama, 5’i çözümleme ve 4’ü değerlendirme düzeyinde yer almaktadır. Küresel ortam ve bölgeler 
ünitesinde yer alan 11 kazanımdan 7’si anlama seviyesinde 1’i çözümleme ve 3’ü değerlendirme 
basamağında yer almaktadır. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan toplam 4 kazanım ise anlama düzeyindedir 
(Şekil 5). 

  

  
Şekil 5.Kazanımların bilişsel süreç boyutu alt basamaklarına göre ünitelere dağılışı  

 

Sonuç ve Tartışma 

Analiz bulgularına göre 12. Sınıf CDÖP’da bilgi boyutunda kazanımların tamamı kavramsal bilgi 
düzeyinde yer almaktadır.  Bilişsel süreç boyutunda kazanımların %62’si (21 kazanım) anlama, %20’si (7 
kazanım) değerlendirme, %18’i (6 kazanım) çözümleme yaratma düzeyinde yer almaktadır (Şekil 4). 12. 
Sınıf coğrafya dersi öğretim programında hatırlama, uygulama ve yaratma düzeyinde bilişsel süreç 
basamakları kazanımlarına yer verilmemiştir. 

Programda bilgi boyutunda sadece kavramsal bilgiye yönelik kazanımlara yer verilirken olgusal, işlemsel 
ve üst bilişsel bilgi basamaklarını içeren kazanımlara yer verilmemiştir. Bilişsel süreç boyutunda en fazla 
anlama düzeyinde kazanıma yer verilirken hatırlama ve uygulama ve yaratma düzeyinde kazanımlar yer 
almamıştır (Tablo 4, şekil 2 ve 4).  
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Bu veriler 12. Sınıf coğrafya dersi öğretiminin ağırlıklı olarak bilgi boyutunda kavrama, bilişsel süreç 
boyutunda anlama düzeyinde yapıldığını ifade etmektedir.  

Tablo 4 

2018 yılı 12. Sınıf CDÖP'da yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre dağılışı 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilgi birikim boyutu 

Bilişsel süreç boyutu 

1
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2
. A

n
la

m
a 

3
. U

y
gu

la
m

a 

4
. Ç

ö
zü

m
le

m
e 

5
.D

eğ
er

le
n

d
ir

m
e 

6
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A.Olgusal bilgi 0 0 0 0 0 0 0 
B.Kavramsal bilgi 0 21 0 6 7 0 34 
C. İşlemsel bilgi 0 0 0 0 0 0 0 
D. Üst bilişsel bilgi 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 0 21 0 6 7 0 34 

 
Kazanımların %50’si (17 kazanım) beşeri sistemler,  %32’si (12 kazanım) küresel ortam ve bölgeler, 

%12’si (4 kazanım) çevre ve toplum ve %6’sı (2 kazanım) doğal sistemler ünitesinde yer almaktadır (Şekil 
1). 

Doğal sistemler ünitesinde yer alan 2 kazanım bilgi boyutunda kavramsal bilgiden oluşurken, bilişsel 
süreç boyutunda anlama basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3, 5).  

Beşeri sistemler ünitesinde yer alan 17 kazanımın tamamı kavramsal bilgi düzeyinde yer alırken, bilişsel 
süreç boyutunda anlama (8 kazanım), çözümleme (5 kazanım) ve değerlendirme (4 kazanım) 
basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3, 5).  

Küresel ortam ve bölgeler ünitesinde yer alan 11 kazanım kavramsal bilgiden oluşmaktadır. Bilişsel süreç 
basamaklarında ise kazanımlar anlama (7 kazanım), çözümleme (1 kazanım) ve değerlendirme (3 kazanım) 
basamaklarında yer almaktadır (Şekil 3, 5). 

Çevre ve toplum ünitesinde yer alan 4 kazanım kavramsal bilgiden oluşurken bilişsel süreç basamağında 
anlama basamağında yer almaktadır (Şekil 3,5).    

Programda üst seviye bilgi boyutu kazanımlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bilişsel süreç 
boyutunda çözümleme ve değerlendirme gibi üst basamak düzeyinde kazanımlara yer verilmesi olumlu bir 
gelişme olmasına rağmen sayısal açıdan yetersizdir. Programda bilgi boyutunda kavramsal bilgi bilişsel süreç 
boyutunda anlama basamağına yönelik kazanımlar ön plana çıkmaktadır (Şekil 2, 4, tablo 4).  

Benzer durum İlhan 2018; İlhan ve Gülersoy 2019a; İlhan ve Gülersoy 2019b tarafından yapılan 
çalışmalarında da belirtilmektedir. Adı geçen çalışmalarda bilgi boyutunda olgusal ve kavramsal bilgi 
gerektiren kazanımlara CDÖP’da daha fazla yer verildiği ifade edilmiştir. Aynı çalışmalarda bilişsel süreç 
boyutunda anlama basamağında daha fazla kazanıma yer verildiği üst düzey bilgi ve bilişsel süreç basamağı 
gerektiren kazanımlara daha az yer verildiği görülmektedir.  

Bu neden ile yeni bir CDÖP hazırlandığında, öğrencilerin daha çok zihinsel faaliyetlerde bulunmasını 
teşvik edici üst düzey bilgi (İşlemsel bilgi ve üstbilişsel bilgi) ve bilişsel süreç basamaklarında ise uygulama, 
çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeyinde (Anderson ve Krathwohl, 2001: 158; Huitt, 2009; Mayer, 
2002: 227) kazanımlara daha fazla yer verilmesi gereklidir. 

Öğretmenlere kendilerini yetiştirmelerini sağlayıcı uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri verilmelidir. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere rehber olacak kılavuz kitap ve kitapçıklar hazırlanmalı ve 
sanal ortamda kullanıma açılmalıdır (Gülersoy, 2007: 163; Artvinli, Bulut ve Kaya, 2008: 56).  

Araştırmamızın daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sunması umulmaktadır. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE COĞRAFYA EĞİTİMİ  
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Özet 

Coğrafya bir toplum bilimidir. Toplumda yaşayan bireylerin yaşadığı ortamı bilmesi gerekmektedir. Yaşadığı 
coğrafyayı bilmeyen bir birey bazı değerlerin farkında değil demektir. Osmanlıdan günümüze Coğrafya Eğitimi, 
Türkiye’de büyük önem arz etmiştir. Coğrafyayı öğrenme ve öğretme süreci içerisine herhangi bir coğrafya 
eğitimi araştırmasının etkisinin ölçülmesi oldukça güçtür. Ancak Coğrafya Eğitimi, bu güçlüğün yanında aynı 
zamanda zevklidir. Çünkü coğrafya bilimi, vatan ve millet sevgisini pekiştirir. Bu nedenle, okullarda okutulması 
adeta zorunlu olmalıdır.  

Ülkemizde Coğrafya Eğitimi, Eğitim Fakültelerinde yapılmaktadır. Coğrafya bilimi ise Fen Edebiyat 
Fakültelerinde verilmektedir. Bu nedenle Coğrafya Eğitimi, Eğitim Fakültelerinin tarihçesiyle paralellik gösterir. 
Bu nedenle Eğitim Fakültelerinin tarihçesi, Coğrafya Eğitiminin tarihçesine ışık tutar.  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, öğretmen yetiştiren yüksekokullar zaman içinde ihtiyaçlara göre değişen 
düzenleri ile orta öğretime öğretmen yetiştirmişlerdir. 1981 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu ile 
öğretmen okulları, öncelikle bunlardan Eğitim Enstitüleri, üniversiteler bünyesine katılarak dört yıllık Eğitim 
Fakültelerine dönüştürülmüştür.   

Üniversitelerin sayısı arttığı için mezun sayısı da artmıştır. Bunun üzerine Eğitim Fakültelerinin kaliteli 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları olarak yerini belirlemek için düzenlenmeler yapılmış ve 1997 
yılında yürürlüğe giren değişiklikler ile doğrudan öğretmen olma hakkı Eğitim Fakültelerinden mezun olanlara 
verilmiştir.  Doğrudan öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelerde Eğitim Fakültelerinde toplanması, 
bunların öğretmenlik mesleğinin önem ve ağırlığına uygun bilgi ve formasyon verebilecek kadro ve 
programlarla faaliyet göstermeleri için yapılan düzenlemeler haklı ve olumlu gelişmelerdir.  

Türkiye'de 21. yüzyılın başında lisans programlarında YÖK'ün öğretmen eğitimindeki akreditasyonuyla 
birlikte 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğretmen adaylarının okuyacakları derslerden branş derslerinin 
Fen-Edebiyat Fakültelerinde, eğitim derslerinin ise Eğitim Fakültelerinde verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
durum coğrafya eğitim ve öğretiminin yanı sıra mutlaka akademisyenleri de etkilemiştir. Aynı dönemde bazı 
üniversitelerdeki coğrafya öğretmenliği bölümleri kapatılmış, dört yıllık olan öğretmenlik beş yıla çıkarılmıştır. 
2012 yılına kadar böyle devam eden sistemde coğrafya öğretmenliğine en büyük engeli 2013 yılında öğrenci 
alımı durdurularak verilmiştir. Kuruluş amacı öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakültelerine öğrenci 
vermeyerek coğrafya eğitim ve öğretimine de zarar verilmiştir. Bir yıl içinde tarafımızca da zorlu mücadeleler 
sonucu 2014 yılında YÖK tekrar eğitim fakültelerine sınırlı sayıda (20 kişi) öğrenci alımına izin vermiş ve 
eğitim-öğretim süresi de 4 yıla düşürülmüştür.   

Şu an itibariyle Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinde toplam 41 coğrafya bölümü bulunurken, 1 tane açık 
öğretim (uzaktan öğretim) ve Eğitim Fakültelerinde ise toplam 7 coğrafya öğretmenliği anabilim dalı 
bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere eğitim fakültelerinden yılda toplam 140 civarında öğretmen adayı 
mezun olabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, eğitim, coğrafyanın geçmişi, coğrafyanın geleceği. 

 

GEOGRAPHICAL EDUCATION FROM THE PAST TO THE PRESENT 

Abstract 

Geography is a social science. Know the environment of people living in society required. A person who does 
not know the geography in which he lives does not know some values It means. Geography Education in the 
Ottoman Empire to this day is of great importance in Turkey. In the process of teaching and teaching 
geography, any study of the geography of education its effect is very difficult to measure. However, in addition to 
this difficulty, the geography of education nice too. Because the science of geography strengthens the love of the 
homeland and nation. In this way, schools must be compulsory.  
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Geography Education in our country is carried out at the faculties of education. Science geography Faculty of 
letters. Therefore, the geography of education, faculties of education parallel to his story. Therefore, the history 
of the faculty of education, geography this sheds light on the history of education.  

The Ministry of National Education, teacher training colleges over time needs According to the changing 
schemes have trained teachers in secondary education. Entered into force in 1981 entering the Higher 
Education Law with teacher schools, primarily of these Educational Institutes, has been transformed into four-
year Faculties of Education by joining universities.  

As the number of universities increased, so did the number of graduates. In this regard, education Locate 
faculties as higher education institutions that train qualified teachers and amendments entered into force in 
1997. The right to become a teacher is granted to graduates of pedagogical faculties. Direct teacher collecting 
assignments for training at faculties of education at universities, teaching them with staff and programs that 
can provide information and education in accordance with the importance and weight of the profession 
measures taken to work are justified and positive developments.  

Turkey Higher education degree program at the beginning of the 21st century reputation in teacher 
education with the accreditation of candidate teachers from the 1998-1999 school year from courses that will 
be taught at the Faculty of Arts and Sciences, education courses Faculty of Education. This situation is the 
geography of education and training as well as scientists. In the same period, some universities The departments 
of geography were closed, and the four-year training program was  

extended to five years. The biggest obstacle to teaching geography in this system continued until 2012 2013 
In 2014, students were stopped. The purpose of the creation is to train teachers educational faculties were 
damaged, preventing students from educational faculties. In 2014, as a result of a difficult struggle with us, the 
Higher Education Council re-educated in 2014 faculty, and the term of study was reduced to four years.  

A total of 41 regions are currently in Turkey as part of the Faculty of Arts and Sciences While there are 1 
open education (distance education) and a total of 7 Faculties of Education geography teaching department. As 
you can see here, education a total of 140 teachers can graduate from faculties before graduation. In this 
document, presenting history, the current situation and future events will be taken into account. 

Keywords: Geography, education, history of geography, the future of geography. 

Geçmişte Coğrafya Eğitimi 

Eğitim Fakültelerinin kuruluşu, 1848’lere kadar uzanır. Mekatib-i Umumiye Nazırı Kemal Efendi’nin 
çabalarıyla, Rüştiye mekteplerine (Ortaokul) muallim (öğretmen) yetiştirmek üzere, 16 Mart 1848’de, 
Dârülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) kuruldu. Bu okul 1869’da yürürlüğe giren bir nizamname ile 
Rüştiyelerin yanı sıra İbtidai (İlkokul ve İdadilerin (Lise) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere üç farklı 
bölümü ayrıldı. İdadilere (Lise) öğretmen yetiştiren okula önce Dârülmuallimin-i Âliye (Yüksek Öğretmen 
Okulu) adı verildi. Daha sonra bu okulun adı 1924’de Yüksek Muallim Mektebi, 1936’da Yüksek Öğretmen 
Okulu olarak değiştirildi.  

Yüksek Öğretmen Okulu, 1959 yılına kadar, Türkiye’de liselerin öğretmen ihtiyacını karşılayan tek kurum 
özelliğini korudu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Ağustos 1978’de kapatıldı. Bu okulun boşluğunu 
doldurmak üzere, 1980’de Atatürk Eğitim Enstitüsü’nün 3 yıl olan eğitim süresi 4 yıla çıkarılmış ve okulun 
adı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiştir. Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 
1982 tarihinde 41 Sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla 
kurulan Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak, Atatürk Eğitim Fakültesi adını almıştır. Fakülte bünyesinde iki 
yüksekokul ve 8 bölümden oluşmuştur. Bunlardan birini Coğrafya Öğretmenliği teşkil etmekteydi. Yüksek 
Öğretim Yürütme kurulunun 5 Temmuz 1994 tarihli toplantısında alınan kararla, Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü kaldırılarak, yerine Tarih Eğitimi ve Coğrafya Eğitimi bölümleri kurulmuştur. Ancak, 1998-1999 
öğretim yılından geçerli olmak üzere, tezsiz masterli öğretmen adayı yetiştireceği gerekçesi ile bölüm, eğitim 
ve öğretim süresi 3,5 + 1,5 = 5 yıl olan, Coğrafya anabilim Dalı düzeyine indirilerek, Ortaöğretim Sosyal 
Alanlar Eğitimi Bölümünün anabilim dallarından biri durumuna getirilmiştir.  Bölümün toplam 200 öğrencisi 
mevcut iken, 2019-2020 yılında 84’e kadar düşmüştür.  

Mezun olan öğrencilerin % 95’i öğretmenlik yapmaktadır. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerinin 
sebebi, coğrafya ilmini sevmesi ve mezun olduktan sonra öğretmenlik yapabilme garantisidir. Bölüm 
lisansüstü programları açmaktadır. Ortalama her yıl gündüzlü yüksek lisansa 15, doktoraya 5 kontenjan 
ayırmaktadır. Bölümde gerek lisans ve gerekse lisansüstüne yönelik arazi tatbikatları yapılmaktadır.  

Gazi Eğitim Fakültesi, eski Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 
1982 yılında Gazi Üniversitesinin kurulmasıyla Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü içerisinde 
anabilim dalı olarak yer almıştır. 1993 yılında Coğrafya Eğitimi Bölümü olan bölüm, YÖK’ün yeni tasarısı ile 
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yine anabilim dalı olarak faaliyetini sürdürmektedir. 1982 yılından itibaren düşünüldüğünde bölümde 
ortalama her yıl 70 öğrenci mezun olmaktadır. Bölüme her yıl 75 öğrenci alınmaktadır. Bu öğrenci sayısı, 
merkezde olunması ve bazı imkânların rahatlıkla kullanılması açısından ideal görülmektedir. Bölümden 
mezun olan öğrencilerin yaklaşık % 95’i öğretmenlik yapmakta ve geri kalanı ise kendi işlerinde veya özel ve 
devlet sektöründe çalışmaktadırlar. Bölümde her yıl, arazi tatbikatları yapılmaktadır. Yılda 2-3 kez kısa 
mesafeli, en az iki kez de uzun mesafeli geziler yapılmaktadır. Doğal olarak bölüm öğrencilerin hepsi bu 
gezilere katılamamaktadır. Bölümün toplam 200 öğrencisi mevcut iken, 2019-2020 yılına 84 olmuştur. 
Bölümde yüksek lisans ve doktora programları her yıl açılmaktadır.  

30 Kasım 1959 tarihinde, İzmir’de Eğitim Enstitüsü olarak öğretime açılmıştır. Açılışında (1959-1960) 1 
bölüm, 60 öğrenci (48’i yatılı, 12 gündüzlü) ve 8 öğretmen bulunmakta idi. Ertesi yıl bölüm sayısı ikiye 
çıkarıldı. Fakülte bünyesinde Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü içerisinde Coğrafya Öğretmenliği Anabilim dalı 
iken, daha sonraları Coğrafya Eğitimi Bölümü olarak yapılanmıştır. Ancak 1998 yılında yeniden yapılanma ile 
bölüm anabilim dalı olarak yapılandırılması düşünülmektedir. 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında 1.sınıfta 
34, 2.sınıfta 46, 3.sınıfta 58, 4.sınıfta 52 öğrenci öğrenim görmekteydi. Bölümden bu tarihe kadar yaklaşık 
1000 öğrenci mezun olmuş ve bunların tamamına yakını, M.E.B. bünyesinde ve Özel dershaneler ile Özel 
Okullarda görev yapmaktadırlar. 1997-1998 öğretim yılında yüksek lisans programı açılmıştır. Bölüm 
öğrencilerine yılda 5-6 kez araştırma gezisi yaptırmakta ve bu gezilerin çoğunluğu İzmir, Aydın, Manisa ve 
Muğla çevrelerine yönelik olmaktadır. 

Geçmişte, Erzurum’da 1961 yılında eğitim ve öğretime açılmış olan Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü ile 
bugünkü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’ni birbirinden ayrı kurumlar olarak düşünemeyiz. Çünkü, 
günümüzün çağdaş Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi ve dolaysıyla da onun çağdaş akademik birimleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyete geçen, M.E.B. Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü’nden doğmuştur. 
Önce Erzurum kentinin Yukarı Yoncalık Mahallesi’ndeki Ali Ravi İlkokulu’nda 1961-1962 öğretim yılında 
öğretime açılan Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü, 1965-1966 öğretim yılında, yine Yukarı Yoncalık 
Mahallesi’ndeki (Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü yakını) kendi binasına taşındı. Eğitim ve öğretim 
süresi üç yıl olan kurum, 2547 Sayılı Yasa ve 2809 sayılı yasa uyarınca, 30.06.1982 tarihinde, Kâzım 
Karabekir Eğitim Fakültesi adı altında organize edilerek, Atatürk Üniversitesi’ne bağlandı ve eğitim ve 
öğretim süresi, dört yıla çıkarıldı. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi daha M.E. Bakanlığı’na bağlı Enstitü 
olarak kurulduğunda, sosyal bilgiler öğretmeni adayı yetiştirmek üzere açılan bölümlerinden biri de, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (1961) idi. Tarih ve Coğrafya derslerinin birlikte okutulduğu bölümün başında, 
Bölüm Şefi sıfatıyla, tarihçi veya coğrafyacı bir öğretmen bulunuyordu.  Bu statü ile bölüm, 1982’ye yani 
enstitü, fakülte olana dek varlığını sürdürmüş olup, amacı, ortaokullara sosyal bilgiler öğretmeni adayı 
yetiştirmekti. Gerçekten de bu bölümden, 1961-1982 devresinde belirleyebildiğimiz kadarıyla, 2100 sosyal 
bilgiler öğretmeni yetiştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilmiştir.  

Hatırlanacağı üzere 1980 ihtilali sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası, Y.Ö.K (Yükseköğretim Kurulu) 
adıyla yeni bir anayasal kuruluş ihdas etmiş ve buna paralel olarak, 2747 sayılı yasa çıkarılarak Eğitim 
Enstitüleri, Eğitim Fakülteleri adıyla üniversitelere bağlanmıştır. Bunlardan biri de, 30 Haziran 1982 
tarihinde oluşan ve eğitim süresi dört yıl olan, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’dir. Bu yeni organizasyonda 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, ayrı ayrı öğrenci alan ve öğretmenlik diploması veren, iki anabilim dalı 
akademik birimin bağlı olduğu, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü durumuna getirildi. Bunlardan biri Tarih 
Eğitimi Anabilim Dalı ve biri de Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı idi. Ancak 01 Ağustos 1994 tarihi itibariyle 
söz konusu anabilim dalları, Bölüm organizasyonu konumuna getirildi. Böylece Coğrafya Eğitimi Bölümü 
adıyla, yeni bir bölüm oluştu. Ancak, 1998-1999 öğretim yılından geçerli olmak üzere, tezsiz masterli 
öğretmen adayı yetiştireceği gerekçesi ile bölüm, eğitim ve öğretim süresi 3,5 + 1,5 = 5 yıl olan, Coğrafya 
anabilim dalı düzeyine indirilerek, ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünün anabilim dallarından biri 
durumuna getirilmiştir. Bölüm olarak, kadrosunda öğretim üyelerine alan dersleri okutma engeli konduğu 
için, bu yeni düzenleme, ilmin ve mesleğin aleyhine sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Bölümün toplam 
350 öğrencisi varken 2019-2020 öğretim yılında 80 civarına inmiştir. Mezun olan öğrencilerin % 90 ile 95’i 
öğretmenlik yapmaktadır. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerinin sebebi, doğduğu yere yakın olması ve 
coğrafya ilmini sevmesidir. Bölüm lisansüstü programları açmaktadır. Ortalama her yıl yüksek lisansa 5, 
doktoraya 5 kontenjan ayırmaktadır. Bölümde gerek lisans ve gerekse lisansüstüne yönelik arazi tatbikatları 
yapılmaktadır. Ortalama her yıl 1 defa uzak mesafeli, 3-4 kez kısa mesafeli geziler düzenlenmektedir. 
Araştırma gezilerine 3 ve 4. sınıflar katılmaktadır. 
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Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nin kuruluşu, 1910 yılına kadar iner. 1944-1945 eğitim ve öğretim 
yılında eğitim süresi iki yıl olan Necatibey Eğitim Enstitüsü kurulur.  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Coğrafya Anabilim Dalı; 
1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler eğitimi Bölümü, coğrafya Anabilim 
Dalı, 1994 yılında kurulmuş olup, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında 33 öğrenci ile öğretime başlamıştır.  

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, 1961 yılında Diyarbakır Eğitim 
Enstitüsü’nün açılmasıyla öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.   

Konya Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü; 1980 yılında Yüksek Öğretmen 
Okulu bünyesinde Coğrafya-Tarih Bölümü olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.  

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin 1982-83 
yılında YÖK Yasası ile Fakülte haline getirilmesiyle, Sosyal bilimler Eğitimi adı ile kurulmuştur. Coğrafya 
Eğitimi Anabilim dalı olarak faaliyet sürdürürken, 1995 yılından sonra Coğrafya Eğitimi Bölümü olarak 
varlığını sürdürmektedir.  

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü; 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunun çıkarılmasından sonra 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 20 Temmuz 
1982 yılında kurulmuştur.   

Coğrafya Eğitiminin Bugünü 

Öğretmen olmak için, Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak gerekir. Bu hüküm 
Eğitim Fakültelerinin kuruluşundan bugüne hep aynı kalmıştır. Ancak çoğu kere, artan Öğretmen ihtiyacını 
karşılamak için kısa kurslara tabi tutularak Üniversitelerin değişik fakültelerinden mezun olanlar da atanır 
olmuştur.  Bu atamalar ileriki yıllarda adeta önemli bir hakmış gibi algılanmıştır.  

Aynı yıllarda (1970-1980) Fen ve Edebiyat Fakültelerinde öğretim üyesi eksiğini tamamlamış, ancak 
Eğitim Enstitüleri o yıllarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğundan öğretim üyesi bulunmamaktadır. 
Bakanlığa bağlı olduğu için siyasetin göbeğinde yer alıyordu Hızlandırılmış eğitim adı altında 3 ayda üç yıllık 
Enstitü Eğitim adına tamamlanmıştır. O yıllarda Edebiyat Fakültesinde öğrenci olmamız dolaysıyla bu 
gelişmelerden haberdardık. O yıllarda gerçek öğretmen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar oluyordu.  

Hatırlanacağı üzere 1980 ihtilali sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası, Y.Ö.K (Yükseköğretim Kurulu) 
adıyla yeni bir anayasal kuruluş ihdas etmiş ve buna paralel olarak, 2747 sayılı yasa çıkarılarak Eğitim 
Enstitüleri, Eğitim Fakülteleri adıyla üniversitelere bağlanmıştır. Fakülte olduktan sonra, öğretim üyesi 
ihtiyacını kısa sürede tamamlamıştır. İşte bundan sonra eğitim fakülteleri, rakip fakülte olarak edebiyat 
fakülteleri karşı karşıya gelmiştir. Bu arada edebiyat fakülteleri, öğrenci olaylarından çok etkilenmişmiş ve 
burada okuyan öğrencilere “Ebedi Yat” fakülteleri denilmeye başlanmıştır.  

Bu rekabet, YÖK’e sıçramış ve YÖK’te Fen-Edebiyat Fakülte mezunu öğretim üyelerinin çok oluşu 
nedeniyle, rekabet fen-edebiyat fakültelerinin lehine olmuştur. Ve nihayet 2013 yılında eğitim fakültelerinin 
öğrenci kontenjanı sıfıra düşürülmüş ise de ertesi yıl yeniden az da olsa kontenjan verilmiştir.  

Günümüzde (2019-2020 öğretim yılı) yedi eğitim fakültesi coğrafya eğitimi bölümüne, 20 yerli, 1 yabanı 
öğrenci kontenjanı verilerek toplam 147 kontenjan verilmektedir. Ancak fen-edebiyat fakültesi 
kontenjanlarına hiç dokunulmamıştır. Yani eğitim fakülteleri aleyhine olan bu tutum devam etmektedir. 

Sonuç 

Kuruluşundan bugüne kadar en fazla değişim gösteren fakülteler; eğitim fakülteleridir. Bu fakültelerin 
ders müfredatları sürekli değişmiştir.  

Bu fakültelerin eğitim sürelere de sürekli değiştirilmiştir. Burada eğitim fakültelerine ayrımcılık 
uygulanmıştır. Öğrenci kontenjanları sürekli değişmiştir. Değişim bu fakültelerin kaderi olmuştur. 

Kaynaklar 

Ak, M. (1993). Osmanlılar Döneminde Coğrafya. T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Cilt.8, S.62-66, İstanbul 

Akkan, E. (1973). Cumhuriyet’in 50. Yıldönümünde Coğrafya. A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Araş. Derg. Sayı.5-6, S.1-5, 
Ankara. 

Akyol,  İ. H. (1943).  Meşrutiyet Devrinde Coğrafya. Türk Coğrafya Derg. Sayı 2, S.121-136, Ankara. 

Akyüz, Y. (1994). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e). Kültür Koleji Yay.4, İstanbul. 



 

27 
 

Ardel, A. (1966). Coğrafya Nedir Ve Nasıl Öğretilmelidir? Türk Kültürü, Sayı 40, S.373-376, Ankara. 

Atalay, İ. (1995). Bazı Lise Coğrafya Ders Kitapları Hakkında Düşünceler, I. Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim 
Fak. İzmir. 

Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberi (1997). Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Başar, E. (1997). Türk Yükseköğretim Sisteminin Dünü, Bugünü, Yarını. Ondokuz Mayıs Üniv. Eğitim Fak.Derg. 
Sayı 10, S.17-51, Samsun. 

Doğanay, H. (1983). Okullarımızda Coğrafya Öğretiminin Temel Meseleleri. Milli Eğitim Ve Kültür Derg. 
Sayı.19, S.23-33, Ankara. 

Doğanay, H. (1989). Coğrafya Ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 
Cilt 1, S.7-25, Ankara. 

Doğaner, S. (1992). Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası (1943-1975). Türk Coğrafya Derg. Sayı 
27, S.215-225, İstanbul. 

Dönmez, Y. (1964). Coğrafya Öğretimi. Türk Kültürü, Sayı 18, S.94-95, Ankara. 

Elibüyük, M. (1986). Milli Coğrafya Ders Kitapları Hakkında Düşünceler. Türk Kültürü Dergisi, Sayı 275, Mart 
1986, S.168-180, Ankara. 

Fısher, W.B., (Çev. Erol, O.) (1981). Coğrafya’da Bugünkü Gelişmeler. A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Araş.Derg. Sayı 10, 
S.207-214, Ankara. 

Gümüşçü, O. (1996). A.Ü. D.T.C.F Coğrafya Bölümü Tarihçesi. A.Ü. DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı 
12, S.161-177, Ankara. 

Gürsoy, C.R. (1974). Cumhuriyetimizin 50.Yılında Coğrafya Ve Türk Coğrafya Kurumu. Türk Coğrafya Dergisi, 
Sayı 26, S.1-3, Ankara. 

İzbırak, R. (1974). Türkiye’de Son Yarım Yüzyıl İçinde Coğrafya Alanında Gelişmeler. A.Ü. D.T.C.F. Yay. No 257, 
S.29-44, Ankara. 

Özey, R. (1996). Osmanlı Döneminden Bugüne Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi Ve Öğretimi. M.Ü. Atatürk 
Eğitim Fakültesi, 2.Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Yabancı Dil-Coğrafya Ve Tarih Seksiyonu, 18-
20 Eylül 1996, S.200-213, İstanbul.  

Özey. R. (1996). Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya. A.Ü. D.T.C.F. 3. Ulusal Coğrafya Sempozyumu,  
Ankara. 

Özey. R. (1998). Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Özeğitim Yayınları, Konya. 

Taescher, F.,-Selen,H.S. (1928). Osmanlılarda Coğrafya. Türkiyat Mecmuası, Cilt.2, S.271-314,     İstanbul. 

Tanoğlu, A. (1964). Coğrafya Nedir? İ.Ü. Coğrafya Enst. Derg. Sayı 14, S.1-14, İstanbul. 

Tümertekin, E. (1971). Türkiye’de Beşeri Coğrafyanın Gelişmesi. Türkiye Coğrafi Ve Sosyal Araştırmalar Derg. 
S.1-16, Çağlayan Matbaası, İstanbul. 

Türkay, C. (1958). İstanbul Kütübhanelerinde Osmanlılar Devrine Ait Türkçe, Arapça, Farsça Ve Basma 
Coğrafya Eserleri Bibliyografyası. Maarif Vekalati, Bilim Eserleri Serisi, Maarif Basımevi, İstanbul. 

Türkay, C. (1959). Osmanlı Türklerinde Coğrafya. Maarif Basımevi, İstanbul. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

28 
 

1913’TE YAYIMLANAN MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE COĞRAFYASI KİTABINDA İSTANBUL 
VİLAYETİNİN SUNUMU 

 
Prof. Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara Üniversitesi, rozey@marmara.edu.tr 
 
Doç. Dr. Ali Osman KOCALAR, Marmara Üniversitesi, ali.kocalar@marmara.edu.tr 
 

Özet 
1913 yılında yayımlanan Mufassal Memalik-i Osmaniye Coğrafyası adlı eser bütün liselerde okutulmak üzere 

tertip edilmiştir. Ayrıntılı olarak Osmanlı Devleti’nin Coğrafyasını sunan bu eserde başkent İstanbul’un da içinde 
bulunduğu İstanbul vilayetinin sunumunun nasıl olduğu incelenmek istenmiştir. 

Öncelikle Osmanlıca olarak yazılan bu eserin ilgili kısmı araştırmacılardan birisi tarafından günümüz 
Türkçesine dikkatli ve özenle çevrilmiştir. Metin daha sonra Tarih eğitimi uzmanı tarafından da kontrol 
edilmiştir. Araştırmacılardan biri literatür taraması yaparak o dönem ile ilgili çalışmaları gözden geçirmiş ve 
bu eserin liselerde okutulan önemli bir kaynak olduğunu tespit etmiştir. Diğer araştırmacı ise çalışmanın 
yöntem kısmı ile ilgili çalışmanın içine dâhil olarak içerik analizi yapıp kolektif bir çalışma ortaya çıkarılmak 
istenmiştir. Ayrıca o dönemdeki bir eseri inceleyerek bazı bilgilerimizin tekrarını sağlamak, eksik ya da yanlış 
bilgilerin düzeltilmesini sağlamak ve en önemlisi belki de yüz yıl önceki coğrafi özelliklerin neler olduğunu 
öğrenmek açısından çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma bir durum çalışması olup; Çalışmada İstanbul vilayetinin sınırları neresidir? Yüzölçümü ve nüfusu 
ne kadardır? Doğal özellikleri nasıldır? Tarım ürünleri ve sanayisi nasıldır? Ormanları ve su bentleri nasıldır? 
İstanbul vilayetinin idari durumu nasıldır? sorularına cevaplar aranmıştır. 

1913 yılı itibariyle Osmanlı sınırları altında kalan topraklar; Avrupa-i Osmani, Asya-i Osmani ve Afrika-i 
Osmani olarak üç bölümde ele alınmaktadır.  Yine aynı yıllarda, Osmanlı ülkelerinin toplam yüzölçümü 
4.100.000 km² kadar olup, bunun 190.000 km²’si Avrupa’da, 1.800.000 km²’si Asya’da ve 2.100.000 km²’si ise 
Afrika’da yer aldığı kaydedilmektedir. Nüfusu ise; 6.280.000’i Avrupa, 20.000.000’u Asya ve 15.000.000’u Afrika 
topraklarında olmak üzere, toplam 41.000.000’a ulaştığı belirtilmektedir. 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti, 1913’ten sonra 10 yıl içinde (1913-1923), 3.300.000 
km²’lik toprağını ve 30 milyon kadar insanını (Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te yüzölçümü 814.000 km², 
tahmini nüfusu 11 milyon kadardır) kaybetmiştir. 

Bu makale, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerini kapsayan yıllarda, başkenti olan İstanbul 
vilayetinin coğrafi özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Bu bilgiler ışığında 100 yıl gibi bir zaman 
diliminde İstanbul’daki fiziki, sosyal, siyasal ve ekonomik değişimin nasıl olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu 
makalenin İstanbul’un Tarihi Coğrafyasına ışık tutacağı da aşikârdır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul vilayeti, coğrafi özellikler, idari durum, İstanbul boğazı. 

 

THE GEOGRAPHY OF MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE PUBLISHED IN 1913 PRESENTATION OF 
ISTANBUL PROVINCE IN BOOK 

Abstract 

A book entitled “Geography of Mufassal Memalik-i Osmaniye”, published in 1913, was developed for teaching 
in all secondary schools. In this work, which presents the geography of the Ottoman Empire in detailed form, it 
aims to study the representation of the province of Istanbul, including the capital Istanbul. 

First, the corresponding part of this work, written in Ottoman Turkish, was carefully and carefully translated 
by one of the researchers into modern Turkish. The text was later checked by a specialist in educational history. 
One of the researchers searched literature and analyzed studies from that period, and found that this work was 
an important resource taught in high schools. Another researcher was involved in the methodological part of 
the study. In addition, it is believed that the study is important from the point of view of repeating some of our 
information by studying the work of that period, correcting missing or incorrect information, and, most 
important, clarifying geographical features, perhaps a hundred years ago. 

The study is a case study, and data will be evaluated using content analysis. Where are the borders of 
Istanbul? What is the area and population? What are their natural features? What are agricultural products 
and industry? What forests and embankments? What is the administrative status of Istanbul? Answers to these 
questions were found. 
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Since 1913, territories under the Ottoman borders have been discussed in three sections: Avrupa-i Osmani, 
Asya-i Osmani and Africa-i Osmani. In the same years, the total area of the Ottoman countries was 4,100,000 
km², of which 190,000 km² were in Europe, 1,800,000 km² in Asia and 2,100,000 km² in Africa. Population; It is 
claimed to have reached 41,000,000 in total, 6,280,000 in Europe, 20,000,000 in Asia and 15,000,000 in Africa. 

As can be understood from this information, the Ottoman Empire in 1913 after 10 years (1913-1923), 3.3 
million square kilometers of land and 30 million people (814,000 sq km of the area of the Republic of Turkey in 
1923, an estimated population of 11 millions up) is lost. 

This article describes in detail the geographical features of Istanbul, its capital, in the last years of the 
Ottoman Empire. In the light of this information, he reveals the physical, social, political and economic changes 
in Istanbul for 100 years. It is clear that this article sheds light on the historical geography of Istanbul. 

Keywords: Istanbul Province, geographical features administrative position, bosphorus. 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine gelindiğinde, devletin savaşlarda sürekli yenilgi alması ve 
zayıflamasına rağmen, bilimsel yönden önemli bir gerileme olmadığı dikkati çeker. 26 Şubat 1910 (13 Şubat 
1325)’da padişahın tasdiki ile Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi adı altında bir program yayımlanmıştır. Bu 
nizamnameye göre 9 aylık dönemlerden oluşan 11 yıllık eğitim süresince 4, 5, 9, 10 ve 11. sınıflarda coğrafya 
dersleri de yer almaktadır (Ölmez, 2014).  

Koca imparatorluk, sanki yeniden kurulacakmış gibi coğrafi alanda da çalışmalar devam eder. Özellikle 
1913’lü yıllarda çok sayıda coğrafi eser yayınlanır. İbn Nüzhet Cevat Bey tarafından yazılan Haritalı 
Musavver Coğrafya-i Umumi bu kitaplardan biridir (Özey, 1996; Çalışkan, 2019). Bu eserlerden birisi de 
idadilerde (lise) ders kitabı olarak okutulmak üzere Ali Tevfik (1913) tarafından yazılan Mufassal Memalik-i 
Osmaniye Coğrafyası’dır. 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, doküman analizi yapılarak verilerin 
toplandığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırma bir durum çalışması olup, çalışmada 
veriler doküman incelemesi metoduyla elde edilmiştir. Doküman inceleme metodu, araştırma kapsamında 
incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle veri 
sağlanmasına denilmektedir (Karataş, 2015). Çalışmada kullanılan doküman 1913 yılında İstanbul’da 
Tefeyyüz matbaası tarafından yayınlanan, Ali Tevfik’in “Mufassal Memalik-i Osmaniye’nin Coğrafyası” adlı 
kitabından aslına uygun kalınarak günümüz Türkçesine çevrilip, sadeleştirilerek hazırlanmıştır. Metin daha 
sonra Tarih eğitimi uzmanı tarafından da kontrol edilmiştir. Bu eser bütün Osmanlı ülkesini ayrıntılı olarak 
ele almakta ve günümüze bilgi olarak sunmaktadır. 

Bulgular 

İstanbul vilayeti, Osmanlı ülkesini oluşturan vilayetlerin en küçüğüdür. Fakat İstanbul, saltanatın merkezi 
olduğundan diğer vilayetlerden mamur ve mühimdir. Kitapta sunulan bilgiler doğrultusunda oluşturulan 
araştırma soruları için aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

1. Bulgu: İstanbul Vilayetinin sınırları neresidir? 

İstanbul vilayeti, Osmanlı Avrupası’nın güneydoğusunda ve Osmanlı Asya’sının kuzeybatısında olup, 
kuzeyden Karadeniz, doğudan İzmit Mutasarrıflığı, güneyden Marmara Denizi ile çevrili olup, batıdan Çatalca 
Mutasarrıflığı ile sınırdır. 

2. Bulgu: İstanbul Vilayetinin yüzölçümü ve nüfusu ne kadardır? 

İstanbul vilayetinin yüzölçümü 3.900 km² ve nüfus miktarı 1.300.000 kişiye ulaşmış olup, mevcut ahali 
içinde ecnebi teb’ası dahi vardır. 

3. Bulgu: İstanbul Vilayetinin doğal özellikleri nasıldır? 

Bu vilayetin havası her ne kadar latif ve hafif ise de, değişken olup, ilkbaharda pek çok değişir. Yaz 
mevsiminde, İstanbul’un sıcaklığı biraz şiddetli olur. 
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Boğaziçi semtlerinde, ağaçlar ile örtülü sayısız dağlar mevcut olup, arka tarafları güzel meralar ile 
süslenmiş ve en yüksek yerleri Anadolu cihetinde ve Beykoz havalisinde Alemdağ’ı ve Rumeli tarafında 
Istranca Dağı’nın güney kısımları bulunmaktadır. 

Vilayet içinde, Karadeniz’e İrva (Riva) deresi aktığı gibi Bosfor’a (İstanbul Boğazı) Rumeli semtinde 
Kâğıthane Deresi, Ali Bey Suyu ve Anadolu yakasında Göksu mesiresinden akan Göksu Deresi akar. 

Bunlardan başka vilayetin nehirleri arasında sayılan Istranca Deresi Terkos Gölüne ulaştığı gibi, Karasu 
Büyük Çekmece Gölüne akar. Taşlıdere dahi Yeşilköy cihetinde Marmara Denizi’ne suyunu verir. 

4. Bulgu: İstanbul Vilayetinin tarım ürünleri ve sanayi nasıldır? 

İstanbul vilayetinin arazisi çeşitli ürünler yetiştirmeye çok elverişli olup, tarıma son yıllarda hayli özen 
gösterilmektedir. Bahçe ve bostanlarda dahi meyve ağaçlarının her çeşidi bulunur. İncir, üzüm ve çilek 
ürünleri dahi meşhur ve rağbet görür. 

Sanayisi, Avrupa fabrikalarına rekabet edemediği cihetle sınırlıdır. Ancak Dersaadet’te her nevi sanayi 
ehli bulunur. İpekli çarşaf, hamam takımları, bakır eşyaları, eyer takımları, fes, en iyi fanila, kaneviçe, tentene 
ve demir-çelik ürünleri gibi şeylerdir. Özel fabrikalarında Marsilya mamullerine benzeyen tuğla ve kiremit 
imal edilmektedir. Şişe ve kâğıt fabrikaları dahi vardır. 

Bunlardan başka Askeriye’ye ait tersane ve tophane imalat fabrikaları, Kırkağaç’ta (Kağıthane) 
fişenkhane, Eyüp semtinde fes ve mensucat (dokuma) fabrikası, Beykoz’da dabakhane (deri), Cibali’de 
Raci’nin tütün fabrikası, Şişli’de Bomonti’nin bira ve boza fabrikası ve 100 kadar matbaa mevcuttur. 

5. Bulgu: İstanbul Vilayetinin orman ve su bentleri nelerdir? 

Istranca Dağı üzerinde ve İstanbul vilayeti dâhilinde, muhtelif cins ağaçları içeren Belgrat Ormanı adıyla 
anılan bir orman vardır. Bu orman içinde, Rumeli yönünde su vermek için Topuzlu Bent, Yeni Bent, Valide 
Bendi adlarıyla üç; İstanbul ve Eyüp semtlerinde su tutulması ve dağıtılmasına mahsus olarak Büyük Bent 
mevcuttur ve Kırkçeşme suyu bu dört bende mensuptur. 

6. Bulgu: İstanbul Vilayetinin idari durumu nasıldır? 

İstanbul vilayeti; ikinci sınıf vilayetlerinden olarak,  birinci sınıftan Beyoğlu ve üçüncü sınıftan Üsküdar 
sancakları ile Şile, Beykoz, Kartal, Gökboza (Gebze), Adalar ve Küçükçekmece kazalarından oluşmuştur. Bu 
altı kazadan ikinci sınıftan olan Beykoz, Kartal, Gökboza (Gebze) kazaları ile üçüncü sınıftan Şile kazası, 
Üsküdar Sancağına; birinci sınıftan Adalar kazası ile ikinci sınıftan Küçükçekmece kazası Merkez Sancağına 
katılmıştır. 

Adı geçen şehrin Belediye İdaresi, Şehir Emini adındaki zata bağlı olmak üzere; 1. Bayezid, 2. 
Sultanahmed, 3. Fatih, 4. Samatya, 5. Eyüp, 6. Beyoğlu, 7. Hasköy, 8. Beşiktaş, 9. Arnavutköy, 10. Yeniköy, 11. 
Tarabya, 12. Büyükdere, 13. Beykoz, 14. Anadolu Hisarı, 15. Beylerbeyi, 16. Yeni Mahalle yani Üsküdar, 17. 
Doğancılar, 18. Kadıköy, 19. Adalar, 20. Makariköy (Bakırköy) adında yirmi belediye dairesine ayrılmıştır. 

Adı geçen şehrin umumi zabıta görevleri, Emniyet Umum Müdürlüğüne ait olmak üzere, İstanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar polis müdürlüklerine ayrılmıştır. 

İstanbul Şehri 

Beyoğlu ile beraber Galata, Üsküdar ciheti hariç tutulduğu yedi adet tepeden müteşekkil bir burun 
üzerinde yer alan üçgen şekilli bir yer olup, bir ciheti kara, yani Yedikule’den Ayvansaray köyüne kadar iki 
saat devam eden bir eski sur ile sınırlı, üç ciheti deniz ile çevrilidir. Yani güneyi Marmara Denizi’ne, doğusu 
Karadeniz Boğazı’na, kuzeyi Marmara’nın bir koluna sahildir. Kâğıthane tabir olunan yere kadar devam eden 
bu kola İstanbul Limanı ve Kostantiniye Halici dediğimiz gibi ecnebiler dahi Altın Boynuz adı verirler. 

İstanbul limanı, Galata ve Beyoğlu cihetini asıl İstanbul’dan ayırır. Kostantiniye Halici içinde vapurlar dahi 
işler. Haliç içindeki iskeleler de köprüden başlayarak, İstanbul cihetinde; Yemiş, Cibali, Ayakapusu, Fener, 
Balat, Ayvansaray, Defterdar ve Eyüp’tür. Galata cihetinde dahi köprüden başlayarak; Kasımpaşa, Hasköy, 
Halıcıoğlu, Sütlüce ve Karaağaç’tır. Yeni Saray ve Topkapı Sarayı denilen yer üçgenin başına tesadüf olan 
yerleri olup, insanlar arasında, Gülhane içi denmekle bilinir. 

İstanbul ile Galata cihetinin iki sahilinde, bir Fransız Kumpanyası tarafından birer rıhtım yapılmıştır. 
İstanbul’a denizden bakıldığı halde, bir takım manzaralar ve cami-i şeriflerin kubbeleri ve elvan-ı muhtelife 
ile rengârenk yüksek ve zarif binalar ve aralarında ağaçlar ile örtülmüş ve büyük bir itina ile süslenmiş 
bahçeler bulunmaktadır. Deniz manzarası, göze cila ve kalbe sefa verir. Şehir içinde dahi çok semtlerinde 
muntazam cadde ve meydanlar açılmış ve yeni tarz üzere binalar yapılmıştır. 
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Eski eserlerden olarak bu cihetle Çemberlitaş, Dikili Taşlar, Burmalı Sütun, Kıztaşı, eski sarnıçlardan 
sayılan Yerebatan ve Binbirdirek adıyla bilinen mağaralar ve yolcuları ve düşmanı haber vermek için askeri 
dairenin emrinde bir adet kule vardır. 

Tramvay arabaları dahi Köprübaşı’ndan (Galata Köprüsü-Eminönü) Bayezid’de Fatih şubesi ayrılmak 
üzere, Aksaray’a ve oradan biri Topkapı’ya ve diğeri Samatya ve Yedikule’ye kadar işler. 

Beyoğlu  

Buna Ecnebiler “Karşı” manasına delalet eden “Pera” derler. Üç beldeden; Galata ciheti, Dersaadet tarafına 
bakan Haliç ve Boğaziçi’nin tüm Rumeli sahilini içine alan bölgeden oluşur. İstanbul’a iki köprü vasıtasıyla 
bağlıdır. 

Bu cihetle dahi İstanbul gibi mamur ve abadan olarak Galata semti ecnebi tüccarı ile meskûn ve Beyoğlu 
tarafı Avrupa Büyükelçilerinin ikametgâhı olup, süslenmiş kargir binaları ve kalabalık cadde ve pazarları ve 
büyük bahçeleri bulunur. Eski eserlerden olarak Galata Kulesi vardır. Karaköy’den Kule kapısına işlemekte 
olan tünel ile yine Karaköy’den Şişli’ye, Azapkapısı adlı yerden Ortaköy’e kadar işlemekte olan tramvay ve 
otobüs arabaları seyr-ü seferi teşkil eder.  

Üsküdar 

Üsküdar Sancağı; Beykoz, Şile, Kartal, Gökboza (Gebze) kazalarını içine almak üzere merkez idaresi 
Anadolu kıtasındaki beldelerin bilinen ve meşhur olan Üsküdar Şehri’dir. Marmara Denizi sahilinde ve 
Üsküdar’ın 6 km mesafesinde yer alan Kadıköy beldesi, İstanbul’un sayfiyelerinden sayılır. Haydarpaşa adlı 
yerden dahi İzmit’e uğrayarak, Ankara ve Konya’ya giden demiryolları vardır. 

Üsküdar’ın karşısında Sarayburnu ile arasında Kızkulesi denmekle bilinen, deniz ortasında bir fener 
mevcuttur. Adları geçen kazalardan Beykoz kazasının idare merkezi, Karadeniz Boğazı sahilinde yer alan 
Beykoz, Şile kazasının idare merkezi Karadeniz sahilinde yer alan Şile, Kartal kazasının idare merkezi 
Marmara Denizi kenarındaki Kartal kasabasıdır. Maltepe kasabası dahi Kartal kazasına tabi ve 
Haydarpaşa’dan İzmit’e giden şimendifer (tren) hattı üzerinde yer alır. Bunlardan Şile kasabası önünde 
küçük bir liman vardır ki odun ihracı ile meşhurdur. 

Gökboza (Gebze) kazasının idare merkezi olan Gökboza (Gebze) kasabası, Marmara Denizi sahili 
yakınında ve Şimendifer hattının yarım saat ötesinde yer alır (Bu kasaba civarında Kartaca askeri 
emirlerinden meşhur Anibal gömülüdür). Darıca nahiyesi bu kazaya bağlıdır. Merkez vilayete bağlı olan 
Küçükçekmece kazasının makro idaresi Makriköy kasabasıdır. Marmara denizi sahilinde bulunan 
Küçükçekmece kasabası ise meşhur nahiyelerinden birisi sayılmıştır. Suyolu, Kemerburgaz nahiyeleri bu 
kazaya bağlanmıştır. 

Adalar Kaymakamlığı 

İstanbul’a bağlı bir kaza halinde idare olunan Adalar kazası, Prens veya Kızıl adaları denilen ve İzmit  
körfezi girişine doğru uzanmış olan, Büyükada (Prinkipos), Heybeli (Halki), Burgaz (Antigoni), Kınalı (Proti)  
isimlerinde dördü yerleşilmiş,  Okziya (Oxia) veya Sivri, Platie veya Yassı, Pita, Niandros, Antirovithos veya 
Sedef namında beş adet küçük ve yerleşilmemiş adadan oluşmuştur. 

Büyükada: Prinkipos dedikleri Büyükada, Kızıl adaları isimlendirilen adaların en büyüğü ve en 
bilinenidir. Uzun ve büyük olan bu ada merkez kaza olarak Sarayburnu’ndan yaklaşık 14 mil sonradır. 
Havasının güzelliğinden dolayı gerek çevre ve gerekse Beyoğlu halkının sayfiyesi durumundadır. 

Heybeliada: Halki yani Bakır madeni adası ismiyle yad ettikleri bu ada, yarım saat uzunluğunda ve bir 
çariyek (çeyrek) genişliğinde olup, dâhilinde Denizcilik Mektebi ve bu mektebin içinde bir adet kasr-ı 
hümayun, yüksek bir yerde Rum Ticaret Mektebi, 2 adet kadim manastırı ve Çam Limanı ismiyle anılan bir de 
limanı vardır. 

Burgaz Adası: Antigoni adıyla dahi yad ettikleri adı geçen ada, Kınalı adasının 2 mil kadar sonunda olup, 
kuzey ve güney semtleri sarp ve geçilmez kayalarla örtülü ve üç yanı limanlar ile korunmuştur. 

Kınalıada: Bu ada Proti ismiyle yâd olunur. Adı geçen ada, Sarayburnu’nun 8 mil kadar mesafesinde ve 3 
mil genişliğinde olup, bir köy ile bir adet manastıra sahiptir. Önceleri Bileğitaşı ticaretiyle meşhur idi. 

İsimleri zikredilen küçük adalar dahi her ne kadar yerleşilmemiş ise de, midye ve balık avcılıkları ile 
şöhretleri vardır. 
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İstanbul Boğazı 

Boğaziçi ve Bosfor isimleriyle bilinen İstanbul diğer adı Karadeniz boğazı kuzeydoğudan güneybatıya 
doğru uzanan Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin Avrupa, Asya kıtalarındaki mülkünü yekdiğerinden ayıran ve 
Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlar. 

Adı geçen boğaz Rumeli tarafında Kilyos tabyasından devam ederek Galata mevkiine ve İstanbul şehrine 
ve Anadolu cihetinde İrva (Riva) mevkiinden başlayarak Kadıköy’e, Moda burnuna kadar varır. Adı geçen 
boğazın emri muhafazası için birbirine müdafaa eder surette kıyının her iki tarafında metin kaleler, tabyalar 
ve istihkâmlar ile kuvvetli edilmiştir. 

Rumeli tarafında ve boğazın nihayetinde Kilyos ve mukabilinde yani Anadolu cihetinde İrva mevkiinde 
Elmas ve sonra Rumeli tarafında Rumeli feneri ve karşılığında Anadolu kavağı tabyaları ile Telli (Nelli) Tabya 
ve mukabilinde Yuşa dağının bir çıkıntısı üzerinde Macar kalesi vardır. Boğazın en dar mahallinde dahi 
birbirine karşılıklı bakan Rumeli ve Anadolu hisarları mevcuttur. 

Karadeniz Boğazı letafet hava cihetiyle İstanbul’un sayfiyelerinden sayılan kıyıların latif köyler ve 
mesireler tezyin eylemiştir ki Rumeli tarafında Rumeli Kavağı denilen mahalden başlayarak, Yenimahalle, 
Mesar Burnu, Büyükdere, Kireç Burnu, Tarabya, Yeniköy, İstinye, Mirkon (Emirgân), Boyacıköy, Rumelihisarı, 
Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Galata mevkileri yer 
almaktadır. 

Anadolu cihetinde Anadolu kavağı mahallinden devam ederek Servi Burnu, Sultaniye, Beykoz, İncirliköy, 
Paşabahçesi, Çubuklu, Kanlıca, Anadoluhisarı, Göksu, Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, 
Üsküdar kasaba ve köyleri ve Selimiye, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda Burnu yer almaktadır. 

İstanbul boğazının Rumeli tarafında uzunluğu 27 ile 31 km ve Anadolu cihetinde 28 km ve deniz 
ortasında 22 km olup, akıntısının hızı saatte 3-8 km ve ortalama olarak 6 km çeker. Derinliği dahi 30 m ile 52 
m’dir. Boğazın en dar mahalli hisarlar arası olup, arası 550 m’dir. En sığ yeri dahi Kuruçeşme önlerine 
tesadüf eder. Boğazın fenerinden Beykoz’a kadar olan mahalli en geniş yeri olup 2000 ile 3000 m genişliği 
vardır. Karadeniz’den gelen rüzgârlara dahi açıktır. 

Beykoz’dan hisarlara kadar olan mahalli, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmuştur. Hisarlardan 
Kızkulesi hizasına kadar olan yerleri ise Kıble ve Lodos rüzgârlarına açıktır. Kızkulesi ile Sarayburnu 
arasındaki genişliği dahi 1700 m’ye ulaşır.  

Karadeniz boğazının nihai güneyinde yabancı milletlerin Kornedor isimlendirdikleri Haliç, Kostantiniye 
veya İstanbul limanı vardır ki iki saat uzunluk çeken latif bir limandan ibarettir. Bu liman içinde, Kasımpaşa, 
Tersane-i amire, Kâğıthane, Alibeyköy, Eyüp gibi mevkiler vardır.  

Sonuç ve Tartışma 

Batıdan gelen süreli yayınlar ile Avrupa’ya giden öğrenci ve araştırmacıların eserleri 1910 yıllarında 
çağdaş düşüncelerin ülkeye aktarılmasına hizmet etmiştir. Önceki yıllardaki eğitimde; öğretmen, kitap ve 
ezber çok önemliyken bu dönemde bunların yanında tabiat, eşya, olaylar ve deney büyük önem kazanmıştır 
(Göktaş, Temur Gedik, Kocaman Karoğlu ve Çağıltay, 2009). Yani bu dönemde buluş stratejisine dayanan bir 
öğretim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yöntemin en güçlü savunucusu olan Satı Bey de buluş yöntemini 
derslerinde uygulamış ve uygulatmıştır (Kafadar, 1997). Ali Tevfik tarafından liseler için yazılan ve incelenen 
eserde de bu değişimi görmekteyiz.  

Osmanlı Devletinin coğrafyasını ayrıntılı olarak sunan bu eser, İstanbul vilayetini de ayrıntılı olarak 
vermiştir. İstanbul’un başkent olması ve yazarın burada ikamet etmesi ilgi birikimi açısından pozitif bir katkı 
sağlamıştır.  

Elde edilen bilgiler günümüz açısından da önemlidir. Çünkü bu bilgiler, 100 yıllık bir zaman diliminde 
İstanbul’daki fiziki, sosyal, siyasal ve ekonomik değişimin nasıl olduğunu gözler önüne sermektedir.  
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KARİKATÜR HARİTALAR VE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ 
 

Doç. Dr. Murat TANRIKULU, Çankırı Karatekin Üniversitesi,  kutlukul@gmail.com 
 

Özet 
Coğrafya, yaşanılan yerden bölgeye, ülkeye, kıtalara, dünyaya ve nihayet evrene ait bilgilerin hem başlangıç 

hem orta hem de ileri düzeyde öğrenilmesini sağlamak, anlaşılır kılmak, mevcut sorunlara çözümler bulmak ve 
oluşabilecek sorunlara ön almak için çalışmalar yürüten insanlıkla yaşıt bir bilimdir. Coğrafya bilgisi, 
rastlantısal/kendiliğinden değil öğretilerek ve öğrenilerek kazanılır. Coğrafya öğretimi ülkeden ülkeye 
farklılıklar göstermekle birlikte ülkemizde başlangıç aşamasında ve ilk öğretim düzeyinde 4. ve 5. sınıflarda; 
orta öğretim düzeyinde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda müfredat programları çerçevesinde ve ileri düzeyde 
yükseköğretimde yapılır. Coğrafya öğretiminde farklı teknikler kullanılabilir olmakla birlikte bir laboratuara ve 
çok çeşitli materyallere gereksim duyulur. Bu materyaller arasında küre ve çeşitli haritalar önemli bir yere 
sahiptir. Zira dünyaya, kıtalara, ülkelere yönelik imgesel anlam ve öğrenme bu materyaller sayesinde 
gerçekleşir. Ancak haritalardan yararlanma, onu okuyabilme ve anlayabilmenin de önünde bazı engeller vardır. 
Bu engeller; öğrenenlerin uygun yaş grubu aralığında olup olmadığı, yaşa uygun öğretim materyallerinin seçilip 
seçilmediği, önceki öğrenmelerde harita ve bileşenlerinin yer alıp almadığı ve bunları anlayabilecek, amaca 
uygun olarak kullanabilecek entelektüelliğin sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu engellerin aşılma düzeyi, aynı 
zamanda öğrenme düzeyinin de göstergesidir. Belirtilen engellerin ilkinde harita öğretiminin alt kademelerde 
yaşa uygun materyallerin seçilmesi çok önemlidir. Alt yaş gruplarında coğrafya ve haritalarla ilgili bilgiler 
öğretilirken olağan haritalarla başlamaması, bunun yerine amaca uygun olarak hazırlanmış karikatür 
haritalarla başlatılması daha uygun bir yöntemdir. Böylece başlangıçta uygun yaş aralığı, sonraki aşamalar için 
de bir hazır bulunmuşluk hali ve entelektüellik sağlanacak, Dünya'ya ve diğer gezegenlere, kıtalara, ülkelere ve 
öğrenenin ülkesine yönelik imgesel anlam yerleşecek, olağan haritalara geçiş kolaylaşacak ve olası öğrenme 
zorlukları da önlenebilecektir. Çalışmada da bu konu üzerinde durulmuştur. Coğrafya öğretiminde karikatür 
harita ya da kartokarikatürlerin kullanımının gerekliliğine yönelik açıklamalar yapılmış, örnekler verilmiş ve 
soruna çözüm odaklı yaklaşımlar sergilenilerek öneriler sunulmuştur. Yöntem olarak fenomonolojiden 
yararlanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Karikatür harita, kartokarikatür, harita, coğrafya öğretimi, coğrafya  

 

CARTOON MAPS AND GEOGRAPHY TEACHING 

Abstract 

Geography is an age-old science that works to ensure that information about the region, country, continents, 
the world, and finally the universe is learned both at the beginning and the middle, and at the advanced level, 
and to make it understandable and to find solutions to problems that may arise. Geography knowledge is 
acquired by teaching and learning not coincidental/spontaneous. Geography education varies from country to 
country, but our country in the beginning stage and the first level of education 4. and 5. in the grades; 9 at the 
secondary education level., 10., 11. and 12. in the classrooms, it is carried out within the framework of curricula 
and in higher education. Although different techniques can be used in geography teaching, a laboratory and a 
wide variety of materials are needed. These materials include various maps and globes. However , there are 
some obstacles to using maps, reading and understanding them. These obstacles are to be within the range of 
appropriate age group at the specified levels, to have maps and components of previous learning and to 
understand them, to use them in accordance with the purpose of providing intellectual. The level of overcoming 
these obstacles will also be indicative of the level of learning. The first of the reasons stated in the map teaching 
sub-levels and age groups do not start with the usual maps, instead it is more appropriate to start with the 
caricature maps prepared for the purpose. Thus, the appropriate age range at the beginning, a readiness and 
intellectual development for the next stages will be provided, and possible learning difficulties will be avoided. 
The study also focused on this subject. Explanations were made for the necessity of the use of cartoon maps in 
geography teaching, examples were given and suggestions were presented by displaying solutions to the 
problem. As a method, document analysis and phenomenology has been used. 

Keywords: caricature map, cartocaricature, map, geography teaching, geography. 

Giriş 

Harita; yeryüzüne ya da diğer gezegenlere ait coğrafi bilginin grafik (analog), sayısal (dijital) ve görme 
engelliler için kabartma formunda sunulan, belli bir ölçekte küçültülmüş, genelleştirilmiş ve açıklamalarla 
tamamlanmış izdüşümüdür. Karikatür haritalar ise özellikle okul öncesi ve çağı çocukların televizyon ve 
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çocuk dergilerinden aşina oldukları çizgi film ve benzeri çizim teknikleriyle hazırlanmış olan ve olağan bir 
haritada bulunması gereken nitelikleri (ölçek, kenar bilgiler, başlık vb.) genellikle taşımayan haritalardır. Bu 
çizimlere İngilizce comic map, cartoon map ve Fransızca cartocaricatür adı verilmektedir.  

Bilimin amacı; genel olarak ister dedüktif (tümdengelimsel), ister indüktif (tümevarımsal) uygulamalar ve 
isterse bu ikisinin birlikte kullanılmasını içeren bir uygulama olan abdaksiyon ya da diğer yöntemler yoluyla 
olsun Yer'e ve evrene ait doğru bilgilere ulaşmak, doğal ve toplumsal olanı anlaşılır kılmak, sorunlara 
çözümler üretmek ve yaşamı kolaylaştırmaktır. Bilim olarak coğrafya'nın amacı da budur. Bu amaca ulaşmak 
için tüm diğer bilimler gibi kendine has yol, yöntem ve ilkelerden yararlanır. Dağılış ilkesi bu ilkelerden 
biridir ve Coğrafya olay ve olguların dağılışını göstermek için haritaları kullanır. Harita, coğrafya için o kadar 
önemli bir materyaldir ki harita denilince coğrafya ve coğrafya denilince harita akla gelir. Harita, coğrafya 
biliminin ve coğrafyaya ilgi duyan her kademeden insanın dünyaya ve evrene açılan, bakan gözüdür. 
Coğrafyacı ya da kartograf, mekanda gördüklerini genelleştirir, sadeleştirir ve kodlayarak haritaları 
oluşturur. Oluşturulan haritaların servis edilmesiyle de ilgili her kesimden insanın ilgisi ölçüsünde kodlanan 
bu bilgileri görmesi sağlanır. Bu haliyle harita, oluşturulduğu dönem itibarıyla geçmişten günümüze, 
günümüzde ve günümüzden geleceğe bilgi ulaştıran bir iletişim aracıdır. İletişim görevinin eksiksiz yerine 
getirilmesi durumunda haritadan yararlananların da geçmişe, günümüze ve geleceğe açılan gözü 
durumundadır. Öğrenmenin %70'inin görme duyusuyla gerçekleştiği düşünüldüğünde haritanın önemi daha 
açık olarak anlaşılır. Harita ve küre kullanmadan coğrafya öğretimi olanaklı değildir. Ancak haritalardan 
herhangi bir amaç için olduğu gibi öğretim amaçlı yararlanma, haritayı anlayabilme ve okuyabilme; bir hazır 
bulunmuşluk halini, bir öğrenmeyi ve bir entelektüelliği de gerektirir. Özellikle ilköğretim ve hatta orta 
öğretimde, sınıf ortamlarındaki standartlara göre çizilmiş (dijital, basılı ya da kabartma) olağan haritalarla 
öğrenme, ilgili grubun yaşı, hazır bulunmuşluk hali ve entelektüel düzeyi düşünüldüğünde zorluklar 
içermektedir ve sorunludur. Edinilen tecrübeler de bu yöndedir. İlk ve orta öğretimde bu zorlukların 
aşılması, coğrafya öğretimi ve harita bilgisi konularının daha kolay ve eğlenceli hale gelebilmesi, öğrenen 
kesimde uygun yaş, hazır bulunmuşluk hali ve sonrasında entelektüelliğin sağlanabilmesi için olağan 
haritalar yerine karikatür haritaların kullanılması daha uygundur.  

1. Amaç ve Yöntem 
Bu çalışmada amaç; mekandaki bilgilerin kodlanarak gösterimiyle oluşturulan haritaların okul öncesi ve 

okul çağı dönemde, coğrafya öğretiminde kullanımlarının, öğrenende hazır bulunmuşluk hali ve yaşça 
olgunluk gibi özelliklerin bulunmaması nedeniyle yaşanılan zorlukları gözler önüne sermek ve bunları 
aşmada olağan haritalar yerine kartokarikatürlerin kullanılması için geçerli nedenler ileri sürmektir. 
Çalışmada yöntem olarak fenomonolojiden yararlanılmıştır. Fenomenoloji (phenomenology/olgubilim) 
deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve 
durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli 
biçimlerde karşılaşabiliriz. Ancak bu tanışıklık, olguları tam olarak anladığımız anlamına gelmez. Bize 
tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan 
çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

2. Harita ve Kartokarikatürlerin Benzer ve Farklı Özellikleri 

Haritalar ile kartokarükatür/karikatür haritalar birlikte değerlendirildiğinde, aralarında hem benzer ve 
hem de farklı özelliklerinin olduğu görülür. Benzer özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak olasıdır:  

a. Arthur H. Robinson’un 1952 yılında yayınladığı ‘The Look of Maps (Robinson, 1952: 15) adlı eserinde 
kartografyanın bir iletişim bilimi olduğunu dile getirmiştir. Bu bilimin eseri olan harita da görsel bir iletişim 
aracıdır ve kodlanmış belirli mesajların iletiminde bir araç olarak hizmet vermektedir. Benzer bir durum 
kartokarikatürler için de geçerlidir.  

b. Kartograf ile harita okuru arasında birtakım engeller ve sorunlar olabildiği gibi karikatürist ve 
kartokarikatürler ile okurları arasında da benzer engel ve sorunlar olabilir. Bunlar; okurun perspektif veya 
mekâna ait özellikleri algılama kabiliyeti, sembolik sistemi anlama (açıklayıcı bilgileri anlama kabiliyeti gibi), 
hedefler, davranışlar, zamanı değerlendirme, zekilik, önbilgiler ve önyargılardır. Diğer bir ifadeyle okurda bir 
hazır bulunmuşluk halinin bulunup bulunmadığı durumudur.  

c. Kartokarikatürlerde, olağan haritalarda olmayan bir abartı her zaman vardır ve harita, bir insana, başka 
bir canlıya, bir metaya dönüşebilir ya da çizimin içinde bir kenarda bulunabilir. Bu haliyle aynı zamanda 
eğlenceli bir öğretim materyali özelliğini de taşır. Ancak harita olma özelliğini kaybetmez. 
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3. Harita ve kartokarikatürler arasındaki farklılıklar  

a. Haritalar, genel olarak ölçek, başlık, kenar bilgiler, çerçeve ve estetikliği bir arada bulunduran, 
sadeleştirilmiş, genelleştirilmiş, sınıflandırılmış ve sembolize edilmiş projeksiyonlu çizimlerdir. Bu çizimler 
Dünya'nın bütünüyle, bir bölümüyle ya da diğer gezegenlerle ilgili olabilir. Bu tür haritalar kurallara göre 
çizilmiş olağan haritalardır. Oysa kartokarikatürlerde belirtilen kuralların birçoğu aranmaz. Çizimler, 
Dünya'nın bütününü, bir bölümünü ya da diğer gezegenleri konu alsa da sadeleştirme, genelleştirme ve 
sembolleştirme dışında diğer özellikleri barındırmazlar ve çoğu zaman bir abartı, bir aşırılık söz konusudur. 
Ayrıca kartokarikatürlerdeki sembolleştirme, çizimi yapılan alanın içeriğine yönelik değil, doğrudan alana 
yöneliktir. 

b. Olağan haritalar, çeşitli ölçeklerde düzlem üzerinde ders kitapları, atlaslar, duvar haritaları, cep 
haritaları olarak basılı formda kağıt, kumaş, deri vb. üzerimde olabileceği gibi kabartma formda ve dijital 
ekran (bilgisayar, cep telefonu, elektronik billboard vb.) formlarında da bulunabilir. Kartokarikatürler ise 
daha çok gazete ve dergi sayfaları ile benzer amaçlara hizmet eden dijital ortamlarda, düzeye uygun ders ve 
yardımcı ders materyallerinde bulunurlar. 

c.  Olağan haritaların hazırlanması, çizimi ve yayımı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Milli Savunma 
Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'nün denetimi ve iznine bağlıdır. Ancak ülkemizde kartokarikatürler için 
bu durum henüz söz konusu değildir. En azından eğitim, tanıtım, turizm, logo ve reklam amaçlı hazırlanan 
kartokarikatürler de ya aynı kurumun denetimine açık olmalıdır ya da denetimi, yetkilendirmeyle Türk 
Coğrafya Kurumu gibi bu alanda yetkin meslek örgütlerine bırakılmalıdır. Böylece kötü niyetli kullanımların 
önlenmesi sağlanmış olacaktır. 

4. Harita ve Kartokarikatürler İmgesel Anlam 

Harita ve kartokarikatürler, açık ya da gizli imgesel anlamlar içerirler. Haritalarla haritacılık, sergileme ve 
hudut çizme ekonomisinin tam kalbinde yer almaktadır. Dünya uzun süredir genişlemekte olan kapitalizm ve 
milliyetçiliğin bir simgesi halini almıştır ve bu imgesel işlev temsilleri coğrafî erişim, hız ve güç hakkında 
bilgilendirmeye devam etmektedir (Pickles, 2013: 76). Burada kapitalizmin, sömürünün, katliamların, 
barbarlığın, açlık ve susuzluğun, çevre kirliliğinin görsel ve imgesel metaları hem olağan haritalar ve hem de 
sonraki sayfalarda örnekleri verilecek olan kartokarikatürler olmuştur. 

Coğrafi haritanın bir imge haline bürünebilmesi için, yeterince özgün bir alanı temsil etmesi 
gerekmektedir. Her hâlükârda, bir ülke veya bölge şeklini alan çizgisel bir işaret, ancak söz konusu şeklin 
(görsel bellekle ilişkili olarak) ve bu şeklin içerdiği yan anlamın (bu durumda, Türkiye) kişinin belleğine 
nüfuz etmesini sağlayacak, öğretici bir sürecin devreye girebilmesi koşuluyla bir imge" olarak 
nitelendirilebilir. Bunun dışında,  aynı eğitici süreç sayesinde ve ardından medya aracılığıyla belirli bir yan 
anlam yüklü bazı kavramlar (özellikle de vatan kavramı), hedeflenen objeye hızlıca eklemlenirler. Böylelikle 
haritanın yarattığı zihinsel temsil artık sadece coğrafi entelektüel bir içeriğe sahip olmakla kalmaz, duygusal 
öğe noktalarına da dokunmaya başlar. Haritalar, basit düzey ve ölçekte çekilmiş bir fotoğraf görüntüsü 
değildir. Ada halinde olan ülke veya bölgeler hariç, idari bölgelerin uzaydan da fotoğrafı çekilemez. Çünkü 
"idari bölge" kavramı siyasi sınırları içerir ve bu sınırlar da çoğu kez maddi değildir. Aynı şekilde bir çizgiler 
bütününün, okurun imgeleminde" örneğin dikdörtgen şeklinin Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi çağrıştırması 
için, bazı işaretleri okuyup yorumlamayı sağlayacak bir görsel eğitimden geçilmiş olmayı gerektirmektedir. 
Sözü edilen durum öncelikle okul sıralarında, ardından medya ortamında oluşturulan ve şekillerin belirli 
sınırlar kapsamında (toprak parçasının tanınabilirliğini ve aidiyetini belirleyen sınırlarına uyularak) 
sadeleştirilmesini içeren bir kültürün ürünüdür. Öncelikle, bir ülke veya bölgenin dış hatlarını tamamlayan 
çizgi, temel olarak alınır. Bu çizginin kendi başına bir anlamı yoktur; ona anlam yükleyen, bizzat kendi 
şeklidir. Bir ülkenin gerçek sınırları ve harita üzerinde betimlenmesi arasındaki süreçte, görselleştirmenin 
bir sadeleştirme işleminden geçmesi gerekmektedir. Bu işlem, belli bir aşırılığa, abartıya vardırılabilir. 
Örneğin, eş kenar altıgen şekli, belli bir bağlamda Fransa'yı çağrıştırmaktadır. Öyle ki, bu ülke genellikle 
Hexagone (altıgen) olarak adlandırılır. Hexagonal (altı köşeli) sözü ise Fransız ile eş anlamlıdır. Ama bu şekil 
Fransa vatandaşı olmayan bir kişi için herhangi bir anlam ifade etmez. Bu şeklin, Fransa ile bağlantılı hale 
gelmesini sağlayan belli bir bağlamın dışında hiçbir anlamı yoktur. Bu bağlamın dışına çıkıldığında herhangi 
bir altıgen Fransa'yı, aynı şekilde yatay düzlemde uzatılmış bir dikdörtgen de imgesel olarak hiçbir zaman 
Türkiye'yi betimlemeyecektir (Copeaux,  2012: 209-210).  

5. Kartokarikatürler ve Coğrafya Öğretimi 

Kartokarikatürler tıpkı haritalar gibi bir bilginin, bir olayın, bir duygunun iletimine, diğer bir söyleyişle 
bir amaca yönelik olarak çizilirler. Kartokarikatürlerin çiziliş amaçları genel manada propaganda, öğretim, 
hiciv/yergi, logo, reklam ve tanıtımdır. Mizah ise doğası gereği bu çizimlerin bazılarında olması gereken bir 
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durumdur. Öğretim dışındaki diğer konular başka bir araştırmanın konusudur. Bu nedenle burada yalnızca 
kartokarikatürlerin coğrafya öğretiminde kullanımı üzerinde durulacaktır.  

Haritanın iletişim işlevini yerine getirebilmesi için okurun belirli bir entelektüel düzeyde olması 
gerektiğine daha önce değinilmişti. Bu düzey, aynı zamanda ilköğretimden başlayarak üniversiteye kadar 
çocuklarımıza öğretmeyi amaçladığımız ve öğrettiklerimizin de beceriye dönüşmesini istediğimiz bir bilgi ve 
beceri düzeyidir. Harita bilgisi ülkemizde ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler 4, 5, 6. sınıf derslerinde, 
ortaöğretim düzeyinde de 9. sınıf coğrafya dersinde öğretilir. Üniversitelerin tapu ve kadastro, harita 
mühendisliği, inşaat mühendisliği, coğrafya ve coğrafya öğretmenliği bölümlerinde ise matematik coğrafya, 
kartografya, harita bilgisi ya da coğrafi bilgi sistemleri derslerinde öğretilir. İlgili bölümlerde harita bilgisinin  
öğretimi, teorik ve uygulamalı yöntemle gerçekleştirilir. Teorik öğretim sınıf ortamında yapılır ve büyük 
ölçekli haritalar ya da duvar haritaları üzerinde sınırlı uygulamalar içerir. Uygulamalı öğretimde ise teorik 
bilgilerin arazi çalışmaları sonucunda somutlaştırılması sağlanır. Her iki öğretimde de öğrencilere birtakım 
coğrafi becerilerin kazandırılması esas amaçtır (Tanrıkulu, 2010: 123).  

 
Şekil 1. Eğitim amaçlı hazırlanmış Avrupa kartokarikatürü. K: URL-1 

 

Michaelis, Hall ve Cliffs (1988), harita ve küre kullanım becerisi olarak semboller, konum, yön bulma ve 
yönler, ölçek ve uzaklık, karşılaştırmalar ve çıkarım yapma olarak sıralamıştır (Michaelis , Hall ve Cliffs, 2008: 
333-334). Bu becerilerin yerleştirilmesi, her kademede uygun eğitim ve öğretim yöntemleri yanında uygun 
materyal seçimini de zorunlu kılar. Harita becerilerinin erken dönemde kazandırılmasında kurallara göre 
çizilmiş, kodlanmış ve genelleştirilmiş olağan haritalar yerine yalnızca birkaç beceriye yönelik hazırlanmış 
kartokarikatürlerin kullanımı, hem haritaya, hem yaşanılan yere ve ülkeye hem de dünyaya yönelik imgesel 
izlenimlerin yerleşmesini sağlarken öğretme ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirerek 
kolaylaştıracaktır. Bu yöntem aynı zamanda ilerleyen öğretim kademeleri için bir alt yapı, bir hazır 
bulunmuşluk durumu da oluşturacaktır (Şekil 1, 2, 3).  

Kartokarikatürler, Batılı ülkelerde bir öğretim materyali olarak çok uzun bir süredir yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Öyle ki ABD ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda ülkelerin, bölgelerin, eyaletlerin, kentlerin 
kartokarikatürleri alt düzey okullarda eğitim amaçlı kullanılırken turizm ve tanıtım amaçlı hazırlanan 
kartokarikatürler de her kesimden okura hitap edebilmektedir (Şekil 1, 2, 3). Ülkemizde ise bu materyallerin 
kullanımı oldukça yenidir ve yaygınlaşma aşamasındadır. Bu aşamada Türkiye'de ilk ve orta öğretim için 
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kartokarikatürler gibi öğretim materyallerinin hazırlanması denetimsiz ve gelişigüzel yapılmamalı, 
kartograflar ve coğrafyacılar gibi haritayla doğrudan ilgili meslek gruplarının ve akademinin kontrolünde 
olmalıdır. 

   
Şekil 2. Eğitim amaçlı hazırlanmış Avustralya ve Yeni Zelanda kartokarikatürleri. K: URL-2 

 

Haritalar, keşfetme, hükmetme ve sömürü geleneğinin bir parçası olarak özellikle XIV. yüzyıldan itibaren 
Batılı kaptan, komutan ve diğer devlet adamlarının oda, duvar ve masalarını süslemeye başlamıştır. Stratejik 
önemi ve değeri anlaşılana kadar da konvansiyonel olarak alınıp satılan bir meta olmuştur. Stratejik 
öneminin anlaşılmasıyla, üretimi daha çok resmi kurum ve kuruluşlarca yapılmış; alınıp satılması 
yasaklanmış ya da büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. XIX ve XX. yüzyılda ise bilgiye ulaşım ve her türden harita 
üretimi kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Böylece gizlilik büyük ölçüde ortadan kalkmış, isteyen her kesim için 
neredeyse bütün haritalar ulaşılabilir olmuştur. Ancak daha eski yüzyıllardan kalan ve sanat eseri değeri 
taşıyan el yapımı haritalar, müzeler ve koleksiyoncular tarafından toplanmış ve sergilenmeye başlanmıştır. 
Bu nadir antik küre, harita ve parçalı haritaların aynı zamanda ticari ve dekoratif amaçlı emitasyonları 
üretimi işi bir sektör haline gelmiş ve ürünler büyük bir talep görmeye başlanmıştır. Günümüzde basılı, 
kabartma ve dijital haritalar, kaptan, komutan ve diğer devlet adamlarının oda, duvar ve masalarını 
süslemeye devam etmektedir. Bununla birlikte dekoratif amaçlı üretilen küre ve haritalar ise bilim insanları, 
iş adamı, müdür, ceo vb. çalışanların oda, duvar ve masalarını süslemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Haritaların yukarıda zikredilen kullanımı, kartokarikatürler için de geçerli olan bir durumdur. Olağan 
haritaların yüzyıllardır dekoratif amaçlı kullanımı gibi kartokarikatürler de dekoratif ve öğretim amaçlı 
olarak Batılı ülkelerde çocukların odalarını süslemekte, yataklarına örtü olabilmekte, küre kalemtıraşlar, 
defter yüzleri, abajurlar ve tavan lambaları vb. coğrafi materyaller şeklinde üretilmekte ve rağbet 
görmektedir. Böylece okul öncesi ve okul çağı çocukları, odalarını süsleyen amaca uygun hazırlanmış 
kartokarikatürler ve ellerinin altındaki adı geçen materyaller sayesinde dünyaya, kıtalara, ülkelere, ülkesine, 
bölgesine ve kentine ait doğru bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bütün bu uygulamalar aynı zamanda, 
çocukta coğrafyaya ilgiyi artırmakta, harita ve küre kullanımına yönelik bir hazır bulunmuşluk hali 
oluşturmakta, keşfetme ve öğrenme dürtüsünü de canlı tutmaktadır (Şekil 3). Uygulamalar aynı zamanda 
ülkelerin bilimsel düzeyi, eğitim ve öğretime verilen önem ve toplumsal bilinçle yakından ilgilidir. Ülkemizde 
bilimsel ve toplumsal bilinç düzeyi, eğitim ve öğretime verilen önem düşünüldüğünde okul öncesi ve okul 
çağı çocukları için coğrafya bilimi adına bu tür bir hazırlığın yaygın ve yeterli olduğunu söylemek neredeyse 
olanaksızdır.  
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Şekil 3. Öğretim ve dekoratif amaçlı hazırlanmış çocuk odası duvar harita. K: URL-3 
 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak kartokarikatürler, tıpkı olağan haritalar gibi bir öğretim materyali ve bu haliyle bir iletişim 
aracıdır. Çizimlerin iletişim görevini yerine getirebilmesi ve anlaşılması ise okurun bir hazır bulunmuşluk 
hali, entelektüel seviyesi ve çizere göre bulunduğu konumu bağlı olarak değişir. Kartokarikatürlerde, olağan 
haritalarda olmayan bir abartı her zaman vardır ve harita, bir insana, başka bir canlıya, bir metaya 
dönüşebilir ya da çizimin içinde bir kenarda bulunabilir. Bu haliyle aynı zamanda eğlenceli bir öğretim 
materyali özelliğini de taşır. Ancak harita olma özelliğini kaybetmez. Kartokariakatürler, coğrafya öğretimi 
başta olmak üzere değişik alanlarda (propaganda, turizm, reklam, hiciv, logo vb.) Batı ülkelerinde onlarca 
yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde özellikle coğrafya öğretiminde neredeyse hiç 
yararlanılmamakta, diğer alanlarda ise sınırlı bir kullanımının olduğu görülmektedir. Kartokarikatürlerin 
ülkemizde başta coğrafya öğretimi olmak üzere yukarıda sayılan alanlarda yaygınlaştırılması nitelikli 
öğretim ve iletişim için gereklidir. Ancak çizimlerinin, doğru, amaca uygun içerikle hazırlanması, etkin bir 
şekilde kullanılmaları için, coğrafyacılar ve kartograflar gibi meslek gruplarınca üretilmeleri, ayrıca 
denetleme sistemine tabi tutulmaları da bir zorunluluktur. Böylece kartokarikatürlerin kötü niyetli çizerler 
tarafından zararlı ve sakıncalı amaçlar için kullanılmasının önceden önlenebilmesi mümkün olacaktır.  
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Abstract 

The conceptual framework of Geography and Economics training in the Bulgarian school is in process of 
educational reform and building new normative-structural models and ideas applied in the context of 
adaptation and integration to the European and 41atür educational paradigms and values. The new procedural 
framework determines school geographic education as a national priority and a learning process that involves 
learning, educating and socializing students. 

Throughout schooling, the general education of geography and economics is composed by group key 
competencies: competences in the field of Bulgarian language; communication skills in foreign languages; 
mathematical competence and basic competences in the field of natural sciences and technologies; digital 
competence; learning skills; social and civic competences; initiative and entrepreneurship; cultural competence 
and creativity skills; skills to support sustainable development and a healthy lifestyle and sport. This requires 
key competences are interdependent and a combination of knowledge, skills and attitudes necessary for 
personal development of the individual throughout life, 41atüre41 construction of active citizenship and 
participation in social life, as well as its suitability for realization of the labor market. 

Geography and economics training is the bearer of contemporary social realities and the opportunity to form 
an objective worldview and a geographical 41atüre41 in each person’s life. The situational analysis in the 
article is based on normative documents and reveals the complexity of the curriculum content of the social order 
to school education, including geographic education. The main purpose the teaching of geography is the 
formation of modern worldview, geographical literacy and geography culture. The article presents a study of 
the conceptual model of geographic education in the secondary school in Bulgaria by degree and stage of 
education. 

The state educational standard and the curricula are analyzed, outlining the problem and the specificity, the 
situational and didactical aspects of the practical and applied character of the training. 

The results of the research reveal the logic and the structural-content of the geographic science, the school 
content, the contemporary didactic concepts of training and learning, the realization of interdisciplinary and 
intradisciplinary relations and interactions, the traditions and innovations in the geography and economics 
training , the methods and the techniques of training, the participation of information and communication 
41atüre414141na41 in the teaching of geography, etc. 

In the new educational realities of 2016 in the Bulgarian school geographic education, some of the traditions 
in geography training of natural, socio-economic and regional geography are justified and preserved. The 
results of the research on the conceptual framework of geographic education in the secondary school in 
Bulgaria are derived from the application of content-analysis and comparative analysis, situational and 
conceptual analysis, active-functional analysis, developing intellectual maps, systematic and complex approach, 
etc. 

Keywords: curricula, Geography and economy, Secondary school, educational reform, conceptual 
framework 

 

Introduction 

The Bulgarian education is in a period of educational reform from 2016, which is still ongoing. The reform 
is sequential in the democratic development of the country, regulatory-long-term and purposefully-spatially 
localized in six years, implemented in a multi-stage system, which imposes on the social order from the 
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socio-economic and political – strategic contemporary conditions of development of humanity and 
specifically the Bulgarian community. 

The education reform has diverse directions: 

 change in teaching documents and structures; 

 change in training materials and their structure; 

 change in the role and function of the people who are directly involved in 
the teaching process and those who are indirectly engaged and interested in it; 

 change in the material environment in which this interaction takes place. 
(Dermendzhieva, 2014, p. 259) 

The geographic education cannot exam to experience the problems inherent in education in general, it 
cannot and does not develop in harmony with the global educational trends and their four pillars: to learn to 
know, to learn to can, to learn to live in harmony with others, and to learn to be. 

In order to do this function, it must overcome the existing real contradictions: between traditions and the 
modern trends; between the universal and the individual; between the huge amount of accumulated 
knowledge and the human capacity to absorb it effectively. 

In the recent past, in the practice of geography training, the main idea in selecting the school content and 
organization of the training process was to transfer the foundations of scientific geographical knowledge as a 
complex and relatively comprehensive system in which concepts were the leading elements. The dominant 
principle of science was in line with the strategic goal – forming a scientific geographical picture of the world. 

At the moment, more and more public recognition is being given to the idea that one of the indicators of 
the progress of our society can and should be the totality of the natural resource potential that we as a 
society are ready to pass on to our descendants and our ability to ensure stable and sustainable development 
of natural processes and favorable habitat. In this context, there is also a need for education in the global 
problems of modernity. 

The state education policy is spatially expanded in four school years in the compulsory education, 
supplemented by profiled education with changes that continue in the next two school years (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Chronologically – structural model of introduction the new curricula in the Bulgarian school by 

school years and classes 

 

The consistent and managed realization of state educational standards, school plans and curricula in the 
educational process are indicators of the nature and reform ideology of educational changes. The specific 
dimensions of educational transformation cover all participants in the learning process – direct and indirect, 
with the center of state education policy being the student. 

The educational variables have been modified and transformed in response to societal demands and 
global educational trends. Didactic – synthetic researches and methodological updates as a result of the 
educational changes generate and form a new, contemporary and conceptual model of learning, which is 
applied in the new conditions and in the training in geography and economics (Fig. 2). 
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Fig. 2. Modern model of training transformation in geography in the new educational realities 

(Dermendzhieva, Sabeva, Dimitrova, 2010, p. 54) 

 

The set of competences – knowledge, skills and attitudes for the realization of systematic school 
preparation is necessary for the successful transition of students by classes, stages and degrees of education 
related to the achievement of the goals of the school education (Zakon, 2016, p. 21). The content of the school 
preparation is general, expended, profiled, professional and additional. One of the 20 general education 
preparation subjects that forms the objective picture of the world is Geography and Economics. 

In the near past in the practice of teaching geography the main idea, when choosing the teaching 
materials and the organization of the teaching process, was to perceive the fundamentals of the scientific 
geographic knowledge as a complex and comparatively complete system in which notions were the leading 
elements. The dominant principle for scholarly character corresponded to the strategic goal – formation of 
scientific geographic picture of the world. The whole system aimed at forming mainly scientific, rational 
knowledge which used to be the geographic thought and was perceived as an ideal and pedagogical norm. 

Modern social (respectively educational) realities form a new perspective on the value of geographical 
knowledge, the meaning of the geographical education as part of a common culture and style of social 
43atüre434343, i. e. other accents and dimensions are fixed. This requires exploring and rethinking the 
achievements of geographic education in our country, and combining the traditions that have retained their 
value with innovations from European and world practice, the need to form another philosophy for its 
development. 

The educational geography is called to form knowledge for: 

# the uniqueness of each territory; 

# the poly – aspect interrelationships in the „human – nature – society” 
system; 

# human experience; 

# cultural diversity; 

# social interaction between different groups and communities. 

The state educational standard (DOS) in Geography and Economics incorporates the requirements for the 
training results and defines the competencies for knowledge, skills and attitudes expected as training results 
at the end of each stage and degree of education. The DOS and its related normative documents – school 
plans and curricula in geography and economics are the bearers of the educational traditions and 
innovations, the consequences of the educational reform in the Bulgarian school. 

PSYCHOLOGICAL - 

PEDAGOGICAL AND 

METHODOLOGICAL - 

DIDACTIC ASPECTS

TRADITIONAL TRAINING MODERN TRAINING

the school content is leading the process is leadingAPPROACH

THE FOCUS IS ON the teacher
the student is at the center of the 

training

ROLE OF THE TEACHER expert facilitator, collaborator

KNOWLEDGE knowing for… knowing how ...

ROLE OF THE STUDENT passive, recipient of knowledge active, knowledge - generating

AIM practice is to theorize    the theory to be put into practice

MISTAKE no mistakes should be made mistakes are to learn from them
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The need for quality education and the purposeful process of the state educational policy with its changes, 
new educational phenomena and processes are a reflection of the modern social requirements and the 
specific geographical traditions and trends of the school geography. 

Contemporary school training is confronted with the need to form, develop and stimulate students’ 
interest in the school content and learning activities. Activating students’ cognitive interests is a prerequisite 
for overcoming alienation and unwillingness to learn, for accepting knowledge as a way of building the 
qualities of the person needed in the modern 44atür – awareness, rich culture, creative initiative. 

The content of students’ training and learning activities are possible sources of „challenge” and interest 
formation. In terms of geography and economics training, the resource in this regard can be attitude in two 
directions: 

 with attitude to the structure and content of the school courses in 
geography and economics (level class); 

 with attitude to the character and the features of the school content of 
geography (level „study material”). 

Method 

The presented situational analysis and problems of the training in geography and economics in the 
Bulgarian schools are derived from the procedural – normative educational framework in the new 
educational realities and as a consequence of the educational reform that continues. Situational analysis, 
content analysis, system analysis, causal analysis, etc. Are applied. 

Findings 

The DOS Geography and Economics training stands out with a new composition of specific goals that are 
based on five major education vectors: 

 formation of geographical culture and reasonable activity in the 
geographical space at global, regional and national level; 

 absorption a system of geographical knowledge; 

 formation of specific geographical skills; 

 formation of models of reasonable behavior in the geographical space; 

 formation of values. 

The vision for the quality of geography training is actually a vision for the development of geography, 
structured in the school education. The adequate notion and functional „schemes” for its management 
presuppose the synchronization of educational realities with the sustainable development of the educational 
system in accordance with the needs. Among these factors we may outline the following: 

 the specifics of the education system in Bulgaria which result form the influence of 
tradition and the contemporary state of the process of teaching geography; 

 the presence of State education requirements for teaching materials and State 
education requirements for evaluation in geography; 

 the effectiveness of geography teaching process, the gaining of geographic 
knowledge, skills and competences depending on the quality of the curricula, textbooks and 
training aids – atlases, contour maps, activity books; 

 geospatial context of geographic education; 

 the integration of new information and communication technologies in geographic 
education which leads to a change in the education paradigm (Dermendzhieva, 2014, pp. 
257 – 271). 

Geographic culture in the information society of the 21st c. As „part of the general culture for 
comprehension and rational activity in the geographic space“ – real and (or) cyber space (Burniske, 2000), is 
actually geographic information (digital) culture and means „the extent of individual perfection when working 
with the necessary geographic information: receipt, decoding, preservation, remodeling, systematization, 
creation of new knowledge, conveying it under the form of information and practical use“ (Attwell, 2000). 

What does the notion „scientific picture of the world” actually includes? It is perceived as a systematized 
and complete idea of the world in the form of a combination of fundamental conceptions of modern science 
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which have applied, theoretical and philosophical meaning. Simultaneously with the general scientific picture 
of the world separate scientific pictures exist. Each reflects not the whole world but that part of it which can 
be observed from the position of the specific science. 

The specific goals of the DOS for geography and economics training are identical between the two stages, 
such as fundamental construction and structurally – meaningful vision. The specific goals from the high 
school stage evolve to a higher didactic level in the first high school stage, where the formation of the 
geographical culture and assimilation of the system of geographical knowledge, skills, values and models of 
reasonable behavior in the geographical space continues (Table 1). 

 

Systematic – comparative model of specific goals in Geography and Economics training by DOS for 
the two stages and degrees of education 

Table 1 

SPECIFIC OBJECTIVES OF GEOGRAPHY AND ECONOMY TRAINING BY STATE EDUCATION 
STANDARD 

Basic degree of education Medium degree of education 

High school stage First high school stage 

formation of geographical culture and reasonable activity in the geographical space 

To begin to shape the geographical culture of 
students as part of their common culture of 
orientation and rational activity in the 
geographical space at global, regional and national 
levels. 

To continue to shape the geographical culture of 
students as part of their common culture of 
orientation and rational activity in the 
geographical space at global, regional and national 
levels. 

Mastering a system of geographical knowledge 

To acquire a system of geographical knowledge for: 
- the natural appearance of the Earth; 
- the different continents, oceans and Bulgaria; 
- population, settlements, political map and 
economy. 

To continue the acquisition of a geographical 
knowledge system for: 
- the natural structure of the Earth and its natural 
resource potential; 
- the political and socio – economic organization of 
society, population, settlements and economy; 
- the main geographical regions of the 45atür and 
selected countries; 
- the geographical location, 45atüre, population, 
settlements, economy and regions in Bulgaria. 

Skills formation 

To form skills for: 
- receiving information from various sources; 
- interpretation and presentation of information. 

Continue forming skills for: 
- receiving information from various sources; 
- interpretation and presentation of information; 
- generation of geographical information. 

Formation of models of rational behavior in the geographical space 

To form models of rational behavior in 
geographical space. 

Continue the formation of models of rational 
behavior in the geographical space. 

Formation of values 

To be formed values: 
- interest in geographical knowledge; 
- an 45atüre45 on the relationship between 
45atüre and man, 45atüre and its conservation; 
- moral and aesthetic, aimed at understanding 
some of the problems of people in different 
continents and Bulgaria; for equality between 
people, awareness of the need for cooperation and 
respect between them. 

To be continued values forming: 
- interest in geographical knowledge; 
- an 45atüre45 on the system 45atüre – society – 
economy; 
- environmental protection; 
- responsibility, tolerance and respect 45atüre45 
cultural diversity from the position of citizens of 
Bulgaria, Europe and the 45atür. 
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In the specific goals at the level of mastering skills, in accordance with the content framework, a 
deductive – inductive approach of content expansion was applied: from the Earth to the near and familiar 
territory – Bulgaria for the end of the two educational stages. 

The specific and traditional algorithms for school geography in mastering the system of knowledge are 
clearly distinguished: nature – population/settlements – economy. 

There are two specifics that distinguish the algorithms for the two stages, which has its objective 
explanation in the spiral model of construction of the school content. 

For the high school stage, the system follows the traditional model of natural appearance (at level 
continent, ocean and Bulgaria) – population and settlements – political map – economy. For the first high 
school stage, the content vector is further developed and deepened, as upgrading and supplementing the 
system of geographical knowledge for: nature and natural resource potential – the political and socio – 
economic organization of society – populations and settlements – economy – geographical regions in the world 
and countries in them. We also identify a second algorithmic model, individually and independently derived 
for the native country – Bulgaria: the geographical location, the nature, the population, the settlements, the 
economy and the regions in Bulgaria (Naredba 5, 2015, pp. 71 – 74). 

The specific goals for skill formation are uniform for the two stages, with the exception of the addition of 
the ability to generate geographic information in the first high school stage, which builds upon and develops 
the didactic idea from linear synthesis to cyclic geographical synthesis. 

In the formation of models of rational behavior in the geographical space, we find a coincidence of 
geographical synthesis on a level – cyclical, methodological and holistic in the horological plane. The 
formation and development of behavioral patterns is part of the geographical culture, as part of everyone‘s 
general culture. Bulgarian education carries „the social commitment to the formation of the value system, civic 
foundations and behavioral models for preparing young people for life and for a fulfilling life in the surrounding 
natural and urban environment” (Dermendzhieva, Draganova, 2019, p. 564). 

The formation of reasonable behavior at school in geography training and awareness of the unfavorable 
social and economic consequences for the population from natural phenomena is part of the life on our 
planet, continent and country, which requires training and preventive educational measures to know the 
essence, consequences and ways to react or formulate behavioral patterns in students (Dermendzhieva, 
Draganova, 2018, р. 518). 

The specific purposes of values formation is not a new educational phenomenon in the Bulgarian school 
geographic education, but it is clearly and categorically determined in the normative educational framework. 
There are several general – didactic and private – didactic accents, which reflect the contemporary principles 
and goals of school education in Bulgaria, based on the new regulatory framework of the law and its 
procedural documents. The contemporary geographical educational space is closely linked and in interaction 
with contemporary educational trends in a holistic context as well as in a narrow geographical aspect. The 
formation of values is in line with the European and world educational trends and the formation of an 
objective geographical outlook aimed at realizing the goals of sustainable development, for nature 
conservation and balanced interaction in the system nature – man – economy, for responsibility, tolerance 
and respect for cultural diversity, for equality between people and realisation of the need for cooperation 
and respect between them and etc. 

A new didactic element in the DOS is the determination of the expected end-of-stage outcomes, composed 
of knowledge, skills and attitudes across key competency areas (Fig. 3), which are related to and linked to the 
nine key competency groups. 
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Fig. 3. Generalized normative – meaningful model of the geography and economics training by state 

educational standard 

The specificity of the defined expected results is their multifaceted and multidimensional introduction 
through active verbs, with one expected result containing more active action verbs. 

The correlation of the groups of key competences with the areas of competence and the expected results 
is fixed by groups, but we identify a lack of relevant groups in certain areas, which has no objective – 
scientific and didactic explanation. In general education in geography and economics 8 of the nine groups of 
key competences are covered: 1. Competences in the field of Bulgarian language; 3. Mathematical 
competence and basic competences in the field of natural sciences and technologies; 4. Digital competence; 5. 
Learning skills; 6. Social and civic competences; 7. Initiative and enterprise; 8. Cultural competence and skills 
for expression through creativity; 9. Skills to support sustainable development and a healthy lifestyle and 
sport. There is no second group of key competences for both stages and degrees of education – 2. Foreign 
language communication skills, a necessity for today‘s global society. 

The training at the end of the two stages and degrees of education in relation to the fourth area of 
competence is constructed on a different horological principle – for the basic degree it is based on the 
territorial unit – continent, and for the medium degree it is localized on the territorial unit – region. 

The DOS for Geography and Economics training is distinguished by a traditional for the school geography 
tradition – the implementation and organization of educational content and the expected results through 
geographical algorithms and rules. 

In the compulsory teaching hours for the acquisition of general education training in geography and 
economics, training is carried out according to the framework curricula. Geography and economics training 
in compulsory preparation for the two stages and degrees of education has a total hours of study hours – 236 
hours (Fig. 4). 

 
Fig. 4. A general hororium from teaching hours of geography and economics on framework school plans 
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The training for the acquisition of the general educational preparation in geography and economics in the 
Bulgarian school is carried out according to the curricula, specifying the competences of the students as 
expected results of the training for each class. Educational reform has introduced a new structural model of 
curricula and a specific content framework. Each curricula contains: 

✓ a short presentation of the curricula; 

✓ expected training results at the end of the school subject to achieve 
the competencies; 

✓ school content (themes, competencies such as expected training 
results, new concepts); 

✓ recommended percentage distribution of compulsory teaching hours 
for the year; 

✓ specific methods and forms for assessing student achievements; 

✓ activities for the acquisition of key competences as well as 
interdisciplinary links (Naredba № 5, 2015, p. 5). 

The training in geography and economics in compulsory preparation from V to X grade is constructed by a 
mixed model of the school content (Fig. 5). 

 

 

 
 

Fig. 5. Structural – meaningful model of geography and economics training in compulsory preparation on 
curricula (Uchebni programi, 2015, 2016, 2017, 2018) 

 

Result and Discussion 

We identify the following problems in training in geography and economics in the Bulgarian school in 
terms of educational reform: 

 lack of explanatory projection for the name of the subject geography and 
economics; 

 the V grade content differs with high sophistication, abstractness and 
receptivity from the student side, with a minimum of 51 hours of instruction; 

 large volume of educational content in V grade with abstract character and 
additionally introduced course in regional geography, which before the educational 
reform was studied in VI grade; 

 a large number of expected results for knowledge, skills and attitudes from 
the training related to curricula before the educational reform; 

 

Geography of Bulgaria
X class

Geography of the society. Geography of the continents and the countries 

(Europe, Asia, North and South America, Africa, Australia and Oceania).IX class

Planet Earth. Geography of the nature.
VIII class

Geography of the continents and the countries (Europe, Balkan peninsula). 

Geography of Bulgaria.VII class

Geography of the continents and the countries (South America, North 

America, Asia, Australia, Oceania).VI class

Geography of the continents and the countries. Geographic information. 

Planet Earth. Geography of nature. Geography of the society and the 

economy. Geography of the continents and the countries (Africa, Antarctica).V class



 

49 
 

 reduced hororium of teaching hours on geography and economics in the 
first two grades of basic education; 

 reduced volume of new concepts on themes; 

 a content imbalance between the natural geography, the socio – economic 
geography and the regional geography; 

 there is no state educational standard for a geography office and the use of 
wall maps; 

 the presence of patriotic education in the context of school geographical 
education is insignificant; 

 there are fundamental discrepancies in the various scientific hypotheses 
and geographical theories in the field of the economical geography; 

 use of non-standardized tests and tasks in geography and economics 
training; 

 the discrepancy between the role of the teacher and the role of information 
technology in geography and economics training; 

 complicated, layered and content – rich regulatory base that hinders its 
understanding and implementation by geography teachers; 

 some of the textbook variants of geography and economics have been 
converted into image encyclopedias and more. 

At this moment it is necessary to (Dermendzhieva, Vladeva, 2012, pp. 43 – 51): 

➢ Develop and implement a purposeful methodology for combining geographic education with 
the ways and approaches of the geography and economics training that contribute to the 
development and enrichment of the theoretical and methodological basis of the methodology of the 
geography and economics training. 

➢ To highlight the foundations of geographic education by discovering and substantiating the 
essence of geography as scientific and applied knowledge and as a basis for optimal reduction in its 
study at school level. 

➢ Formation of conceptual theoretical – constructive model of geographic education in three 
aspects: contentful, functional and technological, and differentiation of relevant modules, stimulating 
creation of learning environment. 

➢ Designing, developing and testing a fundamentally new methodology for geography and 
economics training based on new needs. 

➢ Outline the main problems of geographic education through the prism of the socio-
economical, the cultural and the geo-ecological process, control and feedback in training. 
Suggestions for variants of its optimization for its effective application in practice. 

 

References 

Zakon za preduchilishnoto i uchilishnoto obrazovanie, ZPUO. (2015). 

Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. Za obshtoobrazovatelnata podgotovka. (2015). 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za V klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). (2015). 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za VI klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). (2016). 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za VII klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). (2017). 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za VIII klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). (2016). 



 

50 
 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za IX klas (obshtoobrazovatelna podgotovka po ramkovi 
uchebni planove). (2017). 

Uchebna programa po geografiya i ikonomika za X klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). (2018). 

Dermendzhieva, S., P. Sabeva, B. Dimitrova. Geografiya i obrazovanie. 50atüre505050na obuchenieto po 
geografiya, I chast. V. T., UI „Sv. Sv. Kiril i Metodii”, 2010. 

Dermendzhieva, S., Draganova, T. Geografskoto obrazovanie i obrazovatelnata reforma – kljuch kam 
prevantivnost i zashtita na naselenieto pri neblagopriyatni prirodni yavleniya – normativna proektsiya. 
– In: Sb. Nauchna konferentsiya, V. T., pp. 561 – 576, 2019. 

Dermendzhieva, S., Draganova, T. Sotsialno – deistven I funktsionalen mehanizam za sigurnost I zashtita na 
naselenieto, kato strategiya I sotsialna politika v obuchenieto po geografiya I ikonomika v balgarskoto 
uchilishte. – In: Sb. Nauchna konferentsiya, V. T., pp. 517 – 529, 2018. 

Dermendzhieva, S. Geography, Culture, Education., Acta Scientifica Naturalis, Volime 1, pp. 257 – 271, 2014. 

Burniske, R. W. Literacy in the Cyberage. Composing Ourselves Online. SkyLight Training and Publishing Inc., 
2000. 

Dermendzhieva, S., R. Vladeva. Savremenni problemi pred geografskoto obrazovanie. Sb. Geografski nauki i 
obrazovanie, pp. 43 – 51, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 
ÜSTÜN YETENEKLİLERLE YENİCE ORMANLARI VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ 

 
 

Prof. Dr. Mücahit COŞKUN, Karabük Üniversitesi, mcoskun@karabuk.edu.tr 
Öğretmen Şenol ERTEN, Mamak Bilim ve Sanat Merkezi, serten64@gmail.com 
Öğretmen İlker ERDÖNMEZ, Mamak Bilim ve Sanat Merkezi, ilkererdonmez@gmail.com 

 
Özet 

Doğa eğitimi ile bireylerin doğanın ve doğa sorunlarının farkına varmaları, doğayı sevmeleri, korumalarını 
ve öğrencilerde istendik davranışların daha kolay kazanılması sağlanacaktır. Doğa eğitimlerinin kısıtlı 
sürelerde de olsa bireylerin doğal süreçler konusunda bilgi edinmelerine olanak tanıdığı, onların doğaya olan 
yatkınlıklarını arttırdığı, daha duyarlı ve bilinçli kıldığı, daha bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler 
olmalarına katkıda bulunduğu birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. Bu çalışmada TÜBİTAK 4004 
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen “Üstün Yeteneklilerle Yenice Ormanları ve Çevresinde 
Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi kapsamında yapılan doğa eğitimi ile özel yetenekli öğrencilerden elde 
edilen bulgular ve sonuçların paylaşılması amaçlanmaktadır. Projeye ülkemizin sadece % 2’sini oluşturan özel 
yetenekli bireylerden Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören 12-14 yaş aralığındaki 29 öğrenci katılım 
sağlamıştır. Hazırlanan doğa eğitimi programında coğrafya, biyoloji, astronomi, arkeoloji, ekoloji ve etnografya 
gibi farklı disiplinlerin araştırma alanında yer alan etkinlikler yer almıştır. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak önceden hazırlanmış ve uzman 
görüşü alınmış anket formları kullanılmıştır. Araştırmadaki çalışma grubunu Türkiye genelindeki Bilim ve 
Sanat Merkezlerinde özel eğitim alan ve rastgele seçilen 29 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Bu 
araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan ve araştırma grubu sayısı açısından Non-parametrik olarak 
ifade edilebilecek; Kontrol grupsuz Deneysel desene yer verilmiştir. Araştırmada ilki öğrencilerin görüşlerini 
içeren beşli likert yapıdaki form ön ve son test olarak bir diğeri öğretmen gözlemlerini almak için oluşturulan 
değerlendirme formu da nicel yapıda hazırlanarak çalışma sonrası uygulanmıştır. Nicel yapıdaki her iki veri 
toplama aracından elde edilen veriler SPSS.20 paket programı ile analiz edilmiştir. Doğada aktif olarak altı gün 
boyunca Yenice, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler doğayla buluşmuş, 
doğa ile bilim arasındaki işlevsel bağlantıyı disiplinler arası çalışmalarla anlamaya çalışmışlar, sanat ve spor 
etkinlikleriyle de doğanın içinde eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Projede yer alan etkinlikler üstün 
zekâlı ve yetenekli öğrencilerin baskın olarak tercih ettikleri görsel ve dokunsal öğrenme sitillerine uygun 
şekilde hazırlanmıştır. Doğada üstün yetenekli öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve eğitmenler bir araya 
gelip “Doğa insanın tek evidir” sloganı ile çalışmalar yapmışlardır. Uygulanan etkinliklerin neticesinde 
öğrencilerin kanaatlerinden, doğa eğitiminin etkililiğini gösteren ön ve son test sonuçlarının anlamlı  bir ilişki 
içinde bulunduğu ve  x̄:4.42 gibi yüksek bir oran ortaya konmuştur. Rehber öğretmenlerin gözlem sonuçları da 
araştırmanın neticesinin x̄:4.46 olarak ortalamanın çok üzerinde değer taşıdığı görülmüştür. Bu durum 
göstermiştir ki; öğrencilerin okul dışı doğa etkinliklerine katılmaları doğal çevre ile ilgili bilgi, merak ve 
farkındalıklarının artmasına, doğayı daha iyi anlama ve doğadaki neden-sonuç ilişkisini kavramalarına olanak 
sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenek, Yenice, Öğrenci, Doğa Eğitimi, Bilim 

 

THE NATURE EDUCATION BASED ON ECOLOGY FOR GIFTED STUDENTS IN YENİCE 

Abstract 

Through 51atüre education, it will be ensured that individuals become aware of 51atüre and 51atüre 
problems, love 51atüre, protect 51atüre, and acquire desired behaviors in students more easily. It is emphasized 
that 51atüre education enables individuals to learn about natural processes, even in limited time periods, 
increases their susceptibility to 51atüre, makes them more sensitive and conscious, and contributes to becoming 
more independent, creative and critical thinking individuals by many researchers. In this study, it is aimed 
51atüre5151 the findings and results obtained from special talented students in 51atüre education within the 
scope of  ‘’Ecology Based Nature Education in Yenice Forests with Gifted Talents’’  supported by TUBITAK 4004 
Nature Education and Science Schools. The 51atüre51 involved  29 students aged 12-14 who were educated in 
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Science and Art Centers. In the 52atüre education program, in the research area of different disciplines’ 
activities were included such as geography, biology, astronomy, archeology, ecology and ethnography. In the 
research, screening model which is one of the quantitative research methods was used. As a data collection tool, 
questionnaire forms which were prepared in advance and received expert opinion were used. Research in the 
field of special education working group on Science and Art Centers in Turkey in general and constitute a 
random sample of 29 gifted students. The working group consists of 29 gifted students randomly selected in 
Turkey who are educated in Science and Art Centers. In this research, one of the quantitative research methods 
and the number of research groups can be expressed as non-parametric; Experimental design was used without 
control group. In the research, a five-point Likert form, which includes the views of the students, was prepared 
as a pre- and post-test and the other one was prepared in order to get the observations of the teachers. The data 
obtained from both quantitative data collection tools were analyzed with SPSS.20 package program. 
Throughout active in 52atüre 52atüre52 days in Yenice, Safranbolu and Eskipazar districts, the students met 
with 52atüre, they tried to understand the functional connection between 52atüre and science through 
interdisciplinary studies, they had the opportunity to learn by having fun in the 52atüre with art and sports 
activities. The activities included in the 52atüre52 have been prepared in accordance with the dominant visual 
and tactile learning styles of gifted and talented students. In 52atüre, gifted students, teachers, academics and 
trainers came together and carried out the studies under the motto “Nature is the only house of man.” 
Observation results of the guidance teachers showed that the result of the research was much higher than the 
average as x̄: 4.46, which showed that the students’ participation in the 52atüre activities outside the school 
increased their knowledge, curiosity and awareness about the natural environment, and the cause-effect 
relationship in 52atüre. 

Keywords: Gifted, Yenice, Student, Nature Education, Science 

 

Giriş 

Doğa eğitimi, bireyin doğanın farkına varması ve bu yollarla doğaya, doğa sorunlarına karşı farkındalık, 
tutum ve davranış değişiklikleri meydana getirmesi olarak açıklanmaktadır (Erdoğan ve Özsoy, 2007). Bu 
kavram bireylerin doğayı çeşitli ilişkilendirmeler yaparak anlaması ve farkına varması olarak da 
tanımlanabilir. Doğa eğitimleri iyi bir planlama ve doğru ortamlarda gerçekleştiğinde doğaya ilgiyi 
artırmakta, doğa –insan etkileşimini net olarak ortaya koymakta ve öğrencilerde istendik davranışların daha 
kolay kazanılmasını temin etmektedir. Doğa eğitimlerinin kısıtlı sürelerde de olsa bireylerin doğal süreçler 
konusunda bilgi edinmelerine olanak tanıdığı, onların doğaya olan yatkınlıklarını arttırdığı, daha duyarlı ve 
bilinçli kıldığı, daha bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler olmalarına katkıda bulunduğu birçok 
araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. 

Üstün yetenekli çocuklar, özel akademik alanlarda veya zekâ, yetenek, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle 
yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından 
sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur. Üstün yeteneklilik kavramı içinde 
ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, yüksek düzeyde görev sorumluluğu, yüksek düzeyde yaratıcılık ve 130 
üzeri IQ puanı girmektedir (Uzun’dan aktaran Kılıç, 2010, s.2). Bilim Sanat Merkezleri; ilkokul, ortaokul ve 
orta öğretim seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin okul dışı zamanlarda ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda eğitim aldıkları, etkinlikler yaptıkları merkezlerdir (Dönmez, 2011, s. 297). Bilim ve Sanat 
Merkezlerinde model olarak üstün yetenekli öğrencilere okullarına devamın yanında diğer zamanlarda 
destek eğitim verilir. Kısa adıyla BİLSEM’lerin amaçları arasında bireylerin yeteneklerinin farkına varmasını, 
kapasitelerini geliştirmelerini ve en üst düzeyde kullanmalarını sağlama, bilimsel düşünce ve davranışlarda 
bulunma, estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak vb. sayılabilir. Ülkemizde son yıllarda örgün eğitim programlarının doğa eğitimi 
konusundaki eksikliğini gidermeye hizmet eden “Doğa Eğitim Projeleri” TÜBİTAK tarafından desteklenerek 
yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır (Oğurlu, 2016). Bu çalışmada da 2017 yılında TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi 
ve Bilim Okulları tarafından desteklenen “Üstün Yeteneklilerle Yenice Ormanları ve Çevresinde Ekoloji 
Temelli Doğa Eğitimi” projesi kapsamında doğa eğitimi ile elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Hazırlanan 
doğa eğitimi programında coğrafya, biyoloji, astronomi, arkeoloji, ekoloji ve etnografya gibi farklı 
disiplinlerin araştırma alanında yer alan etkinlikler yer almıştır.  Doğada aktif olarak altı gün boyunca Yenice, 
Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler doğayla buluşmuş, doğa ile bilim 
arasındaki işlevsel bağlantıyı disiplinler arası çalışmalarla anlamaya çalışmışlar, sanat ve spor etkinlikleriyle 
de doğanın içinde eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Araştırmanın amacı ise üstün yetenekli 
öğrencilerin almış oldukları doğa eğitim programının etkinliğini belirlemektir. 
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Yöntem 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
önceden hazırlanmış ve uzman görüşü alınmış anket formları kullanılmıştır. Çalışmanın ana çerçevesi 
uygulanan doğa eğitiminin nicel olarak etkisini belirlemek olsa da nitel olarak öğretmen gözlemleri 
destekleyici olarak kullanılmıştır. Çalışmada doğa eğitimine katılan tek gruba deneysel desende ön ve son 
test uygulamaları yapılmış ve öğretmenlerce gözlem formları doldurulmuştur. Çalışma 7 gün süren ekoloji 
temelli doğa eğitimi programına katılan öğrenciler ile birlikte yürütüldüğü için kontrol grubuna gerek 
duyulmamıştır. Çalışmanın amacına yönelik olarak, birden fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk olarak 
doğa eğitimi programı dâhilindeki etkinlik kazanımlarına yönelik 35 sorudan oluşan Likert türünde “Doğada 
Biz” isimli anket tek grup ön test- son test desen şeklinde uygulanmıştır. İkinci aşama olarak öğrenci 
davranışlarındaki durumu belirlemek amacıyla projedeki rehber öğretmenler tarafından 14 maddelik 
gözlem formları doldurulmuştur. Anket ve formların hazırlanmasında uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. 

Araştırmadaki çalışma grubunu Bilim ve Sanat Merkezlerinde destek eğitimi alan 29 öğrenci 
oluşturmaktadır. Katılımcılara ait bilgiler şu şekildedir; 

 
Katılımcı Öğrencilere Ait Bilgiler 
Değişkenler f  

Cinsiyet Kız 15 51,7 

Erkek 14 48,3 

Yaş 12 7 24,2 

13 9 31 

14 13 44,8 

Bilsem’de tanılandığı 
alan 

Zeka 18 62 

Yetenek 3 10,4 

Zeka ve Yetenek 8 27,6 

Bilsem’de eğitim aldığı 
program 

Bireysel Yetenekleri Fark ettirme (BYF) 12 41,4 

Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG) 6 20,7 

Proje 11 37,9 

 
 

Bulgular 
Doğa eğitimi projesinde uygulanan “Doğada Biz” isimli ön ve son test sonuçları değerlendirilmiştir. 

Maddeler incelendiğinde 34 maddenin puanında artış sağlanırken sadece tek maddede küçük bir azalış 
saptanmıştır. “Doğaya karşı olumlu tutumlara sahibim”  maddesinde puanlar yüksek olsa da 0,7’lik bir 
azalma vardır. Ortalamalarda en farklı değişimler 2 puan üzeri artışlarla “Fotokapan kurma yöntemlerini 
bilirim”, “Ağaç arıtım burgusu nedir ve işe yarar bilirim” ve “Bitki presleme yöntemi nedir, ne amaçla yapılır 
bilirim” maddelerinde tespit edilmiştir. 

 
Doğada Biz Testinden elde edilen veriler 

No Maddeler N X S X S 

1 Doğaya karşı olumlu tutumlara sahibim. 29 4,85 ,35 4,78 ,78 
2 Doğayla bilim arasındaki ilişkiyi açıklarım. 29 4,00 ,76 4,53 ,83 
3 Bilimsel bilgi kaynağı olarak doğayı kullanırım. 29 3,85 ,75 4,35 1,02 
4 Doğayı korumaya yönelik örnek davranışlar 

sergilerim. 
29 4,67 ,54 4,78 ,78 

5 Doğal ortamda karşılaştığım ekolojik sorunlara 
çözümler üretirim. 

29 3,89 ,91 4,50 ,83 

6 Fotokapan kurma yöntemlerini bilirim. 29 1,96 ,88 4,32 ,94 
7 Fotokapanlardan elde edilen yaban hayatı 

görüntülerinin hangi hayvanlara ait olduğunu 
açıklarım. 

29 3,07 1,08 4,46 ,92 

8 Doğada kendime barınak yapabilirim. 29 3,46 1,13 4,21 ,99 
9 Doğada oluşabilecek sağlık problemlerine karşı 

tedavi ve tanı uygulamaları yapabilirim. 
29 3,10 1,19 3,89 ,95 



 

54 
 

10 Gök cisimlerini çıplak sıkça gözle gözlemlerim. 29 3,67 1,15 4,32 1,12 
11 Takımyıldızları hakkında bilgi sahibiyim. 29 2,71 1,11 4,42 1,06 
12 Bulunduğumuz gök ada, sistem ve Güneş’e 

yakınlık sırası esas alınarak Dünyamızın 
evrendeki yerini belirtirim. 

29 3,35 1,28 4,39 ,95 

13 Güneşte meydana gelen patlamaların nasıl 
oluştuğunu bilirim. 

29 2,85 1,23 4,14 1,00 

14 Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini 
sorgularım. 

29 4,28 ,88 4,53 ,88 

15 Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon 
kavramlarını tanımlar ve örnekler veririm. 

29 4,42 ,79 4,64 ,86 

16 Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen/tükenme 
tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve 
hayvanları araştırır ve örnekler veririm. 

29 4,28 ,80 4,53 ,88 

17 Doğadan farklı kayaç türlerini toplar ve 
topladığım kayaçları sınıflandırırım. 

29 2,82 1,27 3,85 1,07 

18 Akarsuların yeryüzünü şekillendirmesindeki 
etkisini açıklayabilirim. 

29 3,42 1,23 4,53 ,88 

19 Ağaç arıtım burgusu nedir ve işe yarar bilirim. 29 2,21 1,22 4,50 ,92 
20 Doğal ortamda yer alan kuş türlerini 

gözlemleyerek tanıyabilirim. 
29 3,21 ,95 4,03 1,13 

21 Bitki presleme yöntemi nedir, ne amaçla yapılır 
bilirim. 

29 2,32 1,21 4,46 ,88 

22 Bitki türü toplulukları ile bunların hayvan 
türleriyle oluşturdukları yaşam alanları ve 
ekolojik ilişkileri açıklayabilirim. 

29 3,67 1,12 4,42 ,92 

23 Delta ve orman ekosistemlerini  birbirinden 
ayırt edebilirim. 

29 2,92 1,11 4,46 ,88 

24 Beşeri faaliyetlerin delta ve orman ekosistemine 
olan olumsuz etkilerine çözüm yolları üretirim. 

29 3,75 ,70 4,42 ,87 

25 Doğal ortamdaki hayvanların yaşam alanlarının 
korunması için çalışmalarda bulunurum. 

29 4,21 ,56 4,60 ,83 

26 Doğada hayvanların bıraktığı izlerden hayvan 
türleri hakkında çıkarımlarda bulunurum. 

29 4,00 ,90 4,50 ,88 

27 Yön bulma tekniklerini bilirim. 29 4,10 ,87 4,60 ,83 
28 Haritaların işlevsel özelliklerini  arazi üzerinde 

uygularım. 
29 3,28 1,18 4,39 ,91 

29 Doğal malzemelerden sanatsal bir obje 
tasarlayabilirim. 

29 3,89 1,06 4,64 ,82 

30 Yöresel çocuk oyunlarını bilir ve oynayabilirim. 29 3,21 1,37 4,28 1,04 
31 Farklı kültürden bize miras kalmış eserlerin 

ülkemiz için değerini bilirim. 
29 4,35 ,86 4,60 ,83 

32 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ne olduğunu ve hangi 
alanlarda kullanıldığını bilirim. 

29 3,25 1,07 4,67 ,81 

33 Görsel sanatlarda mozaik çalışmasının nasıl 
yapıldığını bilirim. 

29 3,53 1,20 4,57 ,87 

34 Drama yaparak  bir sorun karşısında hızlı 
düşünme, karar verme ve yaratıcılık becerilerini 
geliştirebilirim. 

29 3,78 1,03 4,21 1,10 

35 Yıldız pozlama nedir ve nasıl yapılır bilirim. 29 2,35 1,19 4,21 1,03     

 Genel   29         3,50     ,53 4,42    ,76 

 
Doğa eğitimine katılan öğrencilerin “Doğada Biz” Ölçeğine verdikleri cevaplar doğrultusunda ön test ve 

son test puanları arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (t=-5,731 ve p=0.00<0,05). P<0,05 değeri, ön test ve 
son test verileri arasında anlamlı bir fark ortaya çıktığının sayısal kanıtıdır. Ortalama değerlere bakıldığında, 
öğrencilerin yanıtlarında ön test ortalamaları X=3,50 iken son test ortalamaları X=4,42’dir. Son test 
ortalamalarında artış tespit edilmesi, doğa eğitiminin etkinliğini göstermektedir. Sonuç olarak yürütülen 
proje amacına ulaşmış ve öğrenciler tarafından etkili olarak değerlendirilmiştir.    

 
 N X S t p 

Ön Test 29 3,50 ,534 
-5,731 ,000 

Son Test  29 4,42 ,767 
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Doğa eğitimine katılan öğrencilerin davranışlarındaki değişimi ortaya koymak üzere, rehber öğretmenler 
tarafından doldurulan davranış gözlem formlarının değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda 
yer almaktadır.  
 
Gözlem Formlarından elde edilen veriler 

No Değerlendirmeler N X S 

1 Doğaya karşı olumlu tutumlara sahiptir. 29 4,46 ,50 

2 Doğanın işleyişine ait merakı ve ön bilgisi vardır. 29 4,46 ,50 

3 Doğayı korumaya yönelik fikirler geliştirir. 29 4,38 ,57 

4 Düşüncelerini topluluk içinde özgürce dile getirir. 29 4,38 ,63 

5 Grup çalışmasında aktif görevler alır. 29 4,46 ,50 

6 Merakını giderecek, bilgisini artıracak sorular sorar. 29 4,50 ,50 

7 Dikkatli gözlemler yapar. 29 4,50 ,58 

8 Eleştirel düşüncelere sahiptir. 29 4,42 ,57 

9 Gözlemler sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 29 4,30 ,67 

10 Spor ve oyun etkinliklerinde başarılıdır.  29 4,23 ,81 

11 Sanat etkinliklerinde başarılıdır. 29 4,23 ,81 

12 Kamp kurallarına uyar. 29 4,61 ,57 

13 Verilen görevi başarıyla yerine getirebilir. 29 4,65 ,56 

14 Akranlarıyla iyi ilişkiler kurabilir. 29 4,73 ,45 

 Toplam 29 4,46 ,38 

 
Rehber öğretmenler altı gün boyunca devam eden doğa eğitimi etkinliklerinde sorumlu oldukları 

öğrencileri gözlemlemişler ve sonrasında 14 maddeden oluşan formu doldurmuşlardır. Maddelerin 
hepsinden yüksek ortalamalar elde edilmiş olsa da sanat ve spor etkinliklerinde öğrencilerin puanlarının 
biraz daha düşük olması dikkat çekicidir. Bunun yanında öğrencinin sosyal ilişkileri ve uyumlarını ölçen 
kurallara uyma, akran ilişkileri ve verilen görevleri başarıyla yerine getirmede çok daha yüksek puanlar 
ortaya çıkmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Okul dışı çevre ve doğa etkinliklerine katılmak, öğrencilerin doğal çevre ile ilgili bilgilerinin artmasına ve 
bu bilgilerin onların doğayı daha iyi anlama ve doğadaki neden-sonuç ilişkisini görmeye çalışmalarına 
yardımcı olmaktadır (Yerkes ve Haras, 1997). Araştırmanın neticesinde uygulanan etkinliklerin etkili olduğu, 
ön ve son test sonuçlarının anlamlı bir ilişki içinde bulunduğu ortaya konmuştur. Rehber öğretmenlerin 
gözlem sonuçları ve öğrencilerin etkinlik ürünleri göstermiştir ki; öğrencilerin okul dışı doğa etkinliklerine 
katılmaları doğal çevre ile ilgili bilgi, merak ve farkındalıklarının artmasına, doğayı daha iyi anlama ve 
doğadaki neden-sonuç ilişkisini kavramalarına olanak sağlamıştır. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen, eğitim kurumları ve farklı kamu kurumları tarafından planlanan doğa 
eğitimleri, alan gezilerinde öğrencilere uygulama imkânı sağladığı ve disiplinler arası bakış açısını 
geliştirerek kavramlar ve öğrenme alanları arasında ilişki kurmaya yardımcı olduğu için teorik bilginin 
gerçek yaşamdaki karşılığını görme ve teori ile uygulama arasında köprü kurma niteliğindedir. Bu nedenle 
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimini destekleyen doğa eğitimi programlarının sayısı artırılmalı, doğanın 
dilinin öğrenilmesi ve doğal yaşamı yerinde görmek ve doğa içindeki etkileşimi gözlemlemek açısından bu 
programlar teşvik edilmelidir. 
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Özet 

Alternatif turizm çeşitlerinden biri de Hüzün turizmidir. Bu bağlamda kurtuluş savaşı zamanında 
Anadolu’nun her köşesinde savaşlar yaşanmış ve bu savaşlarda çok sayıda şehit verilmiştir. Bu savaşlardan 1. Ve 
2. İnönü Meydan Muharebesi tarihin akışına yön vermiş önemli savaşlara örnek olarak gösterilebilir. Buradan 
hareketle bu çalışmanın amacı İnönü ilçesindeki hüzün turizmi değerlerinin incelenmesi ve bu değerlerin 
bilinirliğinin ve tanınırlığının sağlanmasıdır. Bir diğer taraftan İnönü ilçesinde hüzün turizmine dair 
çalışmaların yapılması hem bölge halkı, hem de bölgenin tanıtımı için olumlu bir etki yaratacaktır. Bu çalışma 
ile birlikte İnönü bölgesindeki savaş alanlarına olan ilgi ve farkındalık arttırılarak bölgenin turistik açıdan 
canlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Hüzün Turizmi, İnönü Savaşı. 

Abstract 

Dark tourism is considered as one of the alternative tourism types, and Anatolia region has many 
destinations where can be considered in context of dark tourism. During the Turkish Independence War many 
battles took place at the every corner of the Anatolia, and many have lost their lives in these battles. First and 
Second Battles of İnönü can be given as an important example that changed the flow of history. Therefore, the 
purpose of this study is to examine the values of dark tourism in the district of İnönü and also contributing to the 
awareness and recognition of these values. On the other hand, conducting studies about the dark tourism in the 
district of İnönü would create a positive impact on the people of İnönü and also to the promotion of the district. 
Therefore, this study, aims to create an awareness to the battle fields in district and promote it as a touristic 
destination. 

Keywords: Alternative Tourism, Dark Tourism, Battles of İnönü 

Giriş 

Hızla büyüyen ve çeşitli etkenlerle gelişen dünyamızda insanların istekleri ve gereksinimleri de doğal 
olarak artış göstermektedir. İnsan beklentilerinde meydana gelen bu artış turizm sektörünün gelişmesine ve 
sektörün daha bütünleşik bir hal almasına önemli bir oranda katkı sağlamıştır (Kılıç ve Akyurt 2011). 
Turizm, dünya çapında bir gelişme ve ekonomik iyileşme gösterirken, ülkemizde de ekonomik politikalar ve 
yatırımlar sayesinde hızlı bir büyüme ivmesine sahip olmuştur. Bunun yanında turizm sektörü, yüzdeliğe 
vurulduğunda üretimdeki payını her geçen gün arttırmış ve aynı zamanda dünya üzerindeki turizm 
hareketleri giderek bütünleşik bir hal almıştır. Bu doğrultuda bakacak olursak, ülkelerin bünyesinde 
barındırdığı turizm değerleri ve destinasyonları açısından fazla seçenek sunan ülkeler, dünya turizminden 
aldığı paylarını da buna bağlı olarak arttırmıştır (Ulusan ve Batman 2010). 

Bu gelişmelerle beraber; insanların istekleri ve ihtiyaçları, yeni turizm çeşitlerini meydana getirme de 
önemli bir rol oynamış ve bu durum alternatif turizm kavramını ön plana çıkarmıştır (Çelik, 2017). Alternatif 
turizmin ulaşmak istediği asıl nokta ise, turistlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve ülke 
kaynaklarının en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve faydalı hale getirmektir. (Hacıoğlu ve Avcıkurt 
2008). Alternatif turizm; kitle turizminin yarattığı olumsuz etkileri gidermek amacıyla insanlar için yeni bir 
yol oluşturmuştur. 

Bununla beraber alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma gibi çok önemli bir amaca hizmet eder ve 
kavramın bu doğrultuda değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekmektedir (Butler, 1990). Çoğunlukla tercih 
edilen kitlesel turizmin yanında, insanlar; kültür, sağlık ve inanç gibi unsurları barındıran daha belirgin 
özellikler taşıyan bölgeleri de ziyaret etmek istemiştir. Buna paralel olarak savaş, acı, gam, keder ve ölümle 
alakalı duyguları bünyesinde barındıran destinasyonlar “Hüzün turizmi” kapsamında ele alınmış ve 
incelenmiştir (Çatır, 2017). 
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Ölümle alakalı duyguları harekete geçirecek yerlere seyahatler yapmak ya da bu bölgeler hakkında bilgi 
edinmek ve araştırmalar yapmak son zamanlarda ortaya çıkmış bir akım değildir. Tarih boyunca insanlar 
büyük savaşların ya da üzücü olayların yaşandığı yerleri hep merak etmiş ve buralara ziyaretler 
gerçekleştirmiştir (Stone ve Sharpley 2008).  

Bu kapsamda inceleyebileceğimiz destinasyonlardan biri de Eskişehir’de bulunan İnönü ilçesidir. Bilindiği 
üzere 1. Ve 2. İnönü Meydan Muharebelerinin yapıldığı bu bölge Türk tarihi açısından önemli bir değer 
taşımaktadır. Burada kazanılan zaferler ülkenin geleceğini doğrudan etkiler niteliktedir. Ayrıca İsmet 
İnönü’nün soy ismi burada kazandığı zaferler neticesinde ona verilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, İnönü bölgesindeki hüzün turizmi değerlerinin incelenmesi ve bu 
değerlerin bilinirliğinin ve tanınırlığının sağlanmasıdır. Böylece İnönü ilçesindeki savaş alanlarına olan ilgi ve 
farkındalık arttırılarak bölgenin turistik açıdan canlanması hedeflenmektedir. 

Alternatif Turizm Türü Olarak Hüzün Turizmi 

1990’lı yılların sonlarına kadar turizm anlayışı daha çok kitlesel turizm etrafında şekillenmiş ve 
gelişmiştir. Ancak 2000’li yıllarda tüketici isteklerinin değişmesi ve kişi isteklerinin birbirinden farklı 
olmasıyla birlikte ülkeler ve işletmeler de değişen bu taleplere uygun ürünler geliştirmeye ve insanların 
beğenilerine sunmaya başlamıştır. Dolayısıyla ülkeler kendi potansiyelleri dahilinde dünya üzerinde 
gerçekleşen turizm faaliyetlerinden daha üst seviyede pay elde edebilmek,  daha çok tercih edilebilecek 
ürünler ve stratejiler oluşturma ve bu stratejilerini pazara entegre etme yoluna başvurmuşlardır. Bunun bir 
sonucu olarak yeni bir akım olan alternatif turizm kavramı ortaya çıkmıştır (Kılıç ve Kurnaz, 2010). Turizm 
denildiğinde akla sadece kitlesel turizmin ana ögeleri olan gezmek ve güneşlenip tatil yapmak gibi aktiviteler 
gelmemelidir. Çünkü turizm sektörü içerisinde amaca hizmet eden, çeşitlendiren ve farklılaştıran daha birçok 
faktör ve sebep vardır (Alili, 2017).  

Alternatif turizm, daha çok kitlesel turizme karşı olarak ortaya çıkan turizm çeşitlerini inceleyen ve 
bünyesinde barındıran bir kavramdır. Buna istinaden kitlesel turizm “hard-sert” olarak, alternatif turizm ise 
“soft-yumuşak” olarak nitelendirilebilir (Tekeli, 2001, s.4). Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alternatif 
turizm; “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme 
kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir” şeklinde tanımlanmaktadır (Hacıoğlu 
ve Avcıkurt, 2008, s.8).  

Alternatif turizm olarak adlandırılabilen turizm türleri şu şekilde sıralanabilir; kayak turizmi, inanç 
turizmi, mağara turizmi, hüzün turizmi, akarsu turizmi, sağlık turizmi, av turizmi ve kuş gözlemciliği. Bu 
turizm türlerinin isimlerine bakıldığında da anlaşılabileceği üzere bu faaliyetlerin tümü tarihi, doğal ve temel 
olarakta coğrafi değerleri koruma üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla doğaya zarar vermek yerine doğaya 
karşı sorumluluk duygusunu aşılayarak faydalanmayı sağlayan ve sürdürülebilirliği önemseyen turistik 
aktivitelerdir. (Yıldız ve Kalağan, 2008). 

Hüzün turizmi, uzun zamandır uluslararası literatürde “Dark Tourism” adıyla kullanılmaktadır (Lennon 
ve Foley, 1996). TDK Türkçe Sözlüğünde (2019) hüzün; “gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı olarak 
açıklanmaktadır. Hüzün turizmi ise; çeşitli sebeplerle insana üzüntü veren yerlerin turizm maksadıyla 
ziyaret edilmesi ” şeklinde tanımlanabilir. Savaş alanlarına, gerçek ve sembolik şehitliklere ve anıtlara 
yapılan ziyaretler bu turizm türüne örnek olarak gösterilebilir (Aliağaoğlu 2008). 

Alanyazın incelendiğinde hüzün turizminin birçok farklı tanımı olmakla birlikte tanımlardan başlıcaları; 
“Hüzün turizmi bir fenomen olarak ziyaretçilerin gerçek veya metalaşmış ölüm ve felaket alanlarının  
ziyaretlerini kapsamaktadır” (Foley ve Lennon, 1996, s.198) başka bir yaklaşıma göre “hüzün turizmi 
idamları, suikastları, mezarlıkları, toplu mezarları ve anıtları, hapishaneleri, toplama kamplarını ve 
savaş bölgelerini ziyaretleri içerir” (Miles, 2014, s.135), şeklinde de tanımlamıştır, yine başka bir 
tanımlama da ise  “ölümle sembolik veya gerçek olarak karşılaşma arzusuyla seyahat etme”  diye ifade 
edilmiştir (Seaton, 1999, s.131). 

Bunun yanında bir yerin “hüzün turizmi” kapsamında ele alınabilmesi ve bu bağlamda incelenebilmesi 
için öncelikle belirlenmiş bölgede bizi nelerin beklediği bilinmeli ve yaşanan olayları kimin veya kimlerin 
gerçekleştirildiğinin tarihsel süreci belirgin olmalıdır. Bir başka deyişle, üzerinden uzun zaman geçmiş bir 
dönemde, kesin kanıtlar olmayan, olayda geçen aktörlerin rolü bilinmeden bir alanda yapılan turistik seyahat 
ne yazık ki hüzün turizmi kapsamına kabul göremeyecektir (Çelik, 2017). 

Hüzün Turizmi Açısından İnönü İlçesi 

Osmanlı döneminde; Ertuğrul sancağına bağlı Söğüt kazasının köyü olan İnönü, Kurtuluş Savaşında İnönü 
Muharebeleriyle adından sıkça söz ettirmiştir. 1920’de Yunanların işgaline maruz kalan ve 4 Eylül 1922’de 
özgürlüğüne kavuşan İnönü köyü, 1963 yılında Eskişehir’in merkez ilçesine bağlanmıştır. Kısa bir sürenin 
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ardından İnönü, 1987 yılında ilçe hüviyetini kazanmıştır. Eskişehir’in 36 km batısında yer almaktadır. (İnönü 
Belediyesi, 2019). 

Resim 1’de de görüldüğü üzere 1. Ve 2. İnönü savaşları aynı hat üzerinde gerçekleşmiştir. Aşağıda her 
savaş da Resim 1’de yer alan harita yardımıyla ayrıntılı olarak anlatılamaya çalışılacaktır. 

 
Resim 1. 1. ve 2. İnönü Savaşlarının Yapıldığı Alan 

Birinci İnönü Muharebesi (09-11 Ocak 1921) 

6 Ocak 1921’de Bursa’dan başlayarak Eskişehir’e doğru harekât başlatan Yunanlılar, 9 Ocak günü kısa bir 
süre içinde İnönü mevzilerine ulaşabilecek kadar yol katetmişlerdir. Türk ve Yunan kuvvetleri karanlık 
basıncaya kadar burada savaşmışlardır. Yunan kuvvetleri taaruzu başlangıcı 10 Ocak 1921’de Yeniköy-
Tekke-Hayriye savunma hattı olmuştur. Bunun yanında Yunanların birkaç kuvvetide Söğüt-Gündüzbey 
hattında ilerleme başlatmışlardır. Havanın koşullarının olumsuz ve sisli olmasını fırsat bilen yunan 
kuvvetleri, hızla ilerleyerek İntikam Tepe’yi ele geçirmişlerdir. Daha sonra Akpınar-Kovalca hattını işgal eden 
Yunan kuvvetleri taarruzu sonlandırarak bu hatta kalmışlardır.  

Savaşta 24. Tümen ile 4. Ve 11. Tümen arasında yaşanan irtibat kopukluğu sonucunda Türk Orduları 
savaş hattını bırakıp 10 Ocak 1921 günü Fevzi Paşa’nın emri ve batı cephesinde komutan olarak bulunan 
İsmet Paşa’nın teklifiyle Resim 1’de de görüldüğü gibi, 2. Bir müdafaa hattı olan Beşkardeş Dağı-Zemzemiye-
Oklubalı müdafaa hattına (Son Umut Müdafaa Hattı) kadar geri çekilmek zorunda kalmışladır. Bu hat ise; 
İnönü’nün 7 km doğusunda bulunan Oklubalı ile kuzeyde Yeşilyurt’un hemen altına kadar uzanan 10.5 km 
bir alanı ifade eder. 2. Savunma hattının kuzeyine yani Yeşilyurt kısmına 24. Tümen, hattın arasındaki 
Zemzemiye bölgesine 4. Tümen ve hattın en güneyindeki Oklubalına ise 11. Tümen yerleşmiştir. Cephe 
karargâhı da Çukurhisar’a taşınmıştır. Burada yapılan savunma sonunda Yunan kuvvetleri başarısızlığa 
uğramış savaş Türk Üstünlüğüyle bitmiştir. 

61’inci tümenle takviye edilmeye başlayan Cephe, Yunanlılara Türklerin savunmayı ne olursa olsun 
bırakmayacaklarını göstermiştir. Gösterilen bu tutum karşısında Yunanlılar, Türk Ordusuna karşı 
duramayacaklarını anlayarak, İnönü mevzilerinden 11 Ocak 1921 günü geri çekilmek durumunda 
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kalmışlardır. Bu zafer TBMM’nin düzenli orduyla kazandığı ilk savaş olarak tarihe geçmiştir ( İnönü 
Kaymakamlığı, 2017). 

İkinci İnönü Muharebesi (23 Mart – 1 Nisan 1921) 

İtilaf devletleri, milli mücadele sırasında kazanılan Birinci İnönü muharebesi sonrasında Sevr 
anlaşmasının içeriğinde Türkler lehine değişime gidilmesi için Londra’da gerçekleşecek bir konferans 
planlamışlardır. Yunanlılar, Londra’da gerçekleşen Konferans sonlanmadan Anadolu üzerinde başka bir 
taaruz hazırlığı yapmaya başlamıştır. Türk Genelkurmayı, bu taaruzu daha önceden ön görüp gerekli 
önlemlerini almış ve kuvvetlerini biraz daha arttırmıştır. Savaşın başlaması 23 Mart 1921’de gün doğumuyla, 
Yunan Kolorduları güney ve batı cephelerinden harekete geçmesiyle gerçekleşmiştir. Türk örtme 
kuvvetleriyle muharebede olan Yunan kuvvetleri 27 Mart’a kadar oyalanıp İnönü mevzilerine dört günde 
ulaşabilmişlerdir. Kanlısırt ve Metristepe 28 Mart günü Yunanlılar tarafından ele geçirilmiştir.  

Bu esnada 24 Mart’ta 1 inci Yunan kolordusu Dumlupınar Mevziini işgal ettikten sonra 28 Mart’ta Afyon’u 
ele geçirmiş ve bu sayede Doğu yönünde ilerlemeye başlamıştır. 30 Mart günü taaruza tekrar geçen 3 üncü 
Yunan kolordusu Türk sağ kanadı tarafından geri püskürtülmüştür. Yorgun düşen Türk sağ kanadına 
Ankara’dan taze kuvvet yardımı gelmiş Yunanlılarla gerçekleşen saldırıda güçlerini kırmıştır.  

Yunanlılar, Metristepe’de gerçekleşen taaruzdan süvari tugaylarını çekip, onları asıl taaruzun olmasını 
bekledikleri batı kanadına yönlendirmişlerdir. İsmet Paşa’nın 30 Mart’ta bir gün sonra gerçekleştirmeyi 
planladığı taaruz, 1 Nisan’da Yunanlıların geri çekildiği anlaşılınca hayata geçmemiştir. İsmet paşa, 
muharebe’nin kazananının Türkler olduğunu müjdeleyen bir raporla sonucu resmileşmiştir.  ( İnönü 
Kaymakamlığı, 2017). 

Yöntem 

Bu çalışmada, İnönü bölgesinde geçen 1. Ve 2. İnönü Meydan Muharebelerinin Türk tarihindeki önemi 
derinlemesine incelenmiş ve araştırılmıştır. Bu araştırma yapılırken literatür taraması yöntemi 
kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın güvenilir ve salt doğruları göstermesi için ilk olarak alanyazın 
incelenmiştir. Alanyazın incelendiğinde kitaplarda ve ansiklopedilerde İnönü Savaşlarıyla alakalı bilgiler 
bulunmuş ancak bulunan bilgiler arasında coğrafi konum ve rotalarla ilgili net ifadelere rastlanamamıştır. 
Bunun üzerine İnönü Belediyesi birçok kez ziyaret edilmiş ve belediye başkanıyla işbirliği yapılarak doğru 
bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. İnönü’ye yapılan ziyaretler ve alınan bilgiler ışığında savaş haritalarının 
bilgilerine ulaşılmış ve sonrasında Genelkurmay Başkanlığı Arşivinden elde edilen haritalar incelenmiştir. 
İncelemenin ardından Türkçe olan ve arap harfleri ile yazılan haritalardan elde edilen bilgiler latin harfleri 
ile yazılan Türkçeye çevrilmiş ve savaşın her anı ve her cephesi tespit edilmiştir. Sonrasında doğru rotayı 
çizebilmek için bölge bizzat yürümek suretiyle gezilerek savaş noktaları, cephe hattı ve mevziler 
işaretlenmiştir. Bu geziler birçok defa tekrarlanarak bölgenin tamamında keşifler yapılmış, bütün savaş 
noktalarına ulaşılmıştır. Gidilen her alanda koordinatlar alınmış ve bölgenin fotoğrafları çekilmişti 

 

Bulgular 

Elde edilen veriler toplandığında İnönü Meydan Muharebelerinin savaş hatları oluşturulmuştur. 
Sonrasında ise bulunan veriler dijital harita üzerinde işaretlenmiş ve ulaşılmak istenen rota ortaya 
çıkarılmıştır. Hüzün turizmi bağlamında yürünecek olan rota; Savaş Hattı İnönü Müdafaa Hattı, Son Umut 
Müdafaa Hattı olmak üzere üç bölüm halinde belirlenmiştir. Savaş Hattı Resim 2’de görüldüğü gibi İnönü 
ilçesinin 11 km batısındaki Kandillinin batısından başlayıp sırasıyla İntikam Tepe, Akpınar, Cesaret Tepe, 
Yeniköy, Metris Tepe ve son olarak Gündüz Bey hattı olarak belirlenmiştir. Hüzün turizmi açısından uzun 
yürüyüş rotası olarak düşünülen bu hat yaklaşık 32 km’dir ve Savaş Hattı Yürüyüş Yolu olarak 
isimlendirilmiştir. 
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Resim 2. Savaş Hattı 

 

Son Umut Müdafaa Hattı İnönü’nün 7 km doğusunda bulunan Oklubalı ile kuzeyde Yeşilyurt’un hemen 
altına kadar uzanan 10.5 km bir alanı ifade eder. Hüzün turizmi açısında orta yürüyüş rotası olarak 
düşünülen bu Müdafaa Hattına Son Umut Müdafaa Hattı adı verilmiştir. 

İnönü Müdafaa Hattı ise Savaş Hattının gerisinde İnönü ilçesine daha yakın bir bölgede bulunan Kandilli 
ve İntikam Tepe arasında yer almaktadır. Hüzün turizmi açısında kısa yürüyüş rotası olarak düşünülen bu 
Müdafaa Hattına İnönü Müdafaa Hattı Yürüyüş Yolu adı verilmiş olup bu hat 3.6 km uzunluğa sahiptir.  

Bunun ardından Hem Savaş Hattı Yürüyüş Yolu hem Son Umut Müdafaa Hattı Yürüyüş Yolu hem de İnönü 
Müdafaa Hattı Yürüyüş Yolunda oluşturulması planlanan rotaların düzenlenmesine başlanmıştır. Düzenleme, 
savaşla ilgili resmi bilgilerin ve hikâyelerin her üç rota üzerinde bulunması, her üç rotanın da yürüyüş için 
uygun hale getirilmesi ve simgesel hatırlatıcıların eklenmesini içermektedir. 

Savaş Hattı Yürüyüş Yolu rotası ilk olarak Kandillinin batısından başlayıp kuzeydeki 2 km mesafedeki 
İntikam Tepeye kadar ulaşmaktadır. Resim 3’de de görüldüğü gibi İntikam Tepede bulunan şehitlik rotanın 
ruhunu yansıtmak için uygun bir alandır. 
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Resim 1. İntikamtepe Şehitliği 

İntikamtepe’den devam eden yürüyüş rotası 3.5 km kuzeydoğudaki Akpınar’a ulaşmaktadır. Akpınar 
savaş zamanında Yunan kuvvetlerinin saldırı yaptığı ana noktalardan biri olup bu bölgede de bir şehitlik 
bulunmaktadır.  

 

 
Resim 4. Akpınar Şehitliği 

 

Akpınar’ın kuzeyinde 4 km mesafede Resim 5’de görüldüğü gibi Cesaret Tepe bulunmaktadır. Alan 
günümüzde harita üzerinde görünmemekle beraber elde edilen belgelerden harita üzerindeki yeri 
saptanmıştır. 
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Resim 5. Cesaret Tepe 
 

Cesaret tepeden devam eden rota günümüz haritasında mahalle olarak görünen Yeniköy noktasına 
ulaşmaktadır Yeniköy, Resim 6’da görüldüğü gibi, Cesaret Tepenin çok yakınında kuzeydoğu yönünde 
kalmaktadır. 

 

 
Resim 6. Yeniköy 

 

Yeniköy geçildikten sonra devam eden yürüyüş rotası Yeniköy’e çok yakın olan ve kuzeydoğusunda 
bulunan Metristepe şehitliğini de barındıran Metristepe mahallesine ulaşmaktadır. Resim 7, 8 ve 9’da 
görüldüğü gibi Metristepe hem bir mahalle yerleşkesi hem de diğer noktalara kıyasla daha büyük bir şehitliği 
bünyesinde barındırmaktadır. 
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Resim 7.  Metristepe Şehitliği 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 8. Metristepe Mahallesi 
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Resim 9. Metristepe Siperleri 

 

Son olarak Metristepe’den devam eden rota bölgenin 5 km kuzeydoğusunda Resim 10’da da görüldüğü 
gibi Gündezbey mahallesinde sona ermektedir.  

 

 

 
Resim 20.  Gündüzbey Mahallesi 

  

Son Umut Müdafaa hattı ise oklubalı ile Yeşilyurt arasında kalan 10.5 km’lik alanı işaret eder bu hattın 
içerisinde 11. Tümen Oklubalı’na 4. Tümen Zemzemiye’ye ve 24. Tümen ise Yeşilyurt sınırına kadar 
çekilmiştir. Bu hattın önemi ise şudur; bu hattın kaybedilmesi Eskişehire ve dolaylı olarak başkent Ankara’ya 
yapılacak saldırıların önünü iyice açacak ve bölgeyi tamamen savunmasız hale getirecektir. 
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Resim 11. Oklubalı 

 

 
Resim 12. Yeşilyurt 

 

Sonuç 

Çalışmanın sonucuna baktığımızda Genelkurmaydan, kitap ve ansiklopedilerden alınan bilgiler ışığında 
savaşın gidişatı aydınlatılmış, savaş alanında ve savaş anında hem Türk hem de Yunan Kuvvetlerinin hangi 
hamleleri tam olarak nerede yaptığı anlaşılmıştır. Savaşın geçtiği bölgeler açık bir şekilde belirtilmiş ve bu 
bölgeler harita üzerinde tam olarak işaretlenmiştir. Bunun üzerine Ana Savaş Hattı, İnönü Müdafaa Hattı ve 
Son Umut Müdafaa Hattı yürüyüş yolları oluşturulmuştur.  

Savaşın eski tarihlerde geçmesi, savaş hattındaki eski yerleşimlerden bazılarının şuanda resmi olarak 
haritada görünmemesine sebep olmuştur. Ancak arşivden elde edilen haritalar sayesinde savaşın geçtiği tüm 
noktalar belirlenmiş ve isimleri teyit edildikten sonra bu çalışmaya eklenmiştir. Oluşturulan rotalar detaylı 
şekilde çalışmaya eklenmiş ve yapılmak istenen fikirler anlatılmıştır. Üç farklı rotadan en kısa olan ve 
İnönü’ye en yakın rota olan İnönü Müdafaa Hattının görsel tabelalar, savaşla ilgili bilgiler ve çeşitli çalışmalar 
ile yürünebilecek bir yol hale getirilmesi hedeflenmiş ve bunun için saha araştırması yapılmıştır.  

Bunun yanında konuyla ilgili belediye başkanı ve çalışanlarıyla görüşülüp yapılmak istenen projeyle ilgili 
bilgi ve görüş alınmıştır. Son olarak, bölgenin coğrafik alanda iyi bir potansiyele sahip olması ve buna bağlı 
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olarak yürüyüş rotasının oluşturulması bölgeye sahip olduğu turizm potansiyelini “hüzün turizmi” 
kapsamında tam anlamıyla kullanma fırsatını verebilecektir. Bu sayede İnönü bölgesinin öneminin insanlar 
tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılması ve insanların belki de bilinmeyen bazı bilgilerinde ortaya 
çıkmasını sağlayabilecektir. 
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Özet 

Yükseköğretime giriş için yapılan sınavlar lise öğrencileri ve veliler için dolayısıyla Türkiye için yıllarca 
önemli bir sorun olarak görülmüştür. Bu sorunun temelinde sınava giren öğrenci sayısının fazlalığı ve 
kontenjanların azlığı yer almaktadır. Temel neden bu olsa da öğrenciler ve velilerin toplum tarafından kabul 
gören mesleklere yönelimi, mezunların iş bulma imkânı, yabancı dil öğrenme olasılığı, büyük şehirlerdeki 
üniversitelere girme isteği ya da köklü üniversitelere yerleşebilme olasılığı gibi nedenler öğrenciler arasında 
yarışı giderek artırmıştır. Ülkemizde üniversiteye giriş sınavları 1974 yılından bu yana bugünkü adıyla Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Zaman içerisinde bu sınavlarda çeşitli 
değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklere sınav sayılarının azalması ve artması, soru sayılarındaki değişiklikler, 
soruların derslere göre dağılımı örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu değişikler gerçekleştirilen sınavlarda 
öğrenci, öğretmen ve veliler için kısacası tüm paydaşlar için daha fazla yarışa yol açmıştır. Liselerdeki eğitimin 
kalitesi ve başarısı ne yazık ki üniversiteye öğrenci yerleştirme oranıyla ölçülmeye başlanmıştır. 

Yükseköğretime geçiş sınavlarında coğrafya sorularında ve katsayılarında da yıllara göre değişikliklerin 
yapıldığı bilinmektedir. 2018 yılındaki değişikliklerle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç 
oturumda yapılmış olup bunlardan birinci oturum Temel Yeterlik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlik 
Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretime geçiş sınavlarında 2010 -2018 yılları arasında 
sorulan coğrafya sorularındaki değişimleri tespit etmek amacıyla literatür taraması yapılarak değişimler analiz 
edilmiştir. 2010 – 2018 yılları arasında sorulan coğrafya sorularının diğer testlerde yer alan sorulara oranı 
yıllar itibarıyla ele alınmıştır. Ayrıca 2018 yılında ÖSYM sınav sistemindeki değişiklik de göz önünde 
bulundurularak bu yıla ait soruların içerikleri coğrafyanın konularına göre analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak Temel Yeterlik Testinde yer alan 120 sorudan sadece 5 tanesinin coğrafya sorularından 
oluştuğu görülmektedir. İkinci oturumu oluşturan Alan Yeterlik Sınavında Eşit ağırlık grubunda (Türkçe – 
Matematik) sınava giren öğrencilere Sosyal Bilimler-1 testi kapsamında 6 coğrafya sorusu sorulduğu,  sözel 
bölümler (Türkçe –Sosyal) için ayrılan Sosyal Bilimler-2 testi kapsamında 11 coğrafya sorusu sorulduğu 
görülmektedir. Sayısal testlerde ise coğrafya sorularına yer verilmediği bilinmektedir. Sınav odaklı ülkelerde 
derslerden ziyade sınav sorularına odaklanıldığı, bu yüzden coğrafya ya da diğer bilim dallarının temel 
amaçları yerine testlerdeki soru sayıları ve soru tiplerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu özelliklerin yanında 
coğrafya soru sayısının azaltılması coğrafya biliminin de dersinin de önemsiz hale gelmesine yol açacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek öğretime giriş, coğrafya, ölçme,  seçme ve yerleştirme merkezi, temel yeterlik 
testi, alan yeterlik sınavı 

 

CHANGE OF GEOGRAPHY QUESTİONS İN HİGHER EDUCATİON ENTRANCE EXAMS ACCORDİNG TO 
YEARS 

Abstract 

The exams held for entrance to higher education was seen as an important problem for high school students 
and parents accordingly for Turkey for many years. The basis of this question is the high number of students 
taking the exam and the lack of quota. Even though this is the main reason, the reasons such as students and 
parents 'orientation towards occupations accepted by the society, graduates' opportunities to find a job, the 
possibility of learning a foreign language, the desire to enter universities in big cities or the possibility of settling 
in established universities have increased the competition among students. In our country, university entrance 
exams have been held since 1974 by the Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM). There have been 
changes in these exams over time. Examples of these changes are the decrease and increase in the number of 
exams, changes in the number of questions, and the distribution of the questions according to the courses. These 
changes have led to more races for students, teachers and parents in short for all stakeholders. Unfortunately, 
the quality and success of high school education have started to be measured by the rate of student placement. 

It is known that changes in geography questions and coefficients are made according to years in the 
transition to higher education examinations. With the changes in 2018, Higher Education Institutions 
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Examination (YKS) was held in three sessions, the first session was Basic Proficiency Test (TYT), the second 
session was Field Proficiency Tests (AYT) and the third session was Foreign Language Test (YDT). 

In this study, in order to determine the changes in the geography questions asked by the OSYM between 2010 
and 2018, the changes were analyzed by literature review. The ratio of the geography questions asked between 
2010 and 2018 to the questions in the other tests has been considered by years. In addition, taking into 
consideration the changes in the OSYM exam system in 2018, the contents of the questions for this year were 
analyzed according to the subjects of the geography. 

As a result, it is seen that only 5 of the 120 questions in the Basic Proficiency Test consist of geography 
questions. It is seen that 6 geography questions were asked to the students who took the exam in the Equal 
weight group (Turkish - Mathematics) in the Field Proficiency Exam, which constituted the second session, and 
11 geography questions were asked within the scope of Social Sciences-2 test reserved for verbal sections 
(Turkish-Social). It is known that numerical tests do not include geography questions. In exam-oriented 
countries, it is seen that exam questions are focused more on courses, so that the number of questions and types 
of questions in the tests are prominent instead of the main objectives of geography or other sciences. Besides 
these features, it is thought that reducing the number of geography questions will make the geography science 
course less important. 

Keywords: Entrance to higher education, geography, assessment, selection and placement center, basic 
proficiency test, field proficiency exam 

Giriş 

Yükseköğretime giriş için yapılan sınavlar lise öğrencileri ve veliler için dolayısıyla Türkiye için yıllarca 
önemli bir sorun olarak görülmüştür (Kelecioğlu 2002, s.136). Bu sorunun temelinde sınava giren öğrenci 
sayısının fazlalığı ve kontenjanların azlığı önemli bir etkendir. Bunların yanında; öğrenciler ve velilerin 
toplum tarafından kabul gören mesleklere yönelimi, mezunların iş bulma imkânı, 

 Yabancı dil öğrenme olasılığı, büyük şehirlerdeki üniversitelere girme isteği köklü üniversitelere 
yerleşebilme olasılığı vb. nedenler öğrenciler arasında yarışı giderek artırmıştır. 

Ülkemizde üniversiteye giriş sınavları 1974 yılından bu yana bugünkü adıyla Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Zaman içerisinde bu sınavlarda çeşitli değişiklikler 
olmuştur (Dökmen, 1992, s.13-14).. Bu değişikliklere sınav sayılarının azalması ve artması, soru 
sayılarındaki değişiklikler, soruların derslere göre dağılımı örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu değişikler 
gerçekleştirilen sınavlarda öğrenci, öğretmen ve veliler için kısacası tüm paydaşlar için daha fazla yarışa yol 
açmıştır.  

Liselerdeki eğitimin kalitesi ve başarısı ne yazık ki üniversiteye öğrenci yerleştirme oranıyla ölçülmeye 
başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen ve 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni 
öğretim programlarından sonra 2010 yılı itibarıyla ÖSYM de sınav sistemini değiştirmiş ve Yükseköğretim 
kurumlarında öğrenci olmak isteyen herkesin girmek zorunda olduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), bir 
bakıma ikinci basamak teşkil eden Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS yapılmaya başlanmıştır.  2018 yılındaki 
değişikliklerle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda yapılmış olup bunlardan; birinci 
oturum Temel Yeterlik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlik Testleri (AYT) üçüncü oturum Yabancı Dil 
Testi (YDT) olarak belirlenmiştir (OSYM 2019)..  

Bu çalışmanın amacı değişen programlarla birlikte 2010 yılından itibaren ÖSYM tarafından 
yükseköğretime geçiş için yapılan sınavlarda coğrafya sorularının yeri, yıllara göre değişimini bu soruların 
coğrafyanın konularına göre dağılımını tespit etmektir. 

 

Yöntem 

Yükseköğretime geçiş için ÖSYM tarafından sorulan sorular literatür taramasıyla birlikte ele alınmış ve 
son bölümde soruların içerikleri analiz edilmiştir.  
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Bulgular 

 2010 – 2017 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretime geçiş sınavlarında coğrafya 
soru sayısının 2013 yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına da yer verilmesi nedeniyle 
14’ten 12’ye düştüğü görülmektedir (Tablo 1). Aynı azalma diğer sözel derslerde de görülmektedir. Tüm 
sorular içerisinde coğrafyanın oranı  2010 2012 yılları arasında % 9’dur (Şekil 1). 

 
Tablo 1 
2010 – 2017 Yılları İtibarıyla YGS Soruları 

 
 
DERSLER 

YILLAR VE SORU SAYILARI 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COĞRAFYA 14 14 14 12 12 12 12 12 
TARİH 17 17 17 15 15 15 15 15 
FELSEFE 
GRUBU 

9 9 9 8 8 8 8 8 

DİN KÜLTÜRÜ 
VE AHLAK 
BİLGİSİ 

0 0 0 5 5 5 5 5 

TÜRKÇE 40 40 40 40 40 40 40 40 
TEMEL 
MATEMATİK 

40 40 40 40 40 40 40 40 

FİZİK 14 14 14 14 14 14 14 14 
KİMYA 13 13 13 13 13 13 13 13 
BİYOLOJİ 13 13 13 13 13 13 13 13 

 
 
 
 
 

 
 
Şekil 1. YGS Soru Dağılımı (2010 -2012) 
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Tablo 2 
2010 – 2017 Yılları İtibarıyla LYS Soruları 

 
YIL 

DERSLER VE SORU SAYILARI  
 
COĞRAFYA 

 
TARİH 
(LYS 
4) 

 
 
FELSEFE 
GRUBU 
(LYS 4) 

DİN 
KÜLTÜRÜ 
VE 
AHLAK 
BİLGİSİ 
(LYS 4) 

 
TÜRK DİLİ 
VE 
EDEBİYATI 
(LYS 3) 

 
MATEMATİK 
(LYS 1) 

 
GEOMETRİ 
(LYS 1) 

 
FİZİK 
(LYS 
2) 

 
KİMYA 
(LYS 
2) 

 
BİYOLOJİ 
(LYS 2) 

 
LYS 
3 

 
LYS 
4 

2010 24 16 44 30 0 56 50 30 30 30 30 

2011 24 16 44 30 0 56 50 30 30 30 30 

2012 24 16 44 30 0 56 50 30 30 30 30 

2013 24 14 44 32 +8 8 56 50 30 30 30 30 

2014 24 14 44 32 +8 8 56 50 30 30 30 30 

2015 24 14 44 32 +8 8 56 50 30 30 30 30 

2016 24 14 44 32 +8 8 56 50 30 30 30 30 

2017 24 14 44 32 +8 8 56 80 0 30 30 30 

 
2010 -2017 yılları arasında LYS 3’te 24 coğrafya sorusu sorulmuştur.  LYS 4’te ise 16 olan soru sayısı 

2013 yılından itibaren 14’e düşmüştür (Tablo 2). 

2018 yılından itibaren Yükseköğretime geçiş sınavında yeniden bir değişiklik olmuş ve birinci basamak 
olarak kabul edilen sınavda  Temel Yeterlik Testi(TYT) soruları içerisinde coğrafya alanından sadece 5 soru 
sorulduğu görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3 

Temel Yeterlik Testi soruları(TYT) (2018 – 2019) 

 
 
 
YIL 

DERSLER VE SORU SAYILARI  
 
COĞRAFYA 

 
TARİH 

 
FELSEFE 
GRUBU 

 
DİN 
KÜLTÜRÜ 
VE AHLAK 
BİLGİSİ 

 
TÜRKÇE 

 
TEMEL 
MATEMATİK 

 
FİZİK 

 
KİMYA 

 
BİYOLOJİ 

 
TOPLAM 

2018 5 5 5 5 40 40 7 7 6 120 
2019 5 5 5 5 40 40 7 7 6 120 

 

2018 yılından itibaren bir değişiklik de Yükseköğretime geçiş sınavlarının ikinci basamağında olmuştur. 
Bu değişiklikle birlikte sınavda yer alan testler Alan Yeterlik Testi (AYT) olarak yer almıştır. AYT 1’de 6, AYT 
2’de 11 coğrafya sorusunun yer aldığı görülmektedir (Tablo 4) 
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Tablo 4 

Alan Yeterlik Testi soruları (AYT) (2018 – 2019) 

 
 
 
YIL 

DERSLER VE SORU SAYILARI  
Coğrafya  

Tarih 
 
Felsefe 
Grubu 
(Ayt 2) 

 
Din 
Kültürü 
Ve 
Ahlak 
Bilgisi 
(Ayt 2) 

 
Türk Dili 
Ve 
Edebiyatı 
(Ayt 1) 

 
Matematik 

 
Fizik 

 
Kimya 

 
Biyoloji 

 
Toplam 

(AYT 
1) 

(AYT 
2) 

(AYT 
1) 

(AYT 
2) 

2018 6 11 10 11 12 6 24 40 14 13 13  
2019 6 11 10 11 12 6 24 40 14 13 13  

 
2018 ve 2019 yıllarında TYT’de yer alan sorular konulara göre incelendiğinde 2018 yılında coğrafyanın 

konusu ve bölümlerinden 1 soru; doğal sistemlerden 3 Soru sorulmuş olup bu sorular iklim, yer şekilleri ve 
çevre sorunlarını kapsamaktadır. Aynı yıl beşeri sistemlerden nüfus konusunda da 1 soruya yer verilmiştir 
(Tablo 5). 

 

Tablo 5 

Temel Yeterlik Testi sorularının Koulara Göre Dağılımı (AYT) (2018 – 2019 

Konu Yıl ve Soru Sayısı 
2018 2019 

Coğrafyanın Konusu ve 
Bölümleri 

1 1 

Doğal Sistemler 3 2 
Beşerî Sistemler 1 2 

 
2019 yılı TYT coğrafya sorularından 1 tanesi coğrafyanın konusu ve bölümlerinden,  2’şer tanesi de doğal 

sistemler ve beşeri sitemleri kapsamaktadır. Doğal sistemler içerisinde yer alan sorulardan 1’iiklilm ve bitki 
örtüsünü, 1’i ise çevre sorunlarını kapsamaktadır. Beşeri sistemlerdeki her iki soru da nüfus konusunu 
kapsamaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 
Yükseköğretime geçiş sınavlarında coğrafya soru sayıları yıllar itibarıyla azalmıştır. 2018 yılından 

itibaren uygulanan Temel Yeterlik Testinde yer alan 120 sorudan sadece 5 tanesinin coğrafya sorularından  
oluştuğu görülmektedir. İkinci oturumu oluşturan Alan Yeterlik Sınavında Eşit ağırlık grubunda (Türkçe – 
Matematik) sınava giren öğrencilere Sosyal Bilimler-1 testi kapsamında 6 coğrafya sorusu sorulduğu, sözel 
bölümler (Türkçe –Sosyal) için ayrılan Sosyal Bilimler-2 testi kapsamında 11 coğrafya sorusu sorulduğu 
görülmektedir. 

Sayısal testlerde ise coğrafya sorularına yer verilmediği bilinmektedir.  

Sınav odaklı ülkelerde derslerden ziyade sınav sorularına odaklanıldığı, bu yüzden coğrafya ya da diğer 
bilim dallarının temel amaçları yerine testlerdeki soru sayıları ve soru tiplerinin öne çıktığı görülmektedir. 
Bu özelliklerin yanında coğrafya soru sayısının azaltılması coğrafya biliminin de dersinin de önemsiz hale 
gelmesine yol açacağı düşünülmektedir. 

Yükseköğretime geçiş sınavlarında soru sayısının artırılması bir dersin önemini artırabilmekte ancak bu 
durum bazen sınav odaklı algılanıp sadece sorulara odaklanma söz konusu olabilmektedir. Bir bilim dalının 
önemi soru sayısına bağlanmamalıdır. Bu yüzden sınav sistemimiz gerçek anlamda sorgulanmalıdır. 

Temel yeterlik testinde çıkan soruların genelde hatırlama düzeyinde olduğu görülmektedir. Soruların 
daha üst düzey becerileri kapsayacak şekilde hazırlanmaları önerilebilir 
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Özet 

Bu araştırma kelime ilişkilendirme testi (KİT) aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin turizm kavramına yönelik 
bilişsel yapılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma öğrencilerin zihnindeki kavramlar arasındaki 
bağın anlamlı olup olmadığını tespit etmesi açısından önem arz etmektedir. Araştırma tarama modelinde 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırma için hazırlanan KİT kullanılmıştır. Öğrencilerden 
turizm kavramı hakkında belirlenen süre içerisinde akıllarına gelen cevap kelimeleri yazmaları istenmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilmiş, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 
Adıyaman, Muğla ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören 443 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 
149'u Adıyaman, 151'i Muğla ve 143'ü Şanlıurfa ilinden olup, 157'si 6. sınıf, 135'i 7. sınıf ve 151'i 8. Sınıfta 
öğrenim görmektedir. Araştırma sonucunda turizm kavramına ilişkin elde edilen sözcükler tablolaştırılarak 
ayrıntılı olarak incelenmiş, tekrarlanan sözcükler dikkate alınarak belirlenen kesme noktaları doğrultusunda 
kavram ağları oluşturulmuştur. Araştırmada ortaokul öğrencileri tarafından turizm kavramına ilişkin 381 
farklı sözcük üretilmiştir. Bu sözcükler içinde en çok tekrar eden ''turist'' (f=201) olmuştur. Bu sözcüğü takip 
eden ve katılımcılar tarafından 100'den fazla tekrarlanan diğer sözcükler ''para'' (f=129) ''otel'' (f=119) 
''deniz'' (f=109) ''gezi'' (f=108) ve ''gezmek'' (f=103) olmuştur. 98 sözcük ise sadece bir kişi tarafından dile 
getirilmiştir. Öğrencilerden tarafından üretilen kelimelere bakıldığı zaman turizmin birçok öğesi hakkında 
kelimeler dile getirildiği görülmektedir. Bu kelimeler bazen turizme kaynak sağlayan doğal ve beşeri güzellikler 
olurken bazen de turizmin sonuçları veya halka yansımaları olmuştur. Nitekim çokça dile getirilen ''para (f= 
129), ekonomi (f= 68) , iş (f=15)'' gibi kelimeler bu yansımanın kanıtıdır. Araştırmanın bulgularına bakıldığı 
zaman turizmi tanımlama noktasında sınıflar arası belirgin bir fark gözlenmemiştir. Tüm sınıflarda en çok 
tercih edilen kelime ''turist'' (6. sınıf f=66, 7. sınıf f=62, 8. sınıf f=73) olmuştur. Bu sözcüğü takip eden sözcükler 
ise sınıf bazından farklılık göstermiştir. 6. sınıfta ''para'' (f=58), 7. sınıfta ''gezi'' (f=40), 8. sınıfta ''otel'' ve 
''para'' (f=47) olmuştur. Sınıflara göre farklılık göstermeyen verilerin uygulama yapılan şehirlere göre farklılık 
gösterdiği görülmüştür. Muğla'dan elde edilen verilerde ''deniz, yat, sahil, plaj, otel'' gibi deniz turizmi temelli 
kelimeler öne çıkarken Şanlıurfa ve Adıyaman'dan elde edilen verilerde ''gezi, tarih, tarihi yerler '' gibi kültür 
turizmi temelli kelimelerin öne çıktığı görülmektedir. Bu farklılık öğrencilerin turizmi açıklarken yaşama 
yakınlık ilkesini temel aldıklarını göstermektedir. Bilişsel yapılarının bölgesel olarak oluşması bir yanılgı olarak 
düşünülebileceği gibi bunun önüne geçilmesi için turizm kavramının öğrencilere geniş bir çerçeveden 
aktarılması gerekmektedir. Turizm kavramının öğrenciler tarafından daha net anlaşılması için okullarda 
turizm kavramıyla ilişkili konferanslar düzenlenebilir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar 
tanıtım semineri düzenleyebilir. Ortaokullarda turizm haftasında eğitici etkinlikler düzenlenebilir. Bu sayede 
öğrencilerin turizmi bölgesel anlamdan ziyade genel olarak anlamaları ve değerlendirmeleri sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, bilişsel yapı, kelime ilişkilendirme testi. 

 

INVESTİGATİON OF THE COGNİTİVE STRUCTURES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE 
CONCEPT OF TOURİSM THROUGH WORD ASSOCİATİON TEST 

Abstract 

This research was conducted to investigate the cognitive structures of secondary school students towards the 
concept of tourism by means of word association test . The research is important in terms of determining 
whether the link between the concepts in the students' minds is meaningful or not. The research was carried out 
in screening model. Word association test prepared for research was used as data collection tool. The students 
were asked to write the answer words that came to their minds during the period of time. The study group of the 
study was selected with maximum diversity sampling and 443 secondary school students studying in Adıyaman, 
Muğla and Şanlıurfa provinces in 2018-209 academic year. 149 of these students are from Adıyaman, 151 of 
them are from Muğla and 143 of them are from Şanlıurfa. 157 of them are in 6th grade, 135 of them are in 7th 
grade and 151 of them are in 8th grade. As a result of the research, the words obtained from the concept of 
tourism were examined in detail by tabulating them. In the study, 218 different words related to the concept of 
tourism were produced by secondary school students. Of these words, the most repetitive '' tourist '' (f = 201) 
was.  Other words that followed this word and repeated more than 100 times by participants were '' money '' (f 
= 129) '' hotel '' (f = 119) '' sea '' (f = 109) '' trip '' ( f = 108) and "touring" (f = 103). 98 words were expressed by 
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only one person. When the words produced by the students are examined, it is seen that words are expressed 
about many elements of tourism.  While these words are sometimes natural and human beauties that provide 
resources to tourism, sometimes they have consequences or reflections to the public. As a matter of fact, words 
such as' 'money (f = 129), economy (f = 68) and work (f = 15)' which are frequently mentioned are proof of this 
reflection. When the findings of the study were examined, no significant difference was observed between the 
classes in terms of defining tourism. The most preferred word in all classes was '' tourist '' (6th grade f = 66, 7th 
grade f = 62, 8th grade f = 73). The words that follow this word differed on the basis of class. In the 6th grade, 
"money" (f = 58), in the 7th grade "trip" (f = 40), in the 8th grade "hotel" and "money" (f = 47).  It was observed 
that the data which did not differ according to the classes differed according to the cities where the application 
was made. In the data obtained from Muğla, words based on sea tourism such as deniz sea, yacht, coast, beach, 
hotel çık stand out, while in the data obtained from Şanlıurfa and Adıyaman, gezi travel, history, money, 
historical places temelli are based on cultural tourism. words appear to come forward. This difference shows 
that students are based on the principle of proximity to life when explaining tourism. The regional formation of 
cognitive structures can be thought of as a misconception and in order to prevent this, the concept of tourism 
should be conveyed to the students from a wide frame.  In order to make students understand the concept of 
tourism more clearly, conferences related to the concept of tourism can be organized in schools. Large 
companies operating in the tourism sector can organize an introductory seminar. In secondary schools, 
educational activities can be organized during the tourism week. In this way, it is possible for students to 
understand and evaluate tourism in general rather than regional sense. 

Keywords: Tourism, cognitive structure, word association test. 

Giriş 

 Günümüzde özellikle şehir hayatının insan üzerinde yarattığı stresten kurtarmak ve dinlenmek için 
turizm sosyal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kalabalık şehir hayatından, eğitim ve iş gibi sorumlulukların 
yükünden bir süre uzaklaşmak isteyen insanlar tarafından sıkça tercih edilen bir aktivite olmuştur. 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak hem kolaylaşan hem de ucuzlayan ulaşım sayesinde turizm her 
seviyeden insan için tercih edilir hale gelmiş ve yaygınlaşmıştır. 

Yarattığı istihdam, oluşturduğu ekonomik değerler ve etkili olduğu sosyal ilişkiler ile dünyanın en büyük 
sektörlerinden biri haline gelmiş olan turizmin (Toprak, 2015, s. 202)  çeşitli tanımları yapılmıştır. Turizm, 
Türkçe sözlükte; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi şeklinde tanımlanırken; ikinci 
anlamda ise bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel anlamda yapılan 
çalışmaların tümü olarak belirtilmiştir (TDK, 2005, s. 1975). Türkçe sözlükte verilen bu tanıma uygun çeşitli 
kaynak ve çalışmalarda turizmin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir;  

 Doğanay (2001) turizmi, insanların geçici veya devamlı, asli kazanç elde etme faaliyeti için 
yerleşmeye dönüşmemek şartıyla konaklamaları, tatil, dinlenme, sağlık, kültür, spor, avlanma, diğer 
toplumları tanıma vb. amaçlarla yurt içi ve yurt dışı bölgelere seyahatlerinden doğan ekonomik, sosyal, 
kültürel iletişimlerin doğal ve yapay çevre ortamında paylaşılması şeklinde tanımlarken; Akoğlan Kozak 
(2012) gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı 
güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve 
sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve 
toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren ‘modern’ çağa özgü bir olay olarak 
tanımlamıştır. 

Turizm, özet bir tanımlamayla, eğlenme, dinlenme, kültür, sağlık, spor ve iş gayesiyle bulundukları  
yerlerden ayrılarak  genellikle kısa süreli yurt içi ya da yurt dışına yapılan, sosyal bir olay olarak kabul 
edilebilen , seyahat ve ikamettir (Berber, 2003; Çetin ve Gürgil, 2014; Keskin, 2016). 

Dünyada her geçen gün hem turizme katılanların sayısı hem de turizm harcamaları artmaktadır (Keskin, 
2016, s.144). Bu durumun Türkiye içinde geçerli olduğu söylenebilir. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu 
topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için Türkiye turizm anlamında zengin bir ülkedir. 
Türkiye’nin turizm değerleri, peri bacaları, şelaleler, travertenler, göller, vadiler, mağaralar, obruklar vb. gibi 
doğal değerler; savaş alanları, kaleler, müzeler, camiler, Tümülüsler, anıtlar vb. gibi tarihî değerler ve folklor, 
festival, yemek, inanç, kıyafet, el sanatları, mimari, sergi, tiyatro vb. gibi kültürel değerlerden oluşmaktadır 
(Ablak, Dikmenli ve Çetin, 2014; Çetin, 2010). 
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Turizm, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri etkilemesi açısından çok boyutlu (Çetin, 2010) 
bir öneme sahip olsa da asıl ekonomik boyutu önemlidir. (Toskay, 1989). Milli geliri artırmak, istihdam 
yaratmak, yabancı sermayeyi cezp etmek, döviz girdisini artırmak, üretimi artırmak gibi konularda ülkelere 
destek olan, hızla gelişen ve ülkelerin ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir sektör olmuştur (Keskin ve 
Örgün, 2015). Bu katkılarından dolayı gelişmekte olan ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir yer tutar 
(İncekara, 2001, s.27).   

Turizm bir bölgenin, ekonomisini geliştirebilir. Birçok belde, kasaba ve köy ekonomik faaliyetleri yetersiz 
olduğu için göç vermektedir. Bu durum bir taraftan kırsal nüfusunun azalmasına diğer taraftan büyük 
şehirlerde nüfus aşırı atmasına yol açar.  Yerelde turizmin geliştirilmesi, bu sorunların önüne geçebilme 
imkânı vermektedir. Çünkü turizm, pek çok ekonomik faaliyeti canlandırır. Yerelde farkına varılmamış pek 
çok doğal ve tarihi mekân turizm için önemli yerler olabilir ve turistlerin uğrak yeri haline getirilebilir 
(Oğuzhan, Küçükaltan ve Boyacıoğlu 2005). Yerelde turizm faaliyetlerinden üst düzeyde yaralanabilmek için 
yerel halkın desteğinin alınması önemlidir. Halkın desteği sağlanamazsa turizmden elde edilecek gelir daha 
az olacaktır (Çetin, Karakuş ve Aksoy, 2012).  

Turizmin geliştiği yerlerde ekonominin yanında sosyal ve kültürel özellikler üzerinde de önemli 
değişimler görülmektedir (Aksoy, Karakuş ve Çetin, 2013). Bu değişimler gelişimin önemli bir unsuru 
olmakla birlikte özellikle sosyal ve kültürel etkiler kontrol edilmediği takdirde geri dönüşümü mümkün 
olmayan olumsuz etkilere de neden olabilmektedir. Planlı ve programlı bir şekilde geliştirilemeyen turizm 
hareketleri; gelenekleri bozma, anti kültür yaratan sonuçlar, tarihi sitlerin kirlenmesi, yoğunluk yaratması , 
trafik sıkışıklığı, gürültü, artan suç oranları, turiste benzeme arzusu ve kültürel kirlenme gibi sosyal 
sorunlara yol açabilir (Berber, 2003; Can, 2013; Çetin, 2009; Demirkaya ve Çetin, 2010) 

 Turizmin değerinin bilinmesi ve olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçmek için turizm 
kavramının doğru bir şekilde aktarılması gerekir. Ülke insanına turizm kavramının önemi konusunda 
bilinçlendirmenin en güzel ve etkili yolu ise eğitimdir. Eğitim yoluyla bireyler istendik yönde davranış 
değişiklikleri gösterebilmektedirler. Turizm kavramı doğru ve etkili bir biçimde yeni yetişen nesillere 
aktarılırsa sektöre karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısı kazandırabilir (İlhan, Şeker ve Kapıcı, 2015, 
s.44). Turizm eğitiminin amacı turizm bilincini yerleştirmek, turizmin doğal ve kültürel kaynaklarını koruma 
bilincini geliştirmek, turiste karşı; ekonomik gücü, ırk, milliyet, din, dil, statü, ahlak ve siyasal görüşü de dahil 
olmak üzere eşit ve dürüst davranmak, turistlere karşı saygılı ve misafirperver olmaktır (Aksoy vd., 2013).  

 Turizm kavramının geniş bir çerçeveyi kapsaması bazen öğrencilerin kavram öğrenimi konusunda 
sıkıntı yaşamasına ve kavram yanılgısına düşmesine neden olmaktadır. Kavram yanılgısı, öğrencinin bir 
kavramı bilimsel olarak kabul edilenden farklı bir şekilde algılamış olması olarak tanımlanabilir (Alkış, 
2007). Oluşmuş kavram yanılgılarını belirlemek geleneksel yöntem ve tekniklerle ortadan kaldırılması zor 
olduğu için (Posner, Strıke, Hewson ve Gertzog, 1982) öğrencilerin bilişsel yapılarını ve kavram yanılgılarını 
belirlemede bazı alternatif metotlar kullanılmaktadır (Ercan, Taşdere ve Ercan, 2010).   

Bu alternatif metotlardan biri de kelime ilişkilendirme testidir. Kelime ilişkilendirme testi Tokcan (2015) 
tarafından öğrencilerin bilişsel yapısını, bu yapıyı oluşturan kavramlar arasındaki bağlantıyı, zihinde 
kurulmuş olan bilgi ağını gözlemlenmesini sağlayan, uzun süreli hafızadaki kavramlar arası bağlantının 
yeterince kurulup kurulmadığını yada kurulan bağın anlamlı olup olmadığını tespit edilebilmesini sağlayan 
alternatif ölçme değerlendirme tekniği olarak tanımlanmıştır (s.144). 

 Bu araştırmanın amacı kelime ilişkilendirme testi kullanarak ortaokul öğrencilerinin turizm 
kavramına yönelik bilişsel yapılarını incelemektir. Alan yazın taradığında kelime ilişkilendirme testi ile çeşitli 
çalışmaların yapıldığı görülmektedir: Bahar ve Özatlı, 2003; Çiftçi, 2009; Deveci, Çengelci Köse, ve Gürdoğan 
Bayır, 2014; Ercan, Taşdere ve Ercan, 2010; Işıklı, Taşdere ve Göz, 2011; Kaya ve Akış, 2015; Tokcan ve Yiter, 
2017; Şimşek, 2013. Ancak yukarıda belirtildiği gibi ülkeler için büyük bir öneme sahip olan turizm kavramı 
hakkında yapılmış benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile sözü edilen alandaki eksikliğin 
doldurulması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Ortaokul öğrencilerinin turizm kavramına ilişkin bilişsel yapılarını incelemeyi amaçlayan bu araştırmada 
tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu olduğu gibi 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2014).   

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilmiş, 2018- 2019 eğitim öğretim 
yılında Adıyaman, Muğla ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören 443 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Bu 
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öğrencilerin 149'u Adıyaman, 151'i Muğla ve 143'ü Şanlıurfa ilinden olup, 157'si 6. sınıf, 135'i 7. sınıf ve 151'i 
8. sınıftır. 

Maksimum çeşitlilik örneklemesi, çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum 
derecede yansıtmaktır. Bunun çalışma grubu üç farklı ilden seçilmiştir. Buradaki amaç genelleme yapmak 
için bu çeşitliliği sağlamak değildir. Ortaya çıkan sonuçlar arasında herhangi ortak ya da paylaşılan durumun 
olup olmadığını bulmaya çalışmak ve çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2018, s.119). 

 

Tablo 1. 

 Çalışma Grubu Dağılımı 

İller Sınıf düzeyi Katılımcı sayısı Toplam 

 
Adıyaman 

6 51  
149 7 44 

8 54 

 
Muğla 

6 56  
151 7 45 

8 50 

 
Şanlıurfa 

6 50  
143 7 46 

8 47 

 
 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutta KİT ile ilgili açıklamalar ve başka bir kavram ile yapılmış örnek 
KİT çalışması bulunmaktadır. İkinci boyutunda ise aşağıda verilen turizm kavramına ait KİT çalışma yaprağı 
bulunmaktadır. Öğrencilere ilk boyutu inceletip gerekli bilgi verildik sonra yanıtlar için bir dakika zaman 
verilmiştir. Öğrencilerden bu bir dakikalık süre içinde anahtar kavramla ilişkili cevap kavramları yazmaları 
istenmiştir. 

 

Turizm  ………………………………… 
Turizm ………………………………… 
Turizm ………………………………… 
Turizm ………………………………… 
Turizm.........……………......................... 

 
 

Verilerin Analizi 

Turizm kavramına ilişkin elde edilen sözcükler tablolaştırılarak ayrıntılı olarak incelenmiş, tekrarlanan 
sözcükler dikkate alınarak kesme noktaları belirlenmiştir. Kesme noktaları cevap kelimelerin ve 
frekanslarının alanında uzman 3 kişi tarafından incelemesi sonucu  20 ve üstü - 15- 19 arası, 10-14 arası ve  
5- 9 arası  olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu kesme noktaları doğrultusunda kavram ağları 
oluşturulmuştur.  

Oluşturulan kavram ağlarında kesme noktalarında bulunan sözcükler ve sınıf düzeylerine ilişkin 
dağılımlarına yer verilmiştir. Kavram ağı oluşturulurken her sınıf düzeyi ayrı bir renk ile temsil edilmiş, ilgili 
cevaplarda o renk ile yansıtılmıştır. Birden fazla sınıf düzeyinde ortak yer alan cevaplar ise her iki sınıf 
düzeyinin renginden farklı bir renk ile kavram ağına yerleştirilmiştir. Kavram ağındaki bu renklendirmede 
amaç karışıklığın önüne geçmektir. 
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Bulgular 

Bu başlık altında çalışma sonucundan elde edilen veriler tablolar ve kavram ağları kullanılarak 
sunulmuştur. Kültür kavramına ilişkin üretilen sözcükler her sınıf düzeyi için ayrı bir tablo ile gösterildik 
sonra belirlenen kesme noktalarına göre tüm sınıf düzeylerinin birlikte gösterildiği kavram ağları 
oluşturulmuştur. 

 
Tablo 2. 
6. Sınıf Öğrencilerinin Turizm Kavramına İlişkin Kurdukları Kelimeler ve Frekans Değerleri 

Kod Yanıt f Kod Yanıt f 

1 turist 66 21 turistlik yer 10 

2 gezmek 57 22 görmek  

9 3 para 56 23 kumsal 

4 tarihi eser 46 24 yabancı 

5 deniz 41 25 Peri Bacaları 8 

6 otel 39 26 doğa  

 

7 

7 gezi 28 27 göbekli tepe 

8 tarihi yerler 22 28 sahil  

9 tatil 21 29 tarım 

10 ekonomi 14 30 bodrum 6 

11 tarih 31 ulaşım 

12 doğal yerler  

 

13 

32 balıklı göl  

 

 

5 

13 Kapadokya 33 bilgi 

14 müze 34 Çin Seddi 

15 yaz 35 Fotoğraf 

16 keşfetmek 12 36 Orman 

17 seyahat 37 Güneş 

18 plaj 11 38 Su 

19 eğlence  

10 

39 diğer 104 

20 gemi  

 
Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 

yanıtlar şöyledir; turlar, yolculuk, Akdeniz, Antalya, Ege, havuz, hayvancılık, İstanbul, iklim, iş, kültür, restoran, 
sanayi, ülke, ziyaret, araba, çamur, çömlek, dil, doğal güzellik, dünya, Halfeti, heykel, jet ski, kale, kazanmak, 
merak, mevsim, kış, okul, Urfa Kalesi, yat, yemek, yeşil, ada, aile, akarsu, Anıtkabir, anlamak, cami, coğrafya, 
çalışmak, çevre, çiftçi, değer, dünya turu, Eyfel Kulesi, film, Galata Kulesi, geçmiş bir söz, gezilen yer, güzel yerler, 
göl, harap evler, hava alanı, hayvanat bahçesi, hazırlık, hizmet, İngilizce, insan, izlemek, kalem, Karadeniz, Kız 
Kalesi, Kız Kulesi, konaklama, lüks yerler, maden, miras, Muğla, mutluluk, müzik, Nemrut Dağı, nüfus, oyun, 
öğrenmek, Ötüken, pazarlık, resim, rezidans, rehber, sanat, Selimiye Cami, sevinç, siyaset, sosyal bilgiler, Sultan 
Ahmet Cami, tanımak, sosyallik, telefon, ticaret, Tokyo, toprak, tur, turizm, Türkiye, yardımlaşmak, yaşam, yeni 
arkadaş, yer, yüzmek. 
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6.  sınıflar tarafından turizm kavramına yönelik 142 farklı sözcük üretilmiştir. Bu kelimelerden 104'ü 
belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiş, sadece tablonun 
altında isimleri verilmiştir. Bir başka deyişle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz dışında bırakılmıştır. 
6. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 38 sözcüğün analize dahil edildiği ve bunlar içinde en 
çok tekrarlanan sözcüğün ''turist'' (f=66) olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm sınıflara bakıldığında en fazla 
kelime üreten sınıfın 142 kelime ile 6. sınıflar olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. 
 7. Sınıf Öğrencilerinin Turizm Kavramına İlişkin Kurdukları Kelimeler ve Frekans Değerleri 

Kod Yanıt f Kod Yanıt f 

1 turist 62 21 Göbekli Tepe 8 

2 gezi 40 22 kış 

3 deniz 37 23 Güneş  

 

7 

4 otel 33 24 kayak 

5 tatil 25 okul 

6 gezmek 30 26 tatil 

7 para 26 27 turistlik yerler 

8 tarihi eser 21 28 Antalya  

 

6 

9 seyahat 20 29 bilgi 

10 tarihi yerler 18 30 plaj 

11 yaz 17 31 sanayi 

12 ekonomi  15 32 ülke 

13 yabancı 33 araba  

 

 

5 

14 Bodrum  13 34 görülen yer 

15 sahil 11 35 kum 

16 Balıklı Göl 10 36 kültür 

17 eğlence  

9 

37 Paris 

18 fotoğraf 38 ulaşım 

19 yolculuk 39 Uludağ 

20 gezilen yer 8 40 diğer 92 

 
Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 

yanıtlar şöyledir; çalışmak, görmek, İstanbul, tur, esnaf, iş, Kapadokya, Peri Bacaları, ticaret, turistlik yer, anı, 
alışveriş, bacasız sanayi, Bursa, çevre, dil, etkinlik, insan, kumsal, mevsim, Muğla, müze, reklam, restoran, Muğla, 
Türkiye, yüzmek, Anıtkabir, aqua park, avm, bilim, boğaz, Çanakkale, dinlenmek, doğa, dondurma, eğitim, eski 
eserler, geçmiş, gelecek, gelenek, gemi, görenek, güneş gözlüğü, halk, havuz, hayat, hizmet, Isparta, İngilizce, 
iklim, İtalya, İzmir, kalabalık, kale, Karakuş Tepesi, Kız Kalesi, kule, melon şapka, merak, meslek, Nemrut Dağı, 
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New York, orman, öğrenmek, Palandöken, Pamukkale, rehber, sağlık, sistem, siyaset, spor, su, şirket, tanıtma, 
tarihi eser kaçakçısı, toplum, turizm, uçak, yat, ziyaret. 

7. sınıflar tarafından turizm kavramına yönelik 131 farklı sözcük üretilmiştir. Bu kelimelerden 92'si 
belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiş, sadece tablonun 
altında isimleri verilmiştir. Bir başka deyişle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz dışında bırakılmıştır. 
7. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 39 sözcüğün analize dahil edildiği ve bunlar içinde en 
çok tekrarlanan sözcüğün 6. sınıflarda da olduğu gibi ''turist'' (f=62) olduğu görülmektedir.  Tüm sınıf 
düzeylerine bakıldığında analize dahil edilen kelime sayısının en fazla olduğu sınıfında 39 farklı kelime ile 7. 
sınıf olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. 
 8. Sınıf Öğrencilerinin Turizm Kavramına İlişkin Kurdukları Kelimeler ve Frekans Değerleri 

Kod Yanıt f Kod Yanıt f 

1 turist 73 19 gezilen yer 11 

2 otel 47 20 eğlence  

9 3 para 21 iş 

4 tatil 44 22 kültür 

5 gezi 40 23 taşımacılık 7 

6 ekonomi 39 24 Antalya  

 

 

 

6 

7 tarihi yerler 37 25 araba 

8 deniz 31 26 bilgi 

9 seyahat 30 27 Cendere Köprüsü 

10 tarihi eser 20 28 görülen yer 

11 gezmek  

16 

29 ticaret 

12 turistlik yerler 30 ülke 

13 yabancı 31 yolculuk 

14 Bodrum  

15 

32 yurt dışı 

15 sahil 33 doğal güzellik 5 

16 yaz 34 doğal yerler 

17 Nemrut Dağı 12 35 diğer 74 

18 tarih  

 
Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıştır. Diğer seçeneğindeki 

yanıtlar şöyledir; fotoğraf, Göbekli Tepe, Güneş, İstanbul, Kız Kalesi, Peri Bacaları, anıt, bacasız sanayi, Balıklı 
göl, görmek, Kapadokya, gemi, keşfetmek, Muğla, kumsal, okul, çiçek, Ege, havuz, iklim, kalabalık, hediye, 
rehber, kum, yat, Akdeniz, alışveriş, antik yerler, aydınlatıcı, dağ, dünya, etkinlik, Galata Kulesi, geçmiş, güzel 
yerler, Güney Kore, Halfeti, Harran, hayat, hayvanlar, iletişim, İngilizce, İzmir, kale, kamp, kayak, kış, medrese, 
merak, otopark, Paris, rahatlık, Roma, Rusya, sektör, servis, sezon, spor, su, Sultan Ahmet, Şanlıurfa, şehir, tatil 
yerleri, Tayland, tekstil, tesisler, turistlik yerler, tur, tütün, ulaşım, yaşam, zam, ziyaret. 

8. sınıflar tarafından turizm kavramına yönelik 108 farklı sözcük üretilmiştir. Bu kelimelerden 74'ü 
belirlenen kesme noktalarının dışında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiş, sadece tablonun 
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altında isimleri verilmiştir. Bir başka deyişle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz dışında bırakılmıştır. 
8. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 34 sözcüğün analize dahil edildiği ve bunlar içinde en 
çok tekrarlanan sözcüğün 6. ve 7. sınıflarda olduğu gibi ''turist'' (f=73) olduğu görülmektedir. Tüm sınıf 
düzeylerinde en çok tercih edilen sözcük aynı olmuştur. 

 
Şekil 1. Kesme Noktası 20 ve Üstü İçin Oluşturulan Kavram Ağı 

Turizm kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 
kavram ağının verildiği şekil 1'e bakıldığında 20 ve üstü kesme noktasıyla oluşturulan kavram ağında 11 
sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu sözcüklerden 7'si tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 1'i 7. ve 8. 
sınıflar, 1'i 6.ve 7. sınıflar, diğer 1'i 6. ve 8. sınıflar tarafından dile getirilmiştir.  1 sözcük ise sadece 8. sınıf 
düzeyinde 20 ve üstü kesme noktasında yer almışlardır.  Tüm sınıf düzeylerinde ortak olarak en az 20 kez 
dile getirilen böylece 20 ve üstü kesme noktasında yer verilen sözcüklere bakıldığı zaman deniz, turist, tatil, 
otel, gezi gibi kelimelerden oluşmuş olması öğrencilerin turizmi tatil kavramıyla eşleştirdikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca tüm sınıf düzeylerinde dile getirilen ortak sözcüklerin sayısının ilgili kesme 
noktasında bulunan sözcük sayısı içinde önemli bir yer tutması sınıf düzeyleri arasında farklılık olmadığı 
şeklinde yorumlanabilir. Buna rağmen bu kesme noktası içinde sadece 8. sınıfta dile getirilen ekonomi sınıf 
düzeyi arttıkça turizmin çeşitli boyutlarının değerlendirmeye katıldığı şeklinde yorumlanabilir.   
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Şekil 2. Kesme Noktaları 15- 19 Aralığı İçin Oluşturulan Kavram Ağı 

Turizm kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 
kavram ağının verildiği şekil 2'ye bakıldığında 15 ve 19 aralığı kesme noktalarıyla oluşturulan kavram ağında 
8 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu kesme noktasında hiç bir sözcük tüm sınıf düzeyleri tarafından ortak 
bir şekilde dile getirilmemiştir. Bunun yanında bu kesme noktasına 6. sınıf tarafından herhangi bir katkı 
yapılmamıştır. Yaz ve Yabancı sözcükleri 7. ve 8. sınıflar tarafından dile getirilirken; diğer 6 sözcükten 2'si 
sadece 7. sınıf, 4'ü sadece 8. sınıf öğrencileri tarafından dile getirilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında sınıf 
düzeylerince ortak cevapların olmayışı sınıf düzeyleri arasında farklılık olduğu çıkarımının yapılmasının 
yolunu açacaktır. Ancak sınıf düzeylerince verilen cevaplara bakıldığı zaman sınıf düzeyi arttıkça verilen 
cevapların niteliğinin kısmen artması dışında bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca şekil 2'ye bakıldığında 
kavram ağının ilişkisiz bir yapı oluşturduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Kesme Noktaları 10-14 Aralığı İçin Oluşturulan Kavram Ağı 

Turizm kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 
kavram ağının verildiği şekil 3'e bakıldığında 10 ve 14 aralığı kesme noktalarıyla oluşturulan kavram ağında 
17 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu kesme noktasında hiç bir sözcük tüm sınıf düzeyleri tarafından 
ortak bir şekilde dile getirilmemiştir. İki farklı sınıf düzeyinde ortak olarak bulunan tek kelime 6. ve 8. 
sınıflarca dile getirilen tarih olmuştur. Diğer 16 sözcükten 2'si sadece 8. sınıf, 3'ü sadece 7.sınıf ve 11'i 
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yalnızca 6. sınıf öğrencileri tarafından dile getirilmiştir. Buna bakılarak 15 ve 19 arası kavram ağında olduğu 
gibi sınıf düzeylerince ortak cevapların olmayışı sınıf düzeyleri arasında benzerlikler olmadığı şeklinde 
yorumlanabilir. Ancak genel olarak bakıldığında cevapların nispeten eş değer olduğu görülmektedir. Ayrıca 
şekil 3'de şekil 2'deki kavram ağı gibi ilişkisiz bir yapı oluşturduğu görülmektedir. 

 
 

 
Şekil 4. Kesme Noktaları 5- 9 Aralığı İçin Oluşturulan Kavram Ağı 

 

Turizm kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 
kavram ağının verildiği şekil 4'e bakıldığında 5 ve 9 aralığı kesme noktalarıyla oluşturulan kavram ağında 42 
sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu sözcüklerden yalnızca biri (bilgi) sözcüğü tüm sınıflar tarafından dile 
getirilirken; 6'sı 7. ve 8. sınıflar; diğer 4'ü 6. ve 7. sınıflar tarafından dile getirilmiştir.  31 sözcük ise sadece 
bir sınıf düzeyinde bu kesme noktasında yer almışlardır.  Bu kesme noktasında da diğer kesme noktalarında 
olduğu gibi sınıf düzeyleri arasında önemli bir farklılık gözlenmezken cevapların diğer kesme noktalarına 
göre genelden daha özele gittiği gözlemlenmiştir. Diğer kesme noktalarında deniz, tarihi yerler gibi cevaplar 
varken bu kesme noktasında cevaplar Peri Bacaları, Çin Seddi, Bodrum, Antalya gibi cevaplara yerini 
bırakmıştır. Bu değişim dile getirilme sayısının azlığı şeklinde yorumlanabilir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonucuna bakıldığında ortaokul öğrencileri tarafından turizm kavramına yönelik 381 farklı 
sözcük üretilmiştir. Bu sözcüklerden belirlenen kesme noktalarına dahil olan 111'i analize dahil edilmiş, 
geriye kalan 270'i analiz dışında bırakılmış ve isimleri sınıf düzeylerine göre oluşturulan tabloların altında 
verilmiştir. Üretilen sözcükler içinde en çok tekrar edilen sözcük ''turist'' (f=201) olmuştur. Bu sözcüğü takip 
eden ve çokça tekrarlanan diğer sözcükler ''para'' (f=129) ve ''otel'' (f=119) olmuştur. 98 sözcük ise sadece 
bir kişi tarafından dile getirilmiştir.  

Öğrencilerden tarafından üretilen kelimelere bakıldığı zaman turizmin birçok öğesi hakkında kelimeler 
dile getirildiği görülmektedir. Yaz turizmi, deniz turizmi, kış turizmi, termal turizm, inanç turizmi ve tarihi 
yerler gibi birçok öğe üzerinden çeşitli sözcükler üretilmiştir. Ayrıca üretilen kelimeler bazen turizme kaynak 
sağlayan doğal ve beşeri güzellikler olurken bazen de turizmin sonuçları veya halka yansımaları olmuştur. 
Nitekim çokça dile getirilen ''para (f= 129), ekonomi (f= 68) , iş (f=15)'' gibi kelimeler bu yansımanın kanıtı 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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Sınıf düzeyleri arasında 6. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen sözcüğün 
''turist'' (f=66) olduğu görülmektedir. Bu sözcüğü ''gezmek'' (f=57) ve ''para'' (f=56) takip etmektedir. 7. 
sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen sözcüğün ''turist'' (f=62) olduğu 
görülmektedir. Bu sözcüğü ''gezi''  (f=40) ve ''deniz''  (f=37) takip etmektedir. 6. ve 7. sınıflarda en çok tercih 
edilen kelimenin aynı olması dikkat çekmektedir. 8. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok 
tekrar edilen sözcüğün ''turist'' (f=73) olduğu görülmektedir. Bu sözcüğü ''otel'' , ''para''  (f=47) ve ''tatil''  
(f=44) takip etmektedir. 6. ve 7. sınıflarda olduğu gibi 8. sınıfta da en çok tercih edilen sözcük turist olmuştur. 
En çok tercih edilen sözcüğün aynı olmasının yanında araştırma sonucunda elde edilen veriler dikkate 
alındığında sınıf düzeyleri arasında benzerlik olduğu görülmüştür. Bir başka deyişle turizmi tanımlama 
noktasında sınıflar arasında belirgin bir fark olmadığı gözlenmiştir.   

Araştırmanın bir diğer sonucu bölgeler arasındaki farklılıktır. Bölgeler arası farklılığın olup olmadığını 
belirlemek amacıyla çalışma grubunun üç farklı şehirden seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında 
turizm kavramına ilişkin verilen cevapların ve frekansların bölgeler arası bazı farklılıklar gösterdiği 
görülmüştür. Muğla'dan elde edilen verilerde ''deniz, yat, sahil, plaj, otel'' gibi deniz turizmi temelli kelimeler 
öne çıkarken Şanlıurfa ve Adıyaman'dan elde edilen verilerde ''gezi, tarih, tarihi yerler '' gibi kültür turizmi 
temelli kelimelerin öne çıktığı görülmektedir. Bu farklılık öğrencilerin turizmi açıklarken yaşama yakınlık 
ilkesini temel aldıklarını şeklinde yorumlanabilir. Bilişsel yapılarının bölgesel olarak oluşması bir yanılgı 
olarak düşünülebilir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler getirilebilir: 

• Öğrencilerin bilişsel yapılarındaki yanılgının önüne geçilmesi için turizm kavramının 
öğrencilere geniş bir çerçeveden aktarılması gerekmektedir.  

• Turizm kavramının öğrenciler tarafından daha net anlaşılması için okullarda turizm 
kavramıyla ilişkili konferanslar düzenlenebilir.  

• Turizm sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar tanıtım semineri düzenleyebilir. 
•  Ortaokullarda turizm haftasında eğitici etkinlikler düzenlenebilir. Bu sayede öğrencilerin 

turizmi bölgesel anlamdan ziyade genel olarak anlamaları ve değerlendirmeleri sağlanabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, 2018 yılında güncellenen öğretmen yetiştirme programlarından sosyal bilgiler 
öğretmenliği öğretim programında gerçekleşen değişimlerin nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Bunu yaparken 
sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programı dokümanı esas veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bunun için 
güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programı bir önceki programla karşılaştırılarak iki program 
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulmuştur. Daha derinlemesine veri elde etmek için program 
geliştirme çalıştaylarına katılan öğretim üyelerinin görüşleri çerçevesinde eski programdan çıkarılan veya yeni 
programa dâhil edilen dersler değerlendirilmiştir. Bu araştırma, güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği 
öğretim programında yapılan değişikliklerin ortaya koyulması ve programın hazırlanmasına katkı sağlayan 
öğretim üyelerinin yeni programa dair görüşlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi tekniği 
esas alınmış, veri çeşitlemesi sağlamak ve inandırıcılığı artırmak için yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğine 
başvurulmuştur. Bu araştırma için gerekli olan verileri toplamak maksadıyla amaçlı örnekleme yöntemi tercih 
edilmiştir. Dokümanlardan ve görüşmelerden elde edilen veriler dünyada ve Türkiye'de program geliştime ve 
inceleme süreçlerinde kullanılan Taba-Tyler modeli esas alınarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, 
güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programında yapılan değişikliklerin, program geliştirme 
süreçlerinin bir boyutu olan içerik boyutunda yaşandığını ortaya koymaktadır. Nitekim 2018 yılı sosyal bilgiler 
öğretmenliği öğretim programı incelendiğinde, bazı derslerin programdan çıkarıldığı veya programa yeni 
derslerin eklendiği, bazı derslerin ise yalnızca isimlerinde veya dönemlerinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. 
Programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de bu 
bulguyu destekler niteliktedir. Sonuç olarak, güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programının 
geliştirilme sürecinde bazı eksiklikler tespit edilmiştir.  Bir sonraki program geliştirme süreçlerinde, programın 
içerik boyutunun yanı sıra öğrenme ve öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme boyutlarına da önem 
verilmesi faydalı olabilir. Öğretim üyelerinin değerlendirmelerine göre bir önceki programda olduğu gibi 
güncellenen programın uygulanma sürecinde de var olan aksaklıklar devam edecektir. Bu sebepten güncellenen 
sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin olarak uzun süreli etkileşim ve belki 
de gözlemi de içeren araştırmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretmenliği, Sosyal bilgiler, Program değerlendirme, Öğretim programı 

 

EXAMİNİNG THE CHANGES İN SOCİAL STUDİES TEACHER TRAİNİNG PROGRAM OF YEAR 2018 

Abstract 

The aim of this study is to examine the changes in the social studies training program which was updated in 
2018. For this purpose, the updated social studies teaching curriculum was compared with the previous 
program and the similarities and differences between the two programs were revealed. In doing this, the 
curriculum of the social studies teacher curriculum was used as the main data source. In order to obtain more 
in-depth data, the courses that were taken from the old program or included in the new program were 
evaluated within the framework of the opinions of the faculty members participated in the program 
development workshops. This research is important in terms of revealing the changes made in the updated 
social studies teacher training program, and evaluating the opinions of the faculty members who contributed to 
the preparation of the program. 

A qualitative approach was adopted in the research. Document analysis technique is the main method for 
this research. Semi-structured interview technique was also used to provide data diversity and increase 
credibility. In order to collect the data required for this research, purposive sampling method was preferred. 
Tyler-Taba model used to for the codes and categories that might emerge from the documents and the data 
obtained from interviews. 

The findings of the research reveal that the changes made in the updated social studies teaching curriculum 
are experienced in the content dimension, which is an important dimension of curriculum development 
processes. When the social studies teacher training program of 2018 is examined, it is seen that some courses 
have been removed from the program or new courses have been added to the program and some courses have 
only been changed in their names or periods. The data obtained from interviews with faculty members who 
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contributed to the preparation of the program support this finding. As a result, some deficiencies were identified 
in the development process of the updated social studies teacher curriculum. 

In the next program development process, it may be useful to give importance to the content dimension of 
the program as well as the learning and teaching process and measurement and evaluation dimensions. 
According to the evaluations of the faculty members’ opinions, as in the previous program, the existing problems 
in the implementation process of the updated program will continue. For this reason, it is necessary to conduct 
research on the applicability of the updated social studies teacher training program, including long-term 
interaction and perhaps observation. 

Keywords: Social studies teacher training, Social studies, Curriculum evaluation, Curriculum 

 

Giriş 

Eğitim sisteminin arzulandığı gibi işlemesi öğrenci, öğretmen ve öğretim programının uyum içerisinde 
olmasına bağlıdır (Şimşek, 2017, s. 251). Öğretim programına uygun öğrenci yetiştirmek, öğretmenin görevi 
olduğu için eğitim sisteminin en önemli öğesinin ‘öğretmen’ olduğu söyleyebilir (Azar, 2011, s. 36). Öğretim 
programının hedeflerini gerçekleştirebilecek nitelikte öğretmen yetiştirmek tüm ülkelerde üzerinde 
hassasiyetle üzerinde durulan konulardandır (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005, s. 234). Bu durum geçmişten 
bugüne, öğretmen yetiştirme programlarında çeşitli düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir (Akdemir, 
2013, s. 17). Son yıllarda ülkemizde kapsamlı olarak iki kez öğretmen yetiştirme programlarında değişiklik 
yapılmıştır. Bu değişikliklerin ilki, 1996 yılına kadar devam eden öğretmen yetiştirme uygulamalarındaki 
problemler nedeniyle 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıdır (Azar, 2011, s. 37). 
İkinci değişiklik ise, 1997 yılındaki öğretmen yetiştirme programlarında yapılan değişikliklerin yetersiz 
görülmesi sebebiyle, 2006-2007 yıllarında öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi ile 
gerçekleşmiştir (Demir, 2012, s. 43-44). Öğretmen yetiştirme programlarında gerçekleşen son güncellenme 
ise çağın ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde öğretmen yetiştirmek amacıyla 2018 yılında gerçekleşmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, 2018 yılı sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programını incelemek ve öğretim 
üyelerinin görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu araştırma, güncellenen programda yapılan 
değişikliklerin ortaya koyulması ve programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğretim üyelerinin yeni 
programa dair görüşlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi desenine göre desenlenmiştir. Bu araştırma 
kapsamında konu ile ilgili dokümanlar incelenmiş ve dokümanlardan elde edilen verilerin teyit edilmesi 
amacıyla güncellenen programın geliştirilme sürecinde yapılan çalıştaylara katılarak görüş bildiren 
katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dokümanlardan ve görüşmelerden elde 
edilen veriler problem durumunda yer alan sorulara cevap alınacak şekilde betimsel ve içerik analizi 
tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla çözümlenmiştir.  

Bu araştırmanın çalışma grubunu; 

• Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde çalışan,  
• Hem eski hem de yeni programı değerlendirecek mesleki tecrübeye sahip olan,  
• 2018 yılı öğretim programının hazırlanma çalışmalarından en az birine katılan 11 öğretim 

üyesi oluşturmaktadır. 
Bunun yanı sıra öğretim üyelerinin sosyal bilgilere yakın dallar olan tarih eğitimi, coğrafya eğitimi gibi 

ayrı ayrı dallarda uzmanlaşmış olmaları, eğitim fakültesi veya eğitim bilimleri enstitüsünde yönetici olarak 
çalışıyor olmaları da çeşitlilik açısından bir avantaj olarak kabul edilmiştir. 

 Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin; 
• Dokuzu erkek kalan ikisi ise bayandır.  
• Beşi profesör, beşi doçent, biri ise doktor öğretim üyesidir.  
• Altısı İç Anadolu, ikisi Akdeniz, biri Marmara, biri Karadeniz, diğeri ise Ege bölgesindeki 

üniversitelerde görev yapmaktadır.  
Bu araştırmanın veri kaynakları dokümanlar ve yarı yapılandırılmış görüşme görüşmelerden elde edilen 

verilerdir. Bu çerçevede, 2018 yılı sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programının incelenmesi amacıyla 
eski ve yeni programa ait dokümanlar, öğretmenlik yeterlilikleri çerçevesi incelenerek programın 
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hazırlanmasına katkı sağlayan öğretim üyeleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmacı, öğretim üyelerinin görev yaptığı kuruma giderek veya öğretim üyeleriyle sosyal medya 
aracılığıyla birebir görüşerek veri toplamıştır. Yapılan görüşme süreleri 30 dakika ile 60 dakika arasında 
değişmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve yazıya geçirilmiştir. 

Güncellenen programa dair elde edilen veriler, program geliştirme ve inceleme süreçlerinde kullanılan 
Taba-Tyler modeli esas alınarak problem durumunda yer alan sorulara cevap alınacak şekilde betimsel 
olarak incelemeye tabi tutulmuştur. Verilerin çözümlenmesi esnasında özellikle görüşmelerden elde edilen 
verilerde oldukça zengin içeriğe ulaşılmıştır. Veri çözümlemesinin ikinci aşamasında ise içerik analizinin 
kullanılmasının daha uygun olacağı kararına varılmıştır. Bu çerçevede transkriptler okunmuş ve açık kodlar 
oluşturulmuştur. Bu kodlar betimsel analizde kullanılan kodlar ve kategorilerle karşılaştırılmıştır. En son 
aşamada hem kuramsal çerçeveden dolayı belirlenen hem de veriden elde edilen kodlar ve kategoriler 
kullanılarak veriler analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 

Güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programı incelendiğinde, yalnızca ders isimlerinin ve 
içeriklerin yer aldığı görülmektedir. Bunun için 2018 yılı sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programının 
içeriğinin incelenebilmesi amacıyla toplanan veriler çözümlenirken; ‘içerik’ kategorisine bağlı olmak üzere, 
‘programdan çıkarılanlar’, ‘kredisi değişenler’, ‘programa eklenenler’, ‘seçmeli dersler’ şeklinde kodlar 
oluşturulmuştur. 

 
Tablo 1 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Programından Çıkarılan Derslere Yönelik Bulgular 

Dersin Türü Programdan Çıkarılan Dersler Dersin Kredisi 
Dersin 
Dönemi 

 
 
 
 
 
 
Alan Eğitimi 
 
 
 
 
 
 

Arkeoloji T+2 I. 
Sosyoloji T+2 I. 
Sosyal Psikoloji T+2 I. 
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı T+2 II. 
Felsefe T+2 II. 
Ekonomi T+2 II. 
Temel Hukuk T+2 III. 
Sanat ve Estetik T+2 III. 
Ülkeler Coğrafyası T+2 V. 
Çağdaş Dünya Tarihi T+2 VI. 
İnsan İlişkileri ve İletişim T+2 VI. 
Günümüz Dünya Sorunları T+2 VII. 
Sosyal Proje Geliştirme T+2 VIII. 

Meslek Bilgisi 
Okul Deneyimi T+U+5 VII. 
Program Geliştirme T+2 VII. 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere, sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programından çıkarılan dersler ile ilgili 

olarak öğretim üyesinin, 

İçeriği bizim alanımızın derslerini yansıtmıyor. Mesela hukuk, ekonomi dersi kaldırıldı, sosyoloji, felsefe dersi 
yok, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisine çevrildi. (ÖÜ1,10’22”) şeklinde görüşünü belirttiği görülmektedir. 
Programdan  kaldırılan ‘ülkeler coğrafyası’ dersiyle ilgili olarak öğretim üyesinin, 

Örneğin, ülkeler coğrafyası kaldırıldı. Ben buna hiçbir anlam veremedim yani dünyaya işte küresel bakışa 
ihtiyacımız varken. (ÖÜ10,09’07”) şeklinde düşüncesini ifade ettiği görülmektedir. Programdan kaldırılan 
‘okul deneyimi’ dersi ile ilgili olarak öğretim üyesinin, 

Bence 1. yarıyılda okul deneyimi gibi bir ders olmalıydı. Bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Bir kere mesleği 
tanıması gerekiyor. 1. sınıfta mesleği tanıyacak. Eğer yapamayacaksa sistemden hemen çıkması gerekiyor 
öğrencinin. (ÖÜ5,07’50”) şeklinde düşüncesini dile getirdiği görülmektedir.  
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Tablo 2 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Programında Kredisi Değişen Derslere Yönelik Bulgular 

Dersin Türü Dersin Adı Dersin Eski Kredisi Dersin Yeni Kredisi 

Alan Eğitimi 

Genel Fiziki Coğrafya 4 2 
Genel Beşeri ve 
Ekonomik Coğrafya 

4 2 

Ortaçağ Tarihi 4 2 

Genel Kültür 
Yabancı Dil 3 2 
Türk Dili 2 3 
Bilişim Teknolojileri 4 3 

Meslek Bilgisi 

Eğitime Giriş 3 2 
Eğitim Psikolojisi 3 2 
Öğretim İlke ve 
Yöntemleri 

3 2 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

3 2 

Okullarda Rehberlik 3 2 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, güncellenen programdaki kredisi değişen dersler ile ilgili olarak öğretim 
üyesinin, 

İki saatte genel fiziki coğrafya dersi anlatmak imkânsız. Bu içeriği bu kadar saatte anlatmak, neyini 
anlatacağımız ile ilgili ben sorun yaşadım. Çünkü bir dört saatliğe alışkanlığımız vardı. Aynı şey genel beşeri 
coğrafya dersi için de geçerli iki saate düşürüldü ve bunun anlatılması yine çok zor oluyor. (ÖÜ3,03’20”) 
şeklinde düşündüğü anlaşılmaktadır. 

Tablo 3 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Programına Eklenen Derslere Yönelik Bulgular 

Dersin Türü Programa Eklenen Dersler Dersin Kredisi Dersin Dönemi 

Alan Eğitimi 

Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim 
Yaklaşımları 

T+2 III. 

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi T+2 III. 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları T+2 IV. 
Afetler ve Afet Yönetimi T+2 VII. 
Sanat ve Müze Eğitimi T+2 VII. 
Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi T+2 VII. 
Karakter ve Değer Eğitimi T+2 VIII. 

Meslek Bilgisi 
Eğitim Sosyolojisi T+2 II. 
Eğitim Felsefesi T+2 II. 
Eğitimde Ahlak ve Etik T+2 VI. 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, güncellenen programa eklenen dersler ile ilgili olarak öğretim üyesinin, 

Bir ders koymakla çok büyük bir şey değiştiremiyorsunuz öncelikle o dersi anlayacak daha sonra 
kavrayacak, bilecek ve öğretebilecek hocalara ihtiyacımız var. Dersi koyduk ama bu dersi verebilecek kaç kişi 
vardır. 60 tane sosyal bilgiler eğitimi bölümümüz var. Ama afet eğitimi dediğimiz dersi verecek kaç hoca var. 
medya okuryazarlığı aynı şekilde. (ÖÜ4,24’26”) şeklinde görüşünü belirttiği görülmektedir. 
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Tablo 4 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Programından Çıkarılan Derslerin Programa Eklenen Seçmeli Dersler 
ile İlişkisine Yönelik Bulgular 

Programdan Çıkarılan Dersler Programa Eklenen Seçmeli Dersler Eklenen Derslerin Türü 
Ekonomi Ekonomi ve Girişimcilik Genel Kültür 
İnsan İlişkileri ve İletişim İnsan İlişkileri ve İletişim Genel Kültür 
Sanat ve Estetik Sanat ve Estetik Genel Kültür 
Günümüz Dünya Sorunları Günümüz Dünya Sorunları Alan Eğitimi 
Drama Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Alan Eğitimi 
Program Geliştirme Eğitimde Program Geliştirme Alan Eğitimi 
Temel Hukuk Türk Hukuk Sistemi Alan Eğitimi 

 
Tablo 4’de verilen eskiden zorunlu olan derslerin güncellenen programda seçmeli dersler grubuna dâhil 

edilmesiyle ilgili olarak öğretim üyesinin, 

Yani sanat ve estetik, günümüz dünya sorunları gibi derslerin seçmeli olması bana kalırsa doğru ama bu 
drama dersine dair öyle düşünmüyorum. Şöyle ki öğretmenlik mesleği bir sahne sanatı aslına bakarsanız ve 
sahne sanatına dair bilgilerin öğrenebileceği bir ders olarak görüyorum dramayı. (ÖÜ5,11’41”) Öğretim 
üyesinin bu düşüncesinden yola çıkarak programdan kaldırılan drama dersinin öğretim üyeleri tarafından 
olumsuz değerlendirildiği sonucuna ulaşılabilir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

2018 yılı sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programı incelendiğinde, bazı derslerin programdan 
çıkarıldığı veya programa yeni derslerin eklendiği, bazı derslerin ise yalnızca isimlerinde veya dönemlerinde 
değişiklik yapıldığı görülmektedir. O halde, güncellenen sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programında 
yapılan değişikliklerin, program geliştirme süreçlerinin bir boyutu olan içerik boyutunda yaşandığı 
söylenebilir. Programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen 
veriler de bu durumu destekler niteliktedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği öğretim programından kaldırılan ‘okul deneyimi’ dersi; öğretmen adaylarının 
mesleği tanımalarına fırsat verdiği için öğretim üyeleri tarafından önemli bulunmuş ve programının ilk 
yarıyılında yer verilmesi gerektiği konusunda görüş belirtilmiştir. Tural (2018, s. 71) tarafından yapılan 
araştırmada da ‘okul deneyimi’ dersinin öğretmen adaylarının, mesleğe yönelik tecrübe edinmelerine imkân 
verdiğini ortaya konmuştur. Bu araştırmaya katılan öğretim üyelerinin, ‘drama’ dersine yönelik tutumlarının 
olumlu olduğu ve bu dersin programdan kaldırılmaması gerektiğini düşündükleri görülmektedir. Başcı ve 
Gündoğdu’nun (2011, s. 464) yaptığı araştırma incelendiğinde öğretmen adaylarının da ‘drama’ dersine 
ilişkin tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Programdan kaldırılan ‘ülkeler coğrafyası’ dersi ise 
öğretim üyeleri tarafından eleştiren dersler arasındadır. Öztürk ve Günel (2016, s. 184) tarafından Eskişehir 
ilinde yapılan araştırma sonuçlarında, öğretmenlerin bu derse yönelik önbilgilerinin yetersiz olduğu ortaya 
konmuş ve öğretmen yetiştirme programlarında küresel bakış açısına sahip öğretmen adaylarının 
yetiştirilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiğine dair öneride bulunulmuştur. Acun, Yücel, Belenkuyu ve 
Keleş (2017, s. 597-598) tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım 
amaçlarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak değiştiği ve sosyal medyaya karşı güven eksikliği duydukları 
saptanmıştır. Bu bağlamda programa eklenen ‘medya okuryazarlığı’ dersinin, sosyal medyanın etkin ve 
güvenli bir şekilde kullanılması konusunda öğretmen adaylarına fayda sağlayabileceği söylenebilir. Deveci ve 
Çengelci’nin (2008, s. 41) yaptıkları bir araştırma sonucunda, öğretmen yetiştirme programlarına ‘medya 
okuryazarlığı’ dersinin konulması için öneride bulunulduğu görülmektedir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular ışığında, bir sonraki program geliştirme süreçlerinde, programın içerik boyutunun yanı sıra 
öğrenme ve öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme boyutlarına da önem verilmesi önerilebilir. 
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Özet 

Ders kitapları, eğitim-öğretim süreçlerinin en az okullar, öğretim programları ve öğretmenler kadar 
vazgeçilmez ve temel unsurlarından biridir. Ders sürecinde öğrenciye kazandırılması gereken bilgi, beceri ve 
değerlerin niteliklerinin geliştirilmesinde, uygulamaya dönüştürülmesinde ve yaşantı haline getirilmesinde 
önemli rol oynayan ders kitapları öğretim programının uygulanabilirliği ve öğretmenlerin öğrenciler ile 
karşılıklı etkileşimini sağlayarak sınıf yönetiminin düzenlenmesi için oldukça önemli bir yere sahiptirler. Ders 
kitaplarından ihtiyaç duyulan faydanın sağlanması; kitapların niteliklerine, kullanılabilirliğine ve  içeriklerine 
bağlıdır. Ders kitapları öğrencileri araştırmaya sevk edici ve açık uçlu bir yapıda olmalıdır. Bu nedenle ders 
kitapları içinde günümüz eğitim anlayışına uygun nitelikli etkinlikler yer almalıdır. Öğrencilere iyi tasarlanmış 
etkinliklerin doğru ve yerinde uygulanması durumunda öğrenmenin daha kalıcı ve anlamlı olacağı 
bilinmektedir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler ders kitapları içerisinde yer alan etkinliklerin niteliği önem arz 
etmektedir. Bu çalışmanın amacı,  Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafya konularının öğretiminde 
kullanılan etkinliklerin niteliğini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel yöntembilim kapsamında doküman 
inceleme yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-
öğretim yılında okullarda okutulması kabul edilen ilkokul 4, ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitapları 
ele incelenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Etkinlik Değerlendirme 
Formu” kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma 
sonucunda sosyal bilgiler ders kitabında coğrafya konularının öğretimi ile ilgili etkinliklerin en fazla 6. Sınıf, en 
az ise 5. Sınıf düzeyinde olduğu ve etkinliklerin kazanımlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ders 
kitaplarında yer alan etkinliklerde kullanılan görsellerin büyük çoğunluğunun içerikle uyumlu olduğu, 
etkinliklerin ağırlıklı olarak konuya hazırlık ve konuyu değerlendirme amacından ziyade konuyu açıklama 
amacıyla hazırlandığı ve etkinliklerde ağırlıklı olarak geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının kullanıldığı 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Ders Kitabı, Etkinlik. 

EVALUATION OF THE ACTIVITIES USED IN TEACHING GEOGRAPHY TOPICS IN SOCIAL STUDIES 
TEXTBOOKS 

Abstract 

Textbooks are as indispensable and essential elements of education and training processes as schools, 
curricula and teachers. The course books, which play an important role in developing, transforming and 
applying the knowledge, skills and values that should be gained to the students in the course of the course, have 
a very important place for the applicability of the curriculum and the regulation of classroom management by 
providing the interaction between teachers and students. Providing the necessary benefit from textbooks; it 
depends on the nature, availability and content of the books. Textbooks should be open-ended and encourage 
students to research. A fundamental change in the understanding of the training was held in Turkey in 2005 and 
constructivist approach based on curricula and textbooks were revised. Constructivist understanding is not a 
direct transfer of information from the teacher to the learner, but rather an understanding of the learner's own 
knowledge. In the constructivist approach, textbooks are designed on this prediction. Therefore, after this 
change in 2005, activities started to take place in the textbooks. In this context, the nature of the activities 
included in the Social Studies textbooks is important. The aim of this study is to reveal the quality of the 
activities used in the teaching of geography subjects in the Social Studies textbooks. In the study, document 
analysis method was used within the scope of qualitative methodology. The document review method is a 
qualitative research method that includes the analysis of all written and visual materials that contain traces of 
the information needed about the subject of the research from the past. The primary and secondary school 
textbooks of primary school 4, middle school 5, 6 and 7, which were accepted to be taught in schools by the 
Ministry of National Education in 2018 - 2019 academic year, were examined as data sources. The documents 
are obtained from the Education Information Network (EBA) website. Data were collected with the “Activity 
Review Form” developed by the researchers. “Activity Evaluation Form prepared by the researchers was used to 
collect the data. The data collected in the study were analyzed through content analysis. As a result of the 
research, it was determined that the activities related to the teaching of geography subjects in the social studies 
textbook were at the 6th grade level and at least the 5th grade level and the activities were compatible with the 
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gains. In addition, it is seen that most of the visuals used in the activities in the textbooks are compatible with 
the content, activities are mainly prepared for the purpose of explaining the subject rather than preparation 
and evaluation of the subject and traditional measurement and evaluation tools are used in the activities. 

Keywords: Social Studies, Geography, Textbooks, Activity. 

Giriş 

Okullarda kullanılan bütün araçlar, kazanımların öğrenciye kazandırılması ve öğrencinin gelişimine 
katkıda bulunmak için vardır. Ders kitapları da bu araçların başında gelir (Yaman, 2019: 3). Ders kitabı, her 
tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları 
doğrultusunda hazırlanmış öğrenim amacı ile kullanılan basılı eseri ifade etmektedir (Tebliğler Dergisi, 
1995). Aynı zamanda ders kitapları, bir ders kapsamında programlanmış olan ders içeriğinin düzenli, 
aşamalı, eksiksiz sunarak öğrencilere verilecek ödevleri de içeren güçlü bir araçtır (Altun, Arslan ve Yazgan, 
2004: 133).   

Öğretmen ve öğrenci arasında bir köprü vazifesi gören ders kitapları, her türlü okul sisteminde oldukça 
önemli bir yere sahiptir (Altun, Arslan ve Yazgan, 2004). Konuların düzenli bir şekilde işlenmesini sağlaması, 
öğrencinin elinde kaynak olarak bulunması, kolay bir şekilde bulanabilen bir materyal olması ders 
kitaplarının eğitim- öğretim ortamında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Akman ve Bastık, 
2016: 251). Buna ilaveten öğrencinin içinde bulunduğu yaş grubu ve buna bağlı olarak gelişim özelliklerini 
dikkate alarak hazırlanan ders kitabındaki etkinlikler öğrenme ortamında hem öğrencinin hem de 
öğretmenin işini kolaylaştırır (Yılmaz, 2016). Bu durum ders kitaplarının önemini daha da artırmaktadır 
(Gülersoy, 2013). Dolayısıyla ders kitaplarının niteliği, sahip olduğu içerik ve kullanışlılığı öğrenme- öğretme 
sürecinin verimli geçmesinde ayrıca önem arz etmektedir.  

Öğretmenler açısından ders kitapları öğrencilerine bilgiyi nasıl öğretecekleri ve bu süreçte nelere dikkat 
etmeleri gerektiği konusunda önemli referanslardır (Sanchez & Valcarcel, 1999). Nitekim çok sayıda 
öğretmen öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirdikleri etkinlikleri öğretim programından ziyade ders 
kitabına göre şekillendirmektedir (Gülersoy, 2013). Bu sebeple ders kitapları eğitim- öğretim, bilgi üretim ve 
iletişim teknolojilerinde büyüleyici gelişmeler yaşanmasına karşın bugün hala öğrenme sürecinin 
vazgeçilmez araçları olma özelliklerini ve merkez rollerini korumaya devam etmektedir (Aslan, 2010). 
Öğretmenler açısından iyi hazırlanmış bir ders kitabı öğretmenin alan bilgisini güncellemesine ve 
kazanımların hangi yöntem ve tekniklerin kullanılarak kazandırılacağı noktasında bilgi vererek öğretmenin 
bu konudaki eksikliğini gidermesine yardımcı olur (Yılmaz, 2016).  

Öğrenciler bir ders kapsamında gerçekleştirecekleri öğrenmelerinin büyük çoğunluğunu ders 
kitaplarından edinmektedirler. Çünkü bugün birçok öğrenci tarafından ders kitabındaki bilgilerin doğruluğu 
eksiksiz kabul edilmektedir ve ders kitaplarının haricinde bir başka kaynağa maalesef ulaşma imkânı 
bulamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ders kitaplarının önemi bir kez daha artmaktadır (Turgut, 2011). 
Buna ilaveten ders kitapları öğrencilerin çeşitli bilgi ve becerileri kazanmasına olanak sağlar (Avcı ve Faiz, 
2018). Aynı zamanda ders kitapları çocuklarda arzu edilen tutumların oluşturulmasında yardımcı olan en 
güçlü araçlardır (Sumalatha & Ramakrishnaiah, 2004). Nitekim iyi hazırlanmış bir ders kitabı öğrencilerin 
derse karşı olumlu tutum sergilemelerinde ve dersi tekrar edip kavramalarında önemli bir işleve sahiptir 
(Aslan, Okumuş ve Koçoğlu, 2015; Mazlum ve Mazlum, 2016).  

2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan yeni sosyal bilgiler ders kitapları önceki dönemde 
hazırlanmış olan ders kitapları ile tamamıyla değişiklik göstermektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarının 
içeriği, görsel unsurları, hazırlık ve değerlendirme soruları net bir şekilde değişmiştir (İlhan, Şeker ve Kapıcı, 
2015: 44). Bu kapsamda 2005 yılında yapılandırmacılık temelinde ders kitaplarının salt bilgiden ziyade 
öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde örnek, alıştırma ve ders 
etkinliklerine yer verilerek etkili öğrenmelerin gerçekleştirmelerine yardımcı olacak şekilde güncellendiğini 
söylemek mümkündür. Çünkü öğretim sırasında uygulanacak olan etkinlik ve öğretim yöntemlerinin tercih 
edilmesi konusunda ders kitapları oldukça fazla kullanılmaktadır (Kılıç, 2008). Bu noktada ders kitabında yer 
alan etkinliklerin öğretim sürecinde öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve öğrencilere 
kazandırılması hedeflenen davranışların kazandırılmasında sahip oldukları niteliklerinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Çünkü öğrencilerin bilgiden bilgi üreten bir birey haline gelmesi etkinlikler sayesinde 
gerçekleştirilir. Öğrenci derse kendisi isteyerek katıldığı için motivasyonu yüksek, bilgi üretmesi de kolay 
olacaktır (Durmaz ve Kiriş Avaroğulları, 2016: 999). Özellikle çok sayıda sosyal bilimler disipline ait bilgiyi 
öğrenci seviyesine uygun şekilde aktararak vatandaşlık becerisi geliştirmeyi hedefleyen sosyal bilgiler 
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dersinde öğrencilerin oldukça sık kullandıkları ders materyali olan sosyal bilgiler ders kitabında yer alan 
etkinliklerin incelenmesi ayrıca önem arz etmektedir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde sosyal bilgiler ders kitaplarında çok kültürlülük (Keskin ve Yaman, 2014),  
küreselleşme (Uygun ve Ulu, 2018), değerler eğitimi (Evin ve Kafadar, 2004; Aktan ve Padem, 2011; Şahin ve 
Ersoy, 2012; Kuş, Merey ve Karatekin, 2013), biyografilerin kullanımı (Kaymakcı ve Er, 2013), kazanımların 
incelenmesi (Gezer ve İlhan, 2015), tartışmalı konular (Akman ve Bastık, 2016; Bastık ve Parlak, 2018), halk 
kültürü ögeleri (Ünal, 2013), beceri ve değerler (Avcı ve Faiz, 2018), yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri 
(Çolak, Kaymakcı ve Akpınar, 2015), tarihsel sorgulama (Roberts, 2014), metafor kullanımı (Oruç, 2009), 
toplumsal cinsiyet (Sumalatha & Ramakrishnaiah, 2004; Dejene, 2017) ve sosyal bilgiler ders kitaplarının 
öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (İncekara ve Karatepe, 2010; Nalçacı, 2011; Yılmaz, 2016; İşbilir, 
2019; Tomal, 2019) konularında çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Buna ilaveten sosyal bilgiler 
ders kitabında coğrafya görsellerinin incelenmesi (Demirkaya ve Karacan, 2018), coğrafya konularına ilişkin 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Sever ve Koçoğlu, 2014), öğrencilerin becerilerine olan etkisi (Ünal 
ve Ilgaz, 2005) konularında olduğu tespit edilmiştir.  

İlgili alan yazın incelendiğinde sosyal bilgiler öğretiminde ders kitaplarının farklı konular üzerinde 
yoğunlaşılarak incelendiği ancak öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirme ve öğrenme- öğretme sürecine aktif 
olarak katılımlarını sağlayan etkinliklerin ders kitabı içindeki durumunu inceleyen bir çalışmaya 
rastlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılacak bu araştırmayla alan yazındaki eksikliğin giderilmesine katkı 
sağlayacağı ve gelecek araştırmalara esin kaynağı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı,  Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafya konularının öğretiminde 
kullanılan etkinliklerin niteliğini ortaya koymaktır. Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 
sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin sınıf 
düzeyine göre dağılımı nasıldır? 

2. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin 
kazanımlar ile örtüşme durumu nasıldır? 

3. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin 
hazırlanma amacına göre dağılımı nasıldır? 

4. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin 
görsel bulundurma durumu nasıldır? 

5. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılan ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerinin dağılımı nasıldır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafya etkinliklerinin değerlendirilmesi 
amaçlanması sebebiyle nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma, nitel verilerin araştırmacılar 
tarafından toplanarak nitel veri analizi ile araştırma konusunun derinlemesine incelenmesidir (Akt. 
Srivastava & Thomson, 2009/ Patton, 2002). Bu kapsamda söz konusu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan doküman inceleme kullanılmıştır. Doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu 
veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Dolayısıyla 
araştırmanın amacına uygun olması ve konu ile ilgili olarak mevcut durumun resmedilmesi amacıyla nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. 

Veri Kaynakları 

Araştırmanın veri kaynağını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Eğitim ve Bilişim Ağında (EBA)’da yer alan 
sosyal bilgiler 4.5.6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada 
kullanılan veri kaynakları aşağıda verilmiştir: 

- Tuna Yayıncılık. (2018). İlkokul Sosyal Bilgiler 4 Ders Kitabı.  

- Anadol Yayıncılık. (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı.  

- MEB. (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı. Birinci Baskı. 
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Verilerin Analizi 

Veri kaynaklarının analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen 
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği 
bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Bu doğrultuda ders kitaplarında 
yer alan etkinlikler incelenerek temalar oluşturulup frekans ve yüzdeleri hesaplandığı için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Buna ilaveten veri analizinde kullanılacak ölçütlerin yer aldığı araştırmacılar 
tarafından oluşturulan etkinlik değerlendirme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlik değerlendirme 
formu için sosyal bilgiler eğitimi alanında uzman akademisyenin görüşüne başvurulması ile veri analiz 
sürecine başlanmıştır.  Bu doğrultuda oluşturulan formda incelenen ders kitabının sınıf düzeyi, öğrenme 
alanı, kazanım, etkinliğin kazanım ile uygunluğu, etkinliğin adı, etkinliğin amacı, etkinlikte kullanılan 
görsellerin içerikle uyumu ve ölçme ve değerlendirme araçlarının neler olduğuna dair ölçütlere yer 
verilmiştir. Ders kitaplarında yer alan etkinlikler oluşturulan form doğrultusunda incelenmiş olup var olan 
ve olmayan özellikler “x” ile işaretlenmiştir. Daha sonra belirlenen ölçütlerin frekans ve yüzdeleri 
hesaplanarak belirlenen sınıf düzeylerinde etkinliklerin mevcut durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorumlar 

 Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafya etkinliklerinin niteliğini ortaya koymayı 
amaçlayan bu araştırmada veri kaynaklarının analizi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda alt başlıklar 
halinde açıklanmıştır: 

 

1. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan 
Etkinliklerin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci sorusuna ilişkin bulgular ve yorum aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 1. 

 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Sınıf 
Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Sınıf Düzeyi Öğrenme Alanı Toplam Etkinlik Sayısı % 

4.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 10 10.20 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 10 10.20 

5.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 5 5.10 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 7 7.14 

6.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 17 17.34 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 20 20.40 

7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 15 15.30 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 14 14.28 

Toplam 98 100 

Tablo incelendiğinde 4. Sınıfta etkinliklerin %10.20’si (n=10)  insanlar, yerler ve çevreler, aynı şekilde 
%10.20’si (n=10) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında yer alarak etkinliklerin eşit şekilde dağıldığı 
tespit edilmiştir. 5. Sınıf düzeyinde etkinliklerin %5.10’u (n=5) insanlar, yerler ve çevreler, %7.14’ü (n=7) 
üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında; 6. Sınıf düzeyinde ise etkinliklerin %17.34’ü (n=17) insanlar, 
yerler ve çevreler, %20.40’ı üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında bulunmaktadır. Son olarak 7. Sınıf 
düzeyinde etkinliklerin %15.30’u (n=15) insanlar, yerler ve çevreler, %14.28’i (n=14) ise üretim, dağıtım ve 
tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit edilmiştir.  Buna göre dört sınıf düzeyinde etkinlik sayısının en 
fazla 6. Sınıf en az ise 5. Sınıf düzeyinde olduğu görülmektedir.  Tüm sınıf düzeylerinde etkinliklerin öğrenme 
alanlarına göre dağılımına bakıldığında insanlar yerler ve çevreler öğrenme alanında 47, üretim, dağıtım ve 
tüketim öğrenme alanında ise 51 etkinlik olduğu saptanmıştır. Buradan sosyal bilgiler ders kitaplarında 
coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında 
nispeten daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 
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2. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan 
Etkinliklerin Kazanım İle Örtüşme Durumuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci sorusu olan coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin kazanımla 
örtüşme durumuna ilişkin bulgular ve yorum aşağıda sunulmuştur: 

 

Tablo 2.  
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Kazanım İle 

Örtüşme Durumuna İlişkin Bulgular 

Sınıf 

Düzeyi 
Öğrenme Alanı 

Kazanım İle 

Örtüşmeyen 

Etkinlik Sayısı 

Kazanım İle Kısmen 

Örtüşen Etkinlik 

Sayısı 

Kazanım İle 

Örtüşen Etkinlik 

Sayısı 

   f % f % 

4.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - - 10 10.63 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim - - - 10 10.63 

5.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - - 5 5.31 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim - - - 7 7.44 

6.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - 3 75 14 14.89 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim - 1 25 19 20.21 

7.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - - 15 15.95 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim - - - 14 14.89 

Toplam - 4 100 94 100 

 

Tablo 2’de sosyal bilgiler ders kitabında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinlikler 
incelendiğinde kazanımla örtüşmeyen etkinliğe rastlanılmamıştır. Kazanımla kısmen örtüşen etkinlik 
sayısının ise 4 olduğu ve bu etkinliklerin 6. Sınıf düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kazanımla 
kısmen örtüşen etkinliklerin 3’ü (%75) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında yer alırken, 1’i (%25) 
üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer almaktadır. Son olarak kazanımla örtüşen etkinlik sayısının 
94’tür ve bu etkinliklerin 20’si 4. Sınıf düzeyindedir. Buna göre 10 etkinliğin (%10.63) insanlar, yerler ve 
çevreler öğrenme alanında ve aynı şekilde 10 (%10.63) etkinliğin üretim, dağıtım ve tüketim alanında olduğu 
görülmektedir. 5. Sınıf düzeyinde 12 etkinlik kazanımla örtüşmektedir ve bu etkinliklerden 5’i (%5.31) 
insanlar, yerler ve çevreler, 7’si (%7.44) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer almaktadır. 6. 
Sınıfta ki etkinliklerden 33’ünün kazanımla örtüştüğü; bu etkinliklerden 14’ünün (%14.89) insanlar, yerler 
ve çevreler, 19’unun (%20.21) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında olduğu görülmektedir. Son 
olarak 7. Sınıf düzeyinde 29 etkinliğin kazanımla örtüştüğü ve bu etkinliklerden 15’inin (%15.95) insanlar, 
yerler ve çevreler, 14’ünün (%14.89) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit 
edilmiştir. 
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Resim 1. 4. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî 

unsurları ayırt eder.» kazanımı ile örtüşen etkinlik örneği (Kaynak: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna, 
2018). 

 
 

Resim 2. 6. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Türkiye’nin temel fiziki coğrafya 
özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.»  kazanımı ile 
kısmen örtüşen etkinlik örneği (Kaynak: 6. Sınıf sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB, 2018).  
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Resim 3. 7. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Örnek incelemeler yoluyla geçmişten 
günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.» kazanımı ile örtüşen etkinlik 
örneği (Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB, 2018).  

 
 

 
 
Resim 4. 7. Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında «Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya 

çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.» kazanımı ile örtüşen 
etkinlik örneği (Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2018). 
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3. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan 
Etkinliklerin Hazırlanma Amacına İlişkin Bulgular 

Bu başlık altında araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin bulgular ve yorum aşağıda açıklanmıştır:  
 
Tablo 3.  

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Hazırlanma 
Amacına İlişkin Bulgular 

Sınıf 

Düzeyi 
Öğrenme Alanı 

Konuya Hazırlık 

Amacı İle 

Hazırlanan 

Etkinlik Sayısı 

Konuyu Açıklama 

Amacı İle 

Hazırlanan 

Etkinlik Sayısı 

Konu İçeriğini 

Değerlendirme 

Amacı  

  f % f % f % 

4.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler 3 25 5 9.25 2 6.25 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2 16.66 6 11.11 2 6.25 

5.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - 4 7.40 1 3.12 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 8.33 3 5.55 3 9.37 

6.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler 3 25 10 18.51 4 12.5 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2 16.66 10 18.51 8 25 

7.Sınıf 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - 11 20.37 4 12.5 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 8.33 5 9.25 8 25 

Toplam 12 100 54 100 32 100 

Tablo 3 incelendiğinde sosyal bilgiler ders kitabında yer alan coğrafya konularının öğretiminde kullanılan 
etkinlikler incelendiğinde konuya hazırlık amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 12, konuyu açıklama amacı 
ile hazırlanan etkinlik sayısının 54 ve konu içeriğini değerlendirme amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 32 
olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda etkinliklerin 5’i konuya hazırlık amacı ile 4. Sınıf düzeyinde ve 
bunlardan 3’ünün  (%25) insanalar, yerler ve çevreler, 2’sinin üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında 
yer aldığı görülmektedir. Benzer şekilde 4. Sınıf düzeyinde 11 etkinliğin konuyu açıklama amacı ile 
hazırlandığı ve bunlardan 5’inin (%9.25) insanlar, yerler ve çevreler, 6’sının (%11.11) üretim, dağıtım ve 
tüketim öğrenme alanında olduğu tespit edilmiştir.  

5. Sınıf düzeyinde 1 etkinliğin konuya hazırlık amacı ile hazırlandığı ve bu etkinliğin üretim, dağıtım ve 
tüketim öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 7 etkinlik konuyu açıklama amacı ile hazırlanmış 
olup ve bunlardan 4’ü (%7.40) insanlar, yerler ve çevreler, 3’ü (%5.55) üretim dağıtım ve tüketim öğrenme 
alanındadır. Aynı sınıf düzeyinde konu içeriğini değerlendirme amacı ile 4 etkinlik hazırlanmış olup bu 
etkinliklerden 1’i  (3.12) insanlar, yerler ve çevreler, 3’ü (%9.37) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme 
alanındadır. 

 6. Sınıf düzeyinde konuya hazırlık amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 5 olduğu ve bunlardan 3’ünün 
(%25) insanlar, yerler ve çevreler, 2’sinin (%16.66) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında olduğu 
tespit edilmiştir. Benzer şekilde konuyu açıklama amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 20 olduğu ve bu 
etkinliklerden 10’unun (%18.51) insanlar, yerler ve çevreler ve aynı şekilde 10’unun (%18.51) üretim, 
dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Aynı sınıf düzeyinde konu içeriğini 
değerlendirme amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 12 olduğu ve bu etkinliklerden 4’ünün (%12.5) 



 

100 
 

insanlar, yerler ve çevreler, 8’inin (%25) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı 
saptanmıştır.  

Son olarak 7. Sınıf düzeyindeki etkinlikler incelendiğinde konuya hazırlık amacı ile hazırlanan etkinlik 
sayısının 1  (%8.33) olduğu ve bu etkinliğin üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit 
edilmiştir. Buna ilaveten konuyu açıklama amacı ile hazırlanan etkinlik sayısının 16 olduğu, bu etkinliklerden 
11’inin (%20.37) insanlar, yerler ve çevreler, 5’inin (%9.25) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında 
yer aldığı görülmektedir. Aynı sınıf düzeyinde konu içeriğini değerlendirme amacı ile hazırlanan etkinlik 
sayısının 12 olduğu ve bu etkinliklerden 4’ünün (%12.5) insanlar, yerler ve çevreler, 8’inin (%25) üretim, 
dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit edilmiştir. Buna göre sosyal bilgiler ders kitabında yer 
alan etkinliklerin ağırlıklı olarak konuyu açıklama amacı ile hazırlandığını söylemek mümkündür.  

 

  
Resim 5. 4. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî 

unsurları ayırt eder» kazanımına yönelik konuyu açıklama amacıyla hazırlanan etkinlik örneği (Kaynak: 5. 
Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna, 2018).  

 
Resim 6. 5. Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında «Bilinçli bir tüketici olarak haklarını 

kullanır.» kazanımında konu içeriğini değerlendirmeye yönelik etkinlik örneği (Kaynak: 5. Sınıf Sosyal 
Bilgiler Ders Kitabı Anadol, 2018). 
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Resim 7. 6. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı «Konum ile ilgili kavramları kullanarak 

kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu Tanımlar.» kazanımına yönelik konuya hazırlık 
amacıyla hazırlanmış etkinlik örneği (Kaynak: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB, 2018).  

 
 

 
Resim 8. 7. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Örnek incelemeler yoluyla geçmişten 

günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.» konuyu değerlendirme amacıyla 
hazırlanan etkinlik örneği (Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB, 2018). 

 
 

4. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan 
Etkinliklerin Görsel Bulundurma ve İçerikle Uyumuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü sorusuna ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 4.  
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Görsel 

Bulundurma ve İçerikle uyumuna İlişkin Bulgular 
Sınıf 

Düzeyi 
Öğrenme Alanı 

Uyumlu Uyumsuz 

  
f % f % 

4.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 6 16.66 - - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2 5.55 1 100 

5.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler - - - - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 2.77 - - 

6.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 12 33.33 - - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 7 19.44 - - 

7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 6 16.66 - - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2 5.55 - - 

Toplam 36 100 1 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan 
etkinliklerde yer alan 37 görselin 36’sının içerikle uyumlu olduğu 1 görselin ise içerikle uyumlu olmadığı 
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ders kitaplarında içerikle uyumlu görsellerden 8’inin 4. Sınıf düzeyinde 
olduğu ve bu görsellerin 6’sının (%16.66) insanlar, yerler ve çevreler, 2’sinin üretim, dağıtım ve tüketim 
öğrenme alanında olduğu görülmektedir. Buna karşın 4. Sınıf üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında 
yer alan bir görselin içerikle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. 5. Sınıf düzeyinde ders kitaplarında 1 görselin 
etkinliklerde kullanıldığı ve bu görselinde içerikle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten 6. Sınıf 
düzeyinde yer alan görseller incelendiğinde etkinliklerde 19 görselin içerikle uyumlu olduğu ve bu 
görsellerden 12’si  (%33.33)insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında ve 7’si (%19.44) üretim, dağıtım 
ve tüketim öğrenme alanında bulunmaktadır. Son olarak 7. Sınıf düzeyindeki etkinliklerde 8 görselin içerikle 
uyumlu olduğu ve bu görsellerden 6’sının (%16.66) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında, 2’sinin ise 
üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında olduğu tespit edilmiştir.  

 
Resim 9. 4. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile 

ilgili çıkarımlarda bulunur.» kazanımına ilişkin etkinlikte yer alan görselin içerikle uyumuna örnek (4. Sınıf 
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA, 2018).  
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Resim 10. 6. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Türkiye’nin temel fiziki coğrafya 

özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.» kazanımına 
yönelik hazırlanan etkinlikte kullanılan görselin içerikle uyumuna ilişkin örnek (6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders 
Kitabı MEB, 2018).  

 
Resim 11. 7. Sınıf üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında «Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler Verir» kazanımı ile ilgili kullanılan görsellerin içerikle 
uyumlu olduğuna ilişkin örnek (Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB, 2018).  

 
5. Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Ölçme 

ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Bulgular 
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Araştırmanın beşinci sorusu olan ders kitaplarındaki etkinliklerde kullanılan ölçme değerlendirme 
araçlarına ilişkin bulgular ve yorum aşağıda sunulmuştur: 

 
Tablo 5.  
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme 

Araçlarına İlişkin Bulgular 

Sınıf 

Düzeyi 
Öğrenme Alanı 

Geleneksel Ölçme ve 

Değerlendirme Aracı 

Kullanılan Etkinlik Sayısı 

Biçimlendirici Değerlendirme 

Aracı Kullanılan Etkinlik 

Sayısı 

  
f % f % 

4.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 3 4.41 7 23.33 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 8 11.76 2 6.66 

5.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 4 5.88 1 3.33 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 5 7.35 2 6.66 

6.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 17 25 - - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 13 19.11 7 23.33 

7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler 11 16.17 4 13.33 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 7 10.29 7 23.33 

Toplam 68 100 30 100 

 
Tablo 5’e göre sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin 

68’inde geleneksel, 30’unda ise biçimlendirici ölçme ve değerlendirme aracının kullanıldığı görülmektedir. 
Bu doğrultuda 4. Sınıf düzeyinde 11 etkinlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı bu 
etkinliklerden 3’ünün (%4.41) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında, 8’inin (%11.76) ise üretim, 
dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu sınıf düzeyinde 9 
etkinlikte biçimlendirici ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanıldığı ve bu etkinliklerin 7’si (%23.33) 
insanlar, yerler ve çevreler, 2’si (%6.66) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer almaktadır. 

 5. Sınıf düzeyindeki etkinlikler incelendiğinde, 9 etkinlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme 
araçlarından yararlanıldığı ve bu etkinliklerin 4’ünün (%5.88) insanlar, yerler ve çevreler, 5’inin (%7.35) 
üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Aynı sınıf düzeyinde 3 etkinlikte 
biçimlendirici ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmış olup, bu etkinliklerin 1’i (%3.33) insanlar, 
yerler ve çevreler, 2’si (%6.66) üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer almaktadır.  

Buna ilaveten 6. Sınıf düzeyindeki etkinliklerden 30’unda geleneksel ölçme ve değerlendirme 
araçlarından yararlanıldığı, bunların 17’sinin (%25) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında, 13’ünün 
(%19.11) ise üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu sınıf 
düzeyinde 7 (%23.33) etkinlikte biçimlendirici ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı tespit 
edilmiştir.  

Son olarak 7. Sınıf düzeyinde 18 etkinlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı, 
bunlardan 11’inin (%16.17) insanlar, yerler ve çevreler 7’sinin üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında 
bulunduğu görülmektedir. 11 etkinlikte ise biçimlendirici ölçme ve değerlendirme araçlarından 
yararlanıldığı, bunlardan 4’ünün  (%13.33) insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında, 7’sinin (%23.33) 
ise üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında olduğu tespit edilmiştir.  
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Resim 11. 4. Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında «Çevresinde meydana gelen hava olaylarını 

gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.» kazanımına ilişkin hazırlanan etkinlikte biçimlendirici 
değerlendirme örneği (4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA, 2018).  

 

 
Resim 12. 4. Sınıf Üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında «İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi 

arasında bilinçli seçim yapar.» kazanıma yönelik hazırlanan geleneksel ölçme ve değerlendirme örneği.  
 

Sonuç 

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan 
etkinliklerin niteliğini araştırmaktır. Bu kapsamda araştırmada veri kaynağı olarak 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında EBA’da yer alan ilkokul4, ortaokul 5, 6, ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları kullanılarak 
veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıda 
sunulmuştur: 
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Sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinlikler sınıf düzeyine 
göre değerlendirildiğinde konuya ilişkin toplam etkinlik sayısının 98 olduğu, en fazla etkinliğin 6. sınıf 
(n=38), en az ise 5. sınıf ders kitabında(n=13) yer aldığı tespit edilmiştir.  

Coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinliklerin kazanımla örtüşme durumuna göre 
bakıldığında ise, kazanımla örtüşmeyen etkinliğe rastlanmadığı ve etkinliklerin ağırlıklı olarak kazanımlarla 
örtüştüğü tespit edilmiştir. 4, 5 ve 7. Sınıf düzeyindeki etkinliklere bakıldığında kazanımla örtüşmeyen ya da 
kısmen örtüşen etkinliğe rastlanmadığı, buna karşın 6. Sınıf düzeyinde 4 etkinliğin kazanım ile kısmen 
örtüştüğü görülmüştür. Bu doğrultuda ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan 
etkinliklerin hazırlanmasında etkinliklerin kazanım ile uyumuna dikkat edildiği ve ders kitabı hazırlama 
kriterlerine uygun olduğu yorumu yapılabilir.  

Söz konusu ders kitaplarında coğrafya konularının öğretiminde kullanılan etkinlikler görsel ögeler 
bakımından incelendiğinde toplam 98 etkinlikte 37 görsel kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan görsellerin 
1’i haricinde içerikle uyumlu, sınıf düzeyi ve öğrenme alanlarına göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla 
görselin 6. Sınıf, en az 5. Sınıfta kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında ders kitabında yer alan etkinlikler hazırlanma amacına göre incelendiğinde 
etkinliklerin genel itibari ile konuyu açıklama amacı ile hazırlandığı görülmüştür.   

Son olarak araştırma kapsamında incelenen etkinliklerin daha ziyade geleneksel ölçme ve değerlendirme 
araçlarından yararlanıldığı tespit edilmiştir. Geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı 
etkinliklerde ise proje hazırlama, şiir yazma, slogan oluşturma gibi faaliyetlere yer verildiği görülmüştür.  
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Özet 

Eğitimin, arzu edilen vatandaş tipini yetiştirmek için, gereken bilgi, beceri ve değerlerin öğrenciye 
kazandırılması işlevini yerine getirilmesi hususunda, sosyal bilgiler dersi, önemli bir rol oynamaktadır. 
Tartışmalı konular, sosyal bilgiler dersinin temel hedefi olan, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş ve 
sorgulamayı içselleştirmiş bireyler yetiştirmek için oldukça kullanışlı ve etkili bir araçtır. Sosyal Bilgiler 
dersinin, elindeki bu işlevsel ve etkili aracı, eğitimde en iyi şekilde kullanması gerekmektedir. Sosyal bilgiler 
programı, okul içinde ve dışında yaşanan olaylardan yararlanarak öğrencilerin sıkça gerçek yaşam problemleri 
ve çelişkili durumlarla karşı karşıya getirilmesi ve karşılaştırıldıkları bu sosyal problemler üzerine yansıtıcı 
düşünmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun sağlanması için, sosyal bilgiler derslerinde, 
toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel, güncel vb. alanlardan seçilen tartışmalı konulara yer verilmesi 
gerekmektedir. Sosyal bilgiler programı, dersin kazanımlarıyla ilgili güncel ve tartışmalı konuların, farklı 
tartışma teknikleri kullanılarak, öğrencilerde, eleştirel düşünme, araştırma, kanıt kullanma, karar verme, 
problem çözme becerilerini geliştirecek şekilde sınıfa taşınabileceğini belirtmektedir. Türkiye’de, tartışmalı 
konularla ilgili yapılmış çalışmaların sayısı çok azdır. Eğitim sistemimizde, demokrasi için gerekli olan 
tartışmalı konuların eksikliği görülmektedir. Bu noktada, öğretmen adaylarının, tartışmalı konuların Sosyal 
Bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerinin sınıf, cinsiyet ve gelir 
düzeyi değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel tarama modelinin 
kullandığını nicel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı 
bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim 
gören 191 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Alagöz (2014) tarafından 
geliştirilen, 35 maddeden oluşan, güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunan “Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına 
Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin analizinde spss 
paket programının yardımıyla T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılacaktır. 
Araştırmanın bulgularından hareketle öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının 
en yüksek olduğu boyutun soru ve sorunlara yönelik tutum iken en düşük olduğu boyutun tartışma ve 
sorgulama hakkı olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Tartışmalı Konular, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Tartışmalı Konular 

 

SOCIAL STUDIES 'TEACHERS' VIEWS ON TEACHING DISCUSSION ISSUES 

Abstract 

The social studies course plays an important role in fulfilling the function of bringing education to the 
student with the knowledge, skills and values required to train the desired citizen type. Incremental topics are a 
very useful and effective tool for educating individuals who have developed high-level thinking skills and 
internalize inquiry, which is the main objective of the social studies course. The Social Studies course should use 
this functional and effective tool in the best way in education. The social studies program emphasizes that 
students should be confronted with real life problems and contradictory situations by making use of the events 
in and out of school and that they should be reflective on these social problems they are compared to. In order to 
ensure this, social studies courses should include social, political, economic, cultural, current controversial issues 
from selected areas. It is stated that current and controversial topics related to the attainment of the course can 
be carried to the classroom through social studies program by using different discussion techniques in order to 
develop critical thinking, researching, using evidence, decision making and problem solving skills. In Turkey, the 
number of studies concerning controversial issues is scarce. There is a lack of controversial issues necessary for 
democracy in our education system. At this point, it was aimed to determine the opinions of prospective teachers 
about the use of controversial topics in Social Studies teaching and to evaluate these views in terms of variables 
of class, gender and income level. The research is a quantitative research that uses descriptive survey model. The 
study group of the study consists of 191 prospective teachers studying in the Social Studies Education 
Department of Gazi University Gazi Faculty Education in the spring term of 2018-2019 academic year. In order 
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to collect data, Controversial Issues Scale toward Social Studies Teacher Candidates which was developed by 
Alagöz (2014) and consisted of 35 items and whose reliability coefficient was .93, was used. The data to be 
obtained will be subjected to t-test and oneway analysis of variance (ANOVA) through SPSS package. Based on 
the findings of the study, it was seen that the attitude towards questions and problems was the dimension in 
which the pre-service teachers' perceptions about teaching controversial subjects were the highest, while the 
lowest perceptions were seen in the dimension entitled the right to discuss and question.  

Keywords: Controversial Topics, Social Studies Teacher Candidates, Controversial Subjects 

 

Giriş 

Çoğulculuğa dayanan küresel dünyada özgür, aktif ve ahenkli sosyal yaşamı sürekli kılan beceriler ve 
eğilimler geliştirmede eğitim, gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Gelecek yılların barış, sosyal adalet ve 
ilerlemeye ne tür tehditler getireceği bilinmemektedir. Oluşabilecek tehditleri, yarının öğretmenleri olacak 
öğretmen adayları etkisiz hale getirmek zorunda kalacaktır. Bu sebeple, tartışmaları nasıl anlamlandıracağını 
bilmek ve çatışmayla başa çıkmak için gerekli becerilere sahip olmak, eğitimde isteğe bağlı seçenekler değil, 
dünyanın devamlılığının sağlanması için olmazsa olmazdır (Tatar, 2019).  

Tartışma, bir başkan rehberliğinde ortak bir konu/problem üzerinde, katılanların, belli bir amaca yönelik, 
planlı toplantılarıdır. Tartışma, problemlerin birlikte düşünen ve çalışan insanlarca, bir liderin yönetiminde 
ve yüz yüze ya da ortaklaşa çalışan gruplar içinde, anlama ve harekete geçme amacıyla açıklığa 
kavuşturulmasıdır (Akpınar, 2011) Eğitimde tartışma, öğrencileri, bir konu veya sorun hakkında düşünmeye 
yöneltmekte, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamakta ve bilgileri pekiştirmekte kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntem, bir konunun kavranmasında, bir probleme çözüm aranırken ve değerlendirme aşamasında 
kullanılabilir (Aykaç, 2005) Pericles’e göre tartışma bilgece bir eyleme giden yolun başlangıcıdır (Parker, 
2012). NCSS (2016), hem sosyal bilgiler eğitimcilerinin hem de öğrencilerin sansür veya misilleme korkusu 
olmaksızın entelektüel tartışmaya girme fırsatı bulmasını akademik özgürlük ile ifade etmekte ve sosyal 
bilgilerin akademik özgürlüğü yaşatması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Entelektüel sorgulama fırsatı 
olmaksızın, sosyal bilgiler eğitiminin temel misyonu ortadan kalkmış olacaktır. 

Tartışmalı konular, bilgiyi kazanma, değerlendirme, sorgulama ve empati kurma gibi becerilerin de 
kazanımında önemli fırsatlar sunmaktadır (Stradling, 1984). Bu açıdan tartışmalı konuların çağdaş eğitim 
programlarında kabul gören beceri öğretimine de katkı sağlayacağı söylenebilir. 

İhmal edilen eğitim programında göz ardı edilen tartışmalı konuların ne olduğuna ilişkin farklı görüşler 
vardır. Basitçe söylemek gerekirse tartışmalar, iki meşru zıt bakış açısı olan mantıklı anlaşmazlıklardır 
(Levinson, 2008). Tartışmalı konular Toplumun genelini ilgilendiren, siyasi, ekonomik, sosyal, dini, ahlaki, 
toplumsal veya bireysel alanlarda; farklı değer, inanç ve ilgilere dayanan; farklı görüş, düşünce ve bakış 
açılarının olduğu, konu veya sorunları kapsar (Yazıcı ve Seçgin, 2010).  Yılmaz (2012) çalışmasında tartışmalı 
konuları: “Eğer bir sorunun nasıl gelişip sonuçlanacağı önceden tahmin edilemeyen gelecekteki olaylara bağlı 
ise ve o konu hakkında bir yargıya varılması konuya ilişkin bilgilerin arz ettikleri önem açısından 
değerlendirilmesini gerektiriyorsa o konu tartışmalıdır.” şeklinde tanımlamıştır. 

Sosyal bilgilerin içeriği diğer derslerden farklı olarak yapılandırılmıştır. Bu yapılanma disiplinlerarası ve 
bütünleşme (entegrasyon) boyutlarına sahiptir (Öztürk, 2012). Sosyal bilgiler dersinin bu özelliği, herhangi 
bir tartışmalı konunun bu derste yer almasında ve çeşitli alanlardaki boyutlarının tartışılmasında onu 
avantajlı kılmaktadır denilebilir. 

Bunun yanı sıra tartışmalı konuların sadece sosyal bilimler ve sosyal bilgileri ilgilendirdiğini söylemek 
yanlış olabilir. Sosyal bilgiler dersinin doğa bilimleri ile sosyal bilimleri disiplinler arası bir anlayışla derleyen 
bir ders olması, bu dersi tartışmalı konular için uygun hale getirmektedir. Çünkü tartışmalı konular için 
disiplinlerarası bir bilgi birikimi gereklidir. Mesela tartışmalı bir konu olan nükleer enerji santrallerinin 
kurulması hem fen bilimlerini hem de sosyal bilimleri ilgilendiren bir konudur (Ersoy, 2013). 

Bir konunun tartışmalı olarak sınıflandırılması güç ilişkilerinden etkilenir. Bu ilişkiler, neyin tartışmalı 
olup neyin olmadığını etkiler. Okullardaki eğitim programları büyük ölçüde toplumdaki ideolojik 
mücadelenin gelgitlerinden etkilenir. Programda hangi konuların tartışmalı olarak görüleceği de dolayısıyla 
bir gelgittir (Camicia, 2008). Bir konunun tartışmalı olup olmaması, ideolojik olmanın yanı sıra yüksek 
ölçüde bağlamsaldır.  

Hess (1998), tartışmalı konuların sınıfta neden ele alınması gerektiğine ilişkin birtakım gerekçeler öne 
sürmektedir. İlk olarak tartışmalı konular, öğrencide yarattığı bilişsel uyumsuzluk ve ahlaki muhakeme 
yoluyla, farklılıklara saygı ve eşitlik gibi demokratik değerlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Tartışmalı 
konuların bir diğer faydası, bu konuların öğrencilerin siyasete ve siyasi katılıma ilgi duymasını sağlamasıdır. 
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Ayrıca grup tartışmaları yoluyla tartışmalı konularla ilgili fikir alışverişinde bulunan öğrenciler; karşıt 
görüşleri görme, fikirlerini derinleştirme ve süzgeçten geçirme şansına sahip olarak konuları daha iyi 
anlayabilmektedir. 

Tartışmalı konuların öğretimi, toplumsal olaylara vurgusu gereğince daha çok etkili vatandaşlar 
yetiştirmek üzerine odaklanmıştır. Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler; tarih, ekonomi, coğrafya, 
vatandaşlık, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ve psikoloji gibi birbiriyle ilişkili disiplinler olup her biri etkin 
vatandaş yetiştirmede kritik öneme sahiptir (NCSS, 1992). Bu sebeple, tartışmalı konulara ilişkin resmi 
eğitim politikalarının daha çok sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi kapsamında ele alındığı görülmektedir. 

Toplumu ilgilendiren tartışmalı konular, bazı derslerin müfredatı ile sınıfa gelebildiği gibi müfredatın 
dışında öğretmenler veya öğrenciler tarafından sınıfa getirilmektedir (Kuş, 2015). Öğrenciler bilinçli bir 
şekilde tartışmalı konulardan uzak tutulsa dahi öğrenci kişisel yaşamının her safhasında ve çeşitli iletişim 
kaynakları aracılığıyla bu konularla karşılaşacak ve uyuşmazlıkla karşı karşıya gelecektir (Yılmaz, 2012). 
Planlı bir şekilde olmasa dahi tartışmalı konular gerek öğretmen gerekse öğrenciler tarafından sınıfa 
taşındıklarından ve eğitim süreci dışında bırakılamadıklarından bu konuların planlı bir biçimde sınıfa 
taşınması elde edilecek kazanımları arttırır (Yazıcı ve Seçgin, 2010). Öğretmenler genel olarak tartışmalı 
konuların seçiminde karar verici konumundadır. Hangi konuların derse taşınmasında fayda veya sorunlar 
olabileceği ya da konuların öğrenci düzeyine ve programa uygun olup olmadığı öğretmenler tarafından 
belirlenmelidir (Yılmaz, 2012). 

Öğretmen eğitiminde tartışmalı konulara yer vermek, öncelikle, öğretmen adaylarının vatandaşlık 
yeterliklerini geliştirir. Öğretmen adayları, yerel, ulusal ve küresel düzeyde tartışılan konular hakkında bilgi 
sahibi olur, çözümüne ilişkin görüş geliştirir ve böylece siyasal okuryazarlık yeterlikleri kazanır. Bu konuları 
sınıf ortamında tartışarak iletişim becerilerinin yanısıra farklı görüşlere saygı duyma, empati, kendini ifade 
etme ve katılım becerileri gelişir (Ersoy, 2013). 

Tartışmalı konuların öğretimi, 21. yüzyılın gereği olan aktif katılımcı, demokrasiyi yaşam biçimi haline 
getirmiş bireyler yetiştirme amaçlarına hizmet ederek eğitimin ve Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarının 
gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. Bu becerilerle donanımlı bireyler ulusal ve uluslararası sorunlara 
duyarlı, problemlere uzlaşmacı çözümler üretebilen, farklılıklara saygılı, eleştirel düşünebilen etkin 
vatandaşlar olarak toplumuna ve dünya insanlığına katkı sağlayacaktır. Öğretmenler de demokratik bir 
tutumla bu konuların planlı bir şekilde derste ele alınmasını sağlayarak hem davranışlarıyla öğrencilere 
model olacak hem de yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunarak kalıcı öğrenmeyi sağlama konusunda 
öğrencilerine fırsatlar sunacaktır (Çopur, 2015). 

Sonuç olarak eğitim sistemimizde, demokrasi için gerekli olan tartışmalı konuların eksikliği 
görülmektedir. Bu noktada, öğretmen adaylarının tartışmalı konuların Sosyal Bilgiler öğretiminde 
kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerinin sınıf, cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenleri 
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Model 

Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Karasar’a (2010) 
göre, tarama modeli mevcut durumu olduğu gibi yansıtmaya çalışan, araştırmada incelenen birey veya 
nesneleri kendi koşulları içerisinde değerlendirmeye çalışan bir bilimsel araştırma türüdür. Büyüköztürk, 
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2010) göre ise tarama modeli araştırmanın amacına 
uygunluğu, var olan durumu ortaya koyması, büyük örneklemler üzerinde çalışma olanağı sunması, bir 
konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşleriyle ilgili fikirler vermesi gibi özellikleri nedeniyle kullanılan 
bir araştırma türü olarak tanımlanmaktadır 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 193 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay 
ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.  
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Bu öğretmen adaylarından 89’u erkek (%46,1) ve 104’ü kadındır (%53,9). Çalışma grubunu oluşturan 
adayların 55’i (%28,5) 1. sınıf öğrencisiyken 42’si (%21,8) 2., 65’i (%33,7) 3. ve 31’i (%26,9) de 4. sınıf 
öğrencisidir. Mevcut araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 21’inin aile geliri 2000’den az (%10,9) iken 
48’inin 2001-3000 (%24,9), 34’ünün 3001-4000 (%17,6), 44’ünün 4001-5000 (%22,8) ve 46’sının aile geliri 
5000’den fazladır (%23,8). 

 

Tablo1.  

Çalışma grubuna ait demografik bilgiler 

Değişkenler Demografik Özellikler Sayı (f) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 104 53.9 

Erkek 89 46.1 
Toplam 193 100 

Gelir Düzeyi 2000’den az 21 10.9 
2001 – 3000 48 24.9 
3001 – 4000 34 17.6 
4001 – 5000 44 22.8 

5000’den fazla 46 23.8 
Toplam 193 100 

Sınıf Düzeyi 1 55 28.5 
2 42 21.8 
3 65 33.7 
4 31 16.1 

Toplam 193 100 

 
 
Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada verilerin toplanması amacıyla Alagöz (2014) tarafından geliştirilen ‘Sosyal Bilgiler 
Öğretmen Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeği’ kullanılmıştır. Çalışmada (5) kesinlikle katılıyorum 
(4) katılıyorum (3) kararsızım (2) katılmıyorum (1) kesinlikle katılmıyorum şeklinde bir ölçek kullanılmıştır. 
Ölçek sonuçları 5.00-1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmışlardır. Buna göre; 1.00-1.79 puan aralığı, “çok 
düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-3.39 “orta”, 3.40-4.19 “yüksek” ve 4.20-5.00 arası “çok yüksek” olarak 
değerlendirilmektedir. 35 madde 6 faktörden oluşan ölçeğin tüm faktörlere ait güvenirlik katsayısı .93 olarak 
bulunmuştur. Tarafımızdan yapılan analizler neticesinde ise ölçeğin tüm faktörlerine ait güvenirlik kat sayısı 
.89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları ve alt boyutlara ait güvenirlik kat sayıları şu şekildedir: 
Tartışma ve Tartışmalı Konulara Bakış Açısı 0,81, Tartışma ve Sorgulama Hakkı 0,79, Mesleki Kazanım 0,80, 
Tartışmaya Yönelik Tutum 0,75, Soru ve Sorunlara Yönelik Tutum 0,57, Öğretmenin Yöntem Seçme Becerisi 
0,60’dır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tartışmalı konulara ilişkin tutumlarının 
cinsiyet değişkenine göre farklılığının analizinde bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Ayrıca gelir 
düzeyi ve sınıf değişkenlerine göre farklılığın test edilmesi için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 
farklılığın hangi gruplarda olduğunun tespiti için TUKEY testi yapılmıştır. Analizlerde hata payı .05 olarak 
alınmıştır 

 
Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine yönelik algıları dağılımı Tablo 
1’de verilmiştir. 
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Tablo 2.  
Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algıları 

Değişkenler    S 

TTKBA 3.79 .65 
TSH 3.61 .62 
MK 3.83 .64 
TYT 3.80 .62 
SSYT 4.03 .79 
ÖYSB 3.98 .95 
 

TTKBA: Tartışma ve tartışmalı konulara bakış açısı; TSH: Tartışma ve sorgulama hakkı, MK: Mesleki 
kazanım; TYT: Tartışmaya yönelik tutum; SSYT: Soru ve sorunlara yönelik tutum; ÖYSB: Öğretmenin yöntem 
seçme becerisi  

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının en yüksek 

olduğu boyut soru ve sorunlara yönelik tutum ( = 4.03) iken en düşük olduğu boyut tartışma ve sorgulama 

hakkıdır ( = 3.61). Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının cinsiyet 
değişkenine göre t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. 

 Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının cinsiyete göre t-testi sonuçları 

Değişkenler 

Kız 
(n = 104) 

Erkek 
(n = 89) t p 

 S  S 

TTKBA 3.85 .66 3.72 .64 1.31 .19 
TSH 3.67 .67 3.55 .55 1.26 .21 
MK 3.86 .68 3.80 .58 .57 .57 
TYT 3.88 .65 3.70 .57 2.02 .04 
SSYT 4.09 .82 3.96 .75 1.15 .25 
ÖYSB 4.00 .94 3.94 .96 .52 .60 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının yalnızca 
tartışmaya yönelik tutum boyutunda [t (191) = 2.02, p < .05] anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle, kız öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine yönelik algılarının erkek 
öğretmen adaylarına göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 
öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının sınıf değişkenine göre farklılığı için 
yapılan ANOVA sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 4.  

Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının sınıf düzeyine göre ANOVA 
sonuçları 

Değişkenler 

1. sınıf 
(n = 55) 

2. sınıf 
(n = 42) 

3. sınıf 
(n = 65) 

4. sınıf  
(n = 31) F P 

 S  S  S  S 

TTKBA 3.78 .62 3.87 .72 3.80 .61 3.68 .70 .47 .70 
TSH 3.65 .64 3.69 .55 3.66 .64 3.35 .59 2.26 .08 
MK 3.70 .67 3.85 .56 3.98 .59 3.72 .70 2.42 .07 
TYT 3.79 .65 3.80 .47 3.91 .59 3.58 .56 2.03 .11 
SSYT 4.02 .80 4.14 .93 4.10 .66 3.73 .80 1.94 .12 
ÖYSB 3.99 .83 3.98 .99 4.00 .94 3.90 .99 .08 .97 

 

Χ

Χ

Χ

Χ Χ

Χ Χ Χ Χ
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Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının tartışma 
ve tartışmalı konulara bakış açısı [F (3, 189) = .47, p > .05], tartışma ve sorgulama hakkı [F (3, 189) = 2.26, p 
> .05], mesleki kazanım [F (3, 189) = 2.42, p > .05], tartışmaya yönelik tutum [F (3, 189) = 2.03, p > .05], soru 
ve sorunlara yönelik tutum [F (3, 189) = 1.94, p > .05] ve öğretmenin yöntem seçme becerisi [F (3, 189) = .08, 
p > .05] boyutlarında anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen 
adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının aile aylık gelir düzeyi değişkenine göre 
farklılığı için yapılan ANOVA sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 5.  

Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının aile aylık gelir düzeyine göre 
ANOVA sonuçları 

Değişkenler 

2000 
TL’den az 
(n = 55) 

2001-3000 
TL 

(n = 42) 

3001-4000 
TL 

(n = 65) 

4001-5000 
TL  

(n = 31) 

5000 TL’den 
fazla 

F P 

 S  S  S  S  S 

TTKBA 3.93 .41 3.80 .71 3.83 .62 3.70 .72 3.76 .64 .47 .76 
TSH 3.71 .52 3.74 .53 3.80 .62 3.36 .71 3.53 .58 3.64 .00 
MK 3.68 .73 3.93 .66 3.99 .52 3.76 .70 3.76 .56 1.42 .23 
TYT 3.92 .52 3.82 .65 3.86 .53 3.71 .80 3.75 .52 .57 .68 
SSYT 4.27 .66 3.99 .94 4.08 .66 3.79 .88 4.14 .64 1.85 .12 
ÖYSB 4.29 .99 4.01 .99 4.22 .77 3.60 .96 3.98 .83 2.97 .02 
 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının aile aylık 
gelir düzeyi değişkenine göre tartışma ve sorgulama hakkı [F (4, 188) = 3.64, p < .05], ve öğretmenin yöntem 
seçme becerisi [F (4, 188) = 2.97, p < .02] boyutlarında anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. 
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Tukey testi sonuçları tartışma ve 
sorgulama hakkı boyutunda ailesinin geliri aylık 2001-3000 TL olan grup ile 4001-5000 TL olan gruplar 
arasında ilk grup; 3001-4000 TL ile 4001-5000 TL olan grup arasında yine ilk grup lehine oluştuğunu 
göstermektedir. Anlamlı farkın görüldüğü diğer boyut olan öğretmenin yöntem seçme becerisinde ise 
anlamlı farklılık aile aylık geliri 2000 TL’den az olan grup ile 4001-5000 TL olan grup arasında ilk ve 3001-
4000 TL olan grupla 4001-5000 TL olan grup arasında yine ilk grup lehine ortaya çıkmıştır.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının en yüksek 
olduğu boyutun soru ve sorunlara yönelik tutum iken en düşük olduğu boyutun tartışma ve sorgulama hakkı 
olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının yalnızca tartışmaya yönelik 
tutum boyutunda anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. Kız öğretmen adaylarının tartışmalı 
konuların öğretimine yönelik algılarının erkek öğretmen adaylarına göre anlamlı bir biçimde daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının sınıf değişkenine göre ölçeğin 
tüm alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine ilişkin algılarının aile aylık gelir düzeyi değişkenine 
göre tartışma ve sorgulama hakkı ve öğretmenin yöntem seçme becerisi boyutlarında anlamlı bir biçimde 
farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Kaynaklar 

Akpınar, B. (2011). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara, Data Yayınları. 

Alagöz, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına yönelik tartışmalı konular ölçeğinin geliştirilmesi: 
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences 13(3), 735-766. 

Aykaç, N. (2005). Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri. Ankara, Naturel Kitap Yayın 
Dağıtım. 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. 

Χ Χ Χ Χ Χ



 

115 
 

Camicia, S. P. (2008). Deciding what is a controversial issue: A case study of social studies curriculum 
controversy. Theory & Research in Social Education, 36(4), 298-316. 

Çopur, A. (2015).  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuların öğretimine ilişkin düşüncelerinin 
incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Ersoy, A. F. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tartışmalı Konulara Katılımını Etkileyen Etmenler 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 24-48 

Hess, D. (1998). Discussing controversial public issues in secondary social studies classrooms: Learning from 
skilled teachers. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The USA: University of Washington, College of Education. 

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Scientific Research Method). Ankara Nobel Yayınevi. 

Kuş Z (2015) Science and social studies teachers’ beliefs and practices about teaching controversial issues: 
Certain comparisons. Journal of Social Science Education, 14(3), 84-97. 

Levinson, R. (2008). Promoting the role of the personal narrative in reaching controversial socioscientific 
issues. Science and Education, 17, 855-871. 

National Council for Social Studies. [NCSS] (1992). A vision of powerful teaching and learning in social 
studies: Building social understanding and civic efficacy. Social Education, 80(3), 180-182. 

NCSS (2016) Academic Freedom and the Social Studies Educator. Social Education, 80(3): 186-186. 

Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış. Cemil Öztürk (Ed.) içinde, 
Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık 

Parker W C (2012) Social Studies in Elementary Education. Boston: Pearson Education. 

Stradling, R. (1984). The Teaching of Controversial Issues: an Evaluation. Educational Review, 36, 121–129. 

Tatar, Ş. (2019). İhmal edilen eğitim programında tartışmalı konuların ilk ve ortaokul öğretim programları 
bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü 

Yazıcı, S. ve Seçgin, F., (2010). Tartışmalı konular ve öğretimine ilişkin bir çalışma. Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 3(12), 488-501. 

Yılmaz, K. (2012). Tartışmalı ve tabu konuların incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 9(18), 201-225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA VE COĞRAFİ KOORDİNATLARLA İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA 
DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI 

Öğrenci EMRE BOZ, Ankara Üniversitesi, emreboz@gmail.com 

Prof. Dr. ASIM ÇOBAN, Amasya Üniversitesi, asim.coban@amasya.edu.tr 

Özet 

Günümüz insanının en önemli yardımcılarından birisi hiç şüphesiz haritadır. Harita okuryazarlığı sosyal 
bilgiler dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel beceriler arasında yer 
almaktadır. Doğru bir harita okuryazarlığı için coğrafi koordinatları mutlak anlamda bilmek, koordinatlar 
yardımıyla coğrafi konum kavramını tanımak, matematik konumun sağladığı avantaj ve dezavantajları ortaya 
koyabilmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Amasya ilinde bulunan yerleşim yeri ve eğitim tür farkı 
dikkate alınarak belirlenen 8 ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal bilgiler ders kitaplarında 
yer alan harita ve coğrafi koordinatlarla ilgili coğrafi kavramları anlama düzeylerini belirleyip sahip  oldukları 
kavram yanılgılarını tanımlamak ve ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmanın modeli nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli olarak benimsenmiştir. 
Araştırmanın örneklemini, 2017- 2018 öğretim yılında Amasya il merkezinde bulunan ikisi İmam Hatip olmak 
üzere dört ortaokul, Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde yer alan birer ortaokul ile bir köy 
ortaokulunda 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan, her sınıf düzeyinden 195 öğrenci olmak üzere 
toplam 585 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada seçilen coğrafi kavramların öğrenciler tarafından anlaşılma 
düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek için araştırmacı tarafından 12 açık uçlu sorudan oluşan bir test 
geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması aşamasında uzman görüşüne 
başvurulmuş ve uzman önerileri dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler anlama, sınırlı 
anlama, anlamama, yanlış anlama ve cevap vermeme şeklinde beş ayrı kategoride incelenmiştir. Her soru için 
verilen yanıtlar belirlenen kategorilerden hangisine uygunsa o kategoriye dahil edilerek incelenmiş, elde edilen 
sonuçlar frekans dağılımı (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. 

Öğrencilerin yaklaşık %7’sinin harita kavramını, %6’sının ölçek, %6’sının yerel saat, %9’unun özel konum, 
%19’unun matematik konum, %15’inin paralel-enlem ve %13’ünün ise meridyen-boylam kavramlarını 
anladıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin araştırılan kavramları yeterli düzeyde 
anlayamadıkları, bu kavramlarla ilgili birçok kavram yanılgısına sahip oldukları ve bu kavramları birbirleriyle 
karıştırdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca coğrafi kavramların anlama oranının 6.sınıf öğrencilerinde daha yüksek, 
7. ve 8.sınıf düzeylerinde ise giderek düşme eğilimi gösterdiği görülmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler 
ışığında eğitimcilere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Kavram, Coğrafi Koordinat, Harita, Kavram Yanılgısı 

 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' UNDERSTANDİNG LEVELS OF CONCEPTS ABOUT MAP AND 

GEOGRAPHİCAL COORDİNATES AND THEİR MİSCONCEPTİONS 
 

Abstract 
One of the most important assistants of today's people is undoubtedly the map. Map literacy is one of the basic 
skills aimed at gaining students in the social studies curriculum. For accurate map literacy, it is necessary to 
know the geographical coordinates in absolute terms, to know the concept of geographical location with the 
help of coordinates, and to reveal the advantages and disadvantages of mathematical location. The aim of this 
study is to determine the geographical misconceptions of the students who are studying in 8 secondary schools 
in Amasya province by taking into consideration the settlement and education type differences and to determine 
the understanding level of geographical concepts related to the maps and geographical coordinates in social 
studies textbooks and define and reveal their misconceptions. 
The research model was adopted as a screening model which is one of the quantitative research methods. The 
sample of the study consisted of 585 students, including 195 students from each of 6th, 7th and 8th grades, four 
of which were in the Amasya city center, including two Imam Hatip school, three were in the Merzifon, Suluova 
and Gümüşhacıköy districts and one in the village in the 2017-2018 academic year. A test consisting of 13 open-
ended questions was developed by the researcher in order to determine the students’ understandings and 
misconceptions levels of the selected geographical concepts. During the preparation of the measurement tools 
used in the research, expert opinion was consulted, and expert recommendations were taken into consideration. 
The data obtained from the study were analyzed in five different categories: understanding, limited 
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understanding, not understanding, misunderstanding and unanswered. The answers given for each question 
were examined and included in any of the identified categories that are suitable, and the results were presented 
as frequency distribution (f) and percentage (%). 
It was found out that 7% of students have understood the concept of map, 6% of scale, 6% of local time, 9% of 
relative location, 19% of mathematical location, 15% of parallel-latitude and 13% of meridian-longitude. At the 
end of the research, it was found that the students could not understand the research concepts adequately, they 
had many misconceptions about these concepts, and they confused these concepts with each other. In addition, it 
is seen that the understanding of geographical concepts tends to be higher in 6th grade students and gradually 
decreasing in 7th and 8th grade levels. In the consideration of the data obtained from the research, suggestions 
were made to educators and researchers. 
Keywords: Social Studies, Concept, Geographical Coordinate, Map, Misconception 
 

Giriş 

 
Kavramlar düşüncenin yapı taşlarıdır (Tosun ve Doğan, 2005). Birey kavramlarla düşünür, 

düşündüklerini yine kavramlarla aktarır. Dünyayı anlamak için oluşturduğu kuramlar da kavramlarla 
ilişkilidir (Bozkurt, 2018). Diğer bir ifadeyle kavramlar, yaşadığımız dünyayı tanımamızı ve 
anlamlandırmamızı sağlayan düşünsel araçlardır (Malatyalı ve Yılmaz, 2010). Onlar ve beraberindeki 
nesne, olay ve fikirleri gruplandırma yeteneği olmasaydı her birini ayrı ayrı öğrenme mecburiyeti oluşacak 
bu da algı ve izlenimlerin zihinde organize edilmesini ve işlenmesini zorlaştıracak, hafıza kapasitemizin 
yetersiz kalmasına, dolayısıyla öğrenme güçlüklerinin yaşanmasına yol açacaktı (Çeliköz, 1998; Yılmaz ve 
Çolak, 2011). Oysa kavramlar sayesinde bu sorunun üstesinden gelmekte ve algısal yaşantımızı özetleyip, 
basitleştirebilmekteyiz (Cüceloğlu, 1991). 

Kavram öğrenme doğumla başlayıp, yaşam boyu devam eden bir süreçtir (Aktepe vd., 2017). Öğrenciler 
okula gelmeden önce günlük yaşamlarında gözlemledikleri olayları kendi ön bilgilerine dayalı olarak 
değerlendirmekte ve genellikle bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen, alternatif fikirler oluşturmaktadır (Köse, 
Çoştu ve Keser, 2003). Tecrübeye dayalı ve kendi içinde bir bütünlük oluşturdukları için değişime dirençli 
bu fikirleri öğrenciler okula gelirken de beraberlerinde getirirler (Yenilmez ve Yaşa, 2008). 

Öğrencilerin coğrafi kavramları anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik yapılan 
araştırmalar, öğrencilerin coğrafi kavramları anlama ve ifade etme konusunda çeşitli zorluklar 
yaşadıklarını ve birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya koymaktadır (Akbaş, 2002; Avcı, 2015; 
Bitlisli, 2014; Çakmak, 2006; Demirkaya ve Karacan, 
2016; Solmaz ve Kaymak, 2012; Yıllar, 2007). 

 
Öğrencilerin özellikle soyut kavramları öğrenirken zorlandıklarını ve bu kavramları ezberlemeye 

çalıştıkları belirtilmektedir (Akbaş, 2002; Akdağ, 2010; Çakmak, 2006). Uygulanan öğretim yöntemi, sınav 
ve not kaygısı gibi faktörlerin de öğrencileri kavramları ezberlemeye yönelttiği ve bu yolla öğrenilen 
bilgilerin kalıcılığının yetersiz olduğu, dolayısıyla anlamlı öğrenmenin sağlanamadığı ifade edilmektedir. 
Bu durum öğrencilerde yeni kavram yanılgılarının oluşmasına da zemin hazırlayabilmektedir (Doğar ve 
Başıbüyük, 2005). 

Günümüz insanının en önemli yardımcılarından birisi hiç şüphesiz haritadır. Harita okuryazarlığı 
sosyal bilgiler dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel beceriler arasında 
yer almaktadır. Doğru bir harita okuryazarlığı için coğrafi koordinatları mutlak anlamda bilmek, 
koordinatlar yardımıyla coğrafi konum kavramını tanımak, matematik konumun sağladığı avantaj ve 
dezavantajları ortaya koyabilmek gerekmektedir. Bu da ancak öğrencilerin, harita ve coğrafi 
koordinatlarla ilgili kavramları tam ve doğru olarak anlayabilmesi ile mümkün olabilmektedir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan harita ve coğrafi 
koordinatlarla ilgili coğrafi kavramları anlama düzeylerini ve bu kavramlara yönelik yanılgılarını tespit 
etmenin amaçlandığı bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. 

 
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Amasya ilindeki ortaokullarda öğrenim 
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gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise Amasya ilindeki dördü merkez (Yeşilırmak Ortaokulu, Abdurrahman 

Kamil Ortaokulu, Amasya İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu), üçü ilçe 
merkezi (Merzifon Cumhuriyet Ortaokulu, Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu, Suluova Cumhuriyet Ortaokulu) 
ve biri köy (Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş Ortaokulu) ortaokulu olmak üzere toplam sekiz okulda 6., 7. 
ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 585 öğrenci oluşturmaktadır. 

 
 

Tablo 1.  

Araştırmanın Örneklem Grubu 

 
Okul 
Kodu 

Okulun Bulunduğu Yer  
6. Sınıf 

Öğrenci 
7. Sınıf 

Sayısı 
8. Sınıf 

 
Toplam 

1 Amasya - Merkez 30 30 30 90 

2 Amasya – Merkez (IHO) 15 15 15 45 

3 Amasya – Merkez (IHO) 15 15 15 45 

4 Amasya - Merkez 30 30 30 90 

5 Merzifon – Merkez 30 30 30 90 

6 Gümüşhacıköy – Merkez 30 30 30 90 

7 Suluova - Merkez 30 30 30 90 

8 Suluova - Köy 15 15 15 45 

 Toplam 195 195 195 585 

 
Veri Toplama Aracı 

Araştırmada seçilen coğrafi kavramların öğrenciler tarafından anlaşılma düzeylerini ve kavram 
yanılgılarını tespit etmek için, araştırmacı tarafından hazırlanan 12 açık uçlu sorudan oluşan bir test 
geliştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçme aracının hazırlanması aşamasında uzman görüşüne başvurulmuş ve 
uzman önerileri dikkate alınmıştır. Testte yer alan soruların, öğrencilerin 
kavramlara yönelik bilgi düzeylerini ve yanlış anlamalarını ortaya çıkarabilecek özellikte olmasına ve 
ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeylerine uygun olmasına özen gösterilmiştir. 
 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri yanıtlar beş ayrı kategoride incelenmiştir. Bu 
kategoriler; 

Anlama: Soru ile ilgili bilimsel cevabın büyün yönlerini içeren cevapları kapsamaktadır. 
 

Sınırlı Anlama: Geçerli olan bilimsel cevabın bir ya da birkaç yönünü içeren fakat bütün yönlerini 
içermeyen cevapları kapsamaktadır. 

Anlamama: Soruyu aynen tekrarlamama, ilgisiz ya da açık olmayan cevaplar bu kategoride yer 
almaktadır. 

Yanlış Anlama: Geçerli olan bilimsel cevaplara alternatif olan öğrenci cevapları bu kategoride 
toplanmıştır. Bu kategorideki öğrenci cevapları çok değişik olabilir ve genellikle bilimsel gerçeklere 
uymayan farklı öğrenci fikirlerini içerir. 

Cevap Vermeme: Boş bırakma, bilmiyorum ya da unuttum şeklinde verilen cevaplar bu kategoride 
toplanmıştır (Akbaş, 2002: 32). 

Her soru için verilen yanıtlar belirlenen kategorilerden hangisine uygunsa o kategoriye dahil 
edilerek incelenmiş, elde edilen sonuçlar frekans dağılımı (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Sorulara 
verilen yanıtların kategorilere göre frekans dağılımını yüzdelerini gösteren tablolar oluşturulmuştur. 
Bunun yanında her kategori için örnek olabilecek öğrenci yanıtları hiçbir değişiklik yapılmadan, olduğu 
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şekliyle aktarılmıştır. 
 
 
 

Bulgular 

Öğrencilerin Harita Kavramını Anlama Düzeyleri 

 

Tablo 2.  

Öğrencilerin Harita Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 25  12,8 113  57,9 11   5,6 12   6,2 34 17,4 

7. Sınıf 9 4,6 121  62,1 15   7,7 1 0,5 49 25,1 

8. Sınıf 5 2,6 105  53,8 12   6,2 3 1,5 70 35,9 

Toplam 39 6,7 339  57,9 38   6,5 16   2,7 153 26,2 

 
Tablo  2’de görüldüğü üzere, harita kavramı  ile ilgili  soruya öğrencilerin %6,7’si anlama, 

%57,9’u sınırlı anlama, %6,5’i anlamama, %2,7’si yanlış anlama ve %26,2’si cevap vermeme kategorisinde 
yanıtlar vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %12,8, 7. sınıf 
öğrencileri için %4,6, 8. sınıf öğrencileri için ise %2,6’dır. 

Harita kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, harita 
kavramını pusula ve kroki kavramları ile karıştırdıkları belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; 
“Yönleri belirten eşya”, “Bir yeri bulmak için kabataslak çizimlere denir” verilebilir. 

 
Öğrencilerin Ölçek Kavramını Anlama Düzeyleri 

 

Tablo 3.  

Öğrencilerin Ölçek Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 19 9,7 53   27,2 23  11,8 71  36,4 29 14,9 

7. Sınıf 10 5,1 28   14,4 11   5,6 76  39,0 70 35,9 

8. Sınıf 4 2,1 22   11,3 15   7,7 55  28,2 99 50,8 

Toplam 33 5,6 103  17,6 49   8,4 202 34,5 198 33,8 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere, ölçek kavramı ile ilgili soruya öğrencilerin %5,6’sı anlama, 

%17,6’sı sınırlı anlama, %8,4’ü anlamama, %34,5’i yanlış anlama ve %33,8’i cevap vermeme kategorisinde 
yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %9,7, 7. sınıf 
öğrencileri için %5,1, 8. sınıf öğrencileri için ise %2,1’dir. 

Ölçek kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, ölçek kavramını 
lejant gibi farklı kavramlarla karıştırdıkları belirlenmiştir. Bunun yanında birçok öğrencinin, büyük ve 
küçük ölçekli haritaların özelliklerini birbiriyle karıştırdıkları tespit edilmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek 
olarak; “Haritada şekillerin ne olduğunu anlamamızı sağlar”, “Büyük yerleri göstermek için büyük ölçek 
kullanırız. Küçük ölçekli yerleri göstermek için küçük ölçek kullanırız” verilebilir. 



 

120 
 

Öğrencilerin Yerel Saat Kavramını Anlama Düzeyleri 

Tablo 4.  

Öğrencilerin Yerel Saat Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 17 8,0 26   13,3 13   6,7 88  45,1 51 26,2 

7. Sınıf 7 3,6 14 7,2 16   8,2 80  41,0 78 40,0 

8. Sınıf 8 4,1 9 4,6 5 2,6 104 53,3 69 35,4 

Toplam 32 5,5 49 8,4 34   5,8 272 46,5 198 33,8 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, yerel saat kavramı ile ilgili soruya öğrencilerin %5,5’i anlama, %8,4’ü sınırlı 

anlama, %5,8’i anlamama, %46,5’i yanlış anlama ve %33,8’i cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 

vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı 6. sınıf öğrencileri için %8,0, 7. sınıf öğrencileri için 

%3,6, 8. sınıf öğrencileri için ise %4,1’dir. 

Yerel saat kavramı ile ilgili soruya anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin çoğunlukla, yerel 
saat kavramını ulusal saat kavramı ile karıştırdıkları belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; 
“Bir ülkenin kendi saati”, “O ülkede saatin kaç olduğunu gösteren saat” verilebilir. 

 
 

Öğrencilerin Özel Konum Kavramını Anlama Düzeyleri 

Tablo 5.  

Öğrencilerin Özel Konum Kavramı İle İlgili birinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 27  13,8 58   29,7 18   9,2 47   24,1 45 23,1 

7. Sınıf 13 6,7 33   16,9 21  10,8 54   27,7 74 37,9 

8. Sınıf 11 5,6 29   14,9 17   8,7 58   29,7 80 41,0 

Toplam 51 8,7 120  20,5 56   9,7 159  27,2 199 34,0 

 
Tablo  5’te  görüldüğü  üzere,  özel  konum  kavramı  ile  ilgili  birinci  soruya öğrencilerin, %8,7’si anlama, 

%20,5’i sınırlı anlama, %9,7’si anlamama, %27,2’si yanlış anlama ve %34’ü ise cevap vermeme kategorisinde 
yanıtlar vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı 6. sınıf öğrencileri için %13,8, 7. sınıf 
öğrencileri için %6,7, 8. sınıf öğrencileri için ise %5,6’dır. 
 

Özel konum kavramı ile ilgili birinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, 
özel konum kavramı ile adres, harita ve matematik konum gibi farklı kavramları karıştırdıkları 
belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; “Bir kişinin evinin adresidir”, “Ülkemizi atlasta 
bulmamızı sağlayan konum” verilebilir. 
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Tablo 6.  

Öğrencilerin Özel Konum Kavramı İle İlgili ikinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 16 8,2 62   31,8 19   9,7 39   20,0 45 23,1 

7. Sınıf 5 2,6 27   13,8 20  10,3 64   32,8 79 40,5 

8. Sınıf 7 3,6 17 8,7 24  12,3 53   27,2 94 48,2 

Toplam 25 4,3 104  17,8 56   9,6 182  31,1 218 37,3 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, özel konum kavramı ile ilgili ikinci soruya öğrencilerin, %4,3’ü anlama, %17,8’i 
sınırlı anlama, %9,6’sı anlamama, %31,1’i yanlış anlama ve %37,3’ü cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 
vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı 6. sınıf öğrencileri için %8,2, 7. sınıf öğrencileri için %2,6, 
8. sınıf öğrencileri için ise %3,6’dır. 

Özel konum kavramı ile ilgili ikinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, özel 
konum kavramı ile matematik konum kavramını birbiriyle karıştırdıkları belirlenmiştir. 

 

Öğrencilerin Matematik Konum Kavramını Anlama Düzeyleri 

Tablo 7.  

Öğrencilerin Matematik Konum Kavram İle İlgili Birinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 64  32,8 13 6,7 19   9,7 43   22,1 56 28,7 

7. Sınıf 26  13,3 17 8,7 27  13,8 52   26,7 73 37,4 

8. Sınıf 19 9,7 16 8,2 13   6,7 40   20,5 107 54,9 

Toplam  110  18,8 46 7,9 59  10,1 135  23,1 236 40,3 

 
Tablo 7’de görüldüğü üzere, matematik konum kavramı ile ilgili birinci soruya öğrencilerin 

%18,8’i anlama, %7,9’u sınırlı anlama, %10,1’i anlamama, %23,1’i yanlış anlama ve %40,3’ü cevap 
vermeme kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için 
%32,8, 7. sınıf öğrencileri için %13,3, 8. sınıf öğrencileri için ise %9,7’dir. 

Matematik konum kavramı ile ilgili birinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, 
matematik konum kavramı ile özel konum ve adres gibi farklı kavramları karıştırdıkları ve bilimsel bilgilerle 
örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; “Mahalle, sokak 
numarasına göre konumu”, “Bir yerin hangi kıtada olduğunu gösteren konumdur” verilebilir. 
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Tablo 8.  

Öğrencilerin Matematik Konum Kavramı İle İlgili İkinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 23  11,8 118  60,5 6 3,1 31  15,9 17 8,7 

7. Sınıf 12 6,2 107  54,9 9 4,6 37  19,0 30 15,4 

8. Sınıf 8 4,1 98   50,3 16   8,2 29  14,9 44 22,6 

Toplam 43 7,4 323  55,2 31   5,3 97  16,6 91 15,6 

 
Tablo 8’de görüldüğü üzere, matematik konum kavramı ile ilgili ikinci soruya öğrencilerin %7,4’ü  

anlama,  %55,2’si  sınırlı  anlama,  %5,3’ü  anlamama,  %16,6’sı  yanlış  anlama  ve %15,6’sı cevap vermeme 
kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtları oranı, 6. sınıf öğrencileri için %11,8, 7. 
sınıf öğrencileri için %6,2, 8. sınıf öğrencileri  için ise %4,1’dir. 
 

Matematik konum kavramı ile ilgili ikinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren 
öğrencilerin, soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdileri belirlenmiştir. 

 

Tablo 9.  

Öğrencilerin Matematik Konum Kavramı İle İlgili Üçüncü Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 38  19,5 26   13,3 12   6,2 65   33,3 54 27,7 

7. Sınıf 25  12,8 27   13,8 14   7,2 80   41,0 49 25,1 

8. Sınıf 29  14,9 14 7,2 19   9,7 73   37,4 60 30,8 

Toplam 92   15,7 67   11,5 45   7,7 218  37,3 163 27,9 

 
Tablo 9’da görüldüğü üzere, matematik konum kavramı ile ilgili üçüncü soruya öğrencilerin %15,7’si  

anlama,  %11,5’i  sınırlı  anlama,  %7,7’si  anlamama,  %37,3’ü  yanlış  anlama   ve %27,9’u cevap vermeme 
kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %19,5, 7. 
sınıf öğrencileri için %12,8, 8. sınıf öğrencileri için ise %14,9’dur. 
 

Matematik konum kavramı ile ilgili üçüncü soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren 
öğrencilerin, soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdileri belirlenmiştir. 

 

Tablo 10.  

Öğrencilerin Matematik Konum Kavramı İle İlgili Dördüncü Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 74  37,9 63   32,3 4 2,1 25   12,8 29 14,9 

7. Sınıf 62  31,8 68   34,9 6 3,1 34   17,4 25 12,8 

8. Sınıf 67  34,4 46   23,6 11   5,6 31   15,9 40 20,5 

Toplam  203  34,7 177  30,3 21   3,6 90   15,4 94 16,1 
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Tablo 10’da görüldüğü üzere, matematik konum kavramı ile ilgili dördüncü soruya öğrencilerin 
%34,7’si anlama, %30,3’ü sınırlı anlama, %3,6’sı anlamama, %15,4’ü yanlış anlama ve %16,1’i, cevap 
vermeme kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için 
%37,9, 7. sınıf öğrencileri için %31,8, 8. sınıf öğrencileri için ise %34,4’tür. 

Matematik konum kavramı ile ilgili dördüncü soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren 
öğrencilerin, soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdileri belirlenmiştir. 

 

Tablo 11. 

 Öğrencilerin Matematik Konum Kavramı İle İlgili Beşinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 20  10,3 108  55,4 13   6,7 22  11,3 32 16,4 

7. Sınıf 11 5,6 86   44,1 2 1,0 45  23,1 51 26,2 

8. Sınıf 9 4,6 71   36,4 10   5,1 41  21,0 64 32,8 

Toplam 40 6,8 265  45,3 25   4,3 108 18,5 147 25,1 

 
Tablo 11’de görüldüğü üzere, matematik konum kavramı ile ilgili beşinci soruya öğrencilerin %6,8’i 

anlama, %45,3’ü sınırlı anlama, %4,3’ü anlamama, %18,5’i yanlış anlama ve %25,1’i, cevap vermeme 
kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %10,3, 7. 
sınıf öğrencileri için %5,6, 8. sınıf öğrencileri için ise %4,6’dır. 

Matematik konum kavramı ile ilgili beşinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren 
öğrencilerin, soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdileri belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Paralel-Enlem Kavramını Anlama Düzeyleri 

Tablo 12. 

 Öğrencilerin Paralel-Enlem Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 50  25,6 67   34,4 5 2,6 40   20,5 33 16,9 

7. Sınıf 22  11,3 54   27,7 8 4,1 69   35,4 42 21,5 

8. Sınıf 14 7,2 35   17,9 17   8,7 61   31,3 68 34,9 

Toplam 86   14,7 156  26,7 30   5,1 170  29,1 143 24,4 

 
Tablo 12’de görüldüğü üzere, paralel-enlem kavramı ile ilgili soruya öğrencilerin %14,7’si anlama, 

%26,7’si sınırlı anlama, %5,1’i anlamama, %29,1’i yanlış anlama ve %24,4’ü cevap vermeme kategorisinde 
yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %25,6, 7. sınıf 
öğrencileri için %11,3, 8. sınıf öğrencileri için ise %7,2’dir. 

Paralel-enlem kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, paralel-
enlem kavramı ile meridyen-boylam ve paralel doğru kavramlarını birbirleriyle karıştırdıkları 
belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; “Ekvatoru dik kesen çizgiler”, “Hiç çarpışmayan iki 
ışındır” verilebilir. 

Öğrencilerin Meridyen-Boylam Kavramını Anlama Düzeyleri 
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Tablo 13.  

Öğrencilerin Meridyen-Boylam Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Vermeme 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 47  24,1 69   35,4 8 4,1 37   19,0 34 17,4 

7. Sınıf 15 7,7 63   32,3 10   5,1 60   31,8 47 24,1 

8. Sınıf 12 6,2 39   20,0 13   6,7 59   30,3 72 36,9 

Toplam 74   12,6 171  29,2 31   5,3 156  26,7 153 26,2 

 

Tablo  13’te  görüldüğü  üzere,  meridyen-boylam  kavramı  ile  ilgili  soruya  öğrencilerin %12,6’sı  
anlama,  %29,2’si  sınırlı  anlama,  %5,3’ü  anlamama,  %26,7’si  yanlış  anlama ve %26,2’si cevap vermeme 
kategorisinde yanıtlar vermiştir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. Sınıf öğrencileri için %24,1, 7. 
Sınıf öğrencileri için %7,7, 8. Sınıf öğrencileri için ise %6,2’ dir. 

Meridyen-boylam kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, 
meridyen-boylam ve paralel-enlem kavramlarını birbirleriyle karıştırdıkları veya soruya bilimsel bilgilerle 
örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; “Doğudan batıya 
uzanan çemberlerdir”, “Dünya’da 180 tane bulunan çizgiler” verilebilir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin harita ve coğrafi koordinatlarla ilgili 
kavramlara yönelik bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve söz konusu kavramlarla ilgili birçok yanlış anlamaya 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin harita ve coğrafi koordinatlarla ilgili kavramları anlama 
düzeylerinin ve kavram yanılgılarının incelendiği benzer çalışmalarda da öğrencilerin bu kavramlara yönelik 
bilgi düzeylerinin düşük olduğu vurgulanmaktadır (Akbaş, 2002; Akdağ, 2010; Çakmak 2006; Demirkaya ve 
Karacan, 2016; Platten 1995). 

Öğrencilerin harita ve coğrafi koordinatlarla ilgili coğrafi kavramları anlama oranının 6.sınıf öğrencilerinde 
daha yüksek olduğu, 7. ve 8. sınıf düzeylerinde ise bu oranın giderek düştüğü belirlenmiştir. Bu durumun 
kavramların öğrenciler tarafından ezberlenerek öğrenilmesinden dolayısıyla bilgililerin kalıcı olamayışından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Öğrencilerin yaşadıkları yerin dünya üzerindeki konumunu kavramakta zorlandıkları ve yön bilgileri 
bakımından eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Bu durum Akbaş (2002) tarafından yapılan çalışmada da 
vurgulanmaktadır. 

Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularda 
zorlandıkları, kavramlara ilişkin bilgileri karşılaştıkları yeni durumlara uygulayamadıkları belirlenmiştir. 
Akbaş (2002) ve Özdemir, Alım ve Yıllar (2007) gibi çalışmalarda da bu durum vurgulanmaktadır. 

Öğrencilerin okuduklarını anlama ve bildiklerini ifade etme konusunda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. 
Buna bağlı olarak kısa cevaplı sorulara yönelmiş, açıklamalı sorulardan ise kaçınmışlardır. Bilgi sahibi 
olmadıkları veya bilgilerinden emin olamadıkları kavramlara ilişkin soruları da çoğunlukla yanıtsız 
bırakmışlardır. Bu durum Akbaş (2002) ve Yıllar (2007) tarafından yapılan çalışmalarda da 
vurgulanmaktadır. 

Öğrencilerin kavramları tanımlarken yanılgı içeren ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanlış 
anlama kategorisinde verilen yanıtların oransal olarak yüksek olmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 
Akbaş (2002) ve Yıllar (2007) tarafından yapılan çalışmalarda da bu durum vurgulanmaktadır. 

 

Öneriler 

Çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir; 

• Kavramların öğrencilerin öğrenme üzerindeki etkisi çeşitli araştırmacılar tarafından 
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belirtilmektedir. Bu nedenle öğretime başlanmadan önce öğrencilerin kavramlara yönelik ön bilgileri 
belirlenmeli ve sahip oldukları kavram yanılgıları giderilmelidir. Bunun yanında kavram öğretimine 
başlanılmadan önce öğrencilerin o kavramla ilişkili diğer kavramları ve temel bilgileri öğrenmiş olmasına 
dikkat edilmelidir. 

• Ders sonunda öğrencilerin kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları belirlenmeli, 
bunları giderici uygulamalar yapılmalıdır. Bunun yanında öğrencilerin kavram yönelik yanlış anlamalarının 
sebepleri irdelenmeli ve önleyici tedbirler alınmalıdır. 

• Öğrenciler özellikle soyut kavramları anlamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle kavramlar günlük 
hayatla ilişkilendirilerek somutlaştırılmalı, dersler görsel materyallerle zenginleştirilmelidir. 

• Öğrencilerin kavramları öğrenirken ders kitaplarıyla sınırlı kalmalarının önüne geçilmeli, 
dersler farklı kaynak ve yöntemler ile desteklenmelidir. 

• Öğrencilerin kavramları anlamlı ve kalıcı şekilde öğrenebilmesi için, bildiklerini günlük hayatta 
kullanmalarını ve problem çözmelerini sağlayacak proje çalışmaları ve uygulamalar yapılmalıdır. 

• Öğrencilerin kavramları daha kolay ve etkili şekilde öğrenmelerini sağlayacak kavram ağları, 
kavram haritaları, kavramsal değişim metinleri gibi kavram öğretim teknikleri kullanılmalı, öğretmenler 
hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri ile bu konuda bilgilendirilmelidir. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ İÇİN SINIF DIŞI EĞİTİM ALANI OLARAK "KURTULUŞ YOLU" (SAMSUN-

TÜRKİYE) 
 

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, 19 Mayıs Üniversitesi, cyilmaz@omu.edu.tr   
 

Özet 

Günümüzde etkin bir yöntem olarak sınıf dışı eğitim giderek önem kazanmaktadır. Eğitimde ileri gitmiş 
ülkeler örnek alınarak mevcut sınıf içi eğitimin zamanla bazı dersler ya da bazı derslerin belli konuları için 
sınıf dışında yapılması gerektiği ülkemizde de uzun süreden beri tartışılmaktadır.  Çünkü eğitim 
etkinliklerinde öğrenme işlevinin hızlanması, pekiştirilmesi ve kalıcı hale gelmesi en çok arzulanan husus 
olmakla birlikte bunu başarmak kolay değildir. Günümüz dünyasında cep telefonu ve bilgisayar oyunları gibi 
çeldiriciler sınıf içinde dikkati dağıtırken, derslere hazırlanma aşamasında da çocuklarımız ve gençlerimizin 
zamanlarının büyük kısmını almakta, onların zihnini yorarak derslere hazır halde gelmelerini 
engellemektedir. Öğrencilerin dikkatlerini toplamak ve belirlenen hedeflere yönlendirebilmek için başvurulan 
başlıca sınıf dışı etkinlikler bilim merkezleri ve müze ziyaretleridir. Ülkelerin gelişmişliği ve bulunulan şehrin 
özelliklerine göre botanik parkları, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, kütüphaneler, doğa okulları ve benzeri 
yerler sınıf dışı etkinlikler için çok çok sık başvurulan diğer mekânlardır. Bütün bunlar için mevcut 
imkânlardan yararlanmak kadar, yeni oluşturulan mekânların da müfredata dâhil edilmesi önemlidir. Aksi 
takdirde özellikle kentlerde yapılan onca çalışma ve oluşturulan tesisler amaç dışı kullanılacak, eğitime 
katkısı olmayacaktır. 

Bir Millî Mücadele ve 19 Mayıs şehri olan Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadeleyi 
başlatmak üzere Samsun’a gelişi, onu getiren gemi, yol arkadaşları, çıktığı iskele, kaldığı otel, karargâh 
binası, Havza'ya doğru yola çıkışı, bu esnada Samsun yöresindeki asayiş durumu, İstanbul Hükümeti'nin 
tavrı, yabancı ülkelerin pozisyonları, yol boyunca takip ettiği güzergâh, konakladığı yerler, konuştuğu kişiler, 
aldığı kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli kilometre taşlarıdır. Samsun 
Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi Akademisyenleri ve yerelden 
alınan desteklerle Samsun'da bu kutlu seferle ilgili olarak çok sayıda eser vücuda getirilmiştir. Araştırmada 
Sosyal Bilgiler, Tarih ve özellikle T.C. İnkılap Tarihi dersleri için başta "Kurtuluş Yolu" olmak üzere, bu 
mekânların açık alan (sınıf dışı eğitim yeri) olarak nasıl kullanılabileceği, hangi mekânların hangi ders, ünite 
ve konular için değerlendirilebileceği üzerinde durulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Sınıf Dışı Eğitim, Sosyal Bilgiler, Millî Mücadele, Kurtuluş Yolu, Samsun. 

 

OUTDOOR CLASSROOM TRAINING AREA FOR SOCIAL STUDIES COURSE AS "INDEPENDENCE 
ROAD" (SAMSUN-TURKEY) 

Abstract 

Nowadays, as an effective method, extracurricular education is gaining importance. In fact, nature 
education / natural education is common in all developed countries. Taking into consideration the countries 
that have advanced in education, it has long been debated in our country that the current classroom 
education should be done outside the classroom for some courses or certain subjects of certain courses. 
Because it is the most desirable issue to accelerate, reinforce and become permanent in educational activities, 
but it is not easy to achieve this. In today's world, distractors such as mobile phones and computer games are 
distracting in the classroom, while taking the most of the time of our children and young people in 
preparation for classes; they prevent them from coming ready for classes by exhausting their minds. The 
main extracurricular activities used to attract the attention of the students and direct them to the 
determined goals are visits to science centers and museums. Botanic parks, zoos, aquariums, libraries, nature 
schools and similar places are other places that are very frequently used for out-of-class activities depending 
on the development of the countries and the characteristics of the city. For all these, it is important to include 
the newly created spaces in the curriculum as well as to make use of the existing facilities. Otherwise, all the 
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works and facilities created especially in the cities will be used out of purpose and will not contribute to 
education. 

A National Struggle and the city of Samsun in 19 May Mustafa Kemal Atatürk's arrival to Samsun to start 
the National Struggle, the ship that brought him, his friends, the quay, the hotel, headquarters, leaving the 
road to Havza, while Samsun The position of public order in the region, the attitude of the Istanbul 
Government, the positions of foreign countries, the route followed along the way, the accommodation, the 
people he spoke to, the decisions he made were important milestones in the struggle for independence of the 
Turkish Republic. With the support of the Governorate of Samsun and Mayor of Samsun and 19 Mayis 
University Academicians and local support, a large number of artifacts were created in Samsun. Social 
Studies, History and especially T.C. The course focuses on how to use these spaces as an open space (out of 
class), especially the "Independence Road" for Revolution History courses, which spaces can be evaluated for 
which courses, units and subjects. 

Key words: Out of Class Education, Social Studies Course, National Struggle, Independence Road, Samsun. 

 

1.Giriş 

Okul her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yerdir. Ancak yaşadığımız yüzyılda eğitim 
öğretimin yapılacağı yerler okul sınırını çoktan aşmış, öğrencilerin daha otantik ortamlarda öğrenme 
faaliyetlerini sürdürmelerinin önü açılmıştır. Artık sınıf içi olduğu kadar sınıf dışı mekanların da öğrenme 
işlevinin gerçekleşmesinde büyük rolü vardır. Müzeler, botanik parkları, hayvanat bahçeleri, 
kütüphaneler, sergiler, ören yerleri, tematik parklar, oyun alanları, gençlik merkezleri, doğa kampları, 
medya organları, gazeteler, dergiler vd.  hepsi birlikte okul kadar etkin öğrenme alanlarıdır. Üstelik sınıf 
içi eğitimden farklı olarak sınıf dışı eğitimde öğrenciler daha özgür, daha istekli, daha çok motive olmuş, 
gerçek hayatla daha çok temas kurulabilen bir imkâna da sahip olmaktadırlar. Okul dışı eğitim, literatürde 
sınıf dışı eğitim, mekân dışı eğitim, arazi uygulamaları gibi farklı isimlerle anılsa da bunların içeriklerine 
bakıldığında, aslında hepsinin aynı amaca hizmet eden süreçler olup, öğrencileri dört duvarla sınırlı 
bırakmadan öğrenmeye yönelttiklerini söylemek mümkündür. Sınıf dışı etkinlikler; öğrencilerin işlenen 
konu ile ilgili ilk elden deneyim kazanmalarını ve okulda öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki 
kurma becerilerinin gelişmesini sağlamakta, gözlem yapma, veri toplama, sonuca ulaşma ve yorum yapma 
yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Tağrikulu ve Yılmaz 2019).  

2.Yöntem 

Türkiye’de ilkokul v ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi için bu amaçlara 
uygun sınıf dışı eğitim alanlarının belirlenmesi ve bir kısım derslerin bu tür yerlerde yapılması önemlidir. 
Samsun bu açıdan şanslıdır. Bugüne kadar oluşturulan aşağıda, metin içinde örnekleri verilen bir kısım 
mekanlar Samsun’da bu dersi alan öğrenciler, ya da il dışından yapılacak organizasyonlarla Samsun’a 
gelecek öğrenci grupları için bu mekanlar sınıf dışı eğitim alanı olarak kullanılabilecek özelliklere sahiptir. 

Bir Millî Mücadele ve 19 Mayıs şehri olan Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadeleyi 
başlatmak üzere Samsun’a gelişi, onu getiren gemi, yol arkadaşları, çıktığı iskele, kaldığı otel, karargâh 
binası, Havza'ya doğru yola çıkışı, bu esnada Samsun yöresindeki asayiş durumu, İstanbul Hükümeti'nin 
tavrı, yabancı ülkelerin pozisyonları, yol boyunca takip ettiği güzergâh, konakladığı yerler, konuştuğu 
kişiler, aldığı kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli kilometre taşlarıdır. 
Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi Akademisyenleri ve 
yerelden alınan desteklerle Samsun'da bu kutlu seferle ilgili olarak çok sayıda eser vücuda getirilmiştir. 
Sosyal Bilgiler, Tarih ve özellikle T.C. İnkılap Tarihi dersleri için kullanılabilecek mekanlar aşağıda 
gösterilmiştir.  

Bu araştırmada Kurtuluş Yolu güzergâhının ortaya çıkışı, bu süreçte yapılan çalışmalar, uygulama 
safhasına geçiş ve bugün gelinen nokta üzerinde durulmuştur. Sürecin başından itibaren her aşamada işin 
içinde bulunmamızdan dolayı ayrıca kaynak gösterilmemiş, basın-yayın ve internet ortamında çıkan 
haberler dahil herhangi bir referansa atıf yapılmamıştır. Şüphesiz çalışmaların hepsi metinde verilen 
bilgilerden ibaret değildir. Zaman içinde yeni araştırmalar yapılacak, tereddütlü konular açıklığa 
kavuşacak, özellikle dönemin tarihsel olayları ve bu olayların geçtiği coğrafya ile ilgili bilgilerimiz 
artacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak da hat boyunca yeni düzenlemeler yapılması, yanlış bilinenlerin 
düzeltilmesi, daha başka neler eklenebilir hususunda dışa açık çabalar devam edecektir. Bu itibarla konu 
yazılanlardan ibaret olmayıp, önü açık bir araştırmadır.  
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Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası ve Kurtuluş Yolu’nun Samsun il sınırları içindeki güzergâhı. 
 

3.Bulgular 

Bu araştırmada elde edilen bulgular esas olarak üç başlık altında özetlenebilir. İlk olarak Samsun il 
merkezinde Millî Mücadele ile ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalar, mekânsal düzenlemeler, 
restorasyon çalışmaları üzerinde durulmuştur. İkinci olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs 
1919’da karaya ayak bastıkları Tütün İskelesi’ne ithafen (artık dolgu sahası içinde kalan bu iskelenin asıl 
yerinden biraz daha uzakta) temsili olarak yeniden inşa edilen İlkadım İskelesi’nden Amasya sınırına 
kadar olan kesimi kapsamakta olup, bu kesimde Kurtuluş Yolu ile ilgili olarak, yolun tespiti ve tescili ile 
ilgili çalışmalardan bahsedilmiştir. Üçüncü olarak ise Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında özellikle Sosyal Bilgiler ve yakın dersler için sınıf dışı eğitim alanı olarak nasıl 
kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.  

3.1. Samsun il merkezinde yapılan çalışmalar: 

Bandırma Gemisi’nin benzerinin yapılarak ziyarete açılması bunların başında gelmektedir. Kurtuluş 
Yolu Projesi ile birlikte Bandırma Gemi Müze çevresi yeniden düzenlenmiştir (Şekil 2). Kurtuluş Yolu’nun 
başlangıç noktası olarak sahil bandı yeniden düzenlenmiş (Şekil 3) ve bu kesimde Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının Samsun’a çıkışları canlandırılmıştır (Şekil 4). 
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Şekil 2. Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi. 
 
 

 
Şekil 3. 1919’da Samsun Limanı’nda iskeleler, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının karaya ayak bastıkları 
Tütün İskelesi, o günlerin hatırasını canlandırmak üzere hemen yakınında inşa edilen İlkadım İskelesi ve 
Kurtuluş Yolu’nun başlangıcı. 
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Şekil 4. Kurtuluş Yolu’nun başlangıcı olan temsili İlkadım İskelesi, İskeleye yanaşmış temsili Bandırma 

Gemisi ve iskele üzerinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının karaya çıkışları ve onları karşılayan 
Samsunlulara ithafen yapılmış o günün kahramanlarına ait heykeller. 

 

3.2. Samsun-Havza arasın güzergâhta yapılan çalışmalar: 

Güzergahın 30. km’sinde bulunan Çakallı Han yaklaşık 800 yıllık bir maziye sahip olup 1940’lı yıllara 
kadar hizmet vermiştir. Çakallı Han’ın restorasyonu daha önce (2011’de) Samsun İl Özel İdaresi 
tarafından başlatılmıştı. Kurtuluş yolu çalışmaları ile birlikte Çakallı Han tekrar ele alınmış, çevresi ile 
birlikte düzenlenmiş, hemen yakınında bulunan Çakallı Köprüsü elden geçirilmiş, kırsal mimari dış 
görünüm olarak iyileştirilmiş (Şekil 5), han lokanta olarak tekrar hizmete açılmıştır (Şekil 6). Hanın 
bahçesinde bu güzergahtan daha önce geçmiş seyyahların bu bölge ile ilgili olarak kaydettikleri notlar 
camekanlar içinde sergilenmiş, Kurtuluş Yolu güzergahının yeni bir hat olmadığı, tarihsel süreçte yoğun 
olarak kullanıldığına dikkat çekilmek istenmiştir (Şekil 7). Bütün bunlara ek olarak ayrıca yol güzergahı 
üzerinde 1950’lere kadar kullanılan bazı araç gereçler de o günün şartlarına uygun olarak yerleştirilerek o 
günlerin ulaşım şartları temsili olarak gösterilmeye çalışılmıştır (Şekil 8). 
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Şekil 5. Çakallı Han restore edilmeden önce harabe halindeydi. Kurtuluş Yolu projesi ile birlikte çevre 
düzenlemesi yapılmış, Çakallı Köprüsü tamir edilmiş, kırsal mimari örnekleri elden geçirilmiştir. 
 
 

 
Şekil 6. Çakallı Han restore edildikten sonra işlevsel hale getirilmiş, meşhur Çakallı menemeninin yapıldığı 
otantik bir lokantaya dönüştürülmüş, ziyaretçiler için önemli bir ziyaret yeri olmuştur. 
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Şekil 7. Çakallı Han çevresinde bu güzergahı kullanan ve eserlerinde bu bölgeye yer veren seyyahların 
anısına cam panolar yapılmış, seyyahların isimleri ve bu güzergahla ilgili yazılanlar panolarda 
sergilenmiştir. 
 

 
Şekil 8. Eski bilgilerden faydalanılarak ulaşım araçları tespit edilmiş, bunların benzerleri Kurtuluş Yolu 

güzergâhına yerleştirilerek tarih yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. 1920’lerin başlarında Samsun – 
Havza arasında karayolu ulaşımında kullanılan araçları gösteren fotoğraflar ve o günleri hatırlatan eski 
ulaşım araçlarına Kurtuluş Yolu güzergâhında yer verilmesi. 
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Yine bu çalışmalar esnasında güzergâh üzerindeki küçük hanlar ve camiler onarılmış, Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının kullandığı yıkık köprüler yeniden inşa edilmiştir (Şekil 9).  

 
Şekil 9. Çalışmalar esnasında eski hanlar ve evlerin dış görünümlerine müdahaleler yapılırken, Mustafa 

Kemal ve arkadaşlarının üzerinden geçtikleri yıkılmış köprüler de aynı yerde yeniden inşa edilmiştir. 

Çalışmalar sırasında en çok tarihi eser barındıran köylerden biri olan Üçhanlar’a özel önem verilmiştir. 
Buradaki köprü tamir edilmiş, hanlar restore edilerek o günün şartlarına uygun eşyalar kullanılarak 
ziyarete açılmıştır (Şekil 10).  

 
Şekil 10. Samsun’dan yola çıkan kervanların Çakallı Han’dan sonraki ikinci durakları Üçhanlar idi. 

Çalışmalar esnasında Üçhanlar köyü bütünüyle gözden geçirilmiş, köy genelinde düzenlemeler yapılmış, 
burada bulunan köprü ve hanlar restore edilmiş, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için çeşitli panolar 
dikilmiştir. 
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Kurtuluş Yolu üzerindeki en önemli duraklardan biri de Havza’dır. Millî Mücadele’nin ilk işaret 
fişeklerinden biri burada atılmış, Havzalılar Mustafa Kemal’e daha ilk günden verdikleri destekle tarihe 
altın harflerle geçmişlerdir. Havza’da Mustafa Kemal’in kaldığı ve karargâh olarak kullandığı bina 
kamulaştırılarak müzeye dönüştürülmüş, sonrasında restore edilerek Havza mitingi ve diğer faaliyetler 
bilgi panoları şeklinde burada sergilenmeye başlamıştır (Şekil 11). 

 
Şekil 11. Mustafa Kemal’in Havza’da kaldığı otel uzun yıllar müze olarak hizmet vermişti. Kurtuluş Yolu 

çalışmaları esnasında bina yeniden elden geçirilmiş, içinde muhafaza edilen eşyalara ilave olarak Mustafa 
Kemal’in Havza günlerine ait belge ve bilgiler odaların duvarlarına asılarak müze daha işlevsel hale 
getirilmiştir. 

 

 

Şekil 12. Proje ilk olarak “Atayolu” adıyla anılmış, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 
isim “Kurtuluş Yolu” olarak değiştirilmiştir.  
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3.3. Güzergâhın tanıtımı, eğitime ve turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar: 

Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında özellikle Sosyal Bilgiler ve yakın dersler için 
sınıf dışı eğitim alanı olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili tespitler (Şekil 12-13).  

 
Şekil 13. Ulusal ve yerel basında Kurtuluş Yolu’nun önemini vurgulayan manşetlere örnekler; “Kurtuluş 
Yolu”nun tespiti, tescili, yeniden inşası, tanıtımı ve turizme kazandırılması süreçlerinde ulusal basında yer 
alan haber başlıkları. 
 

Sonuç ve Tartışma 
 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Özel Amaçları başlığı altında şu hususlara özellikle yer 
verilmiştir (MEB 2018:8); -“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen 
ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri”, -“Türk 
kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel 
mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri”, -“Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi 
özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini 
geliştirmeleri”, -“Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve 
olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları”. 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında dikkat edilmesi beklenen hususlardan biri 
de şudur (MEB 2018:10); “Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan da faydalanmaya önem 
verilmelidir. Bu çalışmalar okulun yakın çevresinden (okul bahçesi gibi) pazaryerine, resmî dairelere, 
fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî yapılar, 
anıtlar, müze-kentler, savaş alanları, sanal müze gezisi vb.) yönelik olabilir. Ayrıca uygun konularda sözlü 
tarih ve yerel tarih çalışmaları da yapılmalıdır”. 

Samsun’da bulunan Kurtuluş Yolu güzergâhı Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarına uygun olarak sınıf dışı 
eğitim alanı olarak kullanılmaya başlandığında tüm bu beklentileri karşılayacak özelliklere sahiptir. 
Küreselleşen dünyada dün egemen güçler nasıl ülkemize ve milletimize düşman olmuş ise bugün de fark 
eden bir şey yoktur ve aynı tehditler fazlasıyla devam etmektedir. Hür ve bağımsız kalmak istiyorsak 
geçmişte başardığımız Millî Mücadele ruhuna bugün de ihtiyacımız vardır. Bu itibarla;  

-Tarih sadece arşiv vesikalarına dayanamaz, sadece belgeler incelenerek tarih yazılamaz. Tarihî 
olayların yaşandığı mekanların görülmesi gerekir. O mekânın verdiği ilham yerinde yaşanmalı, yeni 
fikirlere ortam hazırlamalıdır. 

-Biz coğrafyacıların laboratuvarı arazidir. Biz diyoruz ki tarihçiler de olayların yaşandığı araziyi 
görmeli, mekânları tanımalı, o hissi yaşamalıdır. 

-Dünyada benzer öneme sahip rotalar turizme açılmış ve açılmaktadır. Turizm acenteleri yoluyla bu 
rotanın da dünyadaki diğer tarihsel öneme sahip rotalara eklenmesi sağlanmalıdır. Seyyahların izinden 
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gitmek bu yolu Batılılar için cazip kılarken biz buna Kurtuluş Yolu konseptini ekleyerek iki kat değer 
katabiliriz. 

-Çanakkale ve Sarıkamış örneklerinden hareketle “Kurtuluş Yolu”nun da Türkiye için önemli tarihî 
mekanlardan biri olduğu gerçeği kabul edilmelidir. 

-19 Mayıs ruhunu gençlere anlatamazsak bunun bilimini yapmanın kime ne faydası var? Bu nedenle 
millî bilinç ve ruhu yaşatmak ve canlı tutabilmenin en kolay yolu tarih derslerini güçlendirmek yanında bu 
dersleri mümkün olduğu kadar ilgili mekanlarda yapmaktır. 

-Bunu sadece turizm olarak değil, ülkemizin geleceği için yapmalıyız.  Gençlere tarihsel ve kültürel 
birlikteliği aşılamalı, bu yolda gereken tedbirleri almalıyız. 

-Müfredatları bu anlamda gözden geçirmeliyiz. Bu tarihi yolculuk bütün ayrıntıları ile ortaya konulmalı 
bizzat yerinde yaşatılarak gösterilmelidir. 

Bütün bunlar için yapılması gereken işlerden biri de bir an önce uzmanlardan oluşan bir akademik 
kurul oluşturulmalı, konu ve mekân ile ilgili yayınlar taranarak gerekli bilgiler toplanmalı bu güzergâhta 
ders olarak bunlar nasıl yeni nesle ve ilgililere aktarılabilir konusu daha çok çalışılmalıdır. Bunun için de; 
güzergâh boyunca bu bilgilerin ziyaretçilere ve öğrencilere hangi aşamada ne ölçüde aktarılacağı 
belirlenmeli, istasyonlar tespit edilmeli, uygun yerlerde konferans merkezi benzeri açık veya kapalı 
alanlar oluşturulmalıdır. Ayrıca; belgesel, film, klip benzeri çekimler buraya yönlendirilerek fazladan 
tanıtım imkanları araştırılmalı, bu filmler yoluyla güzergâhın tanıtımı yapılmalıdır. 

Atalarımızın büyük bedeller ödeyerek, bin bir zorluk ve yokluk içinde kurduğu Cumhuriyetimizi 
gençlerimizin her zaman koruyacağına ve ecdadımıza layık olarak çalışacaklarına inanmak için onlar 
adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu unutmayalım.  Biz Kurtuluş Yolu’na böyle bakıyoruz. 
Kurtuluş Yolu’nu öğrencilerimizle gezelim, görelim. Çok çalışalım, uyanık olalım, tarihten ders çıkartalım 
ve inşallah yeni bir “Kurtuluş Yolu”na ihtiyaç duymayalım. 

 
Kaynaklar 

 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4,5,6 ve 7. Sınıflar), 

MEB Yay., Ankara. 

Tağrikulu, P. - Yılmaz, C. (2019). Investigation of contribution of outdoor education to spatial problems 
and their solutions”, (Sınıf dışı eğitimin mekânsal sorunların tespitine ve çözümlerine katkısının 
incelenmesi), International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 23-39. 

Fotoğraflar 

Cevdet Yılmaz Fotoğraf Arşivi 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Arşivi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN UNESCO KÜLTÜREL MİRAS ÖĞELERİNE İLİŞKİN 
BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
 

Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. sabancelikoglu@hotmail.com. 
Öğrenci Damla YİĞİT, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 
Öğrenci Nalan HOROZAL, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 

 
Özet 

Sosyal Bilgiler dersi gelişen dünyaya ayak uydurabilecek, uyum sağlayabilecek etkili bir vatandaş 
yetiştirme amacı ile bireylere içinde yaşadıkları toplumun kültürü ve değerleri ile ilgili bilgi ve deneyim 
sağlamaktadır. Böylece birey toplumsallaşırken aynı zamanda çevreye uyum sağlamakla beraber; saygılı, 
hoşgörülü bireyler yetişmesini sağlayarak sosyal bilgiler dersinin amacına da ulaşmış olmaktadır. Bunu 
yaparken de kültürden yararlanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelmiş somut ve somut olmayan 
birçok kültürel varlık mevcuttur. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, öğrenme alanları içerisinde UNESCO 
tarafından koruma altına alınan değerlere yer verilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine 
ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde (survey) bir çalışmadır. Araştırmaya 
Zonguldak iline bağlı Ereğli ilçesindeki 6 farklı ortaokullarda öğrenim gören 224 6.sınıf öğrencisi katılmıştır. 
Örnekleme yöntemi olarak amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 
seçilmiştir. Bu bağlamda ilçedeki farklı sosyo-ekonomik yapıdaki okullar örneklem alınmıştır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğeleri 
anketi kullanılmıştır. Veri toplama aracının geliştirilmesi sürecinde ortaokul 5. ve 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programı ve sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Ölçme aracının kapsam geçerliliği için 
uzman görüşü alınmıştır. Ölçme aracında Türkiye’deki UNESCO kültürel miras öğelerine (Topkapı Sarayı, 
Nemrut, Safranbolu Şehri, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Truva Antik Kenti, 
Cumalıkızık, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Pamukkale ve Efes) ilişkin birer görsel verilmiş, her bir görsel 
için ilk 3’ü ilgili kültürel mirasa ilişkin bilgiyi, sonuncusu ise bu bilgiyi nasıl öğrendiğini ölçmeye yönelik 
toplam 4’er adet madde yer almıştır. Ayrıca ilgili kültürel miras öğelerinin Türkiye dilsiz harita üzerinden 
eşleştirilmesine ilişkin bir bölüme ölçme aracında yer almıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik 
ortalama, puanlar normal dağılım sergilediğinden bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi 
düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin doğrudan yaşantı yoluyla öğrendiği kültürel 
miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kültürel miras öğelerine ilişkin 
bilgi düzeyleri mekânsal yakınlığa göre artış gösterirken bilgiyi öğrenme şeklinin de değişim gösterdiği 
anlaşılmıştır. Kültürel miras öğelerine ilişkin en yüksek bilgi düzeyi Safranbolu Şehri, Göreme Milli Parkı ve 
Kapadokya ile Pamukkale öğelerine ait iken,  en düşük bilgi düzeyi Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası ile Cumalıkızık öğelerine aittir. Dilsiz harita eşleştirmesi üzerinden yapılan analize göre 
öğrencilerin kültürel miras öğelerine ilişkin orta düzeyde olan bilgi düzeylerini haritaya yansıtma konusunda 
daha düşük düzeyde başarı gösterdiği görülmüştür. Kültürel miras öğelerine ilişkin bilginin öğrenme 
yollarına ilişkin analiz sonuçlarına göre en fazla internet ve ders kitabı üzerinden öğrenme gerçekleştiği, 
buna karşın belgesel ve kültürel dergi okuma yoluyla elde edilen bilgi düzeyinin ise sınırlı kaldığı ortaya 
çıkmıştır. Öğrencilerin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığı, buna karşın baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, evde internet olma durumu gibi 
demografik maddelerde belirgin farklılaşmalar belirlenmiştir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeyleri üzerinde yerinde 
görmenin en etkili yol olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bu konunun öğretiminde gezi gözleme daha fazla yer 
verilmelidir. Bununla birlikte mekânın uzaklığı ve ulaşımın belli bir maliyet ve risk barındırması gibi 
unsurlar gezi gözlemi sınırlandırmaktadır. Bu durumda artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarından 
yararlanılarak kültürel mekânların sınıf ortamına getirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca görsel ve video 
destekli ders içeriklerinin hazırlanması başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin 
belgesel izleme ve kültürel dergi okuma alışkanlığı geliştirmesi kalıcı ve etkili öğrenmeye katkı sağlayacaktır. 
Bunun için okul kütüphanelerinde doğal ve kültürel değerleri tanıtan periyodik dergilere yer verilebilir, 
konularla ilgili belgesel izleme etkinlikleri gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Kültürel Miras Eğitimi, Kültürel Miras Bilgi Düzeyi. 
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A RESEARCH ON THE KNOWLEDGE LEVEL OF JUNIOR HIGH SCHOOL 6TH GRADE STUDENTS 
REGARDING UNESCO CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN TURKEY  

Abstract 

Social Studies class provides the individuals with the information and experience regarding the culture 
and values of the society they live in on the purpose of upbringing influential citizens who are able to keep 
pace with and accommodate themselves to the developing world. By this way, the individual becomes 
socialized while adapting to the environment and also the objective of social studies class is achieved by 
ensuring the education of respectful, broad minded individuals. Social studies class benefits from the culture 
when doing that. There are many tangible and non-tangible cultural properties from past to present. Within 
the scope of Social Studies class, the properties listed by UNESCO are given place within the fields of study. 

The objective of this research is the determination of the knowledge level of junior high school 6th grade 
students regarding UNESCO cultural heritage elements in Turkey. The research is a study in survey model. 
224 6th grade students receiving education at 6 different junior high schools in Ereğli District of Zonguldak 
province have participated in the research. Maximum variation sampling method among the purposeful 
sampling methods has been chosen as the sampling method. In this sense, samples have been collected 
throughout the district from the schools having different socio-economic structures. Questionnaire for 
UNESCO cultural heritage elements in Turkey, which is developed by the researchers, has been used for data 
collection tool in the research. During the process of data collection tool development, the social studies 
teaching program and the social studies textbooks intended for junior high school 5th and 6th grades have 
been reviewed. Expert opinion has been received for the content validity of assessment tool. In the assessment 
tool, a visual related to one each of the UNESCO cultural heritage elements in Turkey (Topkapı Palace, 
Nemrut Mountain, City of Safranbolu, Ani Archeological Site, Grand Mosque and Hospital of Divriği, Ancient 
City of Troy, Cumalıkızık Village, Göreme National Park and Cappadocia, Pamukkale and Ephesus) have been 
provided, and 4 articles have been given place, whereas the first 3 of such articles were intended to assess the 
knowledge related to the respective cultural heritage while the last one is to assess from where such 
knowledge has been learned. Besides, a section in which it is requested for the cultural heritage elements to 
be matched on the blank Turkey map has been given place in the assessment tool. Since frequency, 
percentage, arithmetic average and points represented normal distribution, t-test and one way analysis of 
variance have been used for the analysis of data.  

According to the analysis results, it is concluded that the knowledge of students related to the UNESCO 
cultural heritage elements in Turkey is at medium level. It is established that the knowledge level of the 
individuals related to the cultural heritage elements learned through direct experience is higher. It is 
understood that the knowledge levels related to the cultural heritage elements increase depending on the 
spatial vicinity while the manner of learning the knowledge changes. The highest level of knowledge related 
to the cultural heritage elements is associated with the City of Safranbolu, Göreme National Park and 
Cappadocia and Pamukkale elements while the lowest level of knowledge is associated with Ani 
Archeological Site, Grand Mosque and Hospital of Divriği and Cumalıkızık Village. According to the analysis 
made through the blank map matching, it is observed that the students demonstrated a lower level success in 
reflecting their middle level of knowledge related to the cultural heritage elements on the map. According to 
the analysis results related to the way of learning the knowledge related to the cultural heritage elements, 
the learning is realized through the internet and textbooks the most, however, the knowledge level acquired 
by means of documentaries and cultural magazine readings is limited. It is established that the knowledge 
levels of the students related to the UNESCO cultural heritage elements in Turkey do not differ depending on 
gender, however it is observed that there are significant differentiations based on demographic factors such 
as father’s level of education, mother’s level of education and internet availability at home. 

In conclusion, it is understood that seeing on-site is the most effective way on the levels of knowledge 
related to the UNESCO cultural heritage elements in Turkey. Therefore, field excursions must be given a wider 
place in the teaching of this subject. However, the factors such as the distance of sites as well as the costs and 
risks of transportation limit the field excursions. In this situation, bringing the cultural sites to the classroom 
environment by taking advantage of augmented virtual reality applications will be beneficial. Besides, 
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preparing visual and video supported lesson contents will make contribution to the increase of success level. 
Developing the students’ documentary watching and cultural magazine reading habits will make 
contribution to permanent and effective learning. In order to achieve this, periodical magazines introducing 
natural and cultural properties may be given place at the school libraries and events for watching 
documentaries related to the subjects may be organized. 

Keywords: Social Studies, Cultural Heritage Education, Level of Cultural Heritage Knowledge 

Giriş 

Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 
ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin şeklinde tanımlanmıştır (TDK Türkçe Sözlük, 1998). 
Kültürün maddi ve manevi diye ayırabileceğimiz iki yönü vardır. İnsanların yarattığı bütün araç ve 
gereçler maddi kültüre; yine insanın yarattığı bütün anlamlar, değerler, kurallar manevi kültüre örnektir. 
(Kongar, 2003). Toplumların yaşam birikimini yansıtan kültürün temel özellik ve ilkeleri “öğrenilir olma”, 
“tarihi ve sürekli olma”, “toplumsal olma”, “ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemi olma”, “değişme” ve 
“bütünleştirici olma” biçimindedir (Güvenç, 2004; Güvenç, 2005). 

İlköğretim kültürel farkındalığın yaratılmasında ve kültürel miras eğitimi verilmesinde önemli bir 
eğitim basamağıdır. Kültür ve kültürel miras bireylerin kimlik algısı, özsaygısı ve onuru için büyük önem 
taşımaktadır (World Bank, 1999). Kültürel miras eğitiminde öğrencilerin tarihin ve kültürün temel 
kavramlarını ve ilkelerini kavramaları amaçlanmaktadır (Çulha Özbaş, 2009). İlköğretimde kültürel miras 
eğitimi Sosyal Bilgiler dersi kapsamında verilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi öğrencilere içinde yaşadıkları 
toplumu, çevreyi ve dünyayı tanıtırken kültür konusunu da içerir (Çengelci, 2012). Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı’nın özel amaçlarından birisi Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri 
kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini 
kabul etmeleridir ( MEB, 2018). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında kültür konularına “Kültür ve 
Miras” öğrenme alanı içerisinde yer verilmektedir. Kültür ve miras öğrenme alanı, Türk kültürünü 
oluşturan temel ögelerden hareketle kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlayacak bir millî bilincin 
oluşturulmasını amaçlamaktadır (MEB, 2018). 

Ülkemizin konumu, yerleşim için elverişli coğrafi özelliklere sahip olması, iskân tarihinin çok eskilere 
dayanmasına neden olmuştur. Anadolu’da geçmişten günümüze birçok medeniyet kurulmuş ve bu durum 
ülkemizin zengin kültürel mirasa sahip olmasında etkili olmuştur (Gümüşçü, 2018). Bu durum ülkemizin 
zengin kültürel mirasa sahip olmasında etkili olmuştur (Gümüşçü, 2018). Kültürel miras, toplumun ortak 
geçmişini anlatan, toplumun dayanışma ve birlik duygularını kuvvetlendiren, insanların tarih boyunca 
biriktirdikleri tecrübelerin ve geleneklerin sürekliliğini sağlayan, gelecekteki yapılanmalara yön veren 
değerlerdir. Kültürel miras geçmişle bugün arasında ilişki kurarak, yaşadığımız kültüre ve dünyaya temel 
oluşturur ve geleceğin oluşturulmasında yol gösterirken manevi anlamda da insan yaşamını zenginleştirir 
(Kültürel Mirasın Korunması İSMEP Rehber Kitapları, akt: Öksüz Kuşçuğlu ve Taş, 2017). 

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları 
dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak 
amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı 
kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” 
kabul edilmiştir (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). 

UNESCO’nun koruma ve kültürel miras hakkındaki bilinçlenme çabalarını destekleyen en etkin aracı, 
en geniş katılımlısı ve en çok bilineni Dünya Miras Listesi’dir (Ekinci, 2012; akt: Şakacı, 2015.). UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne ülkemizde bulunan 18 adet kültürel varlık alınmıştır 
(http://whc.unesco.org/en/list/). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi bazı kültürel ve doğal varlıklarımız, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 
almaktadır. Bunlardan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ile Pamukkale-Hierapolis hem kültürel, hem de 
doğal miras olarak listede bulunmaktadır. Bunun yanı sıra UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer 
alan 3’ü karma (kültürel/doğal), 3’ü doğal  ve  72’si kültürel  olmak  üzere  toplam  78  adet  varlık, 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaya adaydır. 

 
 
 
 

http://whc.unesco.org/en/list/
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Tablo 1. 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’de Yer Alan Varlıklar 

Sıra UNESCO Varlıkları 
Bulunduğu 

İl 

Listeye 

Alındığı 

Yıl 

Türü 

1 İstanbul’un Tarihi Alanları İstanbul 1985 Kültürel 

2 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas 1985 Kültürel 

3 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Nevşehir 1985 Kültürel ve Doğal 

4 Hattuşa (Boğazköy)- Hitit Başkenti Çorum 1986 Kültürel 

5 Nemrut Dağı Adıyaman 1987 Kültürel 

6 Xanthos- Letoon Antalya-Muğla 1988 Kültürel 

7 Pamukkale- Hierapolis Denizli 1988 Kültürel ve Doğal 

8 Safranbolu Şehri Karabük 1994 Kültürel 

9 Troya Antik Kenti Çanakkale 1998 Kültürel 

10 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Edirne 2011 Kültürel 

11 Çatalhöyük Neolitik Kenti Konya 2012 Kültürel 

12 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı İzmir 2014 Kültürel 

13 Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 

İmparatorluğunun Doğuşu 
Bursa 2014 Kültürel 

14 Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Diyarbakır 2015 Kültürel 

15 Efes İzmir 2015 Kültürel 

16 Ani Arkeolojik Alanı Kars 2016 Kültürel 

17 Afrodisias Aydın 2017 Kültürel 

18 Göbeklitepe Arkeolojik Alanı Şanlıurfa 2018 Kültürel 

Sosyal Bilgiler dersi gelişen dünyaya ayak uydurabilecek, uyum sağlayabilecek etkili bir vatandaş 
yetiştirme amacı ile bireylere içinde yaşadıkları toplumun kültürü ve değerleri ile ilgili bilgi ve deneyim 
sağlamaktadır. Böylece birey toplumsallaşırken aynı zamanda çevreye uyum sağlamakla beraber; saygılı, 
hoşgörülü bireyler yetişmesini sağlayarak sosyal bilgiler dersinin amacına da ulaşmış olmaktadır. Bunu 
yaparken de kültürden yararlanmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşabilmiş somut ve somut olmayan 
birçok kültürel varlık mevcuttur. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, öğrenme alanı içerisinde UNESCO 
tarafından koruma altına alınan değerlere yer verilmektedir. 

Yenilenen sosyal bilgiler programında (Birey ve Toplum; Kültür ve Miras; İnsanlar, Yerler ve Çevreler; 
Bilim, Teknoloji ve Toplum; Üretim, Dağıtım ve Tüketim; Etkin Vatandaşlık; Küresel Bağlantılar olmak 
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üzere) yedi öğrenme alanı vardır. Bu öğrenme alanlarından UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan doğal 
varlıklarımız ve tarihi alanlarımızdan bazılarına 5. ve 6. sınıflardaki öğrenme alanlarında değinilmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültürel ve doğal değerlerimizden 7’sine ders 
kitaplarında değinilmediği, buna karşın 5.sınıfta 15 kez, 6. sınıfta 11 kez olmak üzere toplam 26 kez söz 
konusu varlıklarımızdan bahsedildiği görülmektedir. 

Tablo 2.  
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültürel mirasımız 
Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’ 

ye Ait Eserler 

Bulunduğu 

İl 

Bulunduğu 

Bölge 

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında  

Değinilen Öğrenme Alanları  

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası  Sivas Doğu Anadolu 6. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya 

(Karma Miras Alanı)  

 

Nevşehir İç Anadolu 5. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanında 

değinilmiştir. 

5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Hattuşa: Hitit Başkenti  Çorum Karadeniz 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Nemrut Dağı  

 

Adıyaman Güneydoğu 

Anadolu 

5. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanında 

değinilmiştir. 

Hieropolis-Pamukkale (Karma 

Miras Alanı)  

Denizli Ege  5. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanında 

değinilmiştir. 

Xanthos-Letoon  Antalya Akdeniz 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Safranbolu Şehri  

 

Karabük Karadeniz 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Truva Arkeolojik Alanı  

 

Çanakkale Marmara 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi 

(2011)  

Edirne Marmara 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Çatalhöyük Neolitik Alanı (2012)  Konya İç Anadolu 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 

İmparatorluğunun Doğuşu  

Bursa Marmara 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

6. sınıf Üretim Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında 

değinilmiştir. 

Bergama Çok Katmanlı Kültürel 

Peyzaj Alanı  

İzmir Ege 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri Kültürel Peyzajı  

Diyarbakır Güneydoğu 

Anadolu 

5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Efes Antik Kenti İzmir Ege 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Ani Arkeolojik Alanı  

 

Kars Doğu Anadolu 6. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında değinilmiştir. 

Aphrodisias  Aydın Ege 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında değinilmemiştir. 

Göbeklitepe Şanlıurfa Şanlıurfa Güneydoğu 

Anadolu 

5 ve 6. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanında 

değinilmiştir. 
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Bu araştırmanın amacı ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine 

ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin UNESCO 
kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

Çalışma alanını Zonguldak ilinin Ereğli İlçesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak ilçenin farklı 
kesimlerinde, farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip kesimlerinde yer alan 6 farklı okul seçilmiştir (Harita 
1). 

 
Harita1. Ereğli İlçesinin Konum ve Topoğrafya Özellikleri. 
 

Yöntem 

Araştırma bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplamasını amaçlayan 
(Büyüköztürk, Akgün Demirel, Karadeniz ve Kılıç 2018:15) tarama modelinde (survey) bir çalışmadır.  

Araştırmaya Zonguldak iline bağlı Ereğli ilçesindeki 6 farklı ortaokulda öğrenim gören 224 6.sınıf 
öğrencisi katılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu bağlamda ilçedeki farklı sosyo-ekonomik yapıdaki okullar örneklem 
alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Türkiye’nin 
UNESCO kültürel miras öğeleri anketi kullanılmıştır. Veri toplama aracının geliştirilmesi sürecinde 
ortaokul 5. ve 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. 
Ölçme aracının kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır.  

Ölçme aracında Türkiye’deki UNESCO kültürel miras öğelerine (Topkapı Sarayı, Nemrut, Safranbolu 
Şehri, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Truva Antik Kenti, Cumalıkızık, Göreme Milli 
Parkı ve Kapadokya, Pamukkale ve Efes) ilişkin birer görsel verilmiş, her bir görsel için ilk 3’ü ilgili 
kültürel mirasa ilişkin bilgiyi, sonuncusu ise bu bilgiyi nasıl öğrendiğini ölçmeye yönelik toplam 4’er adet 
madde yer almıştır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Pamukkale ile ilgili görsel ve maddeler. 

Ayrıca ilgili kültürel miras öğelerinin Türkiye dilsiz harita üzerinden eşleştirilmesine ilişkin bir bölüme 
ölçme aracında yer verilmiştir (Şekil 2). Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve puanlar 
normal dağılım sergilediğinden bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  

 
Şekil 2. Kültürel miras öğelerinin Türkiye dilsiz harita üzerinden eşleştirilmesine ilişkin ölçme aracı. 

Bulgular 

Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin Türkiye’nin 
UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi seviyelerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Nitekim 
öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yöneltilen 30 soruda ortalama 15,35 doğru yanıt verildiği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin 4 ile 29 aralığında doğru cevap sayılarına sahip oldukları 
belirlenmiştir (Tablo 3).   

Tablo 3.  

Öğrencilerin Minimum, Maksimum ve Ortalama Doğru Cevap Sayıları 

Katılımcı 
Sayısı 

Minimum 
Doğru Yanıt 

Maximum 
Doğru Yanıt 

Ortalama 
Doğru Yanıt 

224 4 29 15,3527 
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Öğrencilerin Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığı, buna karşın baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, evde internet olma durumu gibi 
demografik maddelerde belirgin farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. 

Bireylerin doğrudan yaşantı yoluyla öğrendiği kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeyleri mekânsal yakınlığa göre artış 
gösterirken bilgiyi öğrenme şeklinin de değişim gösterdiği anlaşılmıştır. Kültürel miras öğelerine ilişkin en 
yüksek bilgi düzeyi Safranbolu Şehri, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ve Pamukkale öğelerine ait iken,  
en düşük bilgi düzeyi Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile Cumalıkızık öğelerine aittir. 
Dilsiz harita eşleştirmesi üzerinden yapılan analize göre öğrencilerin kültürel miras öğelerine ilişkin orta 
düzeyde olan bilgi düzeylerini haritaya yansıtma konusunda daha düşük düzeyde başarı gösterdiği 
görülmüştür. Kültürel miras öğelerine ilişkin bilginin öğrenme yollarına ilişkin analiz sonuçlarına göre en 
fazla internet ve ders kitabı üzerinden öğrenme gerçekleştiği, buna karşın belgesel ve kültürel dergi 
okuma yoluyla elde edilen bilgi düzeyinin ise sınırlı kaldığı ortaya çıkmıştır.  

Tablo 4’teki 1 numaralı sütunda UNESCO kültürel mirası ile ilgili görselin hangi kültürel varlığa ait 
olduğuna yönelik verilere göre; Kapadokya, Nemrut, Pamukkale, Safranbolu, Ani, Divriği, Cumalıkızık ve 
Truva sorularında anlamlı bir fark ortaya çıktığı görülmektedir. Öğrencilerin Safranbolu sorusuna 
%94,2’si doğru cevap vermiş, daha sonra sırasıyla Kapadokya (%90,6),  Pamukkale (%85,3), Truva 
(%74,1) ve Nemrut (% 67) izlemiştir. Buna karşın öğrencilerin Cumakızık (%23,7),  Ani (%32,6) ve 
Divriği, (%33) sorularında düşük başarı başarı göstermişlerdir. Topkapı (%44,6) ve Efes (%43,0) 
sorularına verilen doğru ve yanlış cevapların nispeten yakın değerler sergilediği görülmektedir.  

Tablo 4’teki 2 numaralı sütunda öğrencilere kültürel varlıkların hangi bölgede yer aldıkları sorulardan 
elde edilen veriler yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin %57,6’sının Kapadokya’nın bulunduğu bölge 
sorusuna doğru yanıt verdiği, %56,3 ile Pamukkale, %54,4 ile Nemrut, %53,1 ile Safranbolu sorularına 
doğru yanıt verdikleri görülmektedir. Divriği (%26,8), Cumalıkızık (%19,6) ve Truva (%36,2) 
görsellerinin bulunduğu bölgelerle ilgili sorularda ise öğrenciler düşük başarı göstermiştir.  

Tablo 4’teki 3 numaralı sütunda ise öğrencilerin kültürel varlığın hangi ilde yer aldıklarına dair 
sorulara yönelik verilere yer verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre Kapadokya, Pamukkale, 
Safranbolu, Ani, Divriği ve Cumalıkızık sorularında anlamlı bir fark ortaya çıktığı görülmüştür.  
Kapadokya’nın hangi ilde yer aldığı ile ilgili soruya, öğrenciler %80,4 oranında doğru yanıt vermiştir. Yine 
Safranbolu’ya %69,6 ve Pamukkale’ye %60,3 gibi yüksek oranlarda doğru yanıtlar verilmiştir. Buna karşın 
Cumalıkızık (%19,2), Ani Harabeleri (%21,9) ve Divriği (%38,8) sorularında düşük başarı oranları dikkat 
çekmektedir. Topkapı sorusuna öğrencilerin %56,7’sinin doğru %42,4’ünün yanlış; Nemrut sorusuna ise 
%40,6’sının doğru %59,4’ünün yanlış cevap verdiği görülmektedir. Truva’nın bulunduğu il sorusuna 
öğrencilerin %59,4’ünün doğru %40,6’sının yanlış; Efes’e ise %43,8’inin doğru %56,3’ünün yanlış cevap 
verdikleri görülmektedir.  

Öğrencilerin genel anlamda kültürel mirasın yer aldığı il maddesinde, kültürel mirasın bulunduğu 
bölge maddesine göre daha başarılı oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre öğrencilerin Türkiye’nin 
bölgeleri konusunda yeterli bilgiye ve pratiğe sahip olmadıkları söylenebilir. 
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Tablo 4.  
Verilen görselin ait olduğu kültürel varlığın adı (1. soru), hangi bölgede (2. Soru) ve hangi ilde (3. soru) yer 
aldığı ile ilgili sorulara yönelik veriler 

Sıra Kültürel Varlık Cevap 1. Soru 2. Soru 3. Soru 

f % f % f % 

1 Topkapı  

Doğru 100 44,6 108 48,2 127 56,7 

Yanlış 123 54,9 115 51,3 95 42,4 

Diğer 1 0,4 1 0,4 2 0,9 

2 Kapadokya  

Doğru 203 90,6 129 57,6 180 80,4 

Yanlış 21 9,4 95 42,4 44 19,6 

Diğer 0 0 0 0 0 0 

3 Nemrut  

Doğru 150 67,0 122 54,5 91 40,6 

Yanlış 74 33,0 100 44,6 133 59,4 

Diğer 0 0 2 0,9 0 0 

4 Pamukkale  

Doğru 191 85,3 126 56,3 135 60,3 

Yanlış 32 14,3 98 43,8 89 39,7 

Diğer 1 0,4 0 0 0 0 

5 Safranbolu  

Doğru 211 94,2 119 53,1 156 69,6 

Yanlış 13 5,8 103 46,0 68 30,4 

Diğer 0 0 2 0,9 0 0 

6 Ani  

Doğru 73 32,6 96 42,9 49 21,9 

Yanlış 151 67,4 127 56,7 173 77,2 

Diğer 0 0 1 0,4 2 0,9 

7 Divriği  

Doğru 74 33,0 60 26,8 87 38,8 

Yanlış 149 66,5 164 73,2 137 61,2 

Diğer 1 0,4 0 0 0 0 

8 Cumalıkızık  

Doğru 53 23,7 44 19,6 43 19,2 

Yanlış 171 76,3 178 79,5 180 80,4 

Diğer   1 0,4 1 0,4 

9 Truva  

Doğru 166 74,1 81 36,2 133 59,4 

Yanlış 58 25,9 143 63,8 91 40,6 

Diğer 0 0 0 0 0 0 

10 Efes  

Doğru 96 42,9 123 54,9 98 43,8 

Yanlış 127 56,7 101 45,1 126 56,3 

Diğer 1 0,4 0 0 0 0 
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Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında Kültür ve Miras öğrenme alanı içerisinde Kapadokya’ya doğal 
varlık olarak, Küresel Bağlantılar öğrenme alanı içerisinde ise doğal ve kültürel özelliğine vurgu yapıldığı 
görülmektedir. 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanı içerisinde Safranbolu’ya tarihi varlık olarak 
değinildiği, Küresel Bağlantılar öğrenme alanı içerisinde ise Ortak Mirasımız konusu başlığı altında 
Pamukkale Travertenleri’ne yer verildiği görülmektedir. 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında, Kültür ve 
Miras öğrenme alanı içerisinde Yeni Yurt Anadolu konu başlığı altında Ani Harabeleri’ne ve Divriği Ulu 
Cami’ye;  Üretim Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı içerisinde Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor konu 
başlığı altında Cumalıkızık’a kültürel miras olarak değinildiği görülmüştür. Topkapı Sarayı, Truva ve Efes 
antik kentlerine Sosyal Bilgiler ders kitabında değinilmediği görülmüştür. Kültürel miras öğelerine ilişkin 
bilginin öğrenme yollarına ilişkin analiz sonuçlarına göre en fazla internet ve ders kitabı üzerinden 
öğrenme gerçekleştiği, buna karşın belgesel ve kültürel dergi okuma yoluyla elde edilen bilgi düzeyinin ise 
sınırlı kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 5’te öğrencilere görseli nerede gördüklerine yönelik sorularla ilgili veriler incelendiğinde; 
Safranbolu sorusuna en yüksek oranın %37,9 ile yerinde gördüm olduğu görülmektedir. Bireylerin 
doğrudan yaşantı yoluyla öğrendiği kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeyleri mekânsal yakınlığa göre artış gösterirken 
bilgiyi öğrenme şeklinin de değişim gösterdiği anlaşılmıştır.  

Kapadokya (%27,4), Pamukkale (30,8), Divriği (23,7),  Cumalıkızık (26,3) ve Truva (25,0) sorularında 
en yüksek internet cevabının verildiği görülmektedir. Nemrut (34,4) sorusunda ise en fazla ders kitabı 
cevabı verilmiştir.  

Tablo 5. Verilen görselin nerede görüldüğü ile ilgili sorulara yönelik veriler. 

Cevap 
Topkapı Kapadokya Nemrut Pamukkale Safranbolu 

f % f % f % f % f % 

Yerinde gördüm 28  12,6 38 17 11 4,9 35 15,6 85 37,9 

Belgesel 18 8,1 25 11,2 19 8,5 33 14,7 19 8,5 

Ders kitabı 41 18,4 55 24,6 77 34,4 47 21,0 33 14,7 

Dergi 12 5,4 14 6,3 20 8,9 9 4,0 8 3,6 

İnternet 61 27,4 62 27,7 53 23,7 69 30,8 52 23,2 

Diğer 32 14,3 17 7,6 18 8,0 20 8,9 16 7,1 

Cevap Ani Divriği Cumalıkızık Truva Efes 

f % f % f % f % f % 

Yerinde gördüm 9 4,0 8 3,6 19 8,5 22 9,8 25 11,2 

Belgesel 25 11,2 14 6,3 22 9,8 21 9,4 23 10,3 

Ders kitabı 26 11,6 50 22,3 40 17,9 53 23,7 73 32,6 

Dergi 12 5,4 14 6,3 13 5,8 25 11,2 18 8,0 

İnternet 48 21,4 53 23,7 59 26,3 56 25,0 47 21,0 

Diğer 55 24,6 43 19,2 42 18,8 31 13,8 24 10,7 
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Katılımcıların UNESCO Kültür Mirasını Türkiye dilsiz bölgeler haritası üzerindeki noktalara göre 
konumlandırma analizi verileri; teorik ve görsel bilgi düzeyine göre harita etkinliğinde başarı düzeyinin 
oldukça düşük kaldığını göstermektedir. Nitekim % 94,2 oranında görsel üzerinde doğru cevaplanan ve 
öğrencilerin %37,8’inin yerinde gördüğünü beyan ettiği Safranbolu şehri ile ilgili haritada doğru cevap 
oranının yalnızca % 6,7’de kalması bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine % 90,6 oranında 
doğru cevaplanan, % 57,6 oranında hangi bölgede, % 80,4 oranında ise hangi şehirde olduğu doğru bilinen 
ve öğrencilerin % 17’sinin yerinde ziyaret ettiğini belirttiği Kapadokya’nın harita etkinliğinde % 11,2 gibi 
düşük bir başarı oranında kalması, bunu destekler niteliktedir.   

Harita etkinliğinde Truva (% 47,8), Efes (% 33,5) ve Pamukkale (%30,8) nispeten yüksek başarı 
sağlanan maddeler olarak öne çıkmıştır (Tablo 6). Efes ve Pamukkale maddelerinde görselin ne olduğu, 
hangi bölge ve ilde yer aldığı sorularına verilen doğru cevap yüzdelerinin birbirine yakın değerler 
sergilediği görülmekte, buradan ise doğru cevap veren öğrencilerin söz konusu varlıklar ile ilgili 
bilgilerinin daha fazla kararlılık sergilediği anlaşılmaktadır. Truva maddesinde öğrencilerin kültürel 
varlığın sadece bulunduğu bölge ile ile ilgili maddede düşük (% 36) başarı sergiledikleri, buna karşın 
bulunduğu şehri yüksek oranda (%59,4) doğru cevapladıkları görülmektedir. Bu bağlamda şehrin yeri ile 
ilgili Çanakkale Savaşı ve Gelibolu’dan kaynaklanan yüksek farkındalık düzeyine sahip olmaları, harita 
üzerinde başarı oranının artmasına katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 6.  
UNESCO Kültür Mirasını Türkiye dilsiz bölgeler haritası üzerindeki noktalara göre konumlandırma verileri  

Kültürel Varlık 
Doğru Yanlış Boş 

f % f % f % 

1 Truva Antik Kenti 107 47,8 86 38,4 31 13,8 

2 İstanbul’un Tarihi Alanları 42 18,8 137 61,2 45 20 

3 Cumalıkızık Köyü 39 17,4 133 59,4 52 23,2 

4 Efes Antik kenti 75 33,5 104 46,4 45 20,1 

5 Safranbolu Evleri 15 6,7 139 62,1 70 31,2 

6 Ani Harabeleri 42 18,8 123 54,9 59 26,3 

7 Nemrut Harabeleri 27 12,1 118 52,7 79 35,2 

8 Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri 27 12,1 136 60,7 61 27,2 

9 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 36 16,1 120 53,6 68 30,3 

10 Kapadokya 25 11,2 132 58,9 67 29,9 

11 Selimiye Camii 22 9,8 139 62,1 63 28,1 

12 Pamukkale Travertenleri 69 30,8 115 51,3 40 17,9 

Diğer yandan harita etkinliğine ait soruların % 13 ila % 35 arasında değişen oranlarda yanıtsız 
bırakılması, öğrencilerin bu tür uygulamalara karşı (yeterli pratiğe sahip olmadıkları için) kayıtsız 
kaldıklarını da göstermektedir. Buna göre öğrencilerin harita okuryazarlığı ve mekânı algılama gibi sosyal 
bilgilerin temel becerileri bakımından yeterli gelişimi sağlayamadıkları anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Coğrafi bilgi, toplanır, organize edilir, işlenir, biriktirilir ve ona çok farklı yollardan ulaşılır. 
Öğrencilerin bu yolları geliştirip, anlamaları, onların bu bilgileri kullanmaları ve mekânsal olarak bu 
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bilgileri geliştirip, bağ kurma becerisini kazanmaları son derece önemlidir (Taş, 2006). Bu çalışmada 
Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeylerinin orta seviyede olduğu, ancak 
mekânsal bağ kurma becerilerinin ise yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
öğretmenlerin coğrafi konuların öğretiminde mutlaka harita kullanmaları, mekânsal konularda harita 
uygulamalarına yer vermeleri gerekmektedir. 

Coğrafya çalışma ve uygulamaları, coğrafi temsil, araç ve tekniklerin kullanımını gerektirir. Coğrafi 
temsiller ana olarak haritalardan oluşur ve küre, grafik, diyagram, hava fotoğraflar ile uydu tarafından 
üretilen görüntüleri içerir (Taş, 2006). Öğrencilerin bildikleri, yerinde gördükleri varlıkların dünya ve 
ülkemiz üzerinde nerede yer aldığının farkında olamaması önemli bir eksikliktir. Bu bağlamda soyut 
düşünme becerisinin henüz gelişmediği ortaokul 5. ve 6. sınıf düzeylerinde söz konusu materyallerin 
kullanılması, öğrencilerin bilgilerini somutlaştırması ve öğrenilenlerin kalıcı olması açısından önem arz 
etmektedir. 

Çevre-insan ve olaylar arasında ilgi kurma düşüncesinin kökleşmesi için en önemli yöntemlerden biri 
gezi gözlemdir (Doğanay, 2002). Türkiye’nin UNESCO kültürel miras öğelerine ilişkin bilgi düzeyleri 
üzerinde, yerinde görmenin yani gezi gözlemin etkili bir yol olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bu ve buna 
benzer konuların öğretiminde gezi gözleme daha fazla yer verilmelidir. Gezi gözlem esnasında, önceden 
hazırlanmış dilsiz harita gibi kaynaklar üzerinde öğrencilere uygulamalar yaptırılabilir. Bu sayede hem 
konu pekiştirilmiş olur, hem de harita yardımıyla mekânsal bağ kurulabilir. 

Diğer yandan mekânın uzaklığı ve ulaşımın belli bir maliyet ve risk barındırması gibi unsurlar gezi 
gözlemi sınırlandırmaktadır. Bu durumda artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanılarak 
kültürel mekânların sınıf ortamına getirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca görsel ve video destekli ders 
içeriklerinin hazırlanması başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmada öğrencilerin belgesel izleme ve kültürel dergi okuma alışkanlıklarının düşük olduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kalıcı bilgi edinme yollarından olan belgesel izleme ve kültürel dergi 
okuma alışkanlıklarının geliştirmesi kalıcı ve etkili öğrenmeye katkı sağlayacaktır. Bunun için okul 
kütüphanelerinde doğal ve kültürel değerleri tanıtan periyodik dergilere yer verilebilir, konularla ilgili 
belgesel izleme etkinlikleri gerçekleştirilebilir.  

Her bir doğal ya da kültürel varlığın mekânsal bağının kurulabilmesi için harita üzerinde nerede yer 
aldığı vurgusu yapılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin harita okuryazarlığı becerileri ve ders başarıları 
artacaktır. 
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Özet 

Bu araştırma; ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerilerinde çeşitli değişkenlere göre bir 
farklılaşma olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Politik okuryazarlık, öğrencilerde iyi bir 
vatandaşlık bilinci oluşturma hedefi ve amacı olan sosyal bilgiler dersinin özüne ve yapısına da uygun bir 
beceridir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan sosyal bilgiler öğretim programında yer 
alan becerilerden biri de politik okuryazarlık becerisidir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 
Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlıklarını ölçmek için Ferris (2005) tarafından geliştirilen ve 
araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Politik Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Politik Beceri Ölçeği; Ağ 
Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Kurnazlık ve Bireysel Samimiyet olmak üzere 4 boyut ve 18 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kütahya ilinde 6 farklı ortaokulda üç devlet üç de 
özel ortaokulda öğrenim gören 465 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 24 istatistik programı 
kullanılarak yapılmıştır. Ölçekten elde edilen bağımlı değişkene ilişkin veriler her bir değişkenin düzeyinde 
normal dağılım göstermediği için nonparametrik istatistik kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel 
istatistik, ilişkisiz örneklem için Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi teknikleri kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık düzeyleri bütün boyutlarda yaşam yeri 
değişkenine göre benzer bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; ortaokul öğrencilerinin politik 
okuryazarlık becerileri Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki ve Bireysel Samimiyet boyutlarında cinsiyete göre 
farklılaşmazken, Sosyal Kurnazlık boyutunda erkek öğrenciler lehine farklılık göstermiştir. Öğrencilerin 
politik okuryazarlık becerileri Kişilerarası Etki, Bireysel Samimiyet ve Sosyal Kurnazlık boyutlarında okul 
türüne göre farklılaşmazken, Ağ Yeteneği boyutunda özel okul öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık 
göstermiştir. Öğrencilerin politik okuryazarlık becerileri Kişilerarası Etki, Bireysel Samimiyet ve Sosyal 
Kurnazlık boyutlarında sınıf düzeyine göre farklılaşmazken, Ağ Yeteneği boyutunda 8. sınıf öğrencileri lehine 
anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ortaokul öğrencilerin politik okuryazarlık becerileri Ağ Yeteneği, 
Kişilerarası Etki, Sosyal Kurnazlık ve Bireysel Samimiyet boyutlarında iletişim becerisi orta düzeyde olan 
öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar göstermiştir. Bu sonuçlara göre, ortaokul öğrencilerine verilecek politik 
okuryazarlık becerisinin alt sınıflardan katılımı sağlayacak şekilde ve devlet okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin politik okuryazarlık becerilerini de geliştirecek nitelikte planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Politik okuryazarlık becerisi, sosyal bilgiler, ortaokul öğrencileri. 

 

STUDY of SECONDARY SCHOOL STUDENTS' POLITICAL LITERACY SKILLS in REGARD to VARIOUS 
VARIABLES 

Abstract 

The research aims to determine whether there is a differentiation in secondary school students political 
literacy skills according to various variables. Political literacy is a skill appropriate to the essence and 
structure of the social studies course, which aims to create a good citizenship awareness among students. One 
of the skills in the social studies curriculum published by the Ministry of National Education in 2018 is 
political literacy. The research was carried out in scanning model. The Political Skill Scale developed by 
Ferris (2005) and adapted into Turkish by the researchers used to measure the political literacy of secondary 
school students. Political Skill Scale; consists of 4 dimensions and 18 items, entitled as. This scale was applied 
on 465 student who look place in 6 different secondary schools in in Kütahya, three of therm were states 
schools and the other three were private during the academic year 2018-2019. Data analysis was done by 
using SPSS statistical program. Nonparametric statistic was used since the data related to the dependent 
variable obtained from the scale did not show normal distribution at the level of each variable. 
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The data analysis of Descriptive statistic, has been using seperated sample techniques bouth in Mann 
Whitney U and Wallis H tests, as a result the political literacy levels of secondary school students has been 
similar even they have different residence places. According to these results, the political literacy skills of  
those students did not change even with gender difference. One of this three dimension which is social slyners 
has been different in positive way for male student. The students political literacy skills has been the same in 
terms of interpersonal impact and according to the schools type but differ with in relation with their grades 
level, and private one the network ability has changed in a positive way. As we said before the three 
dimmensions did not change according to type level and gender of the students the network ability has been 
changed in a positive way fort he 8th grade students. The political literacy skills of the secondary school 
students shous a significant differences in favor of the students with moderate communacition skills in terms 
of network ability and individual sincerity. According to these results, it is suggested that the political literacy 
skills to be given to secondary schools students should be planned to enable participation from lower classes 
and to improve the political literacy skills of the students who study in public schools.  

Keywords: Political Literacy Skill, Social Studies, Secondary School Students.   

 

Giriş 

Politika kelimesinin kökeni politiktir. TDK (2019)’a göre politik, “siyasal” ve “belli bir hedefe 
ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan.” demektir. Politika kelimesine bakacak olursak da 
TDK (2019)’a göre “Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme 
esaslarının bütünü, siyaset, siyasa.”, “Davranış biçimi, düşünce yapısı.” ve “Bir hedefe varmak için 
karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan 
yararlanma vb. yollarla işini yürütme.” demektir. 

Politika ortaya çıkış itibariyle insanlık tarihi kadar eskidir lakin bugünkü kullandığımız kelime ve tabir 
olarak Yunanca kökenlidir. Politika; “halkın iyiliği için bir şeyler yapma sanatıdır.” Türkçe’ de ise hem 
Yunanca kökenli politika hem de Arapça kökenli siyaset kelimeleri kullanılmaktadır. Türkçe’ de kullanılan 
siyaset kelimesi Arapça’dan “asilzade” kelimesinden gelmektedir. Bu bize Batı ve Doğu dünyalarının 
arasındaki politik algının nereye dayandığını da göstermektedir (Yetkin’den aktaran Dağ, Sözel ve Sel, 
2015, s. 1887). 

Politik okuryazarlık kavramını oluşturan kelimelerden bir diğeri de okuryazarlık sözcüğüdür. TDK 
(2019)’a göre okuryazarlık, “Okuma yazması olan, öğrenim görmüş kimse.” demektir. Geçmişte yalnızca 
okuma ve yazma bilenler için kullanılan bu tabir zamanla anlamında değişiklikler meydana gelmiş ve  
okuryazar kelimesi daha geniş bir yelpazeyi kapsayan bir hale gelmiştir. Bugün ise okuryazarlık ilk ortaya 
çıktığı geleneksel manası olan okuma yazma bilmenin de ötesinde okuduğunu hem anlama hem de 
anlamlaştırma ve bununla birlikte anlamlaştırılan yeni bilgileri belirli bir süreç içerisinde günlük yaşamda 
aktif bir şekilde kullanmak demektir (Çakmak, 2013, s. 2-19). Okuryazarlık, aynı zamanda bir ihtisaslaşma 
ve kültürel de bir birikime sahip olma durumudur. Okuryazar olan kişilerden, çalışkan, aile ve çevresine 
saygılı, vatanına ve milletine karşı saygılı ve sorumluklarının bilincinde, erdemli olması beklenmektedir 
(Freiro ve Macedo, 1998, s. 36). 

Aktif, bilgili, eleştirel ve sorumlu vatandaşların yetiştirilebilmesi için politik okuryazarlık eğitiminin 
önemli bir yeri vardır (Crick, 1998, s. 11). Politik okuryazarlık, bilgi, beceri ve değerler yoluyla öğrenilen 
bir beceridir. Öğrencilere bir vatandaş olarak kamusal hayatta kendilerini nasıl etkin kılmaları gerektiğini 
öğretmek temel esastır. Öğrencilerin, kamusal alandan nasıl etkilendikleri, kamusal alanı nasıl 
etkilediklerinin üzerinde durulmaktadır (Crick, 1998, s. 41-42). Politik okuryazarlık yalnızca politik 
bilgiye sahip olmak demek değil, politik bilgi, politik beceri ve politik değerlere de sahip olmakla da 
ilgilidir. Politik okuryazar bir vatandaşın bu bilgi, beceri ve değerleri toplumsal yaşamda aktif bir şekilde 
kullanması, başkalarının bakış açılarını anlaması, onların kendisini etkilemek istediklerini fark etmesi ve 
onlara ahlakı cevaplar verebilir olması gerekmektedir (Fyfe’dan aktaran Kuş, 2013, s. 208). İlköğretimden 
itibaren sistemli bir politika eğitimi gençlere seviyeli ve tutarlı tartışabilmeyi, farklı düşüncelere saygılı 
olmayı öğretecektir. Bu süreçte öğrenciler gerekli olan politik bilgiye de sahip olmuş ve bunu 
içselleştirmiş olurlar (Tarhan, 2015, s. 651). 

Son gelişmeler ve çalışmalar ışığında politik okuryazarlık tüm dünyada önemli bir konuma gelmiştir. 
Yalnızca demokratikleşme sürecindeki ülkelerde değil demokratikleşme dönemini çok uzun zaman önce 
tamamlamış ülkelerde de politik okuryazarlık eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sebebi genç 
nüfusun aklını çelen birçok fikir ve düşünceler yer almaktadır (Kuş, 2013, s. 209). Öğrencilere politik 
okuryazarlık becerisi kazandırılması için okullardaki buna en uygun ders sosyal bilgiler dersidir. Çünkü 
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sosyal bilgiler öğretiminin temel amacı, öğrencinin günedelik (gündelik) yaşamında karşısına çıkabilecek 
sorunlara çözüm üretilebilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır. Sosyal bilgiler bu amacına ulaşabilmek 
için siyaset bilimine büyük oranda ihtiyaç duymaktadır. Zira siyaset bilimi öğrencinin yaşam boyu 
kullanacağı temel bir kısım bilgileri, kavramları konu almaktadır. Bu noktada siyaset biliminin temel 
kavramları içerisinde yer alan devlet, hükümet, otorite, cumhuriyet, anayasa, yasa, politik, sistem, politik 
kurumlar, demokrasi sosyal kontrol, mutlakıyet, güç, vatandaşlık, kamuoyu vb. terimlerinin önemi açıktır 
(Sarısaman’dan aktaran Akhan, 2011, s. 10). Türkiye’de ki sosyal bilgiler dersi içinde verilmesi gereken 
becerilerden birisi de politik okuryazarlık becerisidir. Bu beceri sosyal bilgiler öğretim programındaki 
yeni müfredatta yer almaktadır (MEB, 2018). 

 

Yöntem 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli 
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 
2009. 16). Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2014. 77). Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 
eğitim öğretim yılında Kütahya ilinde 6 farklı ortaokulda üç devlet üç de özel ortaokulda öğrenim gören 
465 öğrenci oluşturmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlıklarını ölçmek için Ferris (2005) 
tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Politik Beceri Ölçeği kullanılmıştır. 
Politik Beceri Ölçeği; Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Kurnazlık ve Belirgin Samimiyet olmak üzere 4 
faktör ve 18 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 24 (Statistical Package for 
Social Science for Personal Computers) programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçekten elde edilen bağımlı 
değişkene ilişkin veriler her bir değişkenin düzeyinde normal dağılım göstermediği için nonparametrik 
istatistik kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklem için Mann Whitney U 
testi ve Kruskal Wallis H testi teknikleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Tablo1.  

Ortaokul Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Farklılığı İçin Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N Sıra ort. Sıra top. U p 

Ağ Yeteneği Kız 375 391,63 146862,50 65012,500 ,056 

Erkek 377 361,45 136265,50 

Toplam 752   

KişilerarasıEt
ki 

Kız 375 378,63 141985,00 69890,000 ,788 

Erkek 377 374,38 141143,00 

Toplam 752   

Sosyal 
Kurnazlık 

Kız 375 359,74 134902,00 64402,000 ,034 

Erkek 377 393,17 148226,00 

Toplam 752   

Belirgin 
Samimiyet 

Kız 375 353,75 132656,00 62156,000 ,004 

Erkek 377 399,13 150472,00 

Toplam 752   

 
Tablo1’deki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerisi ağ yeteneği 

boyutu puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=65012,500; p>,05).  
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Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerisi kişilerarası etki boyutu puanları cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=69890,000; p>,05).  

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık sosyal kurnazlık boyutu puanları cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (U=64402,000; p<,05). Sıra ortalamaları incelendiğinde söz konusu 
farklılığın erkek öğrenciler lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu erkek öğrencilerin sosyal kurnazlık 
yeteneğinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık belirgin samimiyet boyutu puanları cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (U=62156,000; p<,05). Sıra ortalamaları incelendiğinde söz konusu 
farklılığın erkek öğrenciler lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu erkek öğrencilerin biresysel 
samimiyet yeteneğinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2. 

 Ortaokul Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin Sınıf Düzeyine Göre Farklılığı İçin 
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 
Boyut Sınıf N Sıra ort. 

 
       X2 

 
      p 

     
Anlamlı fark 

Ağ Yeteneği 6.Sınıf 245 386,03 8,645 ,013 7-8 
7.Sınıf 308 350,09 
8.Sınıf 199 405,64 
Toplam 752  

Kişilerarası Etki 6.Sınıf 245 381,55 1,169 ,557  
7.Sınıf 308 366,46 
8.Sınıf 199 385,82 
Toplam 752  

Sosyal Kurnazlık 6.Sınıf 245 373,36 ,118 ,943  
7.Sınıf 308 376,44 
8.Sınıf 199 380,46 
Toplam 752  

Belirgin Samimiyet 6.Sınıf 245 366,02 3,415 ,181  
7.Sınıf 308 369,33 
8.Sınıf 199 400,50 
Toplam 752  

 
 

Tablo2’deki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık ağ yeteneği boyutu 
puanları sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=8,645; p<,05). Çoklu karşılaştırma 
testi sonuçlarına göre 7. Ve 8. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları 
incelendiğinde söz konusu farklılığın 8. sınıf öğrencileri lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu 8. sınıf 
öğrencilerinin ağ yeteneğinin 7. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık kişilerarası etki boyutu puanları sınıf değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=,169; p>,05). 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık sosyal kurnazlık boyutu puanları sınıf değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=,118; p>,05). 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık bireysel samimiyet boyutu puanları sınıf değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=3,415; p>,05). 
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Tablo3.  

Ortaokul Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin İletişim Becerisi Düzeyine Göre 
Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 
Boyut İletişim becerisi N Sıra ort. 

 
X2 

 
p 

 
U 

Ağ Yeteneği Orta 161 466,48 36,052 ,000 Mükemmel-orta 
İyi-orta İyi 306 359,44 

Mükemmel 285 343,99 
Toplam 752  

Kişilerarası 
Etki 

Orta 161 548,42 224,156 ,000 Mükemmel-orta 
Mükemmel-iyi 
İyi-orta 

İyi 306 413,15 
Mükemmel 285 240,03 
Toplam 752  

Sosyal 
Kurnazlık 

Orta 161 496,81 97,179 ,000 Mükemmel-orta 
Mükemmel-iyi 
İyi-orta 

İyi 306 393,89 
Mükemmel 285 289,87 
Toplam 752  

Belirgin 
Samimiyet 

Orta 161 478,87 55,880 ,000 Mükemmel-orta 
Mükemmel-iyi 
İyi-orta 

İyi 306 374,57 
Mükemmel 285 320,74 
Toplam 752  

 
Tablo3’deki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık ağ yeteneği boyutu 

puanları iletişim becerisi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=36,052; p<,05). Çoklu 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre mükemmel ve orta ile iyi ve orta arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Sıra ortalamaları incelendiğinde söz konusu farklılığın iki farklılıkta da orta grup lehine 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu iletişim becerisinde orta grupta yer alan öğrencilerin ağ yeteneğinin 
diğer gruplardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablodaki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık kişilerarası etki boyutu 
puanları iletişim becerisi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=224,156; p<,05). Çoklu 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre mükemmel ve orta, mükemmel ve iyi ile iyi ve orta arasında anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları incelendiğinde mükemmel ile orta gruplarındaki farklılığın orta 
grup lehine, mükemmel ve iyi gruplarındaki farklılıkta iyi grubu lehine ve iyi ile orta arasındaki farklılıkta 
ise orta grubu lehine anlamlı farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablodaki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık sosyal kurnazlık boyutu 
puanları iletişim becerisi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=97,179; p<,05). Çoklu 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre mükemmel ve orta, mükemmel ve iyi ile iyi ve orta arasında anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları incelendiğinde mükemmel ile orta gruplarındaki farklılığın orta 
grup lehine, mükemmel ve iyi gruplarındaki farklılıkta iyi grubu lehine ve iyi ile orta arasındaki farklılıkta 
ise orta grubu lehine anlamlı farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablodaki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık bireysel samimiyet 
boyutu puanları iletişim becerisi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=55,880; p<,05). 
Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre mükemmel ve orta, mükemmel ve iyi ile iyi ve orta arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları incelendiğinde mükemmel ile orta gruplarındaki 
farklılığın orta grup lehine, mükemmel ve iyi gruplarındaki farklılıkta iyi grubu lehine ve iyi ile orta 
arasındaki farklılıkta ise orta grubu lehine anlamlı farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo4.  

Ortaokul Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin Yaşam Yerine Göre Farklılığı İçin 
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Boyut Yasamyeri N Sıra ort. X2 p      U 
Ağ Yeteneği Köy 35 351,89 ,628 ,731  

İlçe 356 380,90 
İl 361 374,54 
Toplam 752  

Kişilerarası 
Etki 

Köy 35 453,17 4,960 ,084  
İlçe 356 367,99 
İl 361 377,46 
Toplam 752  

Sosyal 
Kurnazlık 

Köy 35 451,80 5,377 ,068  
İlçe 356 364,91 
İl 361 380,63 
Toplam 752  

Belirgin 
Samimiyet 

Köy 35 449,54 6,214 ,045 Köy-il 
İlçe 356 384,24 
İl 361 361,78 
Toplam 752  

 

Tablo4’deki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık ağ yeteneği boyutu 
puanları yaşam yeri değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=,628; p>,05).  

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık kişilerarası etki boyutu puanları yaşam yeri değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=4,960; p>,05). 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık sosyal kurnazlık boyutu puanları yaşam yeri değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2=5,377; p>,05). 

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık bireysel samimiyet boyutu puanları yaşam yeri 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (X2=6,214; p<,05). Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına 
göre köy ve il grupları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları incelendiğinde söz konusu 
farklılığın köy grubu lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu köyde yaşayan öğrencilerin ağ yeteneğinin 
ilde yaşayan öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo5.  

Ortaokul Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin Okul Türüne Göre Farklılığı İçin Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut OkulTuru N Sıra ort. Sıra top. U p 
Ağ Yeteneği Devlet 417 348,05 145137,50 57984,500 ,750 

Özel 335 411,91 137990,50 
Toplam 752   

Kişilerarsı Etki Devlet 417 369,94 154264,50 67111,500 ,062 
Özel 335 384,67 128863,50 
Toplam 752   

Sosyal 
Kurnazlık 

Devlet 417 363,27 151485,50 64332,500 ,353 
Özel 335 392,96 131642,50 
Toplam 752   

Belirgin 
Samimiyet 

Devlet 417 378,74 157934,50 68913,500 ,000 
Özel 335 373,71 125193,50 
Toplam 752   

 
Tablo5’deki analiz sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerisi ağ yeteneği 

boyutu puanları okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=57984,500; p>,05).  
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Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerisi kişilerarası etki boyutu puanları okul türü 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=67111,500; p>,05).  

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerisi sosyal kurnazlık boyutu puanları okul türü 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=64332,500; p>,05).  

Ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık bireysel samimiyet boyutu puanları okul türü değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (U=68913,500; p<,05). Sıra ortalamaları incelendiğinde söz konusu 
farklılığın devlet okulu lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu devlet okulu öğrencilerinin bireysel 
samimiyet yeteneğinin özel okul öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 
Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırtma ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin politik 
okuryazarlık düzeyleri bütün boyutlarda yaşam yeri değişkenine göre benzer bulunmuştur.  

Araştırma sonuçlarına göre; ortaokul öğrencilerinin politik okuryazarlık becerileri Ağ Yeteneği, 
Kişilerarası Etki ve Bireysel Samimiyet boyutlarında cinsiyete göre farklılaşmazken, Sosyal Kurnazlık 
boyutunda erkek öğrenciler lehine farklılık göstermiştir. Öğrencilerin politik okuryazarlık becerileri 
Kişilerarası Etki, Bireysel Samimiyet ve Sosyal Kurnazlık boyutlarında okul türüne göre farklılaşmazken, 
Ağ Yeteneği boyutunda özel okul öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir.  

Öğrencilerin politik okuryazarlık becerileri Kişilerarası Etki, Bireysel Samimiyet ve Sosyal Kurnazlık 
boyutlarında sınıf düzeyine göre farklılaşmazken, Ağ Yeteneği boyutunda 8. sınıf öğrencileri lehine 
anlamlı bir farklılık göstermiştir.  

Ortaokul öğrencilerin politik okuryazarlık becerileri Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Kurnazlık ve 
Bireysel Samimiyet boyutlarında iletişim becerisi orta düzeyde olan öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar 
göstermiştir. 

Faiz (2016)’nın çalışmasına bakıldığında, öğretmen adaylarının politik okuryazarlık seviyeleri orta 
düzeyde bulunmuştur. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ve cinsiyet değişkenlerine göre 
bir farklılığın bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmada ise sınıf düzeyi değişkenine bakıldığında, 
kişilerarası etki, sosyal kurnazlık ve belirgin samimiyet boyutlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, 
yalnızca ağ yeteneği boyutunda 8. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine 
bakıldığında ise ağ yeteneği ve kişilerarası etki boyutlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, sosyal 
kurnazlık ve belirgin samimiyet boyutlarında ise erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir.  

Akhan (2011) tarafından yapılan ve öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik eğilimlerinin 
belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada cinsiyete göre erkeklerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen bu çalışma ile benzerlik 
göstermektedir. Akhan (2011)’in çalışmasında öğretmen adaylarının politika bilimine eğilimlerinin 
coğrafi bölgelere göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, İç Anadolu bölgesinde yaşayan öğretmen 
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu araştırmada ise ağ yeteneği, kişilerarası etki, 
sosyal kurnazlık boyutlarında köy, ilçe ve il bazında yaşayan ortaokul öğrencilerinde anlamlı bir farklılığa 
ulaşılamazken, belirgin samimiyet boyutunda ise köyde yaşayan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa 
rastlanmıştır. Akhan (2011)’in ilgili çalışmasında öğretmen adaylarının politika eğilimlerinin yaşadıkları 
yerleşim birimine göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, köy, kasaba, şehir ve büyükşehir 
gibi yerlerin hiçbirinde anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır. Bu çalışmada ise ağ yeteneği, kişilerarası 
etki, soyal kurnazlık gibi alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermezken, belirgin samimiyet boyutunda 
köyde yaşayan öğrenciler lehine anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ, Gazi Üniversitesi, ukarakus@gazi.edu.tr 

Burcu KARAMAN, Gazi Üniversitesi, burcukaraman43@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın genel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde öğretmekte sorun 
yaşadıkları ve sorun yaşamadıkları coğrafya konularının neler olduğunu belirlemektir. Tarama türünde nitel 
bir araştırma olarak tasarlanan bu araştırma, 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara il merkezinde 
bulunan yedi kadın ve sekiz erkek olmak üzere on beş öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun 
belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklem tercih edilmiştir. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu uzman görüşleri 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından yüz yüze olarak öğretmenlerin tercih ettiği 
bir ortamda gönüllülük esası dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Veri kaybını önlemek amacıyla görüşmeler 
ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve toplam 170 dakikalık ses kaydına ulaşılmıştır. Elde edilen ses kayıtları yazılı 
hale getirilmiş ve daha sonra diğer araştırmacı tarafından tekrar teyit edilmiştir. Elde edilen veriler önce 
düzenli hale getirilmiş, kodlanmış ve daha sonra da kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 10 öğretmenin mutlak, göreceli konum ve yerel saat 
hesaplamaları, 6 öğretmenin doğal afetlerden konusundan erozyon ve heyelan olaylarını, 5 öğretmenin 
nüfusun özellikleri, dağılışı ve nüfus grafikleri, 5 öğretmenin yeryüzü şekilleri (dağ, plato, ova vb), 5 
öğretmenin Dünya’nın şekli ve hareketleri ve 2 öğretmenin 6 ve 7. sınıf küresel bağlantılar öğrenme alanındaki 
konulardan ekonomiye yön veren kuruluşlar, ticari ilişkilerimiz gibi konuları öğretmekte zorlandıkları tespit 
edilmiştir. Bunlara ek olarak öğretmenlerin, konuların soyut olması ve öğrencilerin zihninde canlandıramıyor 
olması, öğrencilerin harita bilgilerinin yetersiz olması, matematiksel ifade becerilerinin düşük olması ve 
konuların fazla ezber bilgi içermesi sebebiyle öğretmekte zorluk yaşadıkları görülmektedir. Elde edilen diğer 
bulgular neticesinde 9 öğretmenin nüfus, yerleşme, göç ve ekonomik faaliyetler, 7 öğretmenin iklim ve bitki 
örtüsü, 6 öğretmenin doğal afetler ve 5 öğretmenin Türkiye’nin doğal güzellikleri konularını öğretmekte sorun 
yaşamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler, belirttikleri konulara uygun daha fazla somut verilerin 
olması, konuların öğrencilerin gündelik hayatlarıyla ilişki kurabilmesine uygun olması, görsellerin ve çok 
sayıda erişilebilir kaynakların var olması gibi sebeplerle konuların öğretiminde sorun yaşamadıklarını 
belirtmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Coğrafya Konularının Öğretimi, karşılaşılan sorunlar. 

 

Giriş 

Sosyal bilgiler dersi, ilköğretim okullarında iyi ve sorumluluk sahibi etkin bir Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla bireyin gerekli bilgi, beceri, değer ve kavramlar 
açısından donatılmasında sosyal bilimlerin (coğrafya, politika, antropoloji, arkeoloji, felsefe, ekonomi, tarih, 
psikoloji, hukuk, din ve sosyoloji) verilerini belirli süzgeçlerden geçirerek öğrencilere sunmaktadır (Ata, 
2007; Öztürk, 2009).  Sosyal bilimlerin temel unsurlarından birini oluşturan coğrafya, insanların doğadan 
faydalandığını ve bu doğayı nasıl şekillendirdiği belirtmektedir (Atalay, 2005). Çünkü coğrafyanın 
temelinde insan vardır (Baydil, 2003; Ünlü, 2014). İnsan yaşamını etkileyen tüm olaylar coğrafyanın 
konusunu oluşturur (Ünlü, 2014). Coğrafya, insan, mekân, zaman öğeleriyle ilişkili olan ve bu öğeler ile ilgili 
açıklamalar yapan, aralarındaki bağlantı ve gelişmeleri sebep sonuç ilişkisi kurarak değerlendirme 
yapılmasına olanak sağlayan bir bilimdir (Doğanay, 1993; Turoğlu, 2003; Ünlü, 2014). Aynı zamanda 
coğrafya vatan sevgisinin gelişmesi, kökleşmesi bakımından etkili bir rol oynayan bir bilimdir 
(Meydan,2013). Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) tarafından hazırlanan coğrafya eğitimi bildirgesinde, 
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bugün ve gelecekte sorumluluk sahibi, etkin vatandaşların yetiştirilmesi için coğrafya eğitiminin gerekli 
olduğu belirtilmektedir (Artvinli ve Kaya, 2010).  

Coğrafya eğitimi 4. 5. 6. 7. sınıflarda sosyal bilgiler dersi ile verilmektedir. Sosyal bilgiler dersinde verilen 
coğrafya eğitimi ile öğrencilerin, insan yaşamı için gerekli olan mekânsal bilgi, beceri, değerleri öğrencilere 
kazanabilmesi hedeflemektedir (MEB, 2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında bulunan coğrafya 
konuları eğitim kademelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Ortaokul kademesinde sosyal bilgiler programı 
içinde coğrafya konularının yer alan öğrenme alanları ve konu başlıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1.  

Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Coğrafya Konuları 

 Öğrenme Alanları 
 

İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler 

Üretim, Dağıtım, Tüketim Küresel Bağlantılar 

 
 
 
 
 
 
Konular 

 
 
 
5.sınıf 

-Yeryüzü Şekilleri 
-İklimin İnsan 

Faaliyetlerine Etkisi 
-Nüfus Ve Yerleşme 
-Afetler Ve Çevre Sorunları 
-Doğal Afetlerin 

Yaşamımıza Etkisi. 
 

-Çevremizdeki Ekonomik 
Faaliyetler 

-Ekonomik Faaliyetler 
Meslekleri Etkiler 

-Ekonomi ve Sosyal Hayat 
-Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

Ağı 
-Yeni Fikirler Geliştirelim 
-Bilinçli Tüketici 
 

-Yaşadığım Yerin Ülke 
Ekonomisine Katkısı 

-Ekonomik İlişkilerde 
Teknoloji 

-Turizm ve 
Uluslararası İlişkiler 

-Ortak Mirasımız 
 

 
 
6.sınıf 

-Dünyanın Neresindeyim? 
-Ülkemin Güzellikleri 

Haritada 
-Ülkemin Zenginlikleri 

Haritada 
-Çevremizde Kimler 

Yaşıyor? 
 

-Kaynaklarımız Kazanca 
Dönüşüyor 

-Dünyamıza Sahip Çıkalım 
-Bir Projem Var 
 

- Komşularımız ve 
Kardeşlerimiz 

-Ticari İlişkilerimiz 
-Lider Türkiye 
 

 
 
7.sınıf 

-Nereye Yerleşelim 
-Tablo ve Grafiklerle 

Ülkemiz 
-Doğduğun Yer mi, 

Doyduğun Yer mi? 
 

-Topraktan Üretir, Toprağı 
Yönetiriz 

-Üretim Teknolojisi 
Hayatımızı Etkiliyor 

 

-Türkiye’de ve 
Dünyada Barış 

-Ekonomiye Yön Veren 
Kuruluşlar 

-İnsanları Nasıl 
Tanıyoruz? 

-Küresel Sorunlara 
Çözüm Üretiyorum 

 

 

Coğrafya eğitimi ile öğrencilerin tablo, grafik hazırlama, yorumlayabilme, atlas, harita kullanımı, yer yön 
tayin edebilme, mekânı algılama, gözlem gibi becerileri; ülkenin doğal ve beşeri özelliklerini tanıma, 
yaşadığı çevreyi tanıyabilme, doğal kaynakları kullanma, yaşadıkları dünyayı tanıma yaşadığı çevreye sahip 
çıkma, ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinin farkında olma, diğer ülkelerle ilişkileri 
değerlendirme gibi pek çok kazanımları ve vatanseverlik çevresel duyarlılık, dayanışma, özgürlük, 
sorumluluk, tasarruf, gibi değerleri kazanması beklenmektedir. Bundan dolayı sosyal bilgiler dersinde bu 
gibi kazanımların, değerlerin ve becerilerin kazandırılmasında, öğretmenlerin konuların öğretiminde 
yaşadıkları sorunların belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu araştırma ile ortaokul 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinde öğretmekte sorun yaşadıkları ve sorun 
yaşamadıkları coğrafya konularının neler olduğunu belirlemek alanyazına ve daha sonra yapılacak olan 
araştırmalara örnek olması bakımından önem taşımaktadır.  Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinde öğretmekte sorun yaşadıkları ve sorun yaşamadıkları coğrafya 
konularının neler olduğunu tespit etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştirmektir. Bu amaç kapsamında 
şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmekte sorun yaşadığınız/zorlandığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini açıklayınız. 
2. Öğretmekte sorun yaşamadığınız/zorlanmadığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini 

açıklayınız. 
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte sorun yaşadıkları/sorun yaşamadıkları 
coğrafya konuları ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesi 
amaçlandığından tarama modelinde gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 
2014). Nitel araştırma, gözlem, görüşme, doküman inceleme gibi veri toplama araçlarının kullanıldığı, algı 
ve olayların doğal ortamında gerçekçi bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin takip edildiği 
araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Çalışma Grubu 

Araştırma 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda çalışan yedi kadın ve sekiz erkek toplam on beş öğretmen ile 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin, araştırmaya katılımında gönüllü ve istekli olmalarına önem verilmiştir. 
Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
tercih edilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmakta ve nitel 
araştırmada yaygın olarak kullanılan bir örnekleme yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve bu 
yarı yapılandırılmış görüşme formunda 2 adet soru yer almaktadır. Bu sorular şunlardır: “Öğretmekte sorun 
yaşadığınız/zorlandığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini açıklayınız”,  “Öğretmekte sorun 
yaşamadığınız/zorlanmadığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini açıklayınız.” Görüşmeler 
araştırmacı tarafından katılımcılar ile yüz yüze olarak öğretmenlerin tercih ettiği bir ortamda 
gerçekleştirilmiş ve veri kaybını önlemek için görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Veri toplama 
aşamasında 170 dakikalık ses kaydına ulaşılmış, elde edilen ses kayıtları yazılı hale getirilmiş ve daha sonra 
diğer araştırmacı tarafından tekrar teyit edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve 
Şimşek (2016)’e göre “Bu yaklaşımda elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir 
ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebildiği gibi, görüşme 
ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ve boyutlar dikkate alınarak sunulabilir.”  Elde edilen veriler 
doğrudan alıntılara yer verilerek sunulmuştur. Betimsel analiz şu dört aşamadan oluşmaktadır: Betimsel 
analiz için bir çerçeve oluşturma, Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, Bulguların tanımlanması, 
Bulguların yorumlanması. Yapılan araştırmada öğretmenlerin zorlandıkları ve zorlanmadıkları konular 
temaları altında veriler işlenerek bulgular tanımlanıp yayınlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri 
cevaplardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulguların sunulmasında yarı yapılandırılmış görüşme 
formunda yer alan soru sırası dikkate alınmıştır.   
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Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmekte Zorlandığı Coğrafya Konularına İlişkin 
Bulgular 

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle birebir yapılan görüşmelerde ilk olarak “Öğretmekte sorun 
yaşadığınız/zorlandığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini açıklayınız” sorusu yöneltilmiştir. 
Öğretmenlerden elde edilen veriler analiz edilerek aşağıdaki şekilde tablo haline getirilmiştir. 

Tablo 1.   

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmekte Sorun Yaşadığı Konular 

Kategori Kodlar Frekans 

Fiziki Coğrafya  

Mutlak, Göreceli Konum ve Yerel Saat 
Hesaplamaları  

Doğal afetler (heyelan ve erozyon) 
Yeryüzü Şekilleri 
Dünyanın şekli ve harekeleri 

10 
 
6 
5 
5 

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya  

 
 

Nüfusun Dağılışı ve Özellikleri 
Küresel Bağlantılar   

 
 
5 
2 

    

Sosyal bilgiler öğretmenlerini öğretmekte zorlandıkları konular ile ilgili görüşleri incelendiğinde fiziki 
coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki kategori altında ele alınmıştır. Birinci kategoriye ilişkin toplam 
26 koda ulaşılmış ve bu kategoride mutlak, göreceli konum ve yerel saat hesaplamaları (f=10), doğal afetler 
(heyelan ve erozyon) (f=6), yeryüzü şekilleri (f=5), dünyanın şekli ve harekeleri (f=5) kodları 
bulunmaktadır. İkinci kategoriye ilişkin toplam 7 koda ulaşılmıştır. Bu kategoride ise nüfusun dağılışı ve 
özellikleri (f=5), küresel bağlantılar  (f=2) kodları yer almaktadır. Bu konuda bazı öğretmen görüşleri şu 
şekildedir: 

Ö3: “Dünyanın konumunu anlatırken mesela Paraleller ve meridyenler. Soyut kavramlar olduğu için 
çocuklar algılamakta güçlük çekmektedir. 6. Sınıfta yer alması da çocukların yaş düzeyinin de etkisi olduğunu 
düşünüyorum.” 

Ö5: “Coğrafi koordinat sistemi (Paralel- meridyen özellikleri ve etkileri). Öğrencilerin harita, atlas gibi 
materyalleri kullanmamaları, Soyut düşünme becerilerinin tam olarak gelişmemesi” 

Ö8: “yerel saat hesaplamalarında zorlanıyorum. Çünkü öğrencilerin yeterli matematik bilgisine sahip 
olmamalarından kaynaklı.” 

Ö1: “Dünyanın neresindeyim(Göreceli ve Mutlak konum, Paralel-Meridyen). Bu konularda anlatımın zor 
olması, soyut konular olması. Öğrencinin yaşantısı ile bağını kurması zor. Öğrencini gelişim dönemi 

Öğretmenlerin

1. Zorlandıkları/Sorun 
Yaşadıkları Konular

2.Zorlanmadıkları/Sorun 
Yaşamadıkları Konular
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düşünüldüğünde soyut düşünme gelişmemiş durumda. Ayrıca bu konuları somutlaştırma çok vakit 
gerektirmekte. Ders süresi buna imkân verecek düzeyde değil” 

Ö12: “Fiziki coğrafya konumları hakkında yükselti, yeryüzü şekilleri. Çoçuklar şehir ortamında büyümüş 
onlar fiziki olarak onlarla karşı karşıya kalmadıkları için zorlanıyorlar plato ovayı ilginç geliyor ezber yapıyor 
ama bilmiyor. Şekil olarak sahaya çıkıp oradan görmesi lazım. Çaya da nehir de her şeye su diyor. 
Karşılaşmadıkları görmedikleri bir şeyi anlatıyorsun bunun ne olduğunu bilmeyince kafasında olmayan şeyi 
canlandıramıyorlar. 

Küresel bağlantılar ünitesinde boğazlar dünyada ülkemizin konumunda da zorlanıyorum. Harita bilgisinin 
zayıf olmasından kayaklı ilkokul çocukların harita okumayı öğretmiyoruz. Öğretmediğimiz için dünyanın 
konumu ve önemi hakkında çıkarımlar yapamıyor. 6 sınıfta başlıyorlar ilkokul kısmında tam olarak 
almadıkları için aslında öğrenemiyorlar. Dünyayı bilmiyolar Türkiye’nin dünyadaki yerini anlayamıyorlar”.  

Yukarıdaki öğretmen görüşleri incelendiğinde genel olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte 
zorlandıkları konuların öğrencilerin daha önce aldığı eksik eğitimler, öğrenci hazır bulunuşluk düzeylerinin 
zayıf olması, öğrencilerin yeterli matematik bilgisine sahip olmaması, öğrencilerin somut işlemler 
döneminde olması gibi sebepler gösterilerek öğrencilerden kaynaklı olduğu ifade edilmektedir.  Bunlar 
dışında bazı konuların (Örneğin paralel-meridyen) çocukların yaş düzeyine uygun olmamasından 
kaynaklandığını görülmektedir. 

Ö2: “Türkiye’nin matematik konumu, yerel saat hesaplamaları gibi matematiksel işlem gerektiren 
konularda bir sözelci olarak öğretmekte zorlanıyorum.” 

Ö2 kodlu öğretmenin görüşü incelendiğinde fiziki coğrafya konularına dâhil olan Türkiye’nin 
matematiksel konumuyla ilgili olarak yerel saat hesaplamalarında sorun yaşadığı ve bu sorunun öğretmen 
yeterliliğinden kaynaklı olduğu söylenebilir. 

 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmekte Zorlanmadığı Coğrafya Konularına İlişkin 
Bulgular 

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle birebir yapılan görüşmelerde “Öğretmekte sorun 
yaşamadığınız/zorlanmadığınız coğrafya konuları nelerdir? Nedenlerini açıklayınız.” sorusu yöneltilmiştir. 
Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2.   

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmekte Sorun Yaşamadığı Konular 

Kategori Kodlar Frekans 

Fiziki Coğrafya  

 
Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsü 
Doğal Afetler 
 

 
7 
6 

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya  

 
Nüfus ve yerleşme 
Göç, Ekonomik faaliyetler 
Türkiye’nin doğal ve beşeri güzellikleri   

 
9 
9 
5 
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Sosyal bilgiler öğretmenlerini öğretmekte zorlanmadıkları konular ile ilgili görüşleri incelendiğinde 
fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki kategori altında ele alınmıştır. Fiziki coğrafya 
kategorisinde Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsü (f=7), doğal afetler (f=6) ve beşeri coğrafya konularından ise 
nüfus ve yerleşme (f=9), göç, ekonomik faaliyetler (f=9), Türkiye’nin doğal ve beşeri güzellikleri  (f=5) 
kodları yer almaktadır. Bu konuda bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir: 

Ö3:”Türkiye’nin iklimiyle ilgili konular. Çünkü daha çok hayatın içinde yer alması ve medya araçları 
sayesinde yaşamadığı bölgelerden de bilgi edinebilmesi ve gözlemleme imkânının olması etkili olmaktadır.” 

Ö4:  “İklim ile ilgili konular. Nedeni günlük yaşantısından yola çıkılması ya da yaşadığı memleketindeki 
hava olayları.” 

Ö9: “İklim (Türkiye ve Dünya iklimi). İklimin insan ve doğa üzerindeki etkisini net gözlemleyip 
örneklendirebililiyorlar.” 

Ö6:” Doğal afetler, ülkemizin kaynakları… Öğrenciye eğlenceli geliyor. Kaynak çok. Katılım çok. Görsel bol.” 

Ö7: “Konular; Türkiye’nin yeryüzü şekilleri ve özellikleri, iklim bilgisi, coğrafi bölgeler, doğal afetler, 
Türkiye’de nüfus, yerleşme ve göç, ekonomik faaliyetler, coğrafi bölgeler. Çünkü sayısal ifadelerin yer 
almaması, görsel olarak çok fazla erişilebilir kaynağın varlığı ve hayatımızın her yerinde etkileşim içinde 
olduğumuz koşullardan dolayı öğrenciler bu konuları anlamakta sorun yaşamıyorlar.” 

Ö8: “İklim, bitki örtüsü, doğal güzellikler, yüzey şekilleri, kıtalar, okyanuslar, coğrafi konum, nüfusun 
dağılışını etkileyen faktörler. Görsellerden yararlanma olanağı fazla, yaş sınırını düşündüğümüzde 
somutlaştırma imkânı var. Bundan dolayı öğrenciler rahat anlıyor.” 

Ö10: “Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanındaki her konu rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Günlük 
yaşamda karşılaşılması ve somut kavramların olması.” 

Ö14: “Ülkemizde doğal afetler. Ülkenin iklimi ve güzellikleri. Çünkü bunların anlatımının kolay olması 
somut içerikler olması. Öğrenci kendi yaşamıyla bağlantı kurabiliyor, haliyle kalıcılığı daha fazla.” 

Ö15: “1.Nüfus ve yerleşme özellikleri, 2.tarım, hayvancılık, turizm faaliyetleri, 3.Üretim, Tüketim, Dağıtım 
faaliyetleri, 4.Türkiye’de ve Dünya’da görülen iklimlerin özellikleri. Nedeni ise gündelik hayat ile ilişki 
kurulabilecek konuların olması, somut verilerin daha kolay yorumlanması, çok fazla tekrar gerektirmeyen 
konuların olması, konuların daha çok bilgi ve kavrama düzeyinde olması, konular arasında bağlantılar 
kurulabilmesi” 

Öğretmen görüşleri incelendiğinde genel olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte 
zorlanmadıkları konuların öğrenci seviyesine uygunluğu, gerçek yaşamla bağlantılar kurabilmesi, kaynak 
sorunu yaşanmaması ve öğrencilerin bu kaynaklara rahatlıkla ulaşıp gözlem yapabilme imkânının 
olmasıdır. Öğrencilerin günlük yaşantısında karşılaştıkları konularla bağlantılar kurabilmesinin ve somut 
verilerin fazla olması sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte zorluk yaşamamalarına olanak sağladığı 
görülmektedir. 

Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde doğal afetler konusunda öğretmenlerin öğretmekte zorlandıkları ve 
zorlanmadıkları konuların eşit olduğu (f=6) olduğu görülmektedir. Bu konuyu öğretmekte bir grup 
öğretmen kolay olduğunu belirtirken diğer grup öğretmen zorlandıkları görülmüştür. Bazı öğretmenler 
doğal afetler (deprem, sel, orman yangını vb. gibi)  konusunda bol materyalin olması, görsel, video gibi pek 
çok kaynağın yer alması ve bunlara öğrencilerin rahatlıkla ulaşabilmesinden dolayı zorluk yaşamadıklarını 
belirtirken aynı konuda diğer grup öğretmenler ise öğrencilerin heyelan ve erozyon kavramı arasındaki 
farkı karıştırmaları ve bu yüzden öğretmekte zorlandıkları belirtilmiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak Ö11’in görüşleri şu şekildedir: 

Ö11: “Aslında doğal afetler konusunu öğretmekte pek zorlanılmıyor. Çünkü pek çok kaynak var. Eski 
haberler, videolar gösterildiğinde tamamen akılda kalabiliyor. Ancak öğrenciler heyelan ve erozyon 
kavramlarını karıştırıyorlar. Eskiden gelen yanlış bilgiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bazen. Bunun için 
ekstra çaba harcayabiliyoruz.”                                                                                        

Sonuç ve Tartışma 

Çalışmanın sonuçlarına yer verilmelidir. Dünyanın var oluşundan itibaren insan doğa ilişkisi, doğanın 
insan yaşamı üzerindeki etkisi merak konusunu oluşturmuş ve araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu 
araştırmalardan elde edilen bilgilerin önemli bir çoğunluğu coğrafya biliminin temellerini oluşturmuştur 
(İzbırak, 1993). İnsan ve doğa arasındaki ilişki, coğrafyanın kendisinin ve içerisinde yer alan pek çok 
disiplinin inceleme alanı olmuştur (Şahin, 2003 Fiziki, beşeri ve ekonomik, bölgesel, siyasi coğrafya gibi pek 
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çok konu alanı bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerini öğretmekte 
zorlandıkları konular ile ilgili görüşleri incelendiğinde fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki 
kategori altında ele alınmıştır. Fiziki coğrafya kategorisinde mutlak, göreceli konum ve yerel saat 
hesaplamaları (f=10), doğal afetler (heyelan ve erozyon) (f=6), yeryüzü şekilleri (f=5), dünyanın şekli ve 
harekeleri (f=5) konuları bulunmaktadır. Beşeri coğrafya konularından ise nüfusun dağılışı ve özellikleri 
(f=5), küresel bağlantılar  (f=2) konuları yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin öğretmekte zorlandıkları konuların öğrenciden kaynaklı olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin harita bilgilerinin zayıf olması, öğrencilerin yeterli matematik bilgisine sahip olmaması, 
öğrencilerin soyut işlemler döneminde olmadığı için konuları anlamlandırmakta zorlanmaları gibi sebepler 
gösterilmektedir. Bunlar dışında ders süresinin yeterli olmaması ve bazı konuların (Örneğin paralel-
meridyen) çocukların yaş düzeyine uygun olmamasından kaynaklandığını düşündükleri görülmektedir. Bu 
sonuç Salik (2007)’ın araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. Araştırmada öğrenci seviyesine uygun olmama 
ve bundan dolayı konuların öğrencilere kavratılmasının zor olduğu, ders süresinin kısa olması ve ders 
saatinin az olması sorunlarından bahsetmektedir. Salik (2007)’ın çalışmasında olduğu gibi Aktaş (2010) ve 
Sagay (2007) tarafından yapılan çalışmalarda da sosyal bilgiler ders süresinin yetersiz olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu araştırmada fiziki coğrafya konularından ölçek ve yerel saat hesaplamaları konusunda 
öğretmenler zorluk yaşamaktadır. Bu sonuç Memişoğlu ve Öner (2013) tarafından yapılan araştırmanın 
sonucu ile benzerlik göstermektedir. Memişoğlu ve Öner (2013) araştırmasına öğrencilerin yaşadığı en 
önemli problemlerden birisinin ölçek hesaplamaları olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç dışında bir öğretmenin 
öğretmekte zorlandığı konuların sebebinin matematik yeterliliğinden kaynaklı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Sosyal bilgiler dersinde matematik alanından pek çok konuda faydalanmaktadır. Sosyal bilgiler 
programında grafik, tablo okuma, oran-orantı, zaman ve uzunluk ölçme, olasılık gibi pek çok istatistiksel ve 
matematiksel veriler kullanılmaktadır (Pala, 2011; Aladağ, Şahinkaya, 2013). Bu yüzden öğretmenlerin 
temel matematik ilgisine sahip olması önem arz etmektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerini öğretmekte zorlanmadıkları konular ile ilgili görüşleri incelendiğinde de 
fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki kategori altındadır. Fiziki coğrafya kategorisinde 
Türkiye’nin iklim ve bitki örtüsü (f=7), doğal afetler (f=6) ve beşeri coğrafya konularından ise nüfus ve 
yerleşme (f=9), göç, ekonomik faaliyetler (f=9), Türkiye’nin doğal ve beşeri güzellikleri  (f=5) konuları yer 
almaktadır. Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte zorlanmadıkları konuların 
öğrenci seviyesine uygunluğu, gerçek yaşamla bağlantılar kurabilmesi, kaynak sorunu yaşanmaması ve 
öğrencilerin bu kaynaklara rahatlıkla ulaşıp gözlem yapabilme imkânının olmasıdır. Öğrencilerin günlük 
yaşantısında karşılaştıkları konularla bağlantılar kurabilmesinin ve somut verilerin fazla olması sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin öğretmekte zorluk yaşamamalarına olanak sağladığı görülmektedir.  Avşar (2010) 
coğrafya konularının somutlaştırılmaması öğrencilerin algılama, hatırlama, kavrama ve öğrenme 
bakımından yeterli olarak öğretilememekte olduğunu ve pek çok görsel, işitsel öğretim materyali 
kullanarak soyut konu ve kavramların somutlaştırarak öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini vurgulamaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise doğal afetler konusunda heyelan ve erozyon kavramlarını 
öğrencilerin aralarındaki farkı karıştırmalarıdır. Öğretmenler bu konuda sorun yaşamakta ancak deprem, 
sel, orman yangını gibi diğer doğal afetler konusunda yaşamadıkları görülmektedir. Öğretmenler tarafından 
bu durum deprem, sel, orman yangını gibi doğal afetler ile ilgili video ve görsel gibi kaynakların çok 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin erozyon ve heyelan konularında 
öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduğunu göstermektedir (Turan ve Kartal, 2012; Tokcan ve Yiter, 
2017; Karakuş, 2019; Bozkurt, Salman Akın ve Uşak, 2004). Bu çalışmada da öğretmenlerin erozyon ve 
heyelan konularını öğretmekte zorlandıkları görülmektedir. Öğretmenler bu durumun öğrencilerin eskiden 
gelen yanlış öğrenmelerinden kaynaklı olduğunu düşünmektedir. 
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SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK 
TEKNOLOJİK PEDAGOJİK VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ 

Öğretmen, Ceylan AKCAN, MEB, ceylanakcan87@gmail.com 
Doç. Dr. Özkan AKMAN, Gaziantep Üniversitesi, akmanozkan@hotmail.com 

Özet 

Bilgi çağının hızlı gelişimi karşısında öğretmenlerin belirli teknolojik yeterliliklere sahip olması 
beklenmektedir. Özellikle yeni öğretim programları, öğretmenlerin bilişsel ve duyuşsal niteliklerine ek, çağın 
gereklerine uygun olarak teknolojik niteliklerinin de işe koşularak öğrenme öğretme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesini istemektedir.  Ülkemiz de 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya 
konulan öğretim programında, teknolojinin aktif bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda 
Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi uygulamaya konulmuştur. Bu 
projeyle birlikte temel eğitim kademelerinde teknolojik altyapı iyileştirme amaçlanmıştır. Ancak eğitim 
sürecinde sadece teknolojiyi sunmak yeterli değildir. Eğitimde teknolojik altyapı ancak yardımcı öğe olabilir. 
Esas olan öğretmenlerin bu teknolojiyi eğitim öğretimde kullanabilecek yeterliliklere sahip olması ve bunu 
kullanabilmesidir. Başka bir deyişle, öğretmenlerin,  öğrenme ortamlarında teknolojiyi kullanacak ve 
kullandıracak bireyler olduklarından dolayı, söz konusu bu teknolojinin öğretimde kullanımına bağlı bilgi ve 
niteliklerle donanmış olmaları gerekmektedir. Teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi yaklaşımı, geleneksel 
öğretmenlerin alan ve pedagojik bilgilerini teknolojik bilgilerle bütünleştirerek eğitim öğretim faaliyetlerini 
daha etkin ve verimli bir şekilde uygulamaya çalışmışlardır Bu çalışmanın amacı; Teknolojik, Pedagojik ve 
Alan Bilgisi Ölçeği ile sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik TPAB düzeyleri 
ve bu düzeyler (TB, PB, AB, TPB, TAB, PAB ve TPAB) arasındaki ilişkileri çok yönlü incelemektir. Araştırmanın 
örneklem grubu Gaziantep Eğitim Fakültesi ile Nizip Eğitim Fakültesinde okumakta olan Sınıf öğretmeni ve 
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre; katılımcı grubun büyük 
bölümünün kişisel bilgisayarı bulunmamaktadır. Öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda ihtiyaç 
duyduğu teknolojiye ulaşamamaktadır. Daha önceden teknolojiye yönelik herhangi bir eğitim almamışlardır. 
Bununla birlikte katılımcı grubun Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi Ölçeğinden elde edilen puanlar göz 
önünde bulundurulduğunda alan bilgisi (AB) yeterliliği sadece öğrencinin kendine ait bilgisayarının olması 
durumu, okuduğu bölüm ve ebeveyn eğitim durumu ile anlamlı düzeyde ilişkili iken, diğer bileşenler, yani TB, 
PB, PAB, TAB, TPB ve TPAB bilgi düzeyleri ise bu üç değişkene ek olarak, öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki 
teknolojik olanaklara erişebilme durumundan; teknoloji ile ilgili daha önceden herhangi bir eğitim alıp 
almama durumu ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Teknoloji, Pedagoji, Alan Bilgisi  

  

TECHNICAL PEDAGOGIC AND CONTENT KNOWLEDGE COMPETENCIES OF SOCIAL STUDIES AND 
CLASS TEACHER CANDIDATES 

Abstract 

In the face of the rapid development of the information age, teachers are expected to have certain 
technological competences. In particular, new curricula require teachers' cognitive and affective qualities to 
be carried out in accordance with the requirements of today's technological qualifications. Our country aims 
to actively use technology in the curriculum which has been put into practice since the 2004-2005 academic 
year. In this context, the Movement for Increasing Opportunities in Education and Improving Technology 
(FATIH) project was implemented. With this project, it is aimed to improve technological infrastructure in 
basic education levels. However, it is not enough to present technology only in the education process. 
Technological infrastructure in education can only be an auxiliary element. What is essential is that the 
teachers have the competences to use this technology in education and can use it. In other words, since teachers 
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are individuals who will use and make use of technology in their learning environments, they should be 
equipped with knowledge and qualifications related to the use of this technology in teaching. technological, 
pedagogical and field knowledge approach, traditional teachers' field and pedagogical knowledge by 
integrating technological knowledge and educational activities have tried to implement more effectively and 
efficiently. The aim of this study; Technological, Pedagogical and Content Knowledge Scale and social studies 
and prospective classroom teachers' TPACK levels for teaching geography and these levels (TK, PK, AB, TPK, 
TCK, PAB and TPACK) to examine the relationship between multiple. The sample group of the research consists 
of Classroom teachers and Social Studies teacher candidates who are studying at Gaziantep Education Faculty 
and Nizip Education Faculty. According to the research findings; Most of the participants do not have a 
personal computer. They cannot reach the technology they need in the higher education institution they study. 
They have not received any training on technology before. However, considering the scores obtained from the 
Technological, Pedagogical and Field Knowledge Scale of the participant group, the field knowledge (EU) 
competence is significantly related to the student's own computer, the department he / she reads and the 
parental education status, ie other components, TK, PK , PCK, TCK, TPK and TPACK knowledge levels in addition 
to these three variables, access to technological opportunities in the educational institution; It is seen that it is 
related to whether or not to receive any previous training on technology. 

Keywords: Word, Word, Word.   

Giriş 

1.1. Problem Durumu 

İnsanlığın geçmişi çok eski zamanlara kadar tarihlenmesine rağmen toplumsal gelişimler görece yavaş 
olmuştur. Bu süreç içinde ateş, yazı, para gibi bazı keşif ve buluşlar sayesinde toplumların yaşayış biçimleri 
değişimlere uğramıştır. Bu değişimler özellikle sanayi devrimi ve hemen sonrasında teknolojik atılımlara 
kadar belirli bir hızda ilerlemiş, bu devrim ve atılım sayesinde insanlık tam anlamıyla bir sıçrama 
gerçekleştirmiştir. İçinde bulunduğumuz ve bilgi çağı olarak adlandırılan dönem inanılmaz bir hızla 
dönüşümünü ve gelişimini devam ettirmektedir. Günümüz toplumları da bu hızlı gelişim ve dönüşüme 
mutlak suretle ayak uydurmak zorunda, aksi takdirde yok olma eşiğine gelebilmektedir.  

Geçmiş toplumlara baktığımızda, özellikle Osmanlı Devletinin çöküşünde büyük rol oynayan “zamana 
ayak uyduramama” sorununa çözüm bulmak, günümüz eğitim sistemlerinin temel amaçları arasındadır. Bu 
amaca ulaşabilmek için nitelikli insan gücü yetiştirmek gerekmektedir (Temizkan, 2008). Eğitim 
sistemlerinin öğretmen, öğrenci ve öğretim programları olmak üzere temel olarak üç ana bileşeni 
bulunmaktadır. Bu bileşenlerin her biri kendi başına çok önemli pozisyonlarda olsa da, eğitim öğretim 
faaliyetlerinin uygulayıcısı durumunda bulunan öğretmen ögesinin bir adım öne çıkacağı aşikârdır (Ceylan 
& Demirkaya, 2006; Çelikten, 2005; Üstüner, 2004). Çünkü öğretmenler, bir toplumun geleceğine yön veren 
en önemli kişilerin başında gelmektedir (E. Akcan & Polat, 2016). Toplumu bütün yönleriyle etkileme 
potansiyeline sahip öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin başarılı olabilmeleri için kendilerinden 
beklenen görev ve sorumlulukları hedeflenen seviyede yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun için de 
öğretmenler; belirli tutum, davranış, nitelik ve yeterliliklere sahip olmalıdır (Erdem & Anılan, 2000).  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; Akman tarafından geliştirilen Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi Ölçeği ile sosyal 
bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik TPAB düzeyleri ve bu düzeyler (TB, PB, 
AB, TPB, TAB, PAB ve TPAB) arasındaki ilişkileri çok yönlü incelemektir (Akman, 2014). Bu doğrultuda 
eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının TPAB düzeyleri analiz edilmiştir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının demografik özellikleri de birbiri içinde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler paket 
programları yardımıyla analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının TPAB düzeyleri belirlendikten sonra 
gelecekte bu düzeylerini artırıcı adımlar atılması noktasında ilgili birimlere öneriler sunulmuştur. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Alan yazında TPAB ile ilgili farklı bakış açılarının olduğu bilinmektedir. Teknolojinin öğrenme-öğretme 
sürecine entegrasyonundan sadece bilgisayar, internet ve etkileşimli tahtanın sınıf ortamına getirilme 
olarak anlaşılmaması, yani sınıfların teknolojiyle donatılması derslerin etkin bir şekilde işlendiği anlamına 
gelmemektedir. Öğretmenin öğrencilerin kişisel özelliklerini de dikkate alarak her konuya ayrı öğretim 
stratejilerini dikkate alarak bir entegre süreci oluşturması gerekir. Fakat teknoloji entegre sürecinde 
öğretmenlerin internet erişiminin sınırlı olması, yeterli zamanın olmaması, öğretmen tutumları, 
öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik mesleki gelişime ihtiyaç duymaları gibi nedenlerden dolayı 
sorunlar yaşanmaktadır. Öğretmenlerin beceri eksikleri, tutumları, mesleki gelişime ihtiyaç duymaları gibi 
nedenlerden dolayı öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve alan bilgilerini entegre etme sorununu en aza 
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indirmek ve öğretmenlerin mesleki becerilerini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak için üniversite 
yıllarında bu entegrasyonu sağlamak gerekir. Bu yüzden özellikle Sınıf öğretmen adayı ile Sosyal Bilgiler 
öğretmen adaylarının lisans düzeyinde almış oldukları dersleri ders içeriklerine uygun teknolojilerle 
donatılması gerekir. Öğretmenlerin, teknolojiyi çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde ve öğrenme-
öğretme sürecinde öğrencilere kılavuzluk edecek şekilde, eğitim sürecinde bunu nasıl yapacağını bilecek 
şekilde yetiştirilmelidir.   

1.4. Araştırmanın Problemi ve Alt Problemler 

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik teknolojik pedagojik ve alan 
bilgisi yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Bu problem kapsamında aşağıdaki alt problemlere cevaplar aranmıştır: 

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik AB-TB-PB-TPB-TAB ve 
TPAB yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik cinsiyete göre TPAB 
yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik bilgisayar ve teknoloji 
bilgisine göre TPAB yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik lisansta almış oldukları 
derslerle TPAB arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?         

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik mezun oldukları lise 
türüyle TPAB arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

• Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine yönelik TPAB bileşenleri 
arasındaki ilişki nasıldır? 

Kuramsal Çerçeve 

2.1. Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi (TPAB) Nedir? 

Mishra ve Koehler’in (2006) geliştirdikleri TPAB modelinde, Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) yaklaşımına 
etkili bir teknoloji bütünleşmesini sağlamak üzere gerekli olan öğretmen yeterliliklerinin hangi öğelerden 
oluşması gerektiğini belirtmişlerdir. TPAB eğitim modeline göre aday öğretmenlerin eğitimleri sırasında 
aldıkları pedagojik, alan ve teknoloji bilgiyi bir arada edinmeleri beklenir. Koehler, Mishra (2008) bu üç bilgi 
alanının birbirinden bağımsız olmadığını ve birbirlerini bütünler olduğunu, kendi aralarında dinamik bir 
etkileşim halinde olduklarını savunulmaktadır. İşte bu bütünleşik ve dinamik etkileşim sayesinde yeni bir 
bilgi altyapısı olarak düşünülebilir ve öğrenmenin teknoloji ile tam bütünleşmesi temeline dayanır (Mishra 
& Koehler, 2008). Mishra ve Koehler’in (2006) de belirttiği gibi, etkili bir TPAB yaklaşımın oluşması için 
alan ve pedagoji eğitimlerine teknolojinin öylece ek olarak sunulması değil, teknoloji yardımıyla konu ve 
kavramların farklı ve yeni öğretim yöntemleri ile sunulması gerekir.  

2.2. Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi (TPAB) Bileşenleri Nelerdir? 

Teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi (TPAB) yaklaşımı; Alan Bilgisi (AB), Pedagoji Bilgisi (PB), Teknoloji 
Bilgisi (TB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), Teknolojik Alan Bilgisi (TAB), Teknolojik Pedagoji Bilgisi (TPB) 
ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) olmak üzere yedi bilgi alanından oluşmaktadır. TPAB tüm bu 
alanların birleşim noktasında yer almaktadır. Konuyu daha iyi anlayabilmek adına aşağıdaki şekil 
verilmiştir: 

2.2.1. Alan Bilgisi (AB) 

Alan bilgisi, ilgili alanda yer alan ve öğrenilen ya da öğretilecek olan konuyla ilgili tüm bilgiyi ifade eder 
(Harris, Mishra, & Koehler, 2009; Mishra & Koehler, 2006).  
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2.2.2. Pedagojik Bilgi (PB) 

Pedagoji bilgisi, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin öğretmenlerin sahip olduğu bilgilerdir. İncikapı,  
pedagoji bilgisini; kısaca “hedeflenen davranışların bir dersin süresince nasıl öğretileceğini bilmek olarak” 
ifade etmektedir (İncikapı, 2013).  

2.2.3. Teknolojik Bilgi (TB) 

Teknoloji teriminin çeşitli tanımları olmakla beraber Pearson & Young’a göre, etraflı bir anlatımla 
teknoloji, bireylerin ve toplumların belirli ihtiyaçlarından dolayı içinde yaşadıkları çevre üzerinde 
yaptıkları bir takım değişikliklerdir (Pearson & Young, 2002).  

2.2.4. Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) 

Pedagojik alan bilgisi; derslerde ilgili konuya ilişkin bilgilerin nasıl öğretileceği ile ilgilidir. PAB geniş bir 
anlamda, anlatılacak olan bir konunun öğrencilere net ve anlaşılabilir bir şekilde aktarılmasında etkili 
yöntemlerin ve ilişkili örneklerin kullanılmasını, daha yalın bir anlatımla olabilecek en yararlı bir şekilde 
konunun açıklanmasını vurgular (Shulman, 1986).  

2.2.5. Teknoloji Alan Bilgisi (TAB) 

TAB, geliştirilen teknolojinin alan bilgisini etkin kullanılmasına ilişkin kavramı ifade eder (Doğru & 
Aydın, 2017). Schmidt ve diğerlerine göre TAB, gelişen eğitim teknolojilerin öğretim sürecinde nasıl 
kullanılacağını ve bu teknolojinin dersi anlatacak öğretmenin kullanacağı strateji, yöntem ve teknikleri nasıl 
değiştirebileceğini ifade eder (Schmidt et al., 2009).  

2.2.6. Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) 

Teknolojik pedagojik bilgi (TPB), teknoloji ile pedagojik formasyonun bir arada kullanılarak eğitim-
öğretim sürecinde meydana getirdiği yenilikleri kapsamaktadır. Bu bağlamda belirli teknolojilerin 
kullanılması ile öğrenme ortamlarının nasıl etkilendiği ile ilgili bilgi türüdür. TPB, öğrenme ortamlarında 
belirli işlerin yapılması için hangi teknolojinin daha uygun olduğunu ve nasıl kullanılacağına, hangi yöntem 
ve tekniklerin en etkili olduğuna ilişkin farkındalıktır. Kısaca TPB, teknoloji ile formasyonun etkileşiminden 
oluşur (Akman, 2014; Mishra & Koehler, 2006, 2008; Şimşek, 2016). 

2.2.7. Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi (TPAB) 

TPAB, yukarıda anlatılan tüm bileşenlerin (AB, PB, TB, PAB, TAB, TPB) ortak paydasıdır denilebilir. 
Ancak bu bileşenlerin basitçe bir araya gelmiş bir hali değildir. TPAB, bu bilgi türlerinin bir potada erimiş 
ve yeni bir bilgi haline gelmiş durumudur.  

2.3. Öğretmen Yeterlilikleri 

Bir yeterliliğin açıklanması, işe dönük bir eylemin tanımlanmasıdır. Dolayısıyla bir kişinin kendisi ve 
çevresindekiler tarafından olumlu sayılacak belirli görevleri yapabilme ve becerileri gösterebilme gücü, 
uzun süreye yayılmış kanıtlarla desteklendiği zaman, onun yeterliliğinden bahsedilebilir. Yani bir 
davranışın yeterlilik olarak tanımlanabilmesi için olumlu ve sürdürülebilir olması gerekir (Gürsel, 2012). 
Yeterlilik öğretmenler için iyi bir performans belirleyicisidir. Yeterlilikleri yüksek düzeyde olan 
öğretmenler, sınıflarda karşılaştıkları zorluklarla daha kolay baş edilmekte ve daha doğru kararlar 
alabilmektedir (Bakkaloğlu, 2007).  

2.4. Coğrafya öğretiminde teknoloji kullanımı 

Son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde, eğitim öğretim ortamlarına bilgisayar ve benzeri 
teknolojilerin girmesi ile özellikle soyut konular başta olmak üzere derslerin daha kolay anlaşılması 
sağlanmıştır. Özellikle coğrafya derslerinde resim, fotoğraf, harita, 3 boyutlu animasyonlar, videolar vb. 
sanal destekli öğretim materyalleri ile konular çok daha açık ve keyifli hale gelmiştir. Bilgisayar teknolojileri 
coğrafya biliminde, dünyanın ve yaşanılan çevrenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Bu nedenle, 
coğrafya derslerinde yıllardır uygulanan geleneksel yöntemlerin yerine kalıcılığı ve ilgi çekiciliği arttırmak 
için bilgisayar destekli sunumlar, video gösterileri animasyonlar gibi yeni yaklaşımlar ile ders anlatımında 
değişim ve gelişmeler baş göstermiştir (Kesler, 2007).  Bu gelişim ve değişimlerin işlevleri her geçen gün 
artmaktadır. Artan bu işlevler de sınıflardaki öğretme-öğrenme süreçlerini olumlu etkilemektedir. Bu 
bağlamda düşünüldüğünde, görülmektedir ki, bilgisayar ve sistemlerinin sınıflarda verimli ve doğru 
kullanılabilmesi için öğretmenler kilit rol oynamaktadır (Yılmaz-Soylu & Seferoğlu, 2007). Tüm bu 
anlatılanlar bir arada değerlendirildiğinde, öğretmenlerin öğrenme ortamlarında bilgisayar 
teknolojilerinden faydalanması, öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etki yapabilmekte olduğu söylenebilir 
(Koç & Yeşiltaş, 2014). 
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Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada TBAB modeli kullanılarak; Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni adaylarının coğrafya 
öğretimine yönelik teknolojik pedagojik ve alan bilgisi yeterlilik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışmanın araştırma deseni, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Bu araştırmada 
belirtilen amaç doğrultusunda Gaziantep Eğitim Fakültesi ile Nizip Eğitim Fakültesinde okumakta olan Sınıf 
öğretmeni ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının alan bilgisi (AB), pedagoji bilgisi (PB), teknoloji bilgisi 
(TB), teknoloji–alan bilgisi (TAB), pedagoji–alan bilgisi (PAB), teknoloji-pedagoji bilgisi (TPB) ile teknolojik 
pedagojik ve alan bilgisi (TPAB) algılarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Ek olarak, 
bu yedi bilgi türü ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin de incelenmesi amaçlanmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni fakültelerdeki Sınıf öğretmeni ve Sosyal Bilgiler öğretmeni adayları, örneklem 
grubu ise Gaziantep Eğitim Fakültesi ile Nizip Eğitim Fakültesinde okumakta olan Sınıf öğretmeni ve Sosyal 
Bilgiler öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Örneklem grubunun tamamına ulaşılmıştır.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmeni ve Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik ve alan 
bilgisi (TPAB) algı düzeylerini belirlemek için Akman (2014) tarafından geliştirilen TPAB ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek üzerinde gerçekleştirilen güvenirlik çalışması sonuçlarına göre ölçeğin Alpha Cronbach 
güvenirlik katsayısı 0.977 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçek maddelerinin tam bir uyum içinde olduğunu 
göstermektedir. Çünkü madde katsayılarının 0.80 ile 1.00 arasında bulunması maddelerin uyum düzeyinin 
çok iyi olduğunu gösterir. Ayrıca araştırma kapsamında edinilen veriler üstünde doğrulayıcı faktör 
analizleri de yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, birden fazla değişkenden meydana gelen faktörlerin 
gerçek verilerle ne düzeyde uyumlu olduğunu gösteren analizdir. Yani daha önceden belirlenmiş bir yapının 
elde edilen verilerle uyumsama derecesini anlamamıza yarayan analizdir. Bir başka analiz yöntemi olan 
açımlayıcı faktör analizinde daha önceden bir belirleme durumu yokken, Doğrulayıcı faktör analizinde ise 
önceden belirlenmiş duruma göre hareket edilir (Büyüköztürk, 2018). Araştırmada kullanılan ölçek için 
gerekli izinler alınmıştır. Aynı zamanda yapılan güvenilirlik katsayısı analizi sonucuna göre kullanılan 
ölçeğin bütününün güvenilirlik katsayısı 0.956 olarak tespit edilmiştir. 

3.4. Verilerin Toplanması 

Çalışmanın verileri Gaziantep Eğitim Fakültesi ile Nizip Eğitim Fakültesinde okumakta olan Sınıf 
öğretmeni ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından ölçek yardımıyla toplanmıştır. Tüm örneklem grubuna 
eksiksiz olarak ulaşabilmek için bu bölümlerde okuyan öğretmen adaylarının hazır bulunacağı fakülte final 
sınav zamanları tercih edilmiştir. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olmak suretiyle 
final sınavları öncesinde ölçekler dağıtılmış ve sınav başlama saatinden önce toplanmıştır. Araştırmaya 
toplam 400 sayıda öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada nicel verilerin analiz edilebilmesi için ölçek kullanılarak elde edilen ham veriler 
öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra bilgisayara aktarılan ham veriler SPSS 19.0 
istatistik programı yardımı ile analiz edilmiştir.  Sınıf öğretmeni ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 
Teknolojik Pedagojik ve Alan Bilgisi (TPAB) yeterlilik düzeylerini ortaya çıkarmak için betimsel 
istatistiklerden yüzde değerleri, örneklem frekansı, puan ortalaması ve standart sapma kullanılmıştır. 
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Bulgular 

4.1. Araştırma Verilerinin Analizi 

Araştırmanın bu bölümünde veri toplama araçları ile toplanan veri setlerinden elde edilen bulgular 
değerlendirilmiş ve bulguların yorumlanması gerçekleştirilmiştir. 

Tablo- 4.1  

Elde Edilen Puanların Cinsiyet Değişkenini açısından istatistiksel analizi (Bağımsız Grup t Testi) 

Puan Gruplar N X SS SHx 
t testi 

t Sd p 

TB 
Kadın 294 37.95 7.405 .431 -2.28 398 .023 

Erkek 106 39.94 8.446 .820 

AB 
Kadın 294 45.00 8.092 .471 -1.45 398 .148 

Erkek 106 46.32 7.869 .764 

PB 
Kadın 294 34.90 6.355 .370 .567 398 .571 

Erkek 106 34.48 7.241 .703 

PAB 
Kadın 294 25.81 5.916 .345 .856 398 .393 

Erkek 106 25.23 6.176 .599 

TPB 
Kadın 294 39.87 8.879 .517 -.680 398 .497 

Erkek 106 40.55 8.616 .836 

TAB 
Kadın 294 28.81 6.699 .390 -.981 398 .327 

Erkek 106 29.53 5.997 .582 

TPAB 
Kadın 294 24.20 6.594 .384 -1.49 398 .136 

Erkek 106 25.30 6.075 .590 

 

Tablo 4.1. incelendiğinde cinsiyet değişkeni açısından sadece TB puanlarında erkek grubu lehine 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlamıştır. Diğer alanlarda ise herhangi bir anlamlılığa 
rastlanmamıştır (p<0.05).  

 

Tablo-4.2 

Elde Edilen Puanların Kendine ait Bilgisayarının olması Değişkeni açısından istatistiksel analizi (Bağımsız 
Grup t Testi) 

Puan Gruplar N X SS SHx 
t testi 

t Sd p 

TB 
Evet 228 41.18 7.220 .478 8.803 398 .001 

Hayır 172 34.88 6.900 .526 

AB 
Evet 228 46.87 7.817 .517 4.461 398 .001 

Hayır 172 43.33 7.918 .603 

PB 
Evet 228 35.73 6.478 .429 3.323 398 .001 

Hayır 172 33.54 6.559 .500 

PAB 
Evet 228 26.46 5.709 .378 3.139 398 .002 

Hayır 172 24.59 6.185 .471 

TPB 
Evet 228 42.23 7.925 .524 5.826 339 .001 

Hayır 172 37.16 9.099 .693 

TAB 
Evet 228 30.42 6.201 .410 5.158 398 .001 

Hayır 172 27.12 6.478 .493 

TPAB 
Evet 228 25.61 6.507 .431 4.049 398 .001 

Hayır 172 23.01 6.134 .467 

 

Tablo 4.2 incelendiğinde tüm parametrelerde kendine ait bilgisayarı olanlar lehine istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).   
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Tablo-4.3 

Elde Edilen Puanların Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda İhtiyaç Duyduğu 
Teknolojiye Erişebilme Değişkeni açısından istatistiksel analizi (Bağımsız Grup t Testi) 

Puan Gruplar N X SS SHx 
t testi 

t Sd p 

TB 
Evet 162 40.12 7.313 .574 3.617 360 .001 

Hayır 238 37.35 7.826 .507 

AB 
Evet 162 45.33 7.614 .598 -.034 398 .973 

Hayır 238 45.36 8.341 .540 

PB 
Evet 162 35.88 6.381 .501 2.766 398 .006 

Hayır 238 34.04 6.646 .430 

PAB 
Evet 162 26.43 5.609 .440 2.132 398 .034 

Hayır 238 25.13 6.183 .400 

TPB 
Evet 162 42.08 7.951 .624 3.968 374 .001 

Hayır 238 38.67 9.102 .590 

TAB 
Evet 162 30.14 5.742 .451 3.023 382 .003 

Hayır 238 28.22 6.906 .447 

TPAB 
Evet 162 25.65 5.943 .466 2.979 398 .003 

Hayır 238 23.71 6.706 .434 

 

Tablo 4.3. incelendiğinde öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda ihtiyaç duyduğu 
teknolojiye erişebilen öğrencilerin lehine AB puanı hariç diğer tüm parametrelerde istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05).   

 

Tablo-4.4  

Elde Edilen Puanların Öğrencinin Daha Önceden Teknolojiyle İlgili Herhangi Bir Eğitim Alma Değişkeni 
açısından istatistiksel analizi (Bağımsız Grup t Testi) 

Puan Gruplar N X SS SHx 
t testi 

t Sd p 

TB 
Evet 186 39.95 7.828 .573 3.601 398 .001 

Hayır 214 37.20 7.436 .508 

AB 
Evet 186 45.88 7.498 .549 1.256 397 .210 

Hayır 214 44.88 8.481 .579 

PB 
Evet 186 36.01 6.269 .459 3.508 398 .001 

Hayır 214 33.72 6.700 .458 

PAB 
Evet 186 26.74 5.945 .435 3.425 398 .001 

Hayır 214 24.71 5.869 .401 

TPB 
Evet 186 42.03 7.872 .577 4.318 397 .001 

Hayır 214 38.34 9.221 .630 

TAB 
Evet 186 30.15 5.732 .420 3.362 396 .001 

Hayır 214 28.00 6.998 .478 

TPAB 
Evet 186 25.75 5.820 .426 3.713 397 .001 

Hayır 214 23.40 6.816 .465 
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Tablo 4.4. incelendiğinde öğrencinin daha önceden teknolojiyle ilgili herhangi bir eğitim alma değişkeni 
alanların lehine AB puanı hariç diğer tüm parametrelerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmıştır 
(p<0.05).   

Tablo-4.5 

Elde Edilen Puanların Öğrencinin Okuduğu Bölüm Değişkeni açısından istatistiksel analizi (Bağımsız Grup t 
Testi) 

Puan Gruplar N X SS SHx 
t testi 

t Sd p 

TB 
Sınıf Ö.  283 39.04 7.673 .456 2.303 398 .022 

Sos. Bil. Ö.  117 37.10 7.740 .715 

AB 
Sınıf Ö.  283 44.41 7.534 .447 -3.45 189 .001 

Sos. Bil. Ö.  117 47.61 8.792 .812 

PB 
Sınıf Ö.  283 35.28 6.214 .369 2.204 188 .029 

Sos. Bil. Ö.  117 33.58 7.323 .677 

PAB 
Sınıf Ö.  283 26.27 5.821 .346 3.243 398 .001 

Sos. Bil. Ö.  117 24.17 6.132 .566 

TPB 
Sınıf Ö.  283 41.31 8.104 .481 4.213 186 .001 

Sos. Bil. Ö.  117 37.02 9.689 .895 

TAB 
Sınıf Ö.  283 29.47 6.118 .363 2.071 186 .040 

Sos. Bil. Ö.  117 27.88 7.313 .676 

TPAB 
Sınıf Ö.  283 24.87 6.331 .376 1.809 398 .071 

Sos. Bil. Ö.  117 23.58 6.740 .623 

 

Tablo-4.5 incelendiğinde elde edilen puanların öğrencinin okuduğu bölüm değişkeni açısından TB, PB, 
PAB, TPB ve TAB puanlarında sınıf öğretmenleri lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur. 
AB puanlarında sosyal bilgiler öğretmen adayları lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmışken 
TPAB puanlarında ise gruplar arasında istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılığa rastlanmamıştır 
(p<0.05).  

Tablo-4.6.  

Elde Edilen Puanların Baba Öğrenim Durumu Değişkenini Açısından İstatistiksel Analizi (ANOVA testi) 

N, SS ve  Değerleri ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark 
Post hoc LSD 

Puan Grup N  SS Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

TB 

1.İlkokul 163 36.59 7.604  G.Arası 1558.972 3 519.657  
 

9.224 

 
 

.001 

 
4-1 
4-2 
3-1 
3-2 

2.Ortaokul 96   37.88 7.078  G. İçi 22308.868 396 56.336 
3.Lise 85 40.91 5.956  Toplam 23867.840 399  
4.Lisans 56 41.28 9.722 

        
Toplam 400 38.48 7.734 

AB 

1.İlkokul 163 44.14 7.652  G.Arası 482.503 3 160.834 2.513  
 

.058 

 
2.Ortaokul 96 45.63 8.065  G. İçi 25342.497 396 63.996  
3.Lise 85 46.12 8.639  Toplam 25825.000 399   
4.Lisans 56 47.17 7.869 

        
 

Toplam 400 45.35 8.045  

PB 

1.İlkokul 163 33.12 6.694  G.Arası 959.557 3 319.852 7.726  
 

.001 

 
4-1 
3-2 
3-1 
2-1 

2.Ortaokul 96 34.83 6.020  G. İçi 16394.220 396 41.400 
3.Lise 85 36.77 6.525  Toplam 17353.777 399  
4.Lisans 56 36.55 6.199 

        
Toplam 400 34.79 6.594 

PAB 

1.İlkokul 163 37.49 8.787  G.Arası 591.425 3 197.142 5.700  
 

.001 

 
4-1 
4-2 
4-3 

2.Ortaokul 96 40.23 8.359  G. İçi 13696.012 396 34.586 
3.Lise 85 42.58 8.442  Toplam 14287.437 399  
4.Lisans 56 43.35 8.062 

        
Toplam 400 40.05 8.805 

TPB 

1.İlkokul 163 37.49 8.787  G.Arası 2225.994 3 741.998 10.235  
 

.001 

 
4-1 
4-2 
3-1 

2.Ortaokul 96 40.23 8.359  G. İçi 28709.683 396 72.499 
3.Lise 85 42.58 8.442  Toplam 30935.677 399  
4.Lisans 56 43.35 8.062         

x

x



 

175 
 

Toplam 400 40.05 8.805 2-1 

TAB 

1.İlkokul 163 27.34 6.389  G.Arası 974.472 3 324.824 8.042  
 

.001 

 
4-1 
3-2 
3-1 
2-1 

2.Ortaokul 96 28.98 6.082  G. İçi 15995.518 396 40.393 
3.Lise 85 31.09 6.882  Toplam 16969.990 399  
4.Lisans 56 30.67 5.859 

        
Toplam 400 29.00 6.521 

TPAB 

1.İlkokul 163 22.85 6.121  G.Arası 865.065 3 288.355 7.207  
 

.001 

 
4-1 
3-2 
2-1 

2.Ortaokul 96 24.73 5.936  G. İçi 15844.932 396 40.012 
3.Lise 85 26.21 7.081  Toplam 16709.997 399  
4.Lisans 56 26.25 6.345 

        
Toplam 400 24.49 6.471 

 

Tablo 4.6. incelendiğinde elde edilen puanların baba öğrenim durumu değişkeni açısından 
istatistiksel analizinde AB puanı hariç diğer tüm puan türlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa 
rastlanmıştır (p<0.05).  

 

Tablo-4.7. 

 Elde Edilen Puanların Anne Öğrenim Durumu Değişkenini Açısından İstatistiksel Analizi (ANOVA testi) 

N, SS ve  Değerleri ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark 
Post hoc LSD 

Puan Grup N  SS Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

TB 

1.İlkokul 
255 37.50 7.301 

 G.Arası 
1796.438 3 598.813  

 
10.744 

 
 

.001 

4-3 
4-2 
4-1 
3-2 
2-1 

2.Ortaokul 79 40.65 6.636  G. İçi 22071.402 396 55.736 
3.Lise 53 37.64 6.827  Toplam 23867.840 399  
4.Lisans 13 47.84 14.915 

        
Toplam 400 38.48 7.734 

AB 

1.İlkokul 
163 44.26 7.803 

 G.Arası 
1355.695 3 451.898 7.313  

 
.001 

 
4-3 
4-1 
3-2 
2-1 

2.Ortaokul 96 48.29 8.846  G. İçi 24469.305 396 61.791 
3.Lise 85 44.90 6.962  Toplam 25825.000 399  
4.Lisans 56 50.61 5.605 

        
Toplam 400 45.35 8.045 

PB 

1.İlkokul 
255 34.06 6.624 

 G.Arası 
546.810 3 182.270  

 
4.295 

 
 

.005 

 
 

4-1 
2-1 

2.Ortaokul 79 36.36 6.542  G. İçi 16806.967 396 42.442 
3.Lise 53 34.96 6.486  Toplam 17353.777 399  
4.Lisans 13 38.84 3.337 

        
Toplam 400 34.79 6.594 

PAB 

1.İlkokul 
255 25.03 6.052 

 G.Arası 
501.848 3 167.283  

 
4.805 

 
 

.003 

 
4-3 
4-1 
2-1 

2.Ortaokul 79 27.20 5.709  G. İçi 13785.589 396 34.812 
3.Lise 53 25.37 5.894  Toplam 14287.437 399  
4.Lisans 13 29.69 3.326 

        
Toplam 400 25.66 5.983 

 

 

 

 

 

x

x
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Tablo 4.7. 

 Elde Edilen Puanların Anne Öğrenim Durumu Değişkenini Açısından İstatistiksel Analizi (ANOVA testi) Devamı 

N, SS ve  Değerleri ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark 
Post hoc LSD 

Puan Grup N  SS Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

TPB 

1.İlkokul 
255 38.80 8.733 

 G.Arası 
1633.657 3 544.552  

 
7.359 

 
 

.001 

4-3 
4-2 
4-1 
3-1 
2-1 

2.Ortaokul 79 41.41 9.232  G. İçi 29302.021 396 73.995 
3.Lise 53 42.07 7.523  Toplam 30935.678 399  
4.Lisans 13 48.23 5.278 

        
Toplam 400 40.05 8.805 

TAB 

1.İlkokul 
163 27.79 6.280 

 G.Arası 
1128.462 3 376.154  

 
9.403 

 
 

.001 

 
4-1 
3-1 
2-1 

2.Ortaokul 96 31.06 7.375  G. İçi 15841.528 396 40.004 
3.Lise 85 30.60 5.368  Toplam 16969.990 399  
4.Lisans 56 33.69 2.626 

        
Toplam 400 29.00 6.521 

TPAB 

1.İlkokul 
255 23.32 6.451 

 G.Arası 
1049.398 3 349.799  

 
8.845 

 
 

.001 

 
 

4-1 
3-1 
2-1 

2.Ortaokul 79 26.12 6.735  G. İçi 15660.599 396 39.547 
3.Lise 53 26.64 5.125  Toplam 16709.998 399  
4.Lisans 13 28.84 3.912 

        
Toplam 400 24.49 6.471 

 

Tablo 4.7. incelendiğinde elde edilen puanların anne öğrenim durumu değişkeni açısından 
istatistiksel analizinde tüm puan türlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05).  

 

Tablo 4.8.  

Elde Edilen Puanların Mezun Olunan Lise Değişkenini Açısından İstatistiksel Analizi (ANOVA testi)  

N, SS ve  Değerleri ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark 
Post hoc LSD 

Puan Grup N  SS Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

TB 

1.Genel L. 
110 38.20 6.977 

 G.Arası 
1049.398 3 349.799  

 
8.845 

 
 

.001 

 
4-3 
4-2 
4-1 

 
 

2.Andl. L 222 38.91 8.119  G. İçi 15660.599 396 39.547 
3.An. Öğ. L 34 39.85 6.286  Toplam 16709.998 399  
4.Tek. M.L. 34 35.11 8.145 

        
Toplam 400 38.48 7.734 

AB 

1.Genel L. 
110 46.50 8.231 

 G.Arası 
549.236 3 183.079  

 
2.868 

 
 

.036 

 
3-2 
3-1 2.Andl. L 222 45.43 7.824  G. İçi 25275.764 396 63.828 

3.An. Öğ. L 34 42.05 8.896  Toplam 25825.000 399  
4.Tek. M.L. 34 44.35 7.277 

        
Toplam 400 45.35 8.045 

PB 

1.Genel L. 
110 35.48 6.623 

 G.Arası 
259.896 3 86.632  

 
2.007 

 
 

.112 

 
 

-- 2.Andl. L 222 34.53 6.569  G. İçi 17093.881 396 43.166 
3.An. Öğ. L 34 36.17 5.921  Toplam 17353.778 399  
4.Tek. M.L. 34 32.85 7.002 

        
Toplam 400 34.79 6.594 

PAB 

1.Genel L. 
110 25.90 6.230 

 G.Arası 
190.419 3 63.473  

 
1.783 

 
 

.150 

 
 

-- 2.Andl. L 222 25.56 6.040  G. İçi 14097.019 396 35.599 
3.An. Öğ. L 34 27.20 5.156  Toplam 14287.438 399  
4.Tek. M.L. 34 23.94 5.296 

        
Toplam 400 25.66 5.983 

 

 

x

x

x

x
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Tablo 8. 

 Elde Edilen Puanların Mezun Olunan Lise Değişkenini Açısından İstatistiksel Analizi (ANOVA testi) Devamı 

N, SS ve  Değerleri ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark 

Post hoc LSD 
Puan Grup N  SS Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

TPB 

1.Genel L. 110 40.10 9.198  G.Arası 603.487 3 201.162  

 

2.626 

 

 

.055 

 

 

-- 

 

 

2.Andl. L 222 40.09 8.864  G. İçi 30332.190 396 76.596 

3.An. Öğ. L 34 42.82 7.589  Toplam 30935.677 399  

4.Tek. M.L. 34 36.88 7.474 
        

Toplam 400 40.05 8.805 

TAB 

1.Genel L. 110 29.26 6.174  G.Arası 206.307 3 68.769  

 

1.624 

 

 

.183 

 

 

-- 
2.Andl. L 222 28.86 6.826  G. İçi 16763.683 396 42.333 

3.An. Öğ. L 34 30.73 4.813  Toplam 16969.990 399  

4.Tek. M.L. 34 27.35 6.844 
        

Toplam 400 29.00 6.521 

TPAB 

1.Genel L. 110 25.40 6.015  G.Arası 259.370 3 86.457  

 

2.081 

 

 

.102 

 

 

-- 
2.Andl. L 222 24.07 6.643  G. İçi 16450.628 396 41.542 

3.An. Öğ. L 34 25.79 6.931  Toplam 16709.998 399  

4.Tek. M.L. 34 23.02 5.946 
        

Toplam 400 24.49 6.471 

 

Tablo 4.8. incelendiğinde elde edilen puanların mezun olunan lise değişkenini açısından 
istatistiksel analizinde TB ve AB puan türlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmış, diğer puan 
türlerinde ise herhangi bir anlamlılığa rastlanmamıştır (p<0.05).  

Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde bulgulardan elde edilen sonuçlar verilecek, literatür kapsamında tartışılacak ve son olarak 
da ileriye dönük araştırmalar ile uygulamacılara yönelik öneriler sunulacaktır.  

5.1. Sonuç ve Tartışma 

 Bu araştırmada, sınıf öğretmeni ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretimine 
yönelik teknolojik pedagojik ve alan bilgisi yeterlilikleri çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu kapsamda, 
Akman (2014) tarafından geliştirilen Teknolojik, Pedagojik ve Alan Bilgisi Ölçeği, Gaziantep Üniversitesi 
Eğitim ve Nizip Eğitim fakültesi öğrencileri olan sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarına uygulanmıştır. 
Araştırmaya katılan grubun 283’ü Sınıf Öğretmenliği, 117’si Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans öğrencisidir 
(Tablo-4.8). 

 Araştırma örneklemi cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde, katılımcı grubun büyük  
çoğunluğunun kadın katılımcıdan oluştuğu görülmektedir (Tablo-4.1). Bu bulgu, öğretmenlik mesleğine 
insan kaynağı temin eden eğitim fakültelerinin daha çok kadınlar tarafından tercih edildiği şeklinde 
yorumlanabilir. Araştırmanın bu bulgusu diğer araştırmalarla paraleldir (Akcan, 2013; Cermik, Dogan, & 
Sahin, 2010). 

x

x
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Katılımcı grubun baba ve anne eğitim durumları incelendiğinde (Tablo-4.2 ve Tablo 4.3) babası ilkokul 
mezunu olanların sayısı (163) babası lisans mezunu olanların sayısından (56) yaklaşık üç kat daha fazladır. 
Aynı şekilde annesi ilkokul mezunu olan katılımcıların sayısı (255) annesi lisans mezunu olanlardan (13) 
yaklaşık olarak yirmi kat daha fazladır. Literatür incelendiğinde ebeveyn eğitim durumlarının öğrencilerin 
bilgi düzeylerine doğrudan etki ettiği görülmektedir (Atay, 2009). 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu Genel lise (110) ve Anadolu lisesinden 
(222) mezun olduğunu belirtmiştir (Tablo-4.4). Yine aynı şekilde katılımcı gruptan 228 kişi kendisine ait 
bir çalışma bilgisayarı bulunduğunu belirtirken, kişisel bir bilgisayara sahip olmayanların sayısı 172 olarak 
görülmektedir (Tablo-4.5). Katılımcı grubun nicel olarak daha fazla görülmesine rağmen, bilgisayarı 
olmayanların sayısı örneklem grubunun yarıya yakını olarak bulgulanmıştır. Bu sayı özellikle teknoloji 
çağını yaşadığımız günümüzde büyük bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bilhassa ülke kalkınmasının 
itici gücü konumundaki okuyan genç nüfusun artık bir ihtiyaç durumuna gelen şahsi bilgisayarlara sahip 
olmaması, öğrencilerin yetenek ve yeterliklerini sınırlayıcı bir bariyer olarak görülebilir.  

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise katılımcı grubun yarısından fazlası (238) öğrenim gördüğü 
yükseköğretim kurumunda ihtiyaç duyduğu teknolojik imkânlara erişemediğini belirtmişken, bu olanaklara 
erişebildiğini belirtenlerin sayısı 162’de kalmıştır (Tablo-4.6). Bu durumun, mezun olduktan sonra atanan 
öğretmenlerin meslek hayatlarında teknolojiyi yeterince kullanamayacağı veya teknolojik gelişmelere 
direnç gösterebileceği sonucuna yol açabileceği düşünülmektedir.  

Tablo-4.6’ya paralel bir sonuç da Tablo 4.7’de bulgulanmıştır. Bu tabloya göre, daha önce teknoloji 
kullanımı ile ilgili herhangi bir eğitim alanların sayısı 186 iken, böyle bir eğitim almayanların sayısı 214 
olarak görülmektedir. Bu sonuç, yukarıda değinilen benzer sorunlara (mesleki hayatta teknolojiyi yeterli 
kullanamama ve teknolojik gelişmelere direnç) yol açabileceği şeklinde değerlendirilmektedir.  

5.2. Öneriler 

Bu başlıkta araştırma bulgularından elde edilen sonuçlardan yola çıkarak uygulamacılara ve ileri 
araştırmalara yönelik öneriler sunulacaktır. Söz konusu öneriler aşağıda sıralanmıştır 

1. Araştırma sonuçları arasında, öğrencinin kendine ait bilgisayarının olması durumunun TPAB 
yeterliliğini pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla, özellikle eğitim fakültesi öğrencileri başta 
olmak üzere tüm yükseköğretim öğrencilerinin kişisel bilgisayarının olması sağlanmalıdır. Bunun için 
FATİH benzeri projeler geliştirilebilir veya her yükseköğretim kurumu, öğrencilerine dağıtabileceği 
bilgisayarları sponsorlar yardımı ile temin edebilir. 

2. Yükseköğretim kurumlarının, teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve eğitim ile birleştirmesi için 
sadece bilgisayar temin etmesi yetmez. Bunun için bünyesinde bulunan tüm öğrencileri teknolojik 
imkânlara yeterince erişmesinin sağlanması gerekir. Bu anlamda her fakültede teknoloji laboratuvarları 
kurulmalıdır. 

3. Araştırma sonuçları incelendiğinde ebeveyn eğitim durumlarının düzeyi arttıkça öğrencilerin de 
TPAB yeterlilikleri arttığı görülmektedir. Bu anlamda ebeveyn durumunda olan kişilerin en azından 
teknolojik gelişmelere yönelik tutumlarının yükseltilmesi sağlanabilir. Bunun için üniversite bünyesinde 
seminerler düzenlenebilir. Üniversite-Aile işbirliği sağlanmalı ve kuvvetlendirilmelidir. 

4. Bu araştırmanın diğer bir bulgusu da öğrencinin teknoloji konusunda daha önceden aldığı herhangi 
bir eğitimin TPAB yeterliliğini pozitif yönde etkilemesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumda özellikle eğitim 
fakültesi öğrencilerinin sürekli olarak teknolojik eğitimler alması, mesleki hayatlarında da daha etkin bir 
teknoloji kullanıcısı olmalarının yolunu açabilir. Yükseköğretim kurumları bu eğitimleri her dönemin 
başında veya sonunda seminer, konferans şeklinde yapabilir. 
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Özet 

Ülkeler milli kimlik kavramının inşasında eğitim faaliyetlerinden yararlanarak fertlerine erken yaşlardan 
itibaren kendilerine özgü coğrafi ve kültürel değerlerini aktarmaktadır. Sosyal Bilgiler dersi doğası gereği 
ülkelerin milli kimlik anlayışına ilişkin amaçlarını gerçekleştirmesinde önemli bir ders olarak karşımıza 
çıkmaktadır.   Sosyal bilgilerin dört evrensel amacından biri olan inanç ve değerlerin incelenmesi hedefi bu 
dersin sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri ile yakın bir ilişki içinde olmasına yol açmıştır. Sosyal Bilgiler dersinin 
bir yönüyle bilgi beceri ve değerleri temel alarak etkin vatandaş yetiştirmeye odaklanması bu hedefe ulaşmak 
için milli, kültürel ve coğrafi motiflerin adeta harmanlanmış bir halini bizlere sunan milli destanlarımızı ön 
plana çıkarmaktadır.   Destanlar, ulusların tarihi zenginliklerini ortaya koyarak özellikle siyasal, toplumsal, 
ekonomik ve birçok bakımdan önemli çıkarımlar yapabileceğimiz sözlü kültür ürünleridir.  Bu araştırmanın 
amacı, Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı’nda yer verilen Göç Destanı’ndaki coğrafi unsurların milli kimlik 
perspektifinden incelemektir. Bu araştırma, amacı ve anlayışı gereği nitel bir yaklaşıma sahiptir. Bu metodoloji 
doğrultusunda veriler doküman inceleme yöntemi ile toplanmış, araştırma verileri ise söylem analizi yöntemi 
ile incelenmiştir.   Araştırmada öncelikle Göç Destanı’nda geçen coğrafi kavramlar tespit edilmiş, daha sonra 
bu kavramlar ile milli kimlik olgusu arasındaki bağ incelenmiştir. Araştırma sonucunda milli kimliğin 
şekillenmesinde özellikle dağ, ağaç, kaya ve göç gibi kavramların ön planda olduğu belirlenmiştir.  Bu 
kavramların temsil ettiği temel öğelerin kaya sembolü ile simgeleştirilen mekân, toprak, vatan, memleket gibi 
kavramlar olduğu anlaşılmıştır. Bu kavramlar ile oluşturulmaya çalışılan perspektifin milli kimlik anlayışı 
doğrultusunda çeşitli temsillere karşılık geldiği belirlenmiştir.  Örneğin, kutsal dağın aidiyet ve sadakat 
duygusunu, göçün bağımsızlığı ve mücadeleyi sembolize ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu kavramların Türk 
milletinin devamlılığını, vatan sevgisini ve Türk töresinin kutsallığını ortaya koyduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  Araştırma sonuçlarından hareketle, milli kimlik ve vatandaşlık olgusunun gelişiminde sosyal 
bilgiler dersindeki sözlü edebiyat ürünlerinin daha etkin bir şekilde kullanılması ve özellikle milli 
destanlarımızda yer alan vatandaşlık, aidiyet, kimlik ve bağımsızlık gibi sembollerin sosyal bilgiler dersinde 
daha fazla yer alması gerektiği önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Milli kimlik, coğrafi unsurlar, sosyal bilgiler, göç ve destanlar 

 

EXAMINATION OF THE GEOGRAPHICAL ELEMENTS IN THE EPIC OF MIGRATION IN THE ITH 
GRADE TEXTBOOK OF SOCIAL STUDIES IN THE CONTEXT OF NATIONAL IDENTITY 

Abstract 

Countries benefit from educational activities in the construction of the concept of national identity and 
convey their distinctive geographical and cultural values to their members from an early age. Due to its nature, 
Social Studies course emerges as an important lesson in the realization of the aims of the national identity 
understanding of the countries. The aim of the examination of beliefs and values, which is one of the four 
universal aims of social studies, has led this course to have a close relationship with oral and written literary 
products. In one aspect of Social Studies course, focusing on educating effective citizens based on knowledge, 
skills and values brings to the fore our national epics, which offer us a blended version of national, cultural and 
geographical motifs in order to achieve this goal. Epics are the products of oral culture in which we can make 
important inferences especially in political, social, economic and in many respects by revealing the historical 
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riches of nations. The aim of this study is to examine the geographical elements in the Migration Epic in the 6th 
Grade Textbook of Social Studies from the perspective of national identity. This research has a qualitative 
approach due to its purpose and understanding. In line with this methodology, data were collected by 
document analysis method and research data were analyzed by discourse analysis method. In this research, 
firstly the geographical concepts in the Epic of Migration were determined and then the connection between 
these concepts and the phenomenon of national identity was examined. As a result of the research, it was 
determined that the concepts such as mountain, tree, rock and migration are at the forefront in shaping the 
national identity. It is understood that the basic elements represented by these concepts are concepts such as 
place, territory, homeland, and country, which are symbolized with the rock symbol. It was determined that 
the perspective that was tried to be formed with these concepts corresponded to various representations in line 
with the national identity understanding. For example, it is understood that the holy mountain symbolizes the 
sense of belonging and loyalty and migration symbolizes independence and struggle. It was also concluded that 
these concepts reveal the continuity of the Turkish nation, the love of the homeland and the sacredness of the 
Turkish custom. Based on the results of the research, the use of oral literature products in the social studies 
course more effectively in the development of the national identity and citizenship phenomenon and especially 
the symbols such as citizenship, belonging, identity and independence in our national epics should be included 
in the social studies course. 

Keywords: National identity, geographical elements, social studies, migration and epics 

Giriş 

Toplumsal yaşamın bir parçası olan kimlik, biz (ben) ve bizim dışımızdakilerin tanımlanması için 
çekirdek bir kavram ve bir başlangıç noktasıdır. Latincede aynılığı ve sürekliliği ifade eden “idem” kökünden 
gelen (Marshall, 2005) bu kavram birçok duruma ilişkin ortaya koyulan anlamlandırmaların temelinde yer 
almaktadır. Kimlik kavramına ilişkin farklı çalışma alanlarınca tanımlamalar olmasına karşın bu kavramın 
genel bir açıklamasını yapan Jenkins (2008) kimliği; kim olduğumuzu bilmek, başkalarının kim olduğunu 
bilmek ve toplumun kolektif üyeleri olarak yaşadığımız yerin ve dünyasının çok boyutlu sınıflandırması 
olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan kimlik kavramı geniş bir kullanım sahası içinde sosyolojik, psikolojik ve 
felsefi temellere dayanan özneyi (yani beni) başkalarından ayıran ve onun kendisine özgü niteliklerin 
toplamı olarak değerlendirilmektedir (Aydoğdu, 2004). Çeşitli sosyal bilim dallarının kimliğe kendi 
perspektiflerinden anlamlar yükleyebilmesi bu kavramı günümüzün en tartışılan sosyal, kültürel ve siyasi 
konularından biri haline getirmiştir (Dalbay, 2018). Bu bakımdan kimlik kavramının oldukça dinamik bir 
yapısının olduğunu söylemek mümkündür.   

Kimliğin birçok yönü ele alınabilir. Ancak sosyo-politik açıdan değerlendirildiğinde kimlik kavramının 
kültüre bağımlı olduğunu ifade edebiliriz (Avcıoğlu, 2011) Kültür ise toplumların ulusal benliklerinin 
temelini oluşturmaktadır. Yani kimlik kavramı, ulusların kendine özgü özellikleri barındırdığından genel 
itibariyle mensubu olunan kültüre bağlı olarak bir form kazanmaktadır. Bu yönüyle kimlik, milletlerin 
kendilerini tanımlarken ön plana çıkardıkları değerler dizgesi olarak kabul edilebilir (Ayaz, 2018). 
Devletler, siyasal bir bütünlük olarak var olmaya başlamalarından günümüzdeki modern devlet formlarına 
kavuşuncaya kadar varlıklarının devamı için çeşitli birleştirici unsurları ön planda tutmuşlardır. Bu açıdan 
ele alındığında kimlik unsuru, siyasal ve milli olguları şekillendiren temsillere de bir kaynak 
oluşturmaktadır. Ulusal ya da milli kimlik olarak ifade edilen bu kavramın yaygın bir tanımını yapan Billiet, 
Maddens ve Beerten’e göre (2003) milli kimlik, bireyin bir ulusa beslediği aidiyet duygusudur. Aydın (1998) 
milli kimlik olgusunun toplumların karakterlerinde yer alan inanç, değer ve ulusal simgelerin oluşturduğu 
unsurların bütünü olduğu noktasında genel bir çerçeve çizmektedir. Milli kimlik kavramının çeşitli 
bağlamlar ile anlam kazandığını belirten Smith (1994) daha özelde bu kavramı oluşturan “milli” kelimesine 
politik bir anlam yükleyerek milli kimliğin öncelikli olarak “siyasal bir topluluk” ve “vatan” kavramlarına 
karşılık geldiği belirtmektedir.  

Milli kimliğin oluşumu ulus devletlerin günümüzde milliyetçilik adı verilen ideoloji ile açıklanmaktadır 
(İbret ve Karasu Avcı, 2017) ve ulusal ideolojilerin en yaygın aktarım aracı eğitimdir.  Eğitim faaliyetlerinin 
işlevleri çok boyutludur. Örneğin eğitimin kültürü aktarma işlevi dikkate alındığında (Demirel ve Kaya, 
2011; Daşdemir ve Tekin, 2018) devletlerin kendi fertlerini yetiştirirken okullarda belirli dersler 
aracılığıyla bireylere kültürlerinde yer alan milli değerlerini öğretmeyi amaçladığı bilinmektedir. Bu 
bakımdan işlevsel bakış açısıyla hareket edildiğinde, eğitimin ve eğitim sürecindeki derslerin toplumu bir 
arada tutan ve milli duygulara sahip yurttaşlar yetiştirmeyi amaçlayan bir mekanizma olduğunu ifade 
edebiliriz (Akın ve Arslan 2014). 

Bu anlamda dünyada ve ülkemizde vatandaşlık değerlerinin aktarımında ve dolayısıyla bireylerin milli 
kimliklerinin oluşumundaki en önemli derslerden birinin de sosyal bilgiler olduğu kabul edilmektedir 
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(Pamuk ve Alabaş, 2016). Karasu Avcı ve İbret (2018), ülkemizde sosyal bilgiler dersinin politika 
belirleyiciler tarafından erken yaşlardan itibaren okutuluyor olmasını bu dersin sahip olduğu içerik 
itibariyle bireylere toplumsal ve ulusal anlayışa sahip kimlik kazandırmakta belirgin bir tarafı olmasına 
bağlamaktadır. Öte yandan Barr, Barth ve Sharmis (1978, s. 18) sosyal bilgilerin bir ders haline gelmesinde 
önemli katkılar yapan Sosyal Bilgilerin Doğası [The Nature of Social Studies] adlı eserde sosyal bilgiler 
dersinin güçlü bir yönüne vurgu yaparak bu dersi sosyal ve beşerî bilimlerin vatandaşlık eğitimi amacıyla 
bütünleştirilmesi yani entegrasyonu şeklinde tanımlamaktadır. Buradan hareketle, bu entegrasyonu 
sağlayan temel unsurlar arasında yer alan kimlik ve vatandaşlık olgularının sosyal bilgiler dersi ile yakından 
bir bütünsellik içinde olmasının bu dersin bireylere milli olguları ön planda tutan bir anlayış 
kazandırılmasında ve aidiyet kavramının şekillenmesinde oldukça önemli bir yeri olduğunu bizlere 
göstermektedir. 

Sosyal bilgiler dersindeki edebi metin kullanımı bu dersin öğretimi adına oldukça önemli bir anlayış 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Fredericks, 2007, Kaymakçı, 2013).  Öyle ki sosyal bilgiler eğitimcileri son 
dönemlerde gittikçe çoğalan bir oranda edebi çalışmaların bu alanın öğretimine önemli katkılarının 
olduğunu kabul etmeye başlamışlardır (McGowan ve Guzzetti, 2003; Beldağ ve Aktaş, 2016; Görmez, 2018). 
Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretim programının özel amaçları incelendiğinde; Türk kültürünü ve tarihini 
oluşturan temel öğelerin kavranması, farklı dönem ve mekanlara ait kanıtları sorgulayarak; insanlar, 
nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri ve milli-manevi değerleri 
benimsemeleri gerektiği ifade edilmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2018). Bu noktada sosyal bilgiler 
öğretim programında, “Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Dikkat Edilecek 
Hususlar” başlığı altında şu ifade yer almaktadır: “Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve şiir 
gibi türlerden yararlanılarak Sosyal Bilgiler dersi edebî ürünlerle desteklenmelidir. Öğrenciler; konuları 
sevdirecek roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi edebî ürünler okumaya teşvik 
edilmelidir” (MEB, 2018 s. 10). Buradan hareketle sosyal bilgiler öğretiminde edebi eser kullanımının 
oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Milli kimlik kavramının sosyal bilgiler dersi bağlamındaki tahlilinde sözlü gelenek ürünleri arasında yer 
alan destanların yeri bir hayli önemlidir.  Milletlerin en değerli kültürel simgelerini ve toplumların milli 
hafızalarını oluşturan miraslar (Togan, 1985) olarak nitelendirilen destanlar, ulusların düşünce hayatlarını 
şekillendiren büyük medeniyet mimarisinin temel yapıtaşlarıdır (Akkuş, 2006). Sözlü kültürün en önemli 
örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarihi geçmişe dayandığından, milli unsurların yanı sıra 
sosyal, siyasal ve kültürel hayatın şekillenmesinde de geniş ölçüde rol oynamıştır (Ekinci, 2016).  
Öğretmenler ve eğitimciler öğrencileri etkilemek ve onlara ilham vermek için mitolojik hikâyelerin 
(efsaneler ve destanların) yazılı eğitim materyallerinde yer alması gerektiğine dair olumlu bir tablo 
çizmektedir (Rearick, 1997). Bir eğitim filozofu olan Sohann Friedrich Herbart, 19. yüzyılın başlarında, 
öğretmenlerin çocuklarda olumlu sosyal tutumlar geliştirmek için tarihi, edebiyatla ilişkilendirmeleri 
gerektiğini belirtmekte ve edebî kaynakların çocukların geçmişi anlamalarında çok önemli katkıları 
olacağını ifade etmektedir (McGowan ve Guzzetti, 2003). Tarihi ve edebiyatı birleştiren önemli bir çıkarım 
kaynağı olan destanların en önemli işlevi eğitim olarak görüldüğünden (Çobanoğlu 2000; Baş, Avşar Tuncay 
ve Akyol, 2014)) bu metinlerin sosyal bilgiler öğretiminde önemli bir eğitsel değer taşıdığını kabul edebiliriz 
(Akkuş, 2006).  Tüm bu bilgiler ışığında milli kimliğin aktarımında sosyal bilgiler dersinin önemli bir araç 
olarak karşımıza çıktığını ve bu dersin öğretilmesinde kullanılan sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin ulusal 
değerlerin bireylere kazandırılmasında oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. Bu doğrultuda araştırmada 
milli kimliğin coğrafi unsurlar etrafında nasıl şekillendiğini inceleyeceğiz. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı’nda yer verilen Göç Destanı’ndaki coğrafi 
unsurların milli kimlik perspektifinden incelemektir. 

Yöntem 

Bu araştırma, doğası ve amacı gereği nitel bir yaklaşıma sahiptir (Bogdan ve Biklen, 2006). Nitel 
araştırmalar bir çalışmadan anlam çıkarmak, anlayış kazanmak veya deneysel bilgi geliştirmek için verileri 
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inceleme ve yorumlama sürecidir (Corbin ve Strauss, 2008). Araştırma verileri nitel yaklaşım 
doğrultusunda doküman analizine dayalı olarak incelenmiştir. Doküman analizi, basılı ve elektronik 
materyalleri incelemek veya değerlendirmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir (Bowen, 2009). 
Özellikle eğitimle ilgili araştırmalarda veri kaynağı olarak ders kitapları, öğretim programları ve çeşitli 
yazışmalar kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada materyal olarak Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun izni ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulması için kabul 
edilen “Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı” kullanılmıştır. Bu kitapta “Kültür ve Miras” öğrenme alanındaki 
“Destan ve Yazıtlardaki Türkler” konusunda yer alan “Göç Destanı” incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırma 
verileri söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söylem analizi söz ve metinler aracılığı ile oluşan anlam 
ürünleriyle ilgilenerek toplumsal ve kültürel araştırmalarda kullanılan bir araştırma yöntemidir (Çelik ve 
Ekşi, 2008). Diğer bir deyişle bu analiz yöntemi bir metin ya da konuşmada kullanılan dilin yapısını, 
oluşturulmaya çalışılan anlamlar ve ilişkiler bağlamında inceleyen döngüsel bir süreci beraberinde 
getirmektedir (Gee, 2001). Fakat bu incelemede esas olan basit bir üslup ve dilsel inceleme olmayıp, ifade 
edilen sözlerin epistemolojik ve semantik idraklerinden daha öteye gidip bir takım söz diziliminin 
arkasında yatan anlam ve içeriğin derinlemesine incelenmesidir (Barker ve Galasinski, 2001). Jones, Chik 
ve Hafner (2015) söylemlerin incelenmesinde çeşitli unsurlara dikkat edilmesi gerekildiğini belirterek şu 
önerilerde bulunmaktadır; 1) Öncelikle metinlerdeki göstergelere dikkat edilmeli, 2) Metinlerin inşa 
edildiği ortama (bağlama) bakılmalı, 3) Bu metinler ile ne yapılmak istenildiğine yani insanların eylem ve 
etkileşimlerine dikkat edilmeli, 4) Son olarak bu metinlerin ideolojik (ulusal) yönlerine bakılması 
gerektiğini ifade etmektedir. Araştırmada buradaki öneriler dikkate alınarak hareket edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabındaki Göç Destanı’nda yer alan coğrafi kavramların milli 
kimlik anlayışı ile ilişkine yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan konuya 
ilişkin öncelikle Sosyal bilgiler Öğretim programı incelenmiş ve destan konusu ile ilgili çeşitli ifadelere 
ulaşılmıştır.  Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelendiğinde MEB (2018) Göç Destanı’nın geçtiği Kültür ve 
Miras Öğrenme Alanı’nı şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Türk kültürünü oluşturan temel ögelerden hareketle kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlayacak 
bir millî bilincin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Böylece öğrenciler kültürel ögelerin, bir toplumu diğer 
toplumlardan ayıran özellikler olduğunu kavrayacaktır. Bunun yanında kültürümüzün dünya kültürel 
mirasının renklenmesine ve zenginleşmesine katkı sağladığı kavratılır (s. 11). 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı üzere Kültür ve Miras Öğrenme Alanı ile öğrencilerin Türk kültürünün 
neyi ifade ettiğini ve kendi kültürüne ait unsurları öğrenip bu sayede milli bilinçlerini veya kimliklerini 
geliştirilmeleri hedeflenmektedir. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda bu amaçla 6. Sınıf Kültür ve Miras 
Öğrenme Alanı’nda: “Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur” ve bu kazanımın gerçekleştirilmesinde ise “Destan, yazıt ve diğer 
kaynaklardan yararlanılır” (MEB, 2018, s. 20) ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle 
destanların çeşitli bütünleyici unsurlardan meydana geldiği, coğrafi ve milli değerlerin kazandırılmasında 
bir hayli önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Evrensel bir bağlamdan meydana gelen coğrafya, medeniyetlerin kurulması ve varlıklarını 
sürdürmelerindeki en kilit unsurlardan biri olmuştur. Bu açıdan ele aldığımız Göç Destanı’nın da bir devlete 
ait olduğu düşünüldüğünde bu devletin bir hakimiyet alanı oluşturması, bölgesindeki hakimiyetini 
sürdürmesi ve milletini bir arada tutabilmesi için çeşitli inanç ve değerlere bağlı kalması gerekmektedir. Bu 
bakımdan devletler, milli bir mana taşıyan kimlik veya vatandaşlık anlayışı geliştirerek fertleri üzerinde biz 
olgusu oluşturmuşlardır. Fakat bir devletin kendine ait inanç ve değerler sistemi oluşturması için çeşitli 
araçlara ihtiyacı vardır. Bu noktada hemen her devlet özellikle kolektif bir simgesel sistem meydana 
getirmede yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere coğrafyayı bu sürecin etkin aracı olarak kullanma 
yoluna gitmiştir. Bu bilgiler ışığında araştırmaya bakıldığında tarihin erken dönemlerinde coğrafya alanına 
ilişkin çalışmalar gerçekleştiren Strabon coğrafyayı devletlerin ihtiyaçlarına hizmet eden bir unsur olarak 
görmüştür (Ekengil, 2013). 

Bu doğrultuda Göç Destanı’ndaki coğrafi unsurların tespit edilmesi öncelik arz etmektedir. İncelemeye 
tabi tuttuğumuz Göç Destanı’na ilişkin Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı’ndaki ilgili bölüme bakıldığında 
aşağıdaki metin karşımıza çıkmaktadır: 

“Uygurların yurdunda "Hulin" isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. 
Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilahi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle 
izledi. Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu, ilahi ışık dokuz ay on gün şişkinlik üzerinde durdu. Ağacın gövdesi 
yarıldı ve içinden beş çocuk göründü. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan Buğu Han 
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büyüyünce hükümdar oldu. Ülke zengin, halk mutlu oldu. Çok zaman geçti. Yuluğ Tigin isimli bir prens 
hükümdar oldu. Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Gali Tigin’i bir Çin prensesi ile 
evlendirmeye karar verdi. Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı’nın eteğindeki Kutlu Dağ 
adını taşıyan kayayı istediler. Gali Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş 
yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. 
Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladı. Bundan yedi gün sonra da 
Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldılar” (Günay, 2015). 

Göç Destanı’nın yukarıdaki metninde yer alan coğrafi unsurlar Tablo 1 de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 

 Göç Destanı’nda Yer Alan Coğrafi Unsurlar 

Kavramlar 

Dağ Ülke 

Irmak Dağ Eteği 

Gece Kaya 

Ağaç Memleket 

Gök Hayvan 

Işık Kıtlık 

Halk Kuraklık 

Ay Yurt 

Gün Göç 

Göç Destanı epik bir karakter üzerine yoğunlaşmamaktadır (Köse, 2014). Bu durum coğrafi unsurların 
Göç Destanı’nda daha yoğun hissedilmesine yol açmıştır. Çünkü destan gibi mitolojik unsurların yoğun 
olduğu metinlerde kişisel (tip) veya coğrafi referanslar anlatılmak istenen durumun bir nevi 
bütünleyicileridir. Göç Destanı’nın bir kişinin kahramanlıklarından ziyade bir olguya (milli bilinç) 
odaklanması ise coğrafi unsurları bu destanda daha da güçlendirmiştir.  

Ele aldığımız destandaki coğrafi unsurlar incelendiğinde buradaki söylemlerin altında yatan anlamların 
temellendirilmesinde mekân (doğa) sembolünün en temel coğrafi unsur olduğu görülmektedir. Göç 
Destanı’nda Çinliler ve özellikle Uygurlara ait yurtların yani mekânın kimlik ve aidiyet duygusunu besleyen 
en önemli üst kavram olduğu görülmektedir. Çünkü destanda geçen tüm olaylar ve ortaya konulmaya 
çalışılan ülkü, mekâna ilişkin bazı unsurların ortadan kaldırılması sonrasında bir milletin akıbetinin ne 
olduğu ile ilgilidir. 

Kafa (2010) milli kimliği devlet, toprak ve yurttaş olgularını bir arada tutan örgütlenme hali olarak 
görmektedir. Göç Destanı’nda bu milli veya organizasyonel yapının nasıl bozulduğunu daha yakından 
görmek için öncelikle milli kimlik olgusu üzerinde etkisi olan diğer baskın motifler üzerinden hareket 
etmeliyiz.  

Göç Destanı’ndaki dağ motifine bakıldığında bu kavram koruyucu ve besleyici ana arketipini karşımıza 
çıkarmaktadır. Şenocak (2013) bu sembolü kişinin kolektif bilinçaltındaki sığınma veya yurtsuzluk 
duygularına karşılık geldiğini ifade etmektedir. Koçak ve Mollaibrahimoğlu (tarihsiz) Göç Destanı’ndaki 
ırmak, dağ ve toprak gibi kavramların anne arketipine karşılık geldiğini bunun da bilinçaltındaki ben (biz) 
olgusunu oluşturduğunu belirtmektedir.  Ağaç motifi Göç Destanı’nda milli kimlik anlayışımın 
şekillenmesinde oldukça önemli olan diğer bir kavramdır ve bu imge Türk kültürünün kadim ögelerinden 
birisi olarak kabul edilir. Diğer taraftan Göç Destanı’ndaki ağaç motifi doğurganlığı, bağı ve hayatı da 
simgelemektedir. “…Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu, ilahi ışık dokuz ay on gün şişkinlik üzerinde durdu. 
Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden beş çocuk göründü...” İfadelerinden yola çıktığımızda ağacın bir çocuğun 
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veya ilerideki bir hükümdarın doğuşuna ortam hazırladığı görülmektedir. Burada ağaca yüklenen kutsal 
mana yaradılışı, anayı ve ulusun gelecekteki birleştirici gücü olacak hükümdarı (ata) temsil etmektedir.  
Ögel (2010) Türk destanlarında ağaç motifine toplumsal olarak ayrı bir önem atfedildiğini, bu destanlarda 
ağacın tanrı ile toplum arasındaki kutsal bir görevi üstlendiğini (doğum olayı, gelecekteki hükümdarın 
doğumu) belirtmektedir. 

Işık motifi incelendiğinde destanda ilahi bir ışıktan söz edildiğini görmekteyiz. Işık motifi Göç 
Destanı’nda olduğu gibi birçok destanımızda gökten inen ilahi, hayat verici bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Göç Destanı’ndaki kahramanın bu ilahi ışık vesilesi ile ağacın gövdesindeki dokuz ay on günlük 
bir şişkinlik ile doğduğu anlaşılmaktadır. Gökten inen bu ışığın Göktengri tarafından gönderildiği ve kudreti 
temsil ettiği kabul edilmektedir. Göç motifi ele aldığımız destanın en temel sembollerinden biridir ve Göç 
Destanı adından da anlaşılacağı üzere önemli ölçüde bu olguya odaklanmıştır. Göç, sosyal ve psikolojik 
temelde şekillenen coğrafi bir olgudur. Kefeli (2009) göçün yerleşim merkezlerini, ekonomik ve sosyal 
hayatı şekillendiren ve insan yaşamı üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri bulunan ve bu yönüyle tarihi 
gelişmelerde rol oynayan önemli bir etken olduğunu ifade etmektedir. Bu kavram insanların kültürlerinin, 
değer yargılarının ve kimliklerinin şekillenmesinde önemli bir etkendir. Ilgın ve Hacıhasanoğlu’na göre 
(2006) göç öncesi insanların belirli kimlikleri vardır; ancak göç ettikleri yeni çevrelerinden aldıkları şifreler 
veya mesajlarla insanlar kimliklerini yani kim olduklarını ve nereye ait olduklarını sorgulamaya 
başlamaktadır. Bu destanındaki göç motifi Ergenekon destanının aksine bir geri dönüşü simgelememekte, 
bunun yerine bir ulusun maddi ve manevi değerlerinin önemine vurgu yapmaktadır.  Biz (ulus olma, millet 
olma) kavramına ait unsurların dikkat çektiği Göç Destanı’nda bu unsurun işaret ettiği ana öğe göç olgusu 
üzerinden anlatılan Türk milletinin devamlılığı ve toprağın kutsallığıdır. Göç, örgütlenmeye ve milli 
unsurların toplum nezdinde olgunlaşmasına yol açan bir olgu olarak değerlendirildiğinde, destanda töreye 
uymanın önemi milli kimlik duygusunun oluşmasının altında yatan etkenlerden biri olarak 
değerlendirilebilir. Bu durum destanda toplumsal ve coğrafi yönü ağır basan göç olayı üzerinden güçlü bir 
üst olgu (aidiyet) veya kimlik oluşturmaya çalışıldığını bizlere göstermektedir. Göç Destanı’nın en önemli 
kavramlarından biri de kaya (mekan, toprak, yurt, vatan, memleket) imgesidir. Göç Destanı’nda bu imge şu 
şekilde ifade edilmiştir: 

“…Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı’nın eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı 
istediler. Gali Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca 
üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün 
kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladı. Bundan yedi gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık 
ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldılar…” 

Yukarıdaki ifadelere bakıldığında Eliade’nin (1992) kozmik (kutsal, sınırlandırılmış) bölgeler olarak 
ifade ettiği gök ve yer kavramlarının ikisinin de Göç Destanı’nda işlenen temel imgelerden olduğu 
görülmektedir.   Kaldı ki burada ifade edilen kaya imgesi (yer) göç destanının özüne ilişkin genel bir çerçeve 
oluşturmaktadır. Burada kaya vatan toprağının simgeleştirilmesidir. Ilgın ve Hacıhasanoğlu (2006) bu 
yönde bir aidiyet duygusunun oluşum sürecini “mekânı kendileme” (appropriation) olarak görmektedir ve 
bu süreci sahiplenme, mekânın koruması ve yer aidiyeti ile özdeşleştirmektedir Ancak destandan anlaşıldığı 
üzere vatan toprağına ait unsurlar korun(a)mamış ve Çinlilere (ötekine) teslim edilmiştir.  

Diğer taraftan destanda geçen ve başka bir coğrafi bütünlüğü temsil eden Çin’in, Göç Destanı’ndaki milli 
değerlerin olgunlaşmasında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bu devlet destana göre Türk 
coğrafyasının güvenliklerini tehdit eden bir düşmandır. Koçak ve Mollaibrahimoğlu (Tarihsiz) Çinlilerin bu 
destanda Türk milletinin ortak bilinçaltındaki “gölge” figürüne karşılık geldiğini ifade edilmektedir. 
Çinlilere ilişkin anlam olan gölge figürü başka topluluklara ait olumsuz bir simgeye karşılık gelmektedir.  
Çünkü destandaki ağlamak, ölmek, kıtlık, kuraklık, göç etmek gibi ifadelere bakıldığında tüm bu 
olumsuzlukların Çin ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Buradan Göç Destanı’ndaki ötekilik anlayışını 
şekillendiren Çinlileri Türk toplumun devamlılığına zarar verebilecek ve Türklerin güvenliğini tehdit 
edebilecek bir güç unsuru olarak nitelendirilebiliriz. Bu noktada Connoly (1991) konuya benzer şekilde 
yaklaşarak ülkelerin kolektif bir bağ içeren milli kimlik inşa etme çabalarının farklılıkların (ülke sınırları 
dışındakilerin) ötekileştirilmesi ile mümkün olacağını belirtmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Devlet konusunda pek çok tanım yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu tanımların en 
kabul görenlerinden biri Georg Jellinek’in 1900 yılında ortaya attığı Üç Unsur Teorisi (Three Elements 
Theory) olarak bilinen ve devleti insan, toprak ve egemenlik unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir 
varlık olarak gören anlayıştır (Gözler, 2007). Bu üç unsura da temas eden ulus kavramı ise en genel manada 
ortak köklerden gelen ve en azından ortak bir dili, kültürü ve tarihi olan siyasi topluluk olarak ifade 
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edilebilir. Bu perspektiften ele alındığında, devlet ve ulus kavramları ortak paydaları bulunan ancak farklı 
karşılıklara sahip kavramlarıdır. Devletlerin ulus formu kazanması için ise ancak kendilerine ait birleştirici 
unsurlarının olması gerekmektedir. Habermas (2012) kolektif unsurlar etrafında birleşemeyen 
toplulukların sadece siyasi bir bütünlüğe karşılık geldiğini ifade etmektedir. Diğer taraftan Assmann’ da 
(1997) benzer bir ifade ile bireylerin kendilerini mensubu olduğu toplumla özdeşleştireceği unsurlarının 
olması gerektiğine dikkat çekerek, milli anlayışa sahip bir kimliğin temelini ulusal anlamlar ihtiva eden 
değerlerin oluşturduğunu belirtmektedir. 

Bu bilgiler ışığında milli kimlik anlayışının gelişmesinde milletlere ait tarihi ve coğrafi olayların etkisinin 
oldukça büyük olduğu anlaşılmaktadır.  Çünkü tarihi ve coğrafi gelişmeler, insanlığın varoluşundan bugüne 
toplumların siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini şekillendirmiş, beşeriyet ve günümüz dünyası üzerinde 
değişimlere neden olmuş ve insanları çeşitli öğretiler etrafında birleşmiş veya ayırmışlardır. Zaman içinde 
duygusal ve milli anlamlar kazanan bu gelişmeler haliyle ulusların sözlü ve yazılı edebi ürünlerine de 
yansımıştır. 

Araştırmada ele aldığımız Göç Destanı adından da anlaşılacağı üzere bir edebi üründür ve bu tarz edebi 
ürünler bizlere hem geçmiş dönem hem de sonrası için anlamlar ifade eden birer çıkarım araçları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günay (2015) her milletin millî kimlik ve niteliklerinin, ortak dünya görüşlerinin, 
hatıra ve beklentilerinin yanı sıra o milletin kusur ve yanlışlarının da destanlarına yansıdığını ifade 
etmektedir. Çünkü devletler gelecekteki nesillerine nasıl kahraman bir soya sahip olduklarını 
anlatmalarının yanında nerede nasıl hatalar yaptıklarını ve bu hataların bir milletin kaderinde nelere yol 
açabileceğini göstermek istemişlerdir. Bu durumun en güzel örneklerinden birini şüphesiz Göç Destanı’nda 
görmekteyiz. 

Göç Destanı’na bakıldığında milli kimlik anlayışının şekillenmesinde çeşitli coğrafi unsurlar ile bu bağın 
oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle ontolojik anlamda dağ, ağaç, kaya ve göç olgusu 
üzerinden bir aidiyet anlayışı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu kavramların temsil ettiği 
simgesel anlamların çözümlenmesinde ise anahtar öğe kaya sembolü ile temsil edilen mekân, toprak, vatan, 
memleket gibi kavramlardır. Bu kavramlar ile oluşturulmaya çalışılan perspektife milli kimlik anlayışı 
doğrultusunda bakıldığında; kutsal dağın aidiyet ve sadakat duygusunu, göçün bağımsızlığı ve mücadeleyi 
sembolize ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu kavramların Türk milletinin devamlılığını, vatan sevgisini ve 
Türk töresinin kutsallığını ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak milli kimlik kavramının şekillenmesinde ortak tarihsel belleğin ve 
coğrafi olguların oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. Göç Destanı’nda coğrafyaya hükmetmenin veya 
edememenin beşeriyet için nasıl vazgeçilmez bir mücadele olduğunu bu durumun ise milletlerin kolektif 
bilinçdışında ve milli anlam taşıyan kimliklerinin oluşumunda nasıl karşılıklar bulduğunu anlamaktayız. 
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, ele aldığımız çalışmadan da anlaşılacağı üzere coğrafyanın eseri ve 
esiriyiz. 
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Özet 

Öğrencilerin coğrafya bilimi ile ilk karşılaşma dönemleri olan ilkokul kademelerinde eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin yerelden başlayıp bölgesel, ulusal ve küresele doğru uzanan bir yaklaşım izlemesi büyük önem 
arz etmektedir. Okul çağı çocukları ilk, okul öncesi dönemde az da olsa coğrafi bilgi ile karşılaşmaya başlarlar. 
Fakat sistemli ve programlı coğrafi bilgi eğitimi 1., 2., ve 3. sınıfta hayat bilgisi dersi ile temelleri atılıp 4., 5., 6, 
ve 7. sınıfta sosyal bilgiler dersi ile devam etmektedir. Sosyal bilgiler dersi içerisinde de coğrafi bilgi yerelden 
küresele giden bir çizgide öğrenciye verilmeye çalışılmaktadır. Bu çizgi eğitim-öğretimde yakından-uzağa 
ilkesi ile ilişkilendirilirken yer temelli öğretim yöntemi kapsamı içerinde yer almaktadır. Coğrafya eğitiminin 
ortaokulda verildiği en temel ders olan sosyal bilgiler dersinde de bu ilke ve yöntemler göz önünde 
bulundurularak coğrafyanın temel bilgilerden oluşması öğrencilerin bildikleri, gördükleri ve yaşadıkları 
yerdeki coğrafi unsurların öğretilmesi gerekmektedir. Bu sistemli bilgi aktarımı ileride öğrencilerin sağlam bir 
coğrafya temeli oluşturmasını da sağlayacaktır. Yakın çevresini tanıyan, bu mekânın problemini gören ve 
çözüm üretmeye çabalayarak coğrafi bilgiye ulaşan öğrenci zamanla yerelden bölgesele, bölgeden ulusala 
bilgi, beceri ve değer bütünleği oluşturacaktır. Bu ilerleyiş önce yaşadığı çevreye sonrasında genişleyerek 
dünyaya ait olan ve ona aidiyet hisseden bireyler yaratacaktır. Fakat teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme ile 
birlikte çocuklar yakın çevreyi tanıyamadan uzak hatta çok uzak hakkında bilgilerle donanmaktadır. Bu 
durum beraberinde yakın çevresinin farkında olmayan, aidiyet hissetmeyen ve korumayan, potansiyel ve 
kaynakların farkında olmadığı için kullanamayan bireylerin yetişmesine sebep olabilmektedir. Sosyal bilgiler 
dersi ile verilmeye çalışılan yerel coğrafi, tarihi, ekonomik bilgiler kapsamında bu tür problemlerin önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır. Fakat bu durum sosyal bilgiler dersinde de bazen göz ardı edilmekte ilk önce 
verilmesi gereken yerel coğrafi bilgiler önemsenmeyip küreselleşmiş coğrafi bilgiler daha fazla yer 
kapsamaktadır. Bazen öğretmen, bazen ders kitabı bazen de program kökenli oluşan bu durum öğrencilerde 
özellikle yakın coğrafyasına ilişkin bilgi eksiklikleri oluşturmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası literatüre baktığımızda yerel coğrafya ile ilgi çalışmaların öğretmenlerin yerel 
coğrafyaya bakış açıları ve yerel coğrafyanın tanımlamaları üzerinde yoğunlaştığı görülürken öğrenciler 
üzerinde çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu bağlamda araştırmanın öğrenciler üzerinde yürütülmesi ve yerel 
bilgi düzeylerinin ortaya çıkartılması açısından önem arz etmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin 
yerel coğrafi bilgi düzeylerinin ortaya çıkartılması da araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada 
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Kırıkkale ilinde öğrenim gören 6., 7., ve 8. sınıf olmak üzere 1577 
ortaokul öğrencisine ulaşılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı araştırmada 
23 soruluk yaşadığımız çevre coğrafi bilgi testi oluşturulmuş ve uygulama sonunda testin KR-20 güvenilirlik 
katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur.  Başarı testinden elde edilen veriler ise SPSS 17 ve Microsoft Office Excel 
programı ile analiz edilmiş ve t-Testi ve ANOVA sonuçlarına göre yorumlanmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin yerel coğrafi bilgileri “orta” düzeyde görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre kız 
öğrenciler lehine manidar bir farklılığa ulaşılmıştır. Yerleşim yeri değişkenine göre başarı sıralaması büyükten 
küçüğe il-köy-ilçe şeklinde oluşmakta iken il-ilçe grupları arasında ilde yaşayan öğrenciler lehine ve köy-ilçe 
grupları arasında köyde yaşayan öğrenciler lehine manidar farklılığa ulaşılmıştır. Sınıf düzeyi değişkenine 
göre ise başarı sıralaması 8.sınıf -7.sınıf - 6.sınıf şeklinde sınıf düzeyi arttıkça yerel coğrafya bilgi düzeyi 
artarken 8.sınıf-7.sınıf öğrencileri arasında 8. sınıf lehine ve 8.sınıf-6.sınıf öğrencileri arasında 8. sınıf lehine 
manidar farklılığa ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden sınıf dışında yaşadıkları yer  ile ilgili 
etkinliğe katıldığını belirtenler ile yaşadıkları yer ile ilgili herhangi bir etkinliğe katılmadığını belirtenler 
arasında anlamlı bir farklılığa ulaşılamazken, etkinliğe katılmayanların aritmetik ortalaması daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Burada sınıf dışı etkinliklerinin amacına uygun olarak yapılmadığı bak-gör-geç 
mantığında yapıldığı görülmeli ve bu tür sınıf dışı etkinliklerin eğitim-öğretim çerçevesinde planlı ve programlı 
etkinliklere döndürülmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı da yerele dönme amacı ile 2018-2019 eğitim öğretim 
döneminden itibaren ortaokullarda “Şehrimiz ……….” dersini müfredata koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, sosyal bilgiler, yaşadığımız çevre, yerel coğrafya, yer temelli. 
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LOCAL GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS IN SOCIAL STUDIES COURSE: 
KIRIKKALE EXAMPLE 

Abstract 

It is of great importance that the education activities to begin from the local and to approach the regional, 
national and global levels in the elementary school levels which are the first periods of encounter with the 
science of geography. School age children begin to encounter a little geographical information in the first and 
pre-school period. However, systematic and programmed geographic information education continues in the 
1st, 2nd, and 3rd grade with the life science course and the social studies course in the 4th, 5th, 6th and 7th 
grade. Within the social studies course, geographical information is tiried to be given to the student in a line 
from local to global. While this line is associated with the close-away principle in education and teaching, it 
takes part in the scope of ground-based teaching method. In the social studies course, which is the most basic 
course in which geography education is given, taking into consideration these principles and methods, 
geography should be composed of basic information and students should be taught the geographical elements 
that they know, see and live in. This systematic knowledge transfer will also enable students to form a strong 
geography foundation in the future. The student, who knows his / her immediate environment, sees the 
problem of this place, and tries to produce solutions, reaches geographical information will establish the 
integrity of knowledge, skill and value from local to regional, regional to national in time. This progress will 
create individuals who firstly belong to environment they live and then to the World and feel belonging to it. 
However, with the development of technology and globalization, children are equipped with information about 
far and even far away while they never know the immediate environment. This situation causes to raise 
individuals who are not aware of their immediate environment, do not feel belonging and protect, and cannot 
use them because they are not aware of their potential and resources. These problems are tried to be prevented 
within the scope of local geographical, historical and economic information which is tried to be given with 
social studies course. However, this situation is sometimes ignored in the social studies course. The local 
geographic information which needs to be given first is ignored and globalized geographic information covers 
larger place. This situation, which sometimes stans from of teachers, sometimes textbooks and sometimes 
program origin, constitutes a lack of knowledge especially about the nearby geography. 

When we look at the national and international literature while, it is seen that the studies related to local 
geography are focused on teachers' point of view of local geography and the definitions of local geography. İt 
is not come across studies on students. This case is important for conducting study on students and revealing 
local information level. The aim of the study is to reveal local geographical knowledge levels of students in 
social studies course. In this research, 1577 secondary school students who educate in 6th, 7th, and 8th grade 
in Kırıkkale were reached in 2018-2019 academic year. In the study, which is one of the quantitative research 
methods, the environmental geographic information test, which has 23 questions, was created and KR-20 
reliability coefficient of the test was found as 0.71. The data obtained from the achievement test were analyzed 
with SPSS 17 and Microsoft Office Excel program and interpreted according to t test and ANOVA results. 

In the research, local geographic information of the students was found to be “moderate”. A significant 
difference was reached in favor of female students according to gender. According to the settlement variable, 
while the rank of success is formed from big to small in the form of provincial-village-district, significant 
differences have been reached in favor of the students living in the province among the district district groups 
and in favor of the students living in the village between the village-district groups. According to the grade 
level variable, while the success ranking increases in the 8th grade -7th grade - 6th grade as the level of 
knowledge of local geography increases. significant difference was reached in favor of the class. While the 
students who participated in the study could not reach a significant difference between those who stated that 
they participated in the activity related to the place they live outside the classroom and those who did not 
participate in any activity related to the place they lived, the arithmetic average of those who did not 
participate in the activity was higher. Here, it should be seen that out-of-class activities are not carried out in 
accordance with the purpose, they are done with look see pass logic and that such out-of-class activities 
should be turned into planned and scheduled activities within the framework of education and training. In 
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order to return to the locality, the Ministry of National Education has introduced the “Our City ……… course in 
secondary schools since the 2018-2019 academic year. 

Keywords: Geography, social studies, the environment we live in, local geography, place based.   

Giriş 

İnsan yapısı gereği doğumundan ölümüne kadar ki tüm faaliyetlerini bir mekân (çevre) üzerinde 
gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerin ve karşılıklı etkileşimlerin gerçekleştiği mekân ise canlı ve cansız 
çevreden oluşmaktadır. Bireyin dünyaya gelmesi ile birlikte tanışmaya başladığı bu çevre, yakın alanlardan 
başlayarak uzak alanlara doğru bir yayılış içerisindedir. Yani insanlar ilk önce gördüğü, duyduğu ve 
hissettiği (içinde yaşadığı) çevre ile etkileşime girerken yaşamsal deneyimleriyle birlikte etkileşime girdiği 
çevre alanı da genişlemektedir. Bu bağlamda da amacı; bireyleri hayata hazırlamak olan okullarımızda, 
öğrencilere verilen eğitimin insanlarda görülen çevre bilgisindeki genişleme durumunun bilincine varılarak 
hareket edilmelidir. Yani coğrafi eğitimde ilk önce çocukların yaşadıkları, gördükleri ve hissettikleri yerdeki 
coğrafi unsurları aktarılarak yerelden bölgesele, ulusala ve küresele doğru uzanan sistemli ve düzenli bir 
bilgi ilerlemesi gereklidir. Öztürk Demirbaş ve Şahin’e (2019, s. 532) göre de bireyler doğumundan itibaren 
ilk önce yaşadıkları yerlerde bulunan coğrafi objeler ile etkileşime girmekte ve zaman içerisinde etkileşim 
alanları da genişlemektedir. Bu etkileşim alanının sistemli ve düzenli bir şekilde genişlemesi ise okullarda 
eğitim öğretim faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Sistemli ve düzenli bir coğrafya eğitiminin kapısı okullarımızda hayat bilgisi dersi ile aralanmaktadır. 
Hayat bilgisi ilköğretimin 1-2-3. sınıf ders programlarında yer alan bir ana derslerden biri olmakla beraber 
Karapınar’a (2012, s. 1) göre bu derste verilen eğitim, çocukların yaşamsal tecrübeleri de dikkate alınarak 
ev, aile, okul ve yakın çevre gibi konulardan oluşmaktadır. Bu konular ise yine çocuğun yaşamsal dönemi 
dikkate alınarak somut durum ve olguları içermekle beraber çocuğun yakınında olandan başlamaktadır. Bu 
konular üç yıl boyunca sınıf seviyesine göre konu kapsamı giderek derinleşmektedir. Bu bağlamda hayat 
bilgisi dersi bilimsel bir coğrafya dersi temeli oluşturmasa da öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanıması 
açısından önem arz etmektedir.   

Coğrafya eğitiminin verildiği ikinci evre ise 4., 5., 6., ve 7. sınıf öğretim programlarında yer alan sosyal 
bilgiler dersinden oluşmaktadır. Bu dönemde verilen sosyal bilgiler dersi, hem çocuğun gelişimsel düzeyi 
hem de coğrafi konuların bilgi düzeyi dikkate alındığında coğrafyanın bilimsel anlamda temellerinin 
atıldığını ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan da öğrencilerde ilk önce yakınında var olan 
coğrafi unsurların öğretilerek küresel bilgilere ulaşması sağlanmalı ve coğrafyaya ait temeller bu 
perspektifte sağlamlaştırılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018, s. 8) da coğrafi konuların öğretilmesi 
ile ilgili sosyal bilgiler programının genel amaçları içerisinde, “öğrencinin yaşadığı çevrenin ve dünyanın 
özelliklerini tanıyarak, insanlar ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini 
geliştirmeleri"   şeklindeki ifadesi ile coğrafyanın yerelden başlanması gerekliliğini belirtmiş ve öğretim 
programına eklemiştir. 

Sever’e (2015, s. 2) göre de sosyal bilgiler dersi bir bakıma öğrencileri hayata hazırlamaktadır ve bunun 
için öğrencilerin ilk önce yakın çevrenin tanıması ve içerisinde bulundukları mekâna (çevreye) uygun 
davranış geliştirebilmesi gerekmektedir. Yıldırım’a (2016, s. 137) göre ise öğrenciler sosyal bilgiler dersleri 
sayesinde hem sosyal hem de fiziki ortamı, yani çevresini tanır ve anlamlandırabilirler. Fiziki çevreyi ve 
sosyal çevreyi iyi tanıyarak çevresini yorumlayan bireyler daha mutlu ve başarılı olurlar. Bu bağlamda sahip 
olunan coğrafya bilgisi ve onu kullanma becerisi önemlidir.  Bunu sağlayan temel ders ise ilköğretim 
basamaklarında verilen sosyal bilgiler dersidir. 

Zaten coğrafyanın temelinde bireye, başta yaşadığı yer olmak üzere insanın yakın çevresini kendisine 
tanıtmayı hedef seçer. Çevresini tanıyan bireyler, onunla uyum içerisinde yaşamaya gayret gösterirler. Bu 
bakımdan da coğrafya eğitimi bireylere ilk önce içinde bulunduğu çevreyi, yani yaşadığı yerin özelliklerini 
öğretirken bunu kademeli olarak artırarak dünyayı öğretmektedir. Bunun içinde coğrafyayı hayatın 
içerisinden örneklemek gerekir. Buradaki can alıcı unsur ise konuların öğrencilerin anlayabileceği şekilde 
sade ve açık olması, karmaşadan uzak tutulmasıdır. Fakat sosyal bilgiler öğretimi içinde coğrafya ait 
konuların öğretiminde yöntem yanlışlıkları da bulunmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde coğrafyaya ait 
konularda geleneksel olan tümdengelim ve düz anlatım gibi yanlış öğretim metotları hâlâ geniş bir 
öğretmen kitlesi tarafından kullanımı devam etmektedir. Oysaki coğrafya eğitimde konular tümevarım ve 
araştırma metotları kullanılarak öğretilmeli, öğrenciler pasif bilgi alıcı konumundan çıkartılmalıdır. 
Böylelikle, öğrenciler aktif olarak bilgi edinmeye katılan, eleştirel bakış açısına sahip bireyler olarak 
yetişeceklerdir (Bilgili, 2016, s. 160 ve Akınoğlu, 2005, s. 80).  
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Yani anlaşılacağı üzere coğrafya eğitiminin amacı, halk arasında bilindiği gibi “dünyanın veya herhangi 
bir ülkenin en yüksek dağını en uzun akarsuyunu, en kalabalık şehrini...” ezberletmek değildir. Coğrafya bu 
bilgileri kullanır fakat sadece bu bilgi yığınlarının ezberletilmesini amaçlamaz. Halk arasındaki bu yanlış 
anlayışın temel sebebi ise coğrafya eğitim-öğretiminde yapılan yanlışlıklardan doğmaktadır. O halde 
coğrafyanın amacı, insanın içinde yaşadığı mekânı (çevreyi) ve bu mekânla insan arasındaki karşılıklı 
ilişkileri ortaya koymaktır. Bu bakımdan da insan ve içinde bulunduğu yerin özellikleri coğrafyanın temelini 
oluşturur (Bilgili, 2016, s. 101). 

Bu açıklamalardan da yola çıkarak sosyal bilgiler dersi içerisinde verilen coğrafya eğitimin bir amacı da 
yaşadığımız yerin coğrafyası öğretilerek öğrencilerde yurt sevgisi oluşturmaktır. İnsanlar, memleketini 
(yaşadığı yeri) sevmek için ne kadar çok sebep bulursa bağımlılığı da o derecede artar, geçmiş ile günümüz 
arasındaki insan-yer bağlantısını kurabilir. Aynı zamanda memleketin (yaşadığımız yerin) sevgisi, vatan 
sevgisinin en sağlam temelidir. Vatan sevgisi içinde yakın coğrafyanın bilinmesi, etkileşimin bilinçli bir 
şekilde sağlanması gereklidir. İşte bu sebeplerdendir ki, eğitimde dikkatimizi yakın çevrenin coğrafya 
öğretimi üzerine toplamalıyız (Savard, 1976, s. 221). Bunu gerçekleştirmenin en basit yolu ise öğrencilerde, 
yerel düzeyde coğrafi bilinç oluşturmaktan geçer. Çünkü öğrenciler, içerisinde yaşadıkları yer ile kendilerini 
daha kolay bir biçimde birleştirip bütünleştirebilirler (Köşker ve Karabağ, 2012, s. 124). Bu bakımdan da 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde ilk önce öğrencinin yaşadığı çevreden başlanması gerekliliği bilinmelidir. 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakından-uzağa ilkesi ile ilişkilendirilen bu durum literatürde ise “yer temelli 
öğretim”, “yerel coğrafya”, “bölgesel coğrafya” vb. birçok farklı yöntem ve yaklaşım adı ile anılmaktadır. 
MEB’de öğretim programlarında “yaşadığımız çevre”, “yakın çevremiz” ve “yakın coğrafya” şeklindeki 
ifadeleri kullanmaktadır.  

Köşker ve Karabağ’a (2012, s. 124) göre yer temelli öğretim ile öğrenciler, içerisinde yaşadıkları 
coğrafyayı tanıyarak bir anlam üzerine oturturlar; elde ettikleri bilgi, beceri ve değerler ile de yerel de 
karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirmeleri sağlanır. Bu sayede öğrencilerin yaşadıkları yere 
yönelik aidiyet duygusu geliştirilmektedir. Taş ve Özkaral’a (2015, s. 34) göre de bu öğretim yöntemi ile 
birlikte öğrenciler, içerisinde bulundukları coğrafyadaki doğal ve kültürel ögelerin önemini daha net bir 
biçimde anlamaları sağlanır. Aynı zamanda öğrencilerin yer ile insan arasında ilişkiyi anlamlandırmalarında 
da etkili bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkündür.  Öğrenciler bu yaklaşım ile sınıf dışına çıkma fırsatı 
bularak eğitim-öğretime dair çeşitli aktivitelerde bulunurlar ve çevresini gözlem yolu ile öğrenmenin en 
etkili yöntemi olan eğlenerek öğrenme fırsatı edinirler. 

Burada dikkat gerektiren bir husus ise, yer temelli öğretim yönteminin eğitim-öğretimde yeni bir 
yaklaşım ismi ile karşımıza gelse de daha önce eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulanmamış bir yaklaşımın 
olmadığıdır. Tarih boyunca gerek yurtiçi gerek yurtdışı alanda verilen eğitimlerdeki birçok öğretim 
programında yakın çevrenin kullanılması yer almıştır. Bu bağlamda da öğretmenler eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde sınıf dışı etkinlikleri kullanmışlardır. Öğrencilerin içerisinde yaşadıkları coğrafyada; 
deneyerek öğrenmelerini sağlayan, bunun sonucunda da kalıcı ve anlamlı öğrenmelerini olanaklaştıran yer 
temelli eğitim yaklaşımı; yapılandırmacı yaklaşımda da karşılaştığımız; proje temelli öğrenme, toplum 
tabanlı öğrenme, okul dışı eğitim, sınıf dışı eğitim, müze ile eğitim, doğa çalışmaları, çevresel eğitim ve 
problem çözme gibi yöntemlerin çatısını oluşturmaktadır (Yılmaz ve Tabaru, 2017, s. 1585). Aynı zamanda 
bu öğretim yöntemi son yıllarda ülkemizdeki literatürde sıkça rastlanılsa da kavram olarak kullanılması 18. 
yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Okul dışında eğitim deneyimi olarak da tanımlanan yer temelli eğitim; 
coğrafi, edebi, sanatsal, tarihsel ve bilimsel yönleri olan bir eğitim anlayışıdır. Bu öğretim yöntemi kendi 
içinde yaşadığımız toplumun temel özelliklerini sınıf içerisine getirmesinden dolayı sosyal bilgiler 
derslerinde öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmada, öğrenci başarısının artmasında olumlu katkılar 
sağlamaktadır (Evans ve Kılınç, 2013, s. 264).  

Yurt dışı kaynaklarında, özellikle Çin eğitim-öğretiminde sıkça rastladığımız yerel coğrafya ise Öner’e 
(2018: 106) göre yeryüzünde, sınırları araştırmacı tarafından belirlenmiş bir coğrafi bölgenin; coğrafya 
metotlarının bir kısmı veya tamamı kullanılarak araştırılmasıdır. Bu bağlamda yerel coğrafya öğretimi ise 
öğrencilerin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri okulun yakın çevresindeki coğrafya unsurlarının 
öğretilmesi ve aktif bir şekilde kullanılması durumudur. Diğer bir anlamda öğrencilerdeki mikro coğrafi 
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çevrenin belirlenip içerisinde yaşadığı yerin veya bölgenin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayan, ülkesini 
ve yaşamını sürdürdüğü dünyayı anlamlandırmasını kolaylaştıran bir öğretim yaklaşımı olarak da 
betimleyebiliriz. 

Coğrafya öğretiminde diğer bir anlayış olan bölgesel coğrafya ise genel coğrafyadan farklı olarak belirli 
bir alandaki bütün coğrafî olgu ve olayların ayrı ayrı incelenerek elde edilen bilgilerin bir bütün haline 
getirilmesi durumudur. Bu yöntemi kullanarak elde ettiğimiz coğrafi verilere bölgesel coğrafya ya da diğer 
adı ile rejyonal coğrafya denmektedir. Burada asıl olan coğrafyanın bir konusu veya olayı değil, sınırları 
belirlenmiş alandır. Bu alan; küçük bir yöre, havza, bir ülkenin tamamı olabileceği gibi, daha büyük alanlar 
da olabilir (Şahin, 2003, s. 127). 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere her biri farklı öğretim yöntemi adı ve farklı kelimelerle 
tanımlamalar yapsalar da coğrafyanın öğretilmesinde ilk önce öğrencinin yaşadığı çevreden faydalanarak 
bilgi aktarımına başlanması gerektiği ve bunun süreç içerisinde genişlemesi gerekliliği değişmemektedir. 
Geleceğin coğrafyacılarını yetiştirmede temellerin atılmasını sağlayan sosyal bilgiler dersinde de bu durum 
önemsenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde, yaşadıkları çevrede var 
olan coğrafi objelere dair farkındalık durumlarının ortaya çıkarılması araştırmamızın amacını 
oluştururken, elde edilen bilgiler sonucunda coğrafya eğitimin temellerinin nasıl oluşturulduğunu 
görülmesi ve tüm eğitim camiasına yön vermesi açısından önem arz etmektedir.  

Bu bilgiler ışığından araştırmamızın problem cümlesini “Sosyal Bilgiler Dersinde yakından-uzağa ilkesi 
kapsamında öğrencilerin coğrafya bilgileri ne düzeydedir?” oluştururken alt problemler aşağıda belirtildiği 
gibidir; 

1) Araştırmaya katılan öğrencilerin yerel coğrafi bilgi düzeyleri nedir? 

2) Öğrencilerin coğrafi bilgi düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre manidar bir farklılık var mıdır? 

3) Öğrencilerin coğrafi bilgi düzeylerinde yerleşim yeri durumuna göre manidar bir farklılık var mıdır? 

4) Öğrencilerin coğrafi bilgi düzeylerinde sınıf seviyesine göre manidar bir farklılık var mıdır? 

5) Öğrencilerin coğrafi bilgi düzeylerinde il içinde katıldıkları gezi-gözlem-araştırma faaliyetine göre 
manidar bir farklılık var mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli  

Bu bilimsel araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma 
yöntemi Arslanoğlu’na göre (2016, s. 79) araştırmanın “evren, örneklem, aksiyom ve hipotez temellerine 
dayanarak bilgilerin gözlem, görüşme, anket ve çeşitli testlerle elde edildiği ve bu elde edilen bu bilgilerin 
istatiksel olarak ölçme ve değerlendirme teknikleri ile analiz edildiği yöntem” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Akman’a (2014, s. 10- 11) göre ise nicel araştırma yöntemleri objektif ve tarafsız çalışmalar olup; 

➢ Ne kadar?  
➢ Ne kadar sık?  
➢ Ne kadar yaygın?  
➢ Ne miktarda? vb. soruların cevaplarına ulaşmayı hedefleyen öğretim yöntemidir 

Tarama modeli ise literatürde Survey olarak da yer almaktadır. Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel’e (2015, s. 231) göre tarama modeli çok sayıda katılımcının özelliklerinin veya 
görüşlerinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırmalar olup evren içerisinden seçilen bir grup örneklem 
üzerinde çeşitli veri toplama araçları ile elde edilen verilerdir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Kırıkkale ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinden oluşurken araştırma, 
2018-2019 eğitim-öğretim dönemi ile ve 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın 
örneklemi ise evren içerisinden belirlenen 1577 öğrenciden oluşmaktadır.  

Araştırmada evrenin yerleşim yeri ve sınıf seviyesine göre alt değişkenlerden oluşması sebebi ile 
örneklem belirleme de seçkisiz örnekleme yöntemine gidilerek tabakalı örnekleme (stratified sampling) 
kullanılmıştır. Büyüköztürk ve diğerlerine (2015, s. 100) göre tabakalı örnekleme yöntemi; alt grupların 
evrendeki kapsadığı büyüklük belirlenip, bu oranlara uygun olarak örneklemin seçildiği ve tüm alt grupların 
evrendeki temsiliyet ağırlığını bozmadığı bir örnekleme yöntemidir. Bundan dolayı örneklem grubunda 
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sınıf seviyesine göre 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile yerleşim yerine göre il, ilçe ve köylerde eğitim gören 
öğrenciler tabakalı örnekleme ile belirlenmiştir. 

Tablo 1.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

Cinsiyet n  

Kız 814 48,4 

Erkek 763 51,6 

Toplam 1577 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 763’ü (%48,4) erkek ve 814’ü (%51,6) kız 
öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilere göre fazla olduğu 
tespit edilmiştir fakat bu fazlalık araştırmanın sonucuna etki edecek bir büyüklük olarak görülmemiştir. 

Tablo 2.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Seviyesine Göre Dağılımları 

Sınıf Seviyesi n  

8. sınıf 522 33,1 

7. sınıf 525 33,3 

6. sınıf 530 33,6 

Toplam  1577 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 522’si (%33,1) 8. sınıf, 525’i (%33,3) 7.sınıf 
ve 530’u (%33,6) 6. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Evrende sınıf seviyeleri arasında oransal bir farkın 
olmaması örnekleme de yansıtılmıştır. 

Tablo 3.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yerleşim Yeri Türüne Göre Dağılımları 

Yerleşim Yeri Türü n  

İl 1181 74,9 

İlçe 264 16,7 

Köy 132 8,4 

Toplam 1577 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 1181’i (%74,9) ilde yaşayan, 264’ü (%16,7) 
ilçede yaşayan ve 132’si (%8,4) köyde yaşayan öğrencilerden oluşmaktadır. Yerleşim yerine göre 
değişkenlerin, evrendeki ağırlıkları farklılık gözükmektedir. Bu orana bağlı olarak farklılık örnekleme de 
yansıtılmıştır. Araştırmada ulaşılan öğrencilere ilişkin betimsel veriler grafik 1’de genel hatları ile 
gösterilmiştir. 
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Grafik 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacı tarafından oluşturulan Yaşadığımız Çevre Başarı 
Testi (YÇBT) veri toplama aracından oluşmaktadır. Yaşadığımız Çevre Başarı Testi; öğrencilerin kişisel 
bilgilerine ait değişkenler ile 23 soruluk başarı testinden oluşmaktadır. 

Yaşadığımız Çevre Başarı Testi geliştirme aşamasında; Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer 
alan ve yakın çevremizi öğretmeye yönelik kazanımlar belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlarla belirtke 
tablosu oluşturulmuş ve soruların kapsam sınırı çizilmiştir. Aynı zamanda Kırıkkale ili coğrafyasına dair 
kaynak taraması yapılırken öğretmelerimizle görüşme yapılarak derste kullandıkları coğrafi bilgiler 
toplanmıştır ve ilaveten Kırıkkale ilinde halk ile görüşme yapılarak yerel coğrafyalarına ait bilgiler elde 
edilmiştir. Elde edilen bilgilerle 40 soruluk Yaşadığımız Çevre Başarı Testi soru maddeleri oluşturulmuştur.  
Araştırmada uygulanan maddelerin amacına uygunluğu için uzman görüşü, ölçme değerlendirme uzmanı 
ve sorularda kullanılan kelimelerin uygunluğu için Türkçe dil uzmanı dahil 5 uzman görüşüne başvurularak 
YÇBT ilk halini almıştır. YÇBT güçlük ve ayırt edicilik uygulaması sonrasında güçlük ve ayırt edicilik puan 
endeksi yeterli görülmeyen sorular testten çıkartılarak test 23 soruluk son halini almıştır.   

Verilerin Analizi 

Araştırmada öğrenciler için hazırlanan YÇBT I. bölümde yer alan değişkenler ile ikinci bölümde yer alan 
soru formlarından elde edilen başarı puanları SPSS 17 ve Microsoft Excel programı tarafından analiz 
edilerek ulaşılan veriler t-testi ve One Way ANOVA sonuçlarına uygun olarak yorumlanmıştır. YÇBT 
uygulama sonunda testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4.  

Araştırmacı Tarafından Oluşturulan Puan Tablosu 

Puan Kategori 

0-23 Başarısız 

24-46 Kısmen Başarısız 

47-69 Orta 

70-92 Kısmen Başarılı 

93-115 Başarılı 

Tablo 4’te araştırmacı tarafından oluşturan puan kategorileri gösterilmektedir. Araştırmada 
öğrencilerin YÇBT’den aldığı aritmetik ortalamalar araştırmacı tarafından oluşturan puan kategorisi 
cetveline göre yerel coğrafi bilgi düzeyleri puanlanmıştır.  
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Bulgular 

Birinci Alt Probleme İlişkin Veriler 

Tablo 5.  

YÇBT’ne İlişkin Betimsel Veriler 

 
n ss  Mod 

Ortalama 
Puan* 

Puan 

Kategorisi 

Toplam 
Test Sonucu 

1577 4,097 11,43 11 57,15 Orta 

* 115 puan üzerinden     

Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan toplam öğrenci sayısı 1577 olarak gerçekleşmiştir. Testin 
standart sapması (ss: 4,09), aritmetik ortalaması ( : 11,43), modu 11 olduğu görülmektedir. Öğrenciler 
YÇBT’den 115 puan üzerinden 57,15 puan alarak yaşadığımız çevre ile ilgili coğrafi bilgi düzeyleri “orta” 
olarak bulunmuştur.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Veriler 

Tablo 6.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine İlişkin t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n ss  sd t p Puan 

Erkek 763 4,18 11,11 
1575 3,012 0,003* 

55,55 

Kız 814 3,99 11,73 58,65 

* p < 0,05 anlamlı 

Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların 763’ü erkek, 814’ü kız öğrenicilerden oluşmaktadır. 
Bu sonuçlara göre öğrencilerin testi cevaplamada cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine manidar 
bir farklılığın olduğu görülmektedir (t (1575): 3,012; p<0,05). YÇBT’de erkek öğrenciler ( :11,11) aritmetik 
ortalamaya kız öğrenciler ( : 11,73) aritmetik ortalamaya sahiptir.  

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Veriler 

Tablo 7.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yerleşim Yeri Değişkenine İlişkin Betimsel Verileri 

Yerleşim 
yeri türü 

n ss  
Puan 

Ortalaması* 
Puan Kategorisi 

Köy 132 3,58 11,19 55,95 Orta 

İlçe 264 3,44 10,08 50,40 Orta 

İl 1181 4,22 11,76 58,80 Orta 

* 115 puan üzerinden 

Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 132’si köyde, 264’ü ilçede ve 1181’i ilde 
yaşamaktadır. Köyde yaşayan öğrenciler ( : 11,19) aritmetik ortalamaya, ilçede yaşayan öğrenciler ( : 
10,08) aritmetik ortalamaya ve ilde yaşayan öğrenciler ise ( : 11,76) aritmetik ortalamaya sahiptir.  

Testten alınan ortalama başarı puanları incelendiğinde ise köyde yaşayan öğrenciler öğrencilerin 55,95 
ortalama puanla “orta” seviye kategorisinde, ilçede yaşayan öğrenciler 50,4 ortalama puanla “orta” seviye 
kategorisinde ve ilde yaşayan öğrenciler 58,8 ortalama puanla “orta” kategorisinde yer aldığı 
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görülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin aritmetik ortalama ve puan ortalaması dikkate alınarak 
oluşturulan sıralama il, köy ve ilçe şeklinde oluşmaktadır. 

Tablo 8.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yerleşim Yeri Türüne İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyans 
kaynağı 

KT sd KF F p 
Anlamlı Fark 

Grupları 

Guruplararası 617,382 2 308,691 

18,798 0,000* 
Köy- İlçe 

İl-İlçe, 
Grupiçi 25846,840 1574 16,421 

Toplam 26464,222 1576  

* p < 0,05 anlamlı      

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin yerleşim yeri değişkenine göre aralarında 
manidar bir farklılık olduğu görülmektedir (F: 18,798; p<0,05). Bu manidar farklılık ise köy- ilçe ve ilçe – il 
grupları arasında gerçekleştiği görülmektedir.   

Gruplar arasında yerleşim yerine göre manidar bir farklılık olması grupların kendi içerisinde ilişki 
durumlarını incelemeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda yerleşim yeri değişkeninde yer alan gruplar 
arasındaki farklılık durumları tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9.  

Yerleşim Yeri Türüne İlişkin ANOVA Testi Sonrası Gruplar Arasında Scheffle Testi Sonuçları 

  Köy İlçe İl 

Köy 

r - 1,109 0,570 

p - 0,037* 0,309 

n - 396 1313 

İlçe 

r -1,109 - -1,680 

p 0,037* - 0,000* 

n 396 - 1445 

İl 

r -0,570 1,680 - 

p 0,309 0,000* - 

n 1313 1445 - 

* p < 0,05 anlamlı   

Tablo 9’da görüldüğü gibi yerleşim yeri değişkeni içerisinde yer alan köy-ilçe yerleşimleri ve ilçe-il 
yerleşimleri arasında manidar bir farklılık olduğu görülmektedir (r:1680 p<0,05; r:1,109 p<0,05). Köy 
yerleşimi ile il yerleşimi arasında ise manidar bir farkın olmadığı görülmektedir (p>0,05).  

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Veriler 

Tablo 10.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Seviyesi Değişkenine İlişkin Betimsel Verileri 

Sınıf 
seviyesi 

n ss  
Puan 

Ortalaması* 
Puan 

Kategorisi 

8.sınıf 522 4,20 12,40 62 Orta 

7. sınıf 525 3,80 11,15 55,75 Orta 

6.sınıf 530 4,08 10,76 53,80 Orta 

* 115 puan üzerinden 

Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 522’i 8. sınıf, 525’i 7. sınıf ve 530’u 6. sınıf 
seviyesinde öğrencilerden oluşmaktadır 8. sınıf seviyesi öğrencileri ( :12,40) aritmetik ortalamaya, 7. sınıf 
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seviyesi öğrencileri ( :11,15) aritmetik ortalamaya ve 6. sınıf seviyesi öğrencileri ( : 10,76) aritmetik 
ortalamaya sahiptir.   

Sınıf seviyesine göre testten alınan ortalama başarı puanları incelendiğinde ise 8. sınıf seviyesindeki 
öğrenciler 62 ortalama puanla “orta” kategorisinde, 7.sınıf seviyesindeki öğrenciler 55,75 ortalama puanla 
“orta” seviye kategorisinde ve 6. sınıf seviyesindeki öğrenciler ise 53,80 ortalama puanla “orta” seviye 
kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin aritmetik ortalama ve puan 
ortalamasında 8. sınıftan başlayarak 7. sınıf ve 6. sınıfa doğru bir düşüş olduğu görülmektedir. 

Tablo 11.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Seviyesi Değişkenine İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyans 
kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı Fark 
Grupları 

(Sınıf Seviyesi) 

Guruplar 
arası 

767,554 2 383,777 

23,505 0,000* 
8-6,  

8-7, Grup içi 25696,668 1574 16,326 

Toplam 26464,222 1576  

* p < 0,05 anlamlı      

Tablo 11’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf seviyesi değişkenine göre gruplar 
arasında manidar bir farklılık olduğu görülmektedir (F:23,505 p<0,05). Sınıf seviyesi değişkeni içeresinde 
yer alan bu gruplar arasında 8. sınıf ile 6. sınıf grupları ve 8. sınıf ile 7. sınıf grupları arasında manidar 
farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gruplar arasında sınıf seviyesi değişkenine göre manidar bir farklılık olması grupların kendi içerisinde 
ilişki durumlarını incelemeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda sınıf seviyesi değişkeni içerisinde yer alan 
gruplar arasındaki farklılık durumları aşağıda yer alan tablo 12’de gösterilmiştir.   

Tablo 12.  

Sınıf Seviyesi Değişkenine ilişkin ANOVA Testi Sonrası Gruplar Arasında Scheffle Testi Sonuçları 

  8.sınıf 7.sınıf 6. sınıf 

8.sınıf 

r - 1,249 1,636 

p - 0,000* 0,000* 

n - 1047 1052 

7.sınıf 

r -1,249 - 0,386 

p 0,000* - 0,300 

n 1047 - 1055 

6.sınıf 

r -1,636 -0,386 - 

p 0,000* 0,300 - 

n 1052 1055 - 

* p < 0,05 anlamlı    

Tablo 12’de görüldüğü gibi göre sınıf seviyesi değişkeni içerisinde yer alan 8.sınıf ile 6.sınıf ve 8.sınıf ile 
7.sınıf seviyesi arasında manidar bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r:1,636 p<0,05; r:1,249 
p<0,05). 7. sınıf seviyesi ile 6.sınıf seviyesi arasında manidar bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05). 
Manidar farklılığın her iki durumda da 8. sınıf lehine olduğu tespit edilmiştir. 
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Beşinci Alt Probleme İlişkin Veriler 

Tablo 13.  

Öğrencilerin Bulundukları İl ile İlgili Gezi-Gözlem-Araştırma Faaliyetlerine Katılma Durumuna İlişkin t-
Testi Sonuçları 

Sorular 
İlinizi Anlatan Gezi-

Gözlem Faaliyetlerine 
Katılma Durumu 

f ss  sd t p* 

Toplam 
Hayır 1176 4,118 11,46 

1575 
-

0,476 
0,634 

Evet 401 4,039 11,35 

* p < 0,05 anlamlı      

Tablo 13’de görüldüğü gibi göre öğrencilerin bulundukları il ile ilgili gezi-gözlem-araştırma 
faaliyetlerine katılma durumu değişkeninde manidar bir farklılığın olmadığı görülmektedir (t1575: -0,476; 
p>0,05). Araştırmada herhangi bir gezi-gözlem-araştırma faaliyetine katılmayan öğrencilerin aritmetik 
ortalaması (  :11,46) iken, gezi-gözlem-araştırma faaliyetine katılan öğrencilerin aritmetik ortalaması ( : 
11,34) olarak gerçekleşmiştir. Gezi-gözlem-araştırma faaliyetine katılan öğrenciler ile katılmayan 
öğrenciler arasında manidar bir farklılık olmasa da katılmayan öğrencilerin aritmetik ortalaması 
bakımından daha yüksek olduğunun görülmesi dikkat çekicidir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

1. Araştırmada Kırıkkale ilinde (evren) belirlenen örneklem grubu 1577 öğrenciden oluşmaktadır. 
Burada ulaşılan öğrencilerin %48,4’ü erkek öğrencilerden oluşurken %51,6’sı kız öğrencilerden 
oluşmaktadır. Aynı zamanda araştırmaya katılan öğrencilerin %8,4’ü köyde, %16,7’si ilçede ve %74,9’u ilde 
yaşarken, öğrencilerin %33,3’ü 6. sınıf, %33,6’sı 7.sınıf ve %33,1’i 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Öğrencilerden %25,4’ü bulundukları il ile ilgili herhangi bir gezi-gözlem-araştırmaya katıldığını belirtirken, 
öğrencilerin %74,6’sı yaşadıkları il ile ilgili herhangi bir gezi-gözlem ve araştırma faaliyetine katılmadığını 
belirtmiştir. 

2. Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında, öğrencilerin yaşadıkları çevreye yönelik coğrafya bilgi 
durumları “orta” seviyesinde yer aldığı görülmüştür. Bu değerlendirme sonucunda öğrencilerin yaşadıkları 
çevreye yönelik coğrafi bilgilerinde istenilen düzeyde başarı sağlayamadıkları gözlemlenmiştir. Burada 
öğrenciler 23 soru üzerinden 11,43 aritmetik ortalamaya sahip olurken ve 115 puan üzerinden 57,65 puana 
ulaşmışlarıdır. Yani öğrenciler bir bakıma yaşadıkları çevrede var olan coğrafi unsurlara dair fırsatları ve 
farkındalıkları fark edemediği söylenebilir. Bu sonuçla birlikte Altınöz’ün (2010) üniversite öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirdiği araştırmada öğrencilerin çevrelerine ait bilgi düzeylerinin “düşük” olduğunu 
belirtirken, Atasoy ve Ertürk (2008) ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği araştırmada 
öğrencilerin çevrelerine ait başarı durumlarını “düşük” olarak nitelemekte ve Tomal (2009) ise lise 
öğrencilerine yönelik geçekleştirdiği araştırmada öğrencilerin çevresinde var olan coğrafi bilgileri kullanma 
becerilerini “kısmen yeterli” olduğunu belirterek araştırmamızla paralellik içermektedir. 

3. Araştırmada yaşadığımız çevrede var olan coğrafi özellikleri öğrenmede cinsiyet değişkene göre 
kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Burada istatiksel olarakta manidar bir 
başarıdan söz edilebilir. Atasoy ve Ertürk’ün (2008) ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği 
araştırmada; Kaya, Akıllı ve Sezek’in (2009) lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği araştırmada ve 
Altınöz’ün (2010) fen bilgisi öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiği araştırmada kadın lehine manidar bir 
başarıdan bahsedilmesi açısından araştırmamızla paralellik içermektedir. Yaşaroğlu ve Akdağ (2013) ise 
ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerin içerisinde bulundukları çevreye 
yönelik ilgi ve tutum düzeylerinin erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahip 
olduğunu belirtmesi bakımından araştırmamızla zıtlık oluşturmaktadır. Aynı zamanda Dikmenli ve Öztürk 
Demirbaş’ın (2017) “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler” adlı 
makalesinde katılımcıların coğrafyacı betimlemesinde, coğrafyacıların erkek olması gerektiğini belirtmesi 
toplumun bu konudaki ön yargılarını ortaya çıkartmaktadır. Bu sonuçtan da kadınların erkeklere göre 
çevreye yönelik ilgi düzeyi ve coğrafi bilgisinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4. Araştırmada sınıf seviyeleri arasında YÇBT alınan başarı durumlarına göre 6. sınıfın 7. sınıftan daha 
düşük, 7 sınıfın ise 8. sınıftan daha düşük bir aritmetik başarı ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. 
Ancak başarı seviyeleri arasında 6. ile 7. sınıf arasında başarı farkı olsa da manidar bir farklılığın olmadığı 
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sonucuna ulaşılmıştır. Bu başarı sıralamasında öğrencilerin derste edindikleri bilgilerin yanı sıra yaşa bağlı 
olarak edindikleri deneyim ve hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olarak çevresindeki coğrafi özellikleri 
fark etmesi de etkili olmuştur. Tomal (2009), Altınöz (2010) ve Yaşaroğlu ve Akdağ (2013) da 
çalışmalarında bireylerin sınıf düzeyi ve yaş grupları arttıkça yaşadıkları çevreye yönelik tutumlarında ve 
bilgi seviyelerinde artış olduğu sonucuna ulaşması açısından araştırmamızla paralellik içermektedir. Sağır, 
Aslan ve Cansaran (2008) ve Doğan, Beyaztaş ve Koçak (2012) ise araştırmalarında sınıf düzeyi arttıkça 
başarının azaldığı belirtmesi açısından araştırmamızla zıtlık oluşturmaktadır. 

5. Araştırmada öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yeri türünün, yaşadığı çevreyi algılama ve çevredeki 
coğrafi özellikleri fark etme durumları farklılaşacağı düşünülerek çalışma il, ilçe ve köy olarak değişkenlere 
ayrılmıştır. Bu gruplar arasında manidar bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılırken, İldeki öğrencilerin 58,80 
puan ile en başarılı, köy öğrencilerin 55,95 puan ile başarılı, İlçe öğrencileri ise 50,40 puan ile en az başarılı 
şeklinde sıralanmaktadır. Köyde öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları çevre ile iç içe olması sebebiyle 
daha yüksek bir başarıya ulaşması beklenirken böyle bir veri elde edilememiştir. Bununla birlikte 
öğrencilerin yerleşim yeri türüne göre köy-ilçe-il veya il-ilçe-köy şeklinde bir başarı sıralaması 
göstermemesi de dikkat çekicidir. Altınöz’ün (2010) üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği 
araştırmada yerleşim yeri değişkenine göre manidar bir farklılığa ulaşamaması açısından araştırmamızla 
zıtlık içermektedir.  

6. Araştırmada öğrencilerin gezi-gözlem-araştırma faaliyetlerine katılma durumu ile ilgili 
araştırmaya katılan öğrencilerin %25,4’ü bulundukları il ile ilgili bir gezi-gözlem-araştırma faaliyetine 
katıldıklarını belirtirken %74,6’sı bulundukları il ile ilgili gezi-gözlem veya araştırma faaliyetine 
katılmadığını belirtmiştir. Bu oran öğrencilerin çevreden yararlanmaları açısından yetersiz görülmüştür. 
Aynı zamanda yaşadığımız çevre ile ilgili konularda öğrencilerin ilde katıldıkları gezi-gözlem ve araştırma 
faaliyetine dahil olma durumuna göre manidar bir farklılığa ulaşılmamıştır. Hatta gezi-gözlem veya 
araştırma faaliyetlerine katılmayan öğrencilerin, gezi-gözlem-araştırma faaliyetine katılan öğrencilere göre 
daha yüksek bir aritmetik ortalamaya ulaştığı görülmüştür. Burada öğrencilerin bulundukları il ile ilgili 
gezi-gözlem veya araştırma faaliyetlerine katılması sonucunda yaşadıkları yeri daha iyi öğrenmesi 
beklenirken bu durum gerçekleşmemiş hatta tersi bir durum görülmüştür. Buradan da öğrencilere yapılan 
okul dışı faaliyetlerin etkililiği tartışılması gerekmektedir. Öğrenciler ve bunu gerçekleştiren öğretmenler 
ders dışı faaliyetlerin önemini, aşamalarını ve süreçlerini göz önünde bulundurmamakta, bu tür faaliyetler 
eğitimden ziyade eğlence amacı ile yapıldığı görülmektedir. Sağır, Aslan ve Cansaran’ın (2008) ortaokul 
öğrencilerine yönelik araştırmasında öğrencilere yaşadıkları yere yönelik bilgi aktarımı ve etkinliklerin 
gerçekleştirildiğini fakat sınıfdışı etkinliklerin gerçekleştirilmediğini; Çetin, Kuş ve Karatekin (2010) ise 
araştırmalarında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gezi-gözlem faaliyetlerinin etkili bir şekilde 
yapılmadığını belirtmeleri açısından araştırmamızla paralellik içermektedir. 

7. Elde edilen bu bilgiler ışığında MEB’de öğrencilerin yaşadıkları çevreye yönelik bilgi eksikliğini 
gidermeye yönelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren “Şehrimiz ……………” dersini müfredata 
almıştır. Fakat “Şehrimiz ……………” dersinin müfredatta seçmeli ders olarak yer alması nedeniyle bazı 
okullar da tercih edilmemesi, derste verilecek kazanımların yer aldığı her ilin coğrafi özelliklerine ait 
kaynakların oluşturulamaması, yerel coğrafi bilgilere ulaşma zorluğu ve öğretmenlerin bu zorluklara karşı 
derse yönelik olumsuz tutumuna dair sorunlar da bir çözüme ulaştırılamamıştır. Bu bağlamda 
okullarımızda yaşadığımız çevre coğrafi özelliklerinin aktarılacağı zorunlu bir ders olmalı ya da bu konu 
sosyal bilgiler öğretim programında daha kapsamlı bir şekilde bir yer almalıdır.  

8. Aynı zamanda öğrencilerin yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerini öğrenmeye yönelik birincil 
kaynaktan faydalanmasını sağlayacak sınıfdışı faaliyetlerin yeterli seviyelerde gerçekleştirilmediği ve 
gerçekleştirilen faaliyetlerin de istenilen başarıyı gösteremediği tespit edilmiştir. Burada sınıf dışında 
gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği artırılmalı ve öğretmenler sınıfdışı faaliyetleri basamaklarına uygun bir 
şekilde yapması gerekmektedir. Okullarımızda da bununla ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte 
birçok coğrafi araç-gereç bulunmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin okulda bulunan yaşadığımız çevre ile 
ilgili harita, kitap, film, cd vb. ders araç-gereçlerini daha aktif kullanması etkili bir sosyal bilgiler eğitimi de 
sağlayacaktır.  
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Özet 

Sosyal Bilgiler ülkemizde 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulan, bünyesinde birden fazla disiplini barındıran ayrıca 
kavramlar bakımından oldukça zengin muhtevaya sahip bir derstir. Coğrafya da bu disiplinlerden biri olup 
coğrafya ile ilgili birçok konu öğrenme alanlarında altında Sosyal Bilgiler öğretim programının içerisinde yer 
almaktadır. Öğrencilerin yakın çevrelerinde gerçekleşen olayları anlamlandırabilmeleri adına coğrafyaya 
ilişkin temel kavramların tam ve doğru öğretilmesi bu programın amaçları arasında yer aldığı, programın 
uygulayıcısı olan öğretmenlere bu öğretim sürecinde büyük görev ve sorumluluklar düştüğü de bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler eğitiminde yer alan coğrafya kavramlarını ele alan akademik 
çalışmaların incelenmesidir. Araştırma nitel yöntemlerden doküman incelemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 
Dokümanlarına ulaşabilmek için Google, Google Akademik, ULAKBİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 
01.03.2019 ile 20.03.2019 tarihleri arasında taramalar gerçekleştirilmiştir. Tarama esnasında “kavram 
öğretimi", "coğrafya kavramları", "kavram yanılgısı", "kavram kargaşası" anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 
Tarama sonrasında elde edilen dokumanlar tekrar incelemeye tabi tutularak, coğrafi kavramların öğretimi ile 
ilgili olduğu görülen 20 makale, 24 yüksek lisans tezi ve 3 doktora tezi olmak üzere toplam 47 çalışma 
incelenmesine karar verilmiştir. İncelenen dokümanların çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, incelenen çalışmaların büyük bölümünün nicel araştırma 
yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirildiği; 6. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmaların sayısının 
diğerlerine göre daha fazla olduğu; veri toplama aracı olarak en fazla başarı testinin kullanıldığı; öğrencilerin 
kavram anlama, öğrenme ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu ayrıca araştırma kapsamında ele alınan 
kavramların büyük bir bölümünde öğrencilerin kavram yanılgısı/kargaşası yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Ayrıca, kelime ilişkilendirme testleri, kavram haritası, kavramsal değişim metinleri, çalışma yaprakları, drama, 
aktif ve işbirlikli öğrenme gibi yöntem-tekniklerin öğrencilerin kavramları öğrenmede ve kavram 
yanılgıları/kargaşalarının giderilmesinde geleneksel yollarla yapılan öğretimden daha etkili olduğu 
görülmüştür. Sosyal Bilgiler öğretmenlerin kavram öğretiminde geleneksel yolları kullandığı ayrıca 
öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etme ve onları giderme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olmadığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi kavramlar, Sosyal Bilgiler, Kavram Yanılgısı, Kavram Öğretimi, Doküman 
İncelemesi 

 

INVESTIGATION OF STUDIES ON TEACHING GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN SOCIAL STUDIES 
EDUCATION 

Abstract 

In Turkey, social studies which is taught for 4, 5, 6and 7th school students, and includes more than one 
discipline in a single course is also a very rich content in terms of concepts. Geography is one of these disciplines 
and many topics related to geography are included in the social studies curriculum under the learning areas. 
It is also known that the basic concepts of geography are taught wholly and accurately in order to enable 
students to make sense of the events taking place in their immediate surroundings, and that it is among the 
objectives of this program. 

The aim of this study is to examine the scientific studies on geographical concepts in social studies 
education. The research was carried out via document analysis, one of the qualitative methods. In order to 
reach the documents, Google, Google Scholar, ULAKBİM and YÖK National Thesis Center were searched 
between 01.03.2019 and 20.03.2019. ‘The concepts of geography’, ‘misconceptions’ and ‘incomprehensibility’ 
were entered into the screening. After the screening, the documents obtained were re-examined and a total of 
47 studies, 20 articles, 24 master's theses and 3 doctoral theses were found to be related to the teaching of 
geographical concepts. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the analyzed documents. As 
a result of the research, it was found that most of the studies examined were carried out in accordance with 
quantitative research methods. The number of studies conducted with 6th grade students was higher than the 
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others; the achievement test was used mostly as data collection tool; It is concluded that students have low 
level of concept understanding, learning and awareness, and in most of the concepts discussed in the research, 
students have misconceptions / incomprehensibility. In addition, it has been seen that assessment methods and 
techniques such as word association tests, concept map, conceptual change texts, worksheets, drama, active 
and cooperative learning are more effective in teaching students' concepts and eliminating misconceptions / 
incomprehensibility than traditional teaching methods. It can be said that social studies teachers use 
traditional ways in concept teaching and also that they do not have enough knowledge and skills to correctly 
identify and misconceptions of students. 

Keywords: Geographical concepts, Social Studies, Misconceptions, Concept Teaching, Document Analysis 

Giriş 

Yaşanan dünyayı, doğayı, sosyal çevreyi, insanların birbirleri ile olan ilişkileri anlamak ve bunlar 
hakkındaki bilgileri akılda tutmak insanlar için zordur ve insanlar yaşamlarını kolaylaştırabilmek, 
düşünebilmek, bilgi sahibi olabilmek için nesnelere, olaylara isim vermektedirler. Bu bağlamda benzer 
özelliklere sahip nesnelere, düşüncelere isim verilerek gruplamalar yapılmıştır (Erden, 1998, s.202). 
Yapılan gruplamalar sonucunda birbirlerinden ayrılan düşünceler sözcük ya da sözcükler olarak zihnimizde 
yer etmektedir. İşte bu sözcükler kavramları oluşturmaktadır. Kavram nesnelerin, eşyaların, düşüncelerin, 
olayların ve olguların benzer özelliklerine göre gruplandırmaları sonucunda bu gruplara verilen isimdir 
(Taşpınar, 2007, s.110). Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad 
altında toplayan genel tasarım;  bir nesnenin ya da bir düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına 
verilen addır (TDK, 2019).  

Bireyler küçük yaştan itibaren kavramları öğrenmeye başlarlar. Kavram öğretimi bireylerin çevreleri ile 
etkileşimleri sonucu, çevrelerindeki meydana gelen her türlü olay ve olguların özelliklerine ilişkin 
zihinlerinde meydana gelen tasarıları ve sembolleri içerir. Zihinde meydana gelen bu tasarı ve semboller 
kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu nedenle kavramların zihninde iyi yer edebilmesi için etkili bir 
kavram öğretimi yapılmalıdır (Beydoğan, 1998, s.49). Etkili bir kavram öğretimi yapılamaması durumunda 
ise kavram yanılgısı meydana gelebilir. Kavram yanılgısı, kavramın hemfikir olunan bilimsel anlamının 
dışında kavrama farklı anlamlar göstermesi şeklinde (Aydoğan, Güneş ve Gülçiçek, 2003, s.113), Baki 
(1999) kavram yanılgısını ise bireylerin yanlış inançları ve hayat tecrübeleri sonrasında meydana gelen 
davranışlar olarak tanımlamaktadır. Kavram yanılgıları sonraki öğrenmeleri etkileyebileceği için bireylerin 
zihinlerindeki kavramla ilgili ön bilgilerin tespit edilip ortaya çıkartılması önemlidir (Canpolat, 2002). Bu 
nedenle kavramlarla ilgili bireylerin hazır bulunuşluluk durumlarının bilinmesi gerekmektedir. 

Bireyler dünyaya geldikleri andan itibaren zihinlerinde oluşan kavramları ve bu kavramlara verilen 
isimleri öğrenmekte, kavramları sınıflandırmakta ve kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. 
Böylelikle bireyler, bilgiye yeniden anlam yüklemekte ve yeni kavramlar ortaya koymaktadır. İnsanın 
zihnindeki bu süreç hayatı boyunca sürüp gitmektedir  (YÖK/ Dünya Bankası, 1997). Öğrenme, bireyin 
çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış 
değişikliği olup (Senemoğlu, 2013, s.92) kavram öğrenme ise, zihne gelen uyarıcıların birbirlerine 
benzeyenleri belirli gruplara ayırarak zihinde bilgi oluşturmaktır. İstenilerek oluşturulan bilgilerin 
davranışlarla öğretilmesi ve bilgilerin davranışa dönüştürülmesi izlenmelidir. Kavram öğrenme, bir tür 
yapılandırma ve yapılanma işlemidir (Ülgen, 2001, s.109).  

Bilgiye ulaşan, bilgiyi analiz edip onu yorumlayabilen ve ondan sonuçlar çıkarabilen, düşünen bireyler 
yetiştirebilmek için öğretimin iyi ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. İyi ve nitelikli bir öğretimin 
gerçekleşebilmesi için de kavram öğretiminin önemi büyüktür (Bal ve Gök, 2011, s.1184). Kavram 
öğretiminde; kavramın söylenmesi, tanımının söylenmesi, kavramı tanımlayıcı ve ayırt edici özelliklerinin 
söylenmesi, kavrama dâhil olan ve olmayan örneklerin söylenmesi bireyin kavramı öğrenmesinde ve 
hayatına uygulamasında yetersiz kaldığı görülmüştür (Çaycı, 2007). Kavram öğretiminde etkili 
sayılabilecek olan öğretim yöntemi, öğrenciye kavramı en iyi anlatan örnekten yola çıkarak genellemeye 
ulaşmasını sağlamaktır (MEB, 2005). Bireyin öğrenmeye aktif katılımı ile kendi deneyimleri yoluyla yaparak 
ve yaşayarak, çevresi ile etkileşime girerek öğrenmesi en kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır (Çolak, 2010). 
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Kavram öğretiminde kavramı en iyi anlatan örnekten başlanmalı, kavramı niteleyen başka örnekler 
verilmeli, kavrama dâhil olan örneklerden yola çıkarak kavramın ortak özellikleri buldurularak, 
genellemeye ulaşılmalıdır. Daha sonra kavrama dâhil olmayan örneklerin verilmesi ve bu örneklerden yola 
çıkarak da kavramın ayırt edici özelliklerinin buldurulması ile kavram öğretimi daha başarılı hale gelir 
(Kaptan, 1999). 

Sosyal Bilgiler’de kavram öğretimi 1960-70 yılları arasında önem kazanmıştır. Bireylerin Sosyal Bilgiler 
ile ilgili ilkeleri öğrenebilmesi ve sosyal problemleri çözebilmesi için temel kavramları çok iyi öğrenmesi 
gerekmekte, bu kavramların öğretilmesini kolaylaştırmak adına da öğrencilere kavramlarla ilgili bolca 
örnek verilip ve bunlar görsel materyallerle desteklenmelidir (Erden, 1998, ss.49-50). Ülkemizde 4, 5, 6 ve 
7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi kavramlar bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. 
(Yılmaz, Akandere ve Korkmaz, 2010, s.21). Bu zenginliğin paydaşlardan biri de Sosyal Bilgiler öğretim 
programı öğrenme alanları altında yer alan coğrafya ile ilgili ünite ve konulardaki kavramlar olduğu 
görülmektedir (MEB, 1998: MEB, 2005, MEB, 2018).  Coğrafyaya ilişkin temel kavramların doğru ve tam 
öğretilmesi bu programın amaçları arasında yer almakla birlikte (Ekiz ve Akbaş, 2005) kavramların başarılı 
bir şekilde öğretiminde öğretmenlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir (Morgil, Erdem ve Yılmaz, 
2003). Öğrenciler, kavramlar doğru bir şekilde anlamlandırılmadığında ise çevresinde gerçekleşen olayları 
yanlış kavramlarla açıklamaya çalışacaktır (Büyükkasap, Düzgün ve Ertuğrul, 2001). 

Kavramlar ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili literatür 
incelendiğinde, Çakmak (2018) tarafından okul öncesi eğitiminde kavramlar ile ilgili yapılan lisansüstü 
tezlerin ele aldığı bir çalışmanın olduğu söylenebilir. Ayrıca Öner ve Öner (2017) tarafından Sosyal Bilgiler 
eğitimi alanında coğrafya konuları üzerine 2010-2017 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerin 
araştırma eğilimleri ve bibliyografyasının belirlenmeye çalışıldığı görülmüş lakin Sosyal Bilgiler eğitimi 
içerisinde coğrafya kavramlarına yer verilen çalışmaların incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
nedenle Sosyal Bilgiler eğitiminde yer alan coğrafya kavramlarını ele alan akademik çalışmaların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; araştırmalarda kullanılan yöntem, veri toplama 
araçları, çalışılan kavramlar, araştırmaların amaç ve sonuçları incelenerek, hem bu alanda boşluğun 
doldurulmasında yardımcı olması hem de yapılacak olan yeni araştırmalara rehber olması düşünülmüş ve 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

Araştırma Soruları 

1-Araştırmalarda hangi yöntem ve veri toplama araçları kullanılmıştır? 

2-Araştırmaların katılımcılarını kimler oluşturmuştur? 

3-Araştırmalarda ele alınan coğrafya kavramları nelerdir? 

4-Araştırmalar hangi amaçlar etrafında toplanmış ve araştırmalarda ne tür sonuçlara ulaşılmıştır? 

Sınırlılıklar 

Çalışma Google, Google Akademik, ULAKBİM ve Ulusal Tez Merkezi’nde “kavram öğretimi, coğrafya 
kavramları, kavram yanılgısı, kavram kargaşası” anahtar kelimeleri kullanılarak 01.03.2019-20.03.2019 
tarihleri arasında yapılan taramalar sonucunda tam metin erişim izni olan, Sosyal Bilgiler dersi içinde yer 
alan coğrafya kavramları ile çalışılmış makale ve lisansüstü tezlerle sınırlıdır. 

Yöntem 

Bu araştırma, Sosyal Bilgiler eğitiminde yer alan coğrafya kavramlarını ele alan akademik çalışmaların 
incelenmesi adına doküman incelemesine dayalı nitel bir çalışmadır. Doküman incelemesi, hem nitel hem 
de nicel araştırmalarda kullanılan görsel ve yazılı malzemenin bir araya getirilip incelenmesi olarak 
tanımlanabilir. Dökümanların yazılı olanları içerinde fermanlar, kitaplar, anılar, dergiler, makaleler, 
öyküler, tezler, vb. görsel malzemeleri de resimler, filmler, araç-gereçler, giysiler vb. oluşturur (Sönmez ve 
Alacapınar, 2014). 

 

Verilerin Toplanması 
Araştırma dokümanlarına ulaşabilmek adına Google, Google Akademik, ULAKBİM ve Ulusal Tez 

Merkezi’nde “kavram öğretimi, coğrafya kavramları, kavram yanılgısı, kavram kargaşası” anahtar kelimeleri 
kullanılarak taramalar yapılmıştır. Daha sonra “Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili coğrafya kavramları “konusu 
etrafında yapılandırılan çalışmalar filtre edilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda Tablo 1‘de sunulan, 
araştırmanın amacına hizmet edebilecek 47 çalışma elde edilmiştir. 
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Tablo 1 

Araştırmaların Yapıldığı Yıl ve Türlerine İlişkin Veriler 

Yapıldığı Yıl  Makale Y.L.Tezi Dr.Tezi 

2002 - 1 - 

2003 - 1 - 

2004 - 1 - 

2005 1 - - 

2006 2 2 - 

2007 2 2 - 

2008 1 1 - 

2009 1 - - 

2010 - 4 1 

2011 - 3 1 

2012 3 1 - 

2013 2 - 1 

2014 1 5 - 

2015 - 2 - 

2016 2 1 - 

2017 5   

Toplam 20 24 3 

 
Tablo 1 incelendiğinde, 2002-2017 yılları arasında 20 makale, 24 yüksek lisans ile 3 doktora tezi olmak 

üzere 47 çalışmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili coğrafya kavramlarını konu 
alan doktora tez çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu söylemek mümkündür. 

Verilerin Analizleri 

Elde edilen dokümanların çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, verilerin 
olduğu gibi gösterildiği, betimlendiği, resmedildiği, anlatıldığı bir inceleme olup bu teknikte ayrıntılı ve 
kurmacaya dayalı bir araştırma söz konusu değildir (Sönmez ve Alacapınar, 2014, s.244). Bu analiz tekniği, 
edinilen verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanması olarak da tanımlanır. Betimsel 
analizle, elde edilen veriler, düzenlenerek yorumlanır ve anlaşılır bir biçimde betimlenerek okuyucuya 
sunulur. Bu betimlemeler yorumlanır, neden-sonuç bağları sorgulanır ve bir takım sonuçlara ulaşılır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.224). 

Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmada öncelikle kullanılan yöntemlere, katılımcılara, veri toplama araçlarına ve çalışılan coğrafya 
kavramlarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Daha sonra ise çalışmaların amaç ve sonuç bölümleri birlikte 
incelenerek bunlara dair ortak temalara ulaşılmıştır. Tüm bu işlemler de tablolar halinde verilip 
yorumlanmıştır. 

Kullanılan Yöntemlere İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Çalışmalarda tarama, deneysel, temel nitel araştırma, olgu bilimi, karma, durum çalışması, eylem 
araştırması ve doküman incelmesi olmak üzere 8 farklı araştırma yönteminin kullanıldığı görülmüştür. 
Ayrıca deneysel çalışmaların yarı deneysel ve tek denekli deneysel çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu 
yöntemler çalışma sayıları ile birlikte Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2 

Kullanılan Yöntemlere İlişkin Veriler 

Kullanılan Yöntem Çalışma Sayısı 

Tarama 20 
Deneysel 13 
Temel Nitel Araştırma 5 
Olgu Bilimi 3 
Karma 2 
Durum Çalışması 2 

Eylem Araştırması 1 

Doküman İncelemesi 1 

Toplam 47 

 
Tablo 2 incelendiğinde, çalışmalarda kullanılan yöntemlerde çeşitlilik olduğu görülmektedir. Lakin 47 

çalışmanın 33’ünde tarama ve deneysel yöntemlerin kullanılmasından dolayı çalışmalarda nicel araştırma 
yaklaşımının hâkim olduğunu söylemek isabetli olacaktır. 

 
Katılımcılara İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmalardaki katılımcı sayılarının10 ile 686 arasında değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Bu 
katılımcı sayıları belirli aralıklar halinde gruplandırılarak çalışma sayıları ile birlikte Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 

Katılımcı Grup Aralığına İlişkin Veriler 

Grup Aralığı Çalışma Sayısı 

0-100 25 

101-200 9 

201-300 5 

300+ 7 
Toplam 46 

 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaların katılımcı sayılarının 4 farklı grup aralığında toplandığı 
görülmektedir. En fazla çalışmanın ise 0-100 aralığında olduğu söylenebilir. Ayrıca 1 çalışmanın doküman 
incelemesine dayalı olması sebebiyle katılımcı bilgisine ulaşılamamıştır. Bu sebepten dolayı da araştırma 
kapsamında incelenen 47 çalışma 1 eksik olarak gösterilmiştir. 

Katılımcı grup aralığının tespitinin ardından katılımcıları ortaokul öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler ile 
Coğrafya öğretmenlerinin ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
katılımcılar ise düzeyler halinde çalışma sayıları ile birlikte Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4 

Katılımcı Düzeyine İlişkin Veriler 

Katılımcı Düzeyi Çalışma Sayısı 

4.sınıf 1 

5.sınıf 10 

6.sınıf 20 

7.sınıf 3 
8.sınıf 3 

4 ve 5.sınıf 1 

5,6,7 ve 8.sınıf 1 

4.sınıf ve Sos. Bil. Öğrt. Adayı 2 

6.sınıf ve Sos. Bil. Öğrt. 1 

Sos. Bil. Öğrt. 2 

Sos. Bil. Öğrt. Adayı 1 

Sos. Bil. Öğrt. ve Coğ. Öğrt. 1 

Toplam 46 
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Tablo 4 incelendiğinde, ortaokul kademesindeki tüm sınıfların ayrı ayrı ve birlikte yer aldığı en az 1 
çalışmanın olduğu ve en yoğun olarak 6.sınıf öğrencileri ile çalışıldığı görülmektedir. 3 çalışmanın katılımcı 
grubunu ise hem öğrencilerin hem de Sosyal Bilgiler öğretmeni ile öğretmen adaylarının oluşturduğu 
söylenebilir. Ayrıca yalnız Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ile çalışmalar 
olduğu gibi Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile Coğrafya öğretmenlerinin çalışma grubunda birlikte yer aldığı 
çalışmanın olduğunu söylemek mümkündür. 

Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Çalışmalardaki verilerin; kavram formu, açık uçlu soru formu, anket, başarı testi, kelime ilişkilendirme 
testi, metafor formu, yarı yapılandırılmış(Y.Y.) görüşme formu, zihin haritası, açık uçlu test, ölçek, kavram testi, 
kavram algılama testi, karışık testler ve mecazlar yoluyla veri toplama formu olmak üzere 14 farklı veri 
toplama aracı ile toplandığı görülmüştür. Ayrıca anketlerin büyük bir bölümünün açık uçlu sorulardan 
oluştuğu bilgisi edinilmiştir. Veri toplama araçları çalışma sayıları ile birlikte Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 

Veri Toplama Araçlarına İlişkin Veriler 

Veri Toplama Aracı Çalışma Sayısı 

Başarı Testi 10 
Anket 8 
Kelime İlişkilendirme Testi 5 
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 5 
Açık Uçlu Soru Formu 4 
Açık Uçlu Test 3 
Kavram ve Başarı Testi 2 
Zihin Haritası ve Y.Y. Görüşme Formu 1 
Metafor Formu 1 
Ölçek 1 
Kavram Formu 1 
Kavram Algılama Testi 1 
Mecazlar Yoluyla Veri Toplama Formu ve Y.Y. 

Görüşme Formu 
1 

Anket ve Y.Y. Görüşme Formu 1 
Başarı Testi ve Anket 1 
Başarı Testi ve Ölçek 1 
Karışık Testler ve Y.Y. Görüşme Formu 1 
Toplam 47 

Tablo 5 incelendiğinde, çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarında çeşitlilik olduğu ve bunlar 
arasında en fazla başarı testi ardından anketin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bazı araştırmalarda veriler 
tek bir veri toplama aracı ile toplanıldığı gibi bazılarında da birden fazla veri toplama aracından 
yararlanıldığı söylenebilir. Mesela 2 çalışmada kavram ve başarı testinin birlikte kullandığı açıkça ifade 
edilebilir. 

Çalışılan Coğrafya Kavramlarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

İlgili araştırmaların hangi coğrafya kavramları üzerinde çalışma yaptığını tespit edebilmek adına 
araştırmalar bir bütün olarak ele alınmıştır. Bunun sonucunda araştırmaların coğrafya kavramlarını farklı 
şekillerde ve sayılarda mercek altına aldıkları görülmüştür. Buradan hareketle araştırmalar 
sınıflandırılarak çalışma sayıları ile birlikte Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6 

Coğrafya Kavramlarının Ele Alınış Biçimlerine İlişkin Veriler 

Araştırma Grupları Çalışma Sayısı 

Birden Fazla Coğrafya Kavramı İle Çalışan 
Çalışmalar 

26 

Hem Ünitenin Hem Kavramın Belirtildiği 
Çalışmalar 

11 

Tek Coğrafya Kavram Üzerinde Yapılan Çalışmalar 6 

Kavram Belirtilmeden Coğrafya İle İlgili 
Ünitelerdeki Çalışmalar 

3 

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya 
Kavramlarının Tespitine İlişkin Çalışmalar 

1 

Toplam 47 

 

Tablo 6 incelendiğinde, Sosyal Bilgiler dersi coğrafya kavramlarının 5 farklı kategoride ele alındığı ve 
birden fazla coğrafya kavramı ile çalışan araştırmaların en fazla çalışma sayısına sahip grup olduğu 
görülmektedir. 

Kavram belirtilmeden coğrafya ilgili ünitelerden Adım Adım Türkiye’nin 2 kez Yeryüzünde Yaşam 
ünitesinin ise 1 defa çalışıldığı görülmüştür. Hem ünitenin hem kavramın belirtildiği araştırmalar içerisinde 
Yeryüzünde Yaşam ünitesi ile ilgili 5 çalışmanın daha olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Ülkemiz ve Dünya 
ünitesi ile 2, Ülkemizin Kaynakları, Ülkeler Arası Köprüler, Bölgemizi Tanıyalım ve Geçmişimi Öğreniyorum 
üniteleri ile birer kez çalışıldığı söylenebilir. Buradan hareketle 2005 Sosyal Bilgiler Programı içerisinde yer 
alan Yeryüzünde Yaşam adlı ünitenin en fazla çalışılan ünite olduğunu söylemek isabetli olacaktır. 

Tek coğrafya kavramı üzerinde yapılan 6 çalışmanın; yağış, bulut, nem, sel, çevre ve turizm kavramını ele 
aldıkları görülmüştür.1 çalışmada ise2004 Sosyal Bilgiler Programı 4 ve 5.sınıf ders kitaplarında yer alan 
coğrafya ile ilgili kavram sayısının tespit edilmeye çalışıldığı söylenebilir. 

Araştırmalarda açıkça belirtilen kavramların ise çeşitli konularla ilişkili olduğu görülmüş ayrıca aynı 
kavramın birden fazla çalışma içinde yer aldığı tespit edilmiştir.  Tüm bu kavramlar ise fiziki ve beşeri ve 
ekonomik coğrafya şeklinde sınıflandırılıp Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7 
Üzerinde Çalışılan Coğrafya Kavramlarına İlişkin Veriler 

Fiziki Coğrafya Kavramları Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 
Kavramları 

Kutup, kutup noktası, kutup 
dairesi, geoid, eksen, dönence, 
ekvator, başlangıç meridyeni, paralel, 
meridyen, 90 paralelleri, doğu-batı 
meridyenleri, yarım küre, kuzey-
güney yarımküre, enlem, boylam, 
iklim, doğal afet, erozyon, heyelan, 
göçük, toprak kayması kayaç, levha, 
levha hareketi, epirojenez, orojenez, 
deprem, fay hattı, bölge, ova, plato, 
yayla, dağ, yanardağ, şelale, körfez, 
delta, havza, bölge, coğrafi konum, 
çevre, harita, kroki, ölçek, iklim, hava 
olayı, hava durumu, afet, yön, 
koordinat, özel konum, kuşuçuşu, 
matematik konum, izohips, izoterm, 
gerçek alan, gerçek uzaklık, yerel saat, 
sel, çığ, yangın, nem, sis, don, şimşek, 
mevsim, coğrafya, evren, ada, yıl, 
ekvator, kıta, okyanus, deniz, gezegen, 
ekoloji, bitki örtüsü, yağış, bulut, 
rüzgar, nem, hava durumu, mevsim, 
yağmur tsunami, göçük, çığ, aşırı kar, 
orman yangını, atmosfer, bakı, bent, 
uzay, dış kuvvetler, galaksi, orman, 
yağmur ormanı, yağmur, çöl, coğrafi 
bölge, Dünyanın şekli, doğal çevre, 
yeryüzü şekli, coğrafi özellik, 
buharlaşma, sıfırın altı, gelgit, 
astronomi, gölet, körfez, maki, bozkır, 
Akdeniz-karasal-Karadeniz iklimi, 
kuraklık, çölleşme, buzullaşma, 
Mezopotamya 

Doğal/tabii kaynaklar, enerji, üretim, 
yatırım, tüketim, rezerve, hammadde,  nüfus, 
nüfus hareketleri,  göç, turizm, nüfus 
yoğunluğu, vatandaş, tarım, ekonomi, göç, 
kentleşme, yerleşme, kasaba, il, ilçe, büyük 
şehir, şehircilik, ulaşım, köy, köy altı 
yerleşmeleri, yöre, sosyal hayat, avcılık, 
toplayıcılık, hayvancılık, mağara, gecekondu, 
bedevi, Eskimo, kültür, sanat, nükleer enerji, 
ticaret, ticaret yolu, çevre kirliliği, sanayi, 
ulaşım, dış göç, yolculuk, sera, başkent, ithalat, 
ihracat, jeopolitik, ekonomik faaliyet, geçim 
kaynağı, doğal zenginlik, yeraltı ve üstü 
kaynak, boğaz, gümrük, deniz ticareti, tarımsal 
zenginlik,  hammadde, denizaşırı ülke, 
jeopolitik güç, çevre sorunu, küresel sorun, 
sera etkisi, komşu ülke, nadas, sanayi kolları, 
gübreleme, orman ürünleri, çeltik, tahıl, kültür 
balıkçılığı 

 
 
 
 
 

 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaların 150 fiziki coğrafya ve 100 ekonomik ve beşeri coğrafya olmak 
üzere toplam 250 kavram üzerinde çalıştığı görülmektedir. Çalışılan fiziki coğrafya kavramlarının ağırlıkta 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırmaların Amaç ve Sonuçlarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Araştırmaların amaç ve sonuçları birlikte ele alınıp değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucunda 
Tablo 8’de çalışma sayısı ile birlikte sunulan 16 tema elde edilmiştir. 
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Tablo 8 

Çalışmaların Amaç ve Sonuçlarına İlişkin Temalar 

Temalar Çalışma Sayısı 

Kavram Anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgısı 
Belirleme 

10 

Yöntem Etkisi 10 

Kavram Algısı Belirleme 4 

Kavram Anlama Düzeyi Belirleme 3 
Görüş Belirleme 3 

Kavram Algılama Düzeyi Belirleme 2 

Bilişsel Yapıları İncelenme/Belirleme 2 

Kavram Algılama ve Yanılgıları Belirleme  2 

Kavram Kazanılmışlık/Kazandırılma Düzeyi 
Belirleme 

2 

Kavram Yanılgısı Belirleme ve Yöntem Etkisi 2 

Kavram Yanılgısı Belirleme 2 

Kavram Anlama ve Kazanılma Düzeyi Belirleme 1 

Kavram Belirleme 1 

Kavram Öğrenme Düzeyi Belirleme 1 

Kavramsal Gelişim Süreci İnceleme 1 

Kavram Hatırlanma Düzeyini İnceleme 1 

Toplam 47 

Tablo 8 incelendiğinde, çalışmaların amaç ve sonuçlarının 16 ayrı tema altında toplandığı ayrıca bazı 
araştırmaların birden fazla amaca sahip olduğu görülmektedir. Tabloda sunulan her bir tema içerikleri ile 
birlikte aşağıda verilmiştir. 

Kavram Anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgısı Belirleme 

Bu tema altında, öğrencilerin hem kavramları anlama düzeyinin hem de kavramlara ilişkin yanılgılarının 
tespit edilmeye çalışıldığı 10 çalışmanın olduğu görülmüştür. Çalışmaların sonucunda, katılımcıların bahsi 
geçen kavramları yeterince anlayamadıklarından dolayı kavramları birbirine karıştırdıkları ayrıca 
kavramlarla ilgili birçok yanılgıya sahip oldukları bulgusu edinilmiştir.  Örneğin 150 5.sınıf öğrencisinin 
katılım sağladığı çalışmada, öğrenciler iklim kavramını mevsim, hava durumu şeklinde açıklamış; erozyonu 
ise toprak kayması olarak adlandırmışlardır. Bu duruma sebep olan faktörler de kavramların soyut 
olmasının yanı sıra ders kitabı ile derslerde kavramlar üzerinde yeterince durulmadığı şeklinde 
açıklanmıştır. 

Yöntem Etkisi 

Bu tema kapsamında, 1’i eylem 9’u yarı deneysel olmak üzere toplam 10 çalışmanın olduğu görülmüştür. 
Çalışmalarda uygulanan birtakım yöntem ve tekniklerin öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerini artırdığı 
ayrıca kavram yanılgılarını giderdiği tespit edilmiştir. Mesela bir çalışmada kavram haritası tekniğiyle 
“Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde geçen beşeri ve ekonomik coğrafya kavramlarının öğretiminin 
öğrencilerin öğrenme düzeyinde başarı sağlamıştır. Diğer bir çalışmada ise kelime ilişkilendirme testlerinin 
öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle, kavram 
öğretiminde ve kavram yanılgısını gidermede uygulanan yöntem ve tekniklerin etkili olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu tema kapsamında yer alan diğer çalışmalarda kullanılan “drama, işbirlikli öğrenme, 
kavramsal değişim metinleri, kavram karikatürleri, aktif öğrenme” yöntem ve tekniklerin de benzer etkiye 
sahip oldukları ayrıca ifade edilebilir. 

Kavram Algısı Belirleme 

Bu tema altında yer alan 4 çalışmada; yağış, bulut, nem ve çevre kavramının öğrenciler tarafından nasıl 
algılandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin bu kavramları yanlış tanımladıkları ve bu 
kavramlara ilişkin ciddi yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Kavram Anlama Düzeyi Belirleme 

Bu tema dâhilinde, Sosyal Bilgiler öğretmen adayı ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen 3 
çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalarda katılımcıların ilgili kavramları anlama düzeylerinin 
tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarında, ne öğretmen adaylarının ne de öğrencilerin birçok kavramı 
tam ve doğru tanımlayamadıkları saptanmıştır. Bu bulgu, katılımcıların kavram anlama düzeylerinin düşük, 
kavram tanımlamalarının ise eksik olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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Görüş Belirleme 

Bu tema kapsamında, Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile Coğrafya öğretmenlerinin kavram öğretiminde ve 
kavram yanılgılarını gidermede kullandığı yöntemlere ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan 3 
çalışmanın olduğu görülmüştür. Araştırmalar sonucunda ilgili kavramların soyut olmasından dolayı zor 
oldukları ayrıca öğretmenlerin kavram öğretiminde daha çok sunuş gibi geleneksel yöntemleri kullandığı, 
kavram yanılgılarının tespiti ve onları giderme konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
belirlenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmenleri kavram bulmacaları ve karikatürlerinin “Adım Adım 
Türkiye” ünitesinde kullanılmasının kavram öğretiminde fayda sağlayacağını beyan etmiştir. 

Kavram Algılama Düzeyi Belirleme 

Bu tema altında yer alan 2 çalışmada, öğrencilerin kavram algılama düzeylerinin saptanmaya çalışıldığı 
görülmüştür. Çalışmaların sonucunda, öğrencilerin ilgili kavramları algılamakta güçlük çektikleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca çevre ve yeryüzü şekilleri ile ilgili kavramları konu edinen çalışmada, bu konunun ilgili ders 
kitabında yeterince açık olmadığı belirtilmiştir. 

Bilişsel Yapıları İnceleme/Belirleme 

Bu tema kapsamında, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ve 5.sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı 2 
çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda, kelime ilişkilendirme testleri kullanılarak katılımcıların 
kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi/belirlenmesi amaç edinilmiştir. Sosyal Bilgiler 
öğretmenleri meridyen paralel, yeryüzü şekilleri ve dünyanın şekli ile ilgili kavramları zor olarak 
nitelendirmiş ayrıca bu kavramların öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı ve sadece düz anlatım yöntemi 
ile bu kavramların kazandırılamayacağını ifade etmişlerdir. Diğer çalışmada ise kelime ilişkilendirme testi 
kullanılarak öğrencilerin doğal afetler konusu ile ilgili kavram yanılgılarının tespit edilebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Buradan hareketle, kelime ilişkilendirme testlerinin kavram yanılgılarının tespitinde 
kullanılabilecek bir teknik olduğu söylenebilir. 

Kavram Algılama ve Yanılgıları Belirleme 

Bu tema altında yer alan 2 araştırmada, öğrencilerin kavramları nasıl algıladıkları daha sonra ise kavram 
yanılgıları tespit edilmiştir.  Araştırma sonuçlarında öğrencilerin ilgili birçok kavramda eksik ve yanlış 
algıya sahip oldukları görülmüştür. Bu duruma sebep olan faktörler ise ilgili kavramların soyut olmakla 
birlikte Sosyal Bilgiler ders kitabı ile öğrenme ortamların yetersiz olması ayrıca Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinin kavram yanılgısı konusunda yeterince bilgi sahip olmamaları şeklinde sıralanmıştır. Bu 
bulgu, kavram yanılgısına neden olan faktörlerin çok boyutlu olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Kavram Kazanılmışlık/Kazandırılma Düzeyi Belirleme 

Bu tema dâhilinde, kavramların kazanılmışlık ve kazandırılma düzeyini belirlemeyi amaç edinen 2 
araştırmanın olduğu görülmüştür. Çalışmanın birinde ilgili kavramların kazanılmışlık düzeyinin iyi, orta ve 
düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Diğer çalışmada ise ilgili kavramların öğrencilere tam olarak 
kazandıramadığı ifade edilse de bazı kavramın kazandırıldığı lakin öğrencilerin kavram farkındalıklarının 
gelişmediği ortaya çıkartılmıştır. Bu bulgu, kavram öğretiminde anlamlı bir öğretim yolu izlenmediği başka 
bir ifadeyle kavram öğretiminin ezbere dayalı yapıldığı şeklinde açıklanabilir. 

Kavram Yanılgısı Belirleme ve Yöntem Etkisi 

Bu temada, 6.sınıf öğrencilerinin kavram yanılgıları tespit edilmiş daha sonra birtakım yöntem ve 
tekniklerle bu yanılgıların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Öğrencilerin ithalat, ihracat, harita, 
konum, iklim ve hava durumu gibi birçok kavramda kavram yanılgısı yaşadığı lakin derslerde kavramsal 
değişim metinleri ile çalışma yapraklarının kullanılması sonucunda bu yanılgıların giderildiği tespit 
edilmiştir. 

Kavram Yanılgısı Belirleme 

Bu tema kapsamında, 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı 2 çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmalarda öğrencilerin doğal afetler ve Yeryüzünde Yaşam ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti 
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amaçlanmıştır. Çalışmalar sonucunda, öğrencilerin bu konu ve ünitede geçen birçok kavramda yanılgıya 
düştükleri sonucuna ulaşmıştır. 

Kavram Anlama ve Kazanılma Düzeyi Belirleme 

Bu tema dâhilinde 1 çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kavramları 
anlama ve kazanma düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, belirtilen 31 coğrafya kavramından 
sadece 5’inin tam öğrenme sınırın üzerinde olduğu ayrıca öğrencilerin bazı kavramları tam 
öğrenemediğinden kavramları birbirlerine karıştırdıkları tespit edilmiştir. Buradan hareketle yeterli 
düzeyde öğrenilemeyen kavramlar arasında kavram kargaşasının yaşanabileceğini söylemek mümkündür. 

Kavram Belirleme 

Bu temada altında 1 çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, 2004 Sosyal Bilgiler Programı 4 ve 
5.sınıf ders kitaplarında, 129 fiziki ile 61 ekonomik ve beşeri coğrafya olmak üzere toplam 190 kavram 
olduğu tespit edilmiştir.1998 Sosyal Bilgiler programına göre kavram sayısının azaltılmış olmasına rağmen 
yine de programda çok sayıda kavram bulunduğu ve tüm kavramların öğrencilere kazandırılmasının da zor 
olacağı araştırma sonuçları içinde belirtilmiştir.  

Kavram Öğrenme Düzeyi Belirleme 

Bu tema kapsamında, 5.sınıf öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerinin incelendiği 1 araştırmanın 
olduğu görülmüştür. Öğrencilerin somut kavramları kolay öğrendiği ama soyut kavramları öğrenmede 
zorluk çektikleri ayrıca zor öğrenilen kavramları da yanlış öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Kavramsal Gelişim Süreci İnceleme 

Bu tema dâhilinde, kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla 5.sınıf öğrencilerin kavramsal gelişim 
sürecinin incelendiği 1 araştırmanın olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kavram 
yanılgısına sahip olduğu ama kelime ilişkilendirme testi ile bu yanılgıların büyük ölçüde giderildiği tespit 
edilmiştir. 

Kavram Hatırlanma Düzeyini İnceleme 

Bu tema altında, 6.sınıf öğrencilerinin “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinde geçen coğrafya kavramlarının 
hatırlanma düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelendiği 1 çalışmanın olduğu görülmüştür. 
Çalışmanın sonucunda, anne-baba eğitim düzeyi üniversite olanlar ile şehir ve özel okulda öğrenim gören 
öğrencilerin köy ve devlet okulunda olanlara göre kavramları hatırlama düzeylerinin yüksek olduğu 
belirtilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Doküman incelemesine dayalı olan bu araştırmada, 47 çalışma ele alınmış ve araştırmanın bulguları 
doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

İncelenen çalışmalarda nicel araştırma yaklaşımlarının hâkim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun 
aynı zamanda lisansüstü tezleri bir arada mercek altına alan çalışmalarla da  (İşçi, 2013; Küçükoğlu ve Ozan, 
2013,  Şahin, Kana ve Varışoğlu, 2013, Koç, 2016, Öner ve Öner, 2017) paralel olduğu söylenebilir. Ayrıca 
hem öğrencilerin hem de öğretmen ve öğretmen adaylarının sahip olduğu kavram yanılgılarının nedenleri 
konusunda yeterli bulguların olmadığı araştırmanın bir diğer sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
sonuçlar doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının coğrafi kavramlar konusunda sahip 
olduğu yanılgılarının nedenleri hakkında detaylı veriler elde edebilmesi adına nitel araştırma 
yaklaşımlarına göre yapılandırılmış araştırmaların sayısı artırılabilir. 

Araştırmaların örneklem gruplarında 4,5,6 ve 7.sınıf öğrencileri ile birlikte Sosyal Bilgiler öğretmenleri 
ve adaylarının yer aldığı ama bunların azınlıkta olduğu, 6.sınf öğrencileri ile yürütülen çalışmaların 
yoğunlukta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler’in 4,5,6 ve 7.sınıflarda okutulan bir ders olması 
sebebiyle 6.sınıflar dışındaki diğer şubelere yönelik araştırmalara ağırlık verilebilir. 

Öğrencilerin kavram anlama, öğrenme ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu ayrıca araştırma 
kapsamında ele alınan kavramların büyük bir bölümünde öğrencilerin kavram yanılgısı/kargaşası yaşadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Kelime ilişkilendirme testleri, kavram haritası, kavramsal değişim metinleri, çalışma yaprakları, drama, 
aktif ve işbirlikli öğrenme gibi birtakım yöntem-tekniklerin öğrencilerin kavramları öğrenmede ve kavram 
yanılgıları/kargaşalarının giderilmesinde geleneksel yollarla yapılan öğretimden daha etkili olduğu 
görülmüştür. Lakin Sosyal Bilgiler öğretmenlerin kavram öğretiminde geleneksel yolları kullandığı ayrıca 



 

217 
 

öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etme ve onları giderme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olmadığı söylenebilir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin derslerde kullandıkları yöntemleri belirlemeyi 
amaçlayan çalışmalarda da (Polat, 2006; Çelikkaya ve Kuş, 2009,Aydemir, 2012, Okur Akçay, Akçay ve Kurt 
2016) düz anlatım, soru–cevap ve sunuş gibi geleneksel yöntem ve tekniklerin derslerde en çok başvurulan 
yöntem ve teknikler olduğu ifade edilmektedir. Buradan hareketle, Sosyal Bilgiler öğretmenlerine kavram 
öğretiminde bilgi ve becerilerini geliştirebilmek adına etkili hizmetiçi eğitimler verilebilir ve yine kendileri 
bu hususta gelişimlerini sağlayabilecek eğitim programlarına katılabilir. 

Kaynaklar 

Aydemir, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanma 
yeterlikleri. Hikmet Yurdu Dergisi, 5 (9), 81-100. 

Aydoğan, S., Güneş, B. ve Gülçiçek, C. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2). 

Baki, A., (1999). Cebirle ilgili işlem yanılgılarının değerlendirilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon M.E.B, ÖYGM. s. 46–55. 

Bal, M. S. ve Gök, S. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki cumhuriyet, saltanat 
ve liderlik kavramlarını algılayışları. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 1183- 1196. 

Beydoğan, Ö. (1998). Çocuklarda kavram öğrenme ve kavram öğretme. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir 
Eğitim Fakültesi Yayınları, Erzurum. 

Büyükkasap, E., Düzgün, B. ve Ertuğrul, M. (2001). Lise öğrencilerinin ışık hakkındaki yanlış kavramları. Mili 
Eğitim Dergisi, sayı: 149. 

Canpolat, N. (2002). Kimyasal denge ile ilgili kavramların anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının 
etkinliğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 

Çakmak Ç.Ö. (2018). Okul öncesi eğitimde kavramlar ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), ss. 286-299. DOI: 10.21733/ibad.419996 

Çaycı, B. (2007).Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 87-102. 

Çelikkaya, T. Ve Kuş, Z. (2009). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kullandığı yöntem ve teknikler. Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758. 

Çolak, R. (2010). Kavram haritalarının sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde tarihsel kavramların öğretiminde 
kullanılması: kavram haritası ile yapılan öğretim ile tutum, başarı ve kalıcılık arasındaki ilişkinin 
incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Erden, M. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi. Alkım Yayınevi, İstanbul. 

Ekiz, D. ve Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama düzeyi 
ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 165. 

İşçi, S. (2013). Türkiye’de eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel 
açıdan incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. 

Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. 

Koç, S. E. (2016). Türkiye’de ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan lisansüstü 
tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-216. 

Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. 
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 27-47. 

MEB,(1998). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4, 5, 6 ve 7. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, Ankara. 



 

218 
 

MEB, (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4, 5, 6 ve 7. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, Ankara. 

MEB,(2018). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı(ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7.sınıflar). Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara. 

Morgil, İ., Erdem, E. ve Yılmaz, A.(2003). Kimya eğitiminde kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, sayı: 25. 

Okur Akçay, N., Akçay, A. ve Kurt, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine 
yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333-342. 

Öner, G., ve Öner, D. (2017). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konuları üzerine yapılmış lisansüstü tezlere 
yönelik bir analiz ve bibliyografya çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 34(2), 43-58. 

Polat, F. (2006). İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve 
karşılaştıkları sorunlar”(Afyonkarahisar Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 
Ankara. 

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim (23. Baskı).Gazi Yayınevi, Ankara. 

Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Şahin, Y. E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin 
araştırma eğilimleri. İnternational Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378. 

Taşpınar, M. (2007). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri. Data Yayınları, Elazığ 

TDK, (2019).Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr.  

Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme. Pegem A Yayınevi, Ankara. 

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 

Yılmaz, H., Akandere, O. ve Korkmaz, İ. (2010). İlköğretim birinci kademe 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 
kavram haritalarının kullanılmasının başarıya olan etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 29, 19-27. 

YÖK/ Dünya Bankası (1997).Fizik öğretimi, milli eğitimi geliştirme projesi hizmet öncesi öğretmen Eğitimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdk.gov.tr/


 

219 
 

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YER ALAN SORULARIN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME 
BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Cevriye ÖZKARAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ozkaraltugba@gmail.com 

 

Özet 

Öğrenme öğretme süreci, öğrencinin düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemelidir. Düşünme yeteneği 
gelişmeyen bir öğrencinin en büyük zihinsel etkinliği sadece ezberlemek ve ezberlediklerini hatırlamaya 
çalışmak olacaktır. Bu nedenlerle dağarcığındaki bilgiyi bile kullanmakta zorlanacaktır. Üst düzey düşünme; 
birinin belleğinde sakladığı ve yeni edindiği bilgileri karmaşık bir duruma olası çözüm yolları bulmak ya da 
bir amacı gerçekleştirmek için birleştirdiğinde ya da yeniden düzenlediğinde oluşmaktadır. Öğrencilerin 
gittikçe artarak yığılan bilgileri işleyebilmeleri için bu becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bilginin 
günlük yaşamda kullanılabilmesi ve problemlerimizin çözümüne katkıda bulunması önemlidir. 2018 sosyal 
bilgiler dersi öğretim programında çeşitli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu beceriler arasında 
araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri de yer 
almaktadır. Etkin vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler dersinde öğrencilere bilginin yanında üst 
düzey beceriler kazandırmak da hedeflenmektedir. Öğrenmede ve öğrenileni değerlendirmede kullanılan 
soruların ezberlenebilir nitelikten ziyade, bilginin yorumlanmasını ve yeni durumlara uygulanmasını içeriyor 
olması gerekmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programları doğrultusunda yayınlanan ders kitaplarının da 
öğrencilere bu becerileri kazandırabilecek nitelik olması önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 
7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan soruların üst düzey düşünme becerileri açısından 
değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve 
materyallerini; 7.Sınıf Soysal Bilgiler Ders Kitabı (MEB Yayınları-2018) oluşturmaktadır. Veriler “doküman 
incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Doküman incelemesinin aşamaları olan dokümanlara ulaşma, 
özgünlüğü (orjinallik) kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme, veriyi kullanma gözönünde 
bulundurulmuştur. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada 7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan soruların daha çok hatırlama ve anlama düzeyinde 
olduğu tespit edilmiştir. Analiz, değerlendirme, yaratma düzeylerinde yeterince sorunun yer almadığı ve 
öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirecek düzeyde soruların yetersiz olduğu 
görülmüştür. Bu noktadan hareketle; öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde depolayan bireyler yerine, onları 
işleyerek kullanabilen insanlar olabilmeleri için ders kitaplarında daha çok üst düzey düşünme becerilerini 
geliştirecek sorulara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, üst düzey düşünme, ders kitabı. 

 

EVALUATION OF THE QUESTIONS INCLUDED IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES COURSEBOOK 
IN TERMS OF HIGH-LEVEL THINKING SKILLS 

 

Abstract 

Learning and teaching process should aim at developing thinking skills of students. The biggest mental 
activity of a student whose thinking ability has not developed will only be memorizing and trying to remember 
what he has memorized. For these reasons, he will have difficulty in using even the knowledge in his repertoire. 
High-level thinking occurs when an individual combines or rearranges the stored and newly acquired 
information in order to find possible solutions to a complex situation or to fulfill an objective. Students need to 
have these skills in order to process the increasingly accumulated knowledge. It is important that knowledge 
can be used in daily life and contribute to the solution of our problems. The development of various skills is 
aimed in the 2018 social studies curriculum. These skills also include high-level thinking skills such as research, 
problem-solving, critical thinking and innovative thinking. In the social studies course which aims at educating 
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effective citizens, providing students with high-level skills besides knowledge is targeted. The questions used in 
learning and in the evaluation of what is learned should include the interpretation of the knowledge and its 
implementation on new situations rather than memorization. It is important that the coursebooks published 
in line with the social studies curriculum have a qualification that can enable the development of these skills 
in students. In this context, the purpose of the study is to evaluate the questions in the 7th grade social studies 
coursebook in terms of high-level thinking skills. Qualitative research method was used in the study. The 
sources and materials of the study consist of the 7thGrade Social Studies Coursebook (MEB Publications-2018). 
The data were obtained through the "document review" method. Accessing documents, checking originality, 
understanding documents, analyzing data and using data, which are the stages of document analysis, were 
considered. Descriptive analysis method, which is a qualitative research technique, was used in the analysis of 
the data. In the study, it was detected that the questions in the 7th grade social studies coursebook were mostly 
at the level of remembering and understanding. It was observed that there were not sufficient questions in the 
levels of analysis, evaluation and creation, and the questions to improve students' critical thinking and problem 
solving skills were insufficient. From this point of view, it is thought that, in order to have students who can 
process and use information instead of individuals who store knowledge in their minds, coursebooks should 
include more questions that will improve their high-level thinking skills. 

Keywords: Social studies, high-level thinking, coursebook.  

 

Giriş 

Öğrenme öğretme süreci, öğrencinin düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemelidir. Düşünme 
yeteneği gelişmeyen bir öğrencinin en büyük zihinsel etkinliği sadece ezberlemek ve ezberlediklerini 
hatırlamaya çalışmak olacaktır. Bu nedenlerle dağarcığındaki bilgiyi bile kullanmakta zorlanacaktır (Özden, 
2014). Bu durum eğitim yoluyla bireylerde düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekliliğini ön plana 
çıkarmaktadır. Sosyal bilgiler dersi de sosyal sorun ve olayları içermesi nedeniyle öğrencilerin düşünme 
becerilerini geliştirip kullanabilmesi adına birçok fırsat sunmaktadır (Özdemir Özden, 2016).  

Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu; 
karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi olarak 
tanımlanmaktadır (http://tdk.gov.tr). Üst düzey düşünme ise Lewis ve Smith’e göre; birinin belleğinde 
sakladığı ve yeni edindiği bilgileri karmaşık bir duruma olası çözüm yolları bulmak ya da bir amacı 
gerçekleştirmek için birleştirdiğinde ya da yeniden düzenlediğinde oluşmaktadır. Öğrencilerin gittikçe 
artarak yığılan bilgileri işleyebilmeleri için bu becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bilginin günlük 
yaşamda kullanılabilmesi ve problemlerimizin çözümüne katkıda bulunması önemlidir (Doğanay, 2017). 

Üst düzey düşünme becerileri temel olarak bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, 
yaratıcı düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme ve üst biliş süreçlerini içerir. Bu becerileri 
öğrencilere kazandırmak adına eğitim ortamlarında öğrencileri tanıdık olmadıkları problemler, sorular, 
belirsizlikler ya da ikilemlerle karşılaştırmak ve aktif hale getirmek gerekmektedir. Dolayısıyla üst düzey 
düşünme becerileri, öğrencilerin hatırlayarak ortaya koyabileceği süreçlerden daha çok akıl yürütme, 
yorum yapma, çıkarımda bulunma, değerlendirme, problem çözme, karar verme ve analiz gibi düşünme 
süreçlerini de kapsamak durumundadır (Gencer ve Boran, 2017). Günümüzde öğrencinin daha çok bilgi 
sahibi değil daha çok araştıran, ilişkilendiren, yorumlayan, problem kuran ve çözebilmek için daha çok bilgi 
ve çözüm üretebilen bireyler olması tercih edilmektedir. Bu nedenle öğretimin planlanması ve 
uygulanmasında bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, 
yansıtıcı düşünme ve üst biliş düşünme süreçleri gibi üst düzey düşünme becerileri temel alınmalıdır. 
Öğrenme-öğretme sürecinin özünü öğrencilere düşünme becerileri kazandırmak oluşturmalıdır. Böylece 
üst düzey düşünme becerileri yoluyla çok yönlü düşünüp, sağlıklı kararlar verebilirler (Dal ve Tatar, 2017).  

Güneş’e göre (2012), düşünme becerilerini geliştirici bir teknik de üst düzey soruların kullanılmasıdır. 
Bu tür sorular öğrenilen bilgilerin doğrulanması veya hatırlanmasından çok eleştirel düşünmeyi ve 
düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alt düzey sorular da bulunmaktadır ancak bu sorular 
yalnızca öğrenilen bilgilerin doğrulanmasını ve hatırlanmasını amaçlamaktadır. Bu konuda Bloom 
taksonomisi de kullanılmakta, analiz, sentez ve değerlendirme basamağına üst düzey, ilk üç basamağa da 
(bilgi, anlama ve uygulama) alt düzey sorular denilmektedir. Düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla 
öğrencilere karşılaştırma, inceleme, tahmin etme, çıkarım yapma eleştirme gibi daha karmaşık zihinsel 
işlemleri gerektiren sorular sorulmalıdır.  

Bilişsel alanın sınıflaması ilk olarak Bloom tarafından yapılmış ve bu sınıflama eğitimciler tarafından 
kabul görmüş ve uygulanmıştır. Ancak zamanla Bloom’un sınıflamasına alternatif olarak geliştirilen 
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sınıflamalar sözkonusu olmuştur. Bu araştırmada yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç sınıfları 
olan; hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamakları açısından da 
değerlendirmeler yapılmıştır (Keray ve Yılmaz, 2012; Yüksel, 2007). 

Araştırmanın Amacı 

2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programında çeşitli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu 
beceriler arasında araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme gibi üst düzey düşünme 
becerileri de yer almaktadır (MEB, 2018). Etkin vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler dersinde 
öğrencilere bilginin yanında üst düzey beceriler kazandırmak da hedeflenmektedir. Öğrenmede ve 
öğrenileni değerlendirmede kullanılan soruların ezberlenebilir nitelikten ziyade, bilginin yorumlanmasını 
ve yeni durumlara uygulanmasını içeriyor olması gerekmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programları 
doğrultusunda yayınlanan ders kitaplarının da öğrencilere bu becerileri kazandırabilecek nitelik olması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan soruların 
üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesidir. 

Alt Amaçlar 

7.Sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabında yer alan “Kültür ve Miras” ünitesinin hazırlık çalışmaları, konu 
içinde yer alan soruları ve değerlendirme soruları Bloom taksonomisi açısından hangi düzeydedir ve üst 
düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmakta mıdır? 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; MEB tarafından yayınlamış olan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ile 42-94 sayfaları 
arasında yer alan Kültür ve Miras adlı üniteyle sınırlıdır. 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, temelde nitel veriye yani sözcük ve 
çizimler gibi sayısal olmayan verilere dayanan bir araştırma biçimi olarak tanımlanmaktadır. Temel hedef 
ise bulmak ve keşfetmektir. Nitel araştırmacılar dünyayı doğal haliyle, müdahale etmeden 
incelemektedirler (Johnson ve Christensen, 2014). Araştırmanın kaynak ve materyallerini; 7.Sınıf Soysal 
Bilgiler Ders Kitabı (MEB Yayınları-2018) oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler “doküman incelemesi” 
ile elde edilmiştir. Doküman incelemesinin aşamaları; dokümanlara ulaşma, özgünlüğü (orijinallik) kontrol 
etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme, veriyi kullanmadır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Dokümanlar, 
bilgisayar ya da internet kullanılarak elektronik bir formatta elde edilebilir (Baş & Akturan, 2013). 
Dokümanın orijinalliğini belirlemede farklı sorunlar söz konusu olmaktadır. Bazı durumlarda doküman 
taklit edilmiş ya da kaynağı şüpheli olabilmektedir (Arthur, Waring, Coe ve Hedges, 2017). Bu bağlamda 
araştırmanın dokümanı olan 7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir 
sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilmiştir. Analiz edilecek olan ünite ve 
sorular tespit edilmiş ve analiz sürecine başlanmıştır. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2011) göre, betimsel analizde elde edilen 
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının 
ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebilir. Amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 
biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu araştırmada, elde edilen veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu 
temalara göre düzenlenmiş, tablolar halinde okuyucuya sunulmuştur. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın alt amaçları doğrultusunda başlıklar yer almaktadır. Bu başlıkların ardından 
tablolar halinde elde edilen bulgular sunulmaktadır. 

 

 

 



 

222 
 

 

Tablo 1.  

7.Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Ders Kitabında “Kültür ve Miras” Ünitesinde Hazırlık Çalışmaları Kapsamında 
Yer Alan Sorular 

 
HAZIRLIK  
ÇALIŞMALARI 

Yenilenmiş 
Bloom 
Taksonomisinde 
Yer Aldığı Basamak 

❖ Bir devletin kurulduğu coğrafya o devlete ne gibi katkılar sağlayabilir? Söyleyiniz. 
 
 
❖ Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan 

topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? Tartışınız. 
 
❖ Henüz bilinmeyen bir yeri keşfetmiş olsaydınız bu yerin ne gibi özellikleri olmasını 

isterdiniz? 
 
❖ Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? 

Söyleyiniz. 
 
❖ Yaşadığınız çevredeki tarihi eserler size göre hangi amaçlarla yapılmış olabilir? 

Söyleyiniz. 
 

Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
Anlama 
(yorumlama) 
 
Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; 7.sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabında “kültür ve miras” ünitesinde 
hazırlık çalışmaları kapsamında beş bölümün başında olmak üzere yukarıdaki sorulara yer verilmiştir. 
Soruların tamamı anlama düzeyinde olup öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme gibi 
üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek düzeyde değildir. 
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Tablo 2. 7.  

Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Ders Kitabında “Kültür ve Miras” Ünitesinde Konu İçinde Yer Alan Sorular 

 
 
KONU İÇİNDE  
YER ALAN SORULAR 

Yenilenmiş 
Bloom 
Taksonomisinde 
Yer Aldığı Basamak 

❖ Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu 
insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. 

 
 
❖ Osmanlı Devleti bir yerin fethinden hemen sonra şehre “kadı” atardı. Yeni 

fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. 
 
❖ Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin 

nasıl bir etkisi olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz. 
 
 
❖ Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları 

raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız. 
 
❖ İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı 

nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz. 
 
❖ Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri 

neler olabilir? Söyleyiniz. 
 
 
❖ Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan 

yararlanmış olabilir? Söyleyiniz. 
 
❖ Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış 

olabilir? 
 
❖ Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi 

değişiklikler yapmış olabilir? 
 
❖ Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat 

için hangi yenilikleri yapardınız? 
 
❖ Osmanlı Dönemi’ndeki ve günümüzdeki aile ve mahalle yapısındaki benzerlik ve 

farklılıklar nelerdir? Tartışınız. 
 
❖ Çevrenizdeki belediyeler veya dernekler tarafından hayvanları korumak için 

yapılan çalışmalar var mı? Örnekler veriniz. 
 
❖ Salamon Schweigger (Zalumon Şıvayga) gibi Avrupalı seyyahlar, 

seyahatnamelerinde İstanbul’un her yerinde imarethaneler gibi hayır kurumlarının 
olduğundan bahsederler. Bu durum Osmanlı kültürünün hangi özelliğini gösterir? Tartışınız. 

Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
Anlama 
(çıkarsama, 

tahmin etme) 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
Anlama 
(yorumlama) 
 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
Anlama 
(yorumlama) 
 
Anlama 
(karşılaştırma) 
 
Anlama 
(örnekleme) 
 
 
Anlama 
(yorumlama) 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; 7.sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabında “kültür ve miras” ünitesinde konu 
içinde yer alan sorulara yer verilmiştir. Soruların tamamının anlama düzeyinde olduğu görülmüştür. 

 

 



 

224 
 

Tablo 3. 7. 

Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Ders Kitabında “Kültür ve Miras” Ünitesinde Değerlendirme Soruları Kapsamında 
Yer Alan Sorulardan Örnekler 

 
 
DEĞERLENDİRME  
SORULARI 

Yenilenmiş 
Bloom 
Taksonomisinde 
Yer Aldığı Basamak    

A 
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” 

yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu 
yazınız. 

(  ) 1. Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri 
yerleştirmesine “iskân politikası” denilmektedir. 

 
 
Hatırlama 
(Anımsama) 

B 
Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri 

doldurunuz. 
(Edirne, Söğüt, Divan Teşkilatı, yeniçeri, yaya ve müsellemler, tımar, II. Mahmud, 

Lale Devri) 
Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında ………………… adıyla 

kurulmuştur. 

 
 
 
Hatırlama 
(Anımsama) 

C 
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 
Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir? 
A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak 
B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak 
C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak 
D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek 

 
 
 
Hatırlama 
(Anımsama) 

D 
Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız. 
Türk tarihine bakıldığında kadınların her dönemde sosyal ve siyasi hayatta önemli bir 

konumu olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde kurulan “Bacıyân-ı 
Rum” isimli sivil toplum örgütü kadınların bu rollerini devam ettirdiklerini göstermektedir. 
Çeşitli el sanatları ile uğraşan bu kadınlar ekonomiye büyük katkı sağlamışlardır. Erkekler 
savaşa gittiğinde demircilik, nalbantlık gibi güç isteyen işlerde de çalışan bu kadınlar 
Kayseri’nin Moğollara karşı savunulmasında da büyük katkı sağlamışlardır. 

Metinde verilen bilgiye göre kadınlar Osmanlı toplumunda hangi faaliyetlerde 
bulunmuşlardır? 

………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Anlama 

(Gösterme) 

 

Tablo 3’te; 7.sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabında “kültür ve miras” ünitesinde değerlendirme soruları 
kapsamında yer alan sorulardan birer tane örnek yer almaktadır. Değerlendirme soruları dört bölümden 
oluşmaktadır. A bölümü doğru yanlış, B bölümü boşluk doldurma, C bölümü çoktan seçmeli, D bölümü ise 
verilen bir metne dayalı sorulardan oluşmaktadır. Her bölümden birer soru örneğine yer verilmiş olup 
değerlendirme sorularının özellikle A,B ve C bölümlerinin öğrenilen bilgilerin hatırlanmasına yönelik 
olduğu görülmektedir. D bölümünde ise metinde yer alan bilgileri yazmaları istenmiştir. Başka bir deyişle 
ağırlıklı olarak hatırlama düzeyinde sorulara yer verilmiştir. Karşılaştırma, çıkarımda bulunma, eleştirme 
gibi daha karmaşık zihinsel işlemleri gerektiren sorulara yer verilmemiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada 7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan soruların daha çok hatırlama ve anlama 
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Analiz, değerlendirme, yaratma düzeylerinde yeterince sorunun yer 
almadığı ve öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirecek düzeyde soruların 
yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde depolayan bireyler yerine, onları işleyerek 
kullanabilen insanlar olabilmeleri için ders kitaplarında daha çok üst düzey düşünme becerilerini 
geliştirecek sorulara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  
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KUŞAKLAR AÇISINDAN COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER 
İLE KULLANDIKLARI MATERYALLER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAKAR ÇELİK, Fırat Üniversitesi, ocakar@firat.edu.tr. 

Özet 

Kuşak teorisi yeni olmakla birlikte kuşak gerçeği oldukça eskidir. Popüler bir konu olarak bilim dünyasında 
yerini almış olan kuşak teorisi ile ilgili Türkiye’de ve dünyada önemli çalışmalar yapılmıştır. Sosyal, psikolojik, 
ekonomik ve coğrafi faktörler dikkate alınarak yaş grupları üzerinde incelemeler yapılmakta ve bu grupların 
hayata bakış açıları, tepkileri, beklentileri ile yaşam algıları üzerinde bilimsel verilerle sonuçlar elde edilmeye 
çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda kuşakların belirgin özellikleri ortaya çıkarılmaktadır. 
Çalışmada Türkiye’de geçerli olan emeklilik yaşı gözetilerek 1955 yılından itibaren doğan kişiler esas 
alınmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak ilgili literatür taraması yapılmış, dönemlere göre kuşaklar ve bu 
kuşakların özellikleri belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, kuşaklar açısından coğrafya öğretmenlerinin, üniteler 
bazında tercih ettiği yöntem ve teknikler ile kullandıkları materyaller hakkındaki görüşlerini 
belirleyebilmektir. Araştırma nitel türde olgubilimsel (fenemonolojik) desende olup içerik ve betimsel analiz 
teknikleri kullanılmıştır. Kodlar oluşturulmuş, frekansları ile birlikte tablolaştırılarak alan yazın ışığında 
kategorize edilip yorumlanmıştır. Çalışma grubunu aktif olarak görevde bulunan 12 coğrafya öğretmeni 
oluşturmuştur. Çalışma grubu ile nitel araştırmaların doğasına uygun olarak amaçsal örneklemeden ölçüt 
örnekleme kullanılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler yaş gruplarına göre kuşaklara ayrılmıştır. İlgili 
kuşaklar Bebek patlaması kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Milenyum Kuşağı olarak tespit edilmiştir (her gruptan 
üçer kişi). Çalışma ile farklı yaş özelliklerine ve farklı kuşaklar içerisine dâhil olan öğretmenlerin coğrafya 
derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Katılımcıların yöntem ve 
materyal seçimini etkileyen 12 tema ve 43 görüş tespit edilmiştir. Yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında 
en çok görüş bildirilen temalar okulun sahip olduğu fiziksel özellikler ile dersin konu içeriği olmuştur. 
Araştırma kapsamında veri çeşitlendirmek amacıyla katılımcılara yönlendirilen ünite-konu bazındaki tabloya 
yönelik görüşler ilgi çekicidir. Kuşak farkı gözetmeksizin öğretmenlerin en çok tercih ettikleri yöntem düz 
anlatım ve soru cevaptır. Coğrafya sınıfı, laboratuvarı veya coğrafya köşesi öğretmenlerin vurguladığı bir 
sonuç olarak tespit edilmiştir. Ancak coğrafya sınıfı ve laboratuvarının içeriği, hangi yöntem ve tekniklerin 
uygulanabilirliğine ortam hazırlayacağı önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır. Aksi takdirde taş, 
toprak gibi gerçek materyallerin, atlas, küre, harita vb materyallerin sergilendiği bir odadan öteye 
gitmeyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Kuşak Teorisi, Yöntem ve Teknikler 

 

GEOGRAPHY TEACHERS’ TEACHING METHODS, TECHNIQUES, AND EDUCATIONAL MATERIALS 
BASED ON THEIR GENERATION 

Abstract 

Although the generation theory is new, generation reality is quite old. Many studies conducted all over the 
World have focused on the generation theory since it is a popular topic in science. Specifically, social, 
psychological, economical, and geographical factors are taken into consideration and age groups are 
examined in order to examine individuals’ perspectives, reactions, expectations, and life perceptions in those 
studies. As a result of these studies, the prominent features of the generations are revealed. The main goal of 
this study is to determine the views of geography teachers about the methods and techniques they prefer in 
terms of units and the materials they use in terms of generations. The study was designed based on 
phenomenological design model, one of the qualitative research methods. For data analysis, content analysis 
and descriptive analysis techniques were utilized. In this study, Turkish people born after 1955 by taking into 
account the retirement age were recruited. In this respect, first of all, a literature review was conducted in 
order to determine generations and their characteristics. The participants were chosen with purposive 
sampling method based on the literature review about generations and their characteristics. The study group 
consisted of 12 active geography teachers. The data was collected through interviews. The participants were 
divided into four groups based on their age: baby boomers generation (n=3), X-generation (n=3), Y-generation 
(n=3), and millennium generation (n=3). In the analysis process, the data were reviewed to create codes and 
themes and a total of 12 themes and 43 opinions were identified. This study reveals the methods and techniques 
and materials used in geography lessons based on the generations of the participant teachers. Based on the 
findings, the physical characteristics of the schools and the subject of the course were the mostly referred 
factors affecting teachers’ choice of method. Regardless of the generational differences, the most preferred 
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teaching methods were asking questions and teaching through memorization and recitation. Geography 
classroom, laboratory, and geography center were emphasized by teachers. However, the content of the 
geography class and laboratory and methods and techniques that can be applied are an important point to be 
emphasized. Otherwise, it will not go beyond a room where real materials including stones, earth, atlas, globes, 
maps, and so on are exhibited. 

Keywords: Geography lessons, generation theory, method and techniques 

Giriş 

Kuşak kavramı, aynı tarihsel zamanda ve aralıklarda doğan, ekonomik ve sosyal hareketlerden oluşmuş 
zaman aralıklarına denk gelen ya da belli bir sosyal gruba mensup olanları ifade etmektedir. Kuşaklar 
yetişme tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değişikliklerinden kaynaklanan farklılıklara sahiptirler. 
Bu farklılıklar; kuşaklar arasında hem karakter, hem çalışma yaşamları, hem de sosyal hayatlarında önemli 
ayrışmalar olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin Lower (2008) her kuşağın kendine özgü özellikleri, 
değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu belirtmiştir (Yüksekbilgili, 2015). 

Kuşak teorisi yeni olmakla birlikte kuşak gerçeği oldukça eskidir. Dünyanın birçok yerinde öncelikle 
popüler bir konu olarak tartışılmış daha sonra bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Günümüzde sosyal, 
psikolojik, ekonomik, coğrafi faktörler dikkate alınarak yaş grupları üzerinde birçok disiplin araştırma 
yapmaktadır. Kuşakları oluşturan yaş gruplarının hayata bakış açıları, tepkileri, beklentileri ile yaşam 
algıları üzerinde bilimsel verilerle sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu yolla kuşakların belirgin 
özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır (Ardıç ve Altun, 2017). 

Literatürde kuşakların sınıflandırılmasında dikkate alınan yaş grupları konusunda birliktelik yoktur. Bu 
çalışmada 1945-1964 (Bebek Patlaması Kuşağı), 1965-1976 (X Kuşağı), 1977-1993 (Y Kuşağı) ve 1994-
2003 (Milenyum Kuşağı) aralığını alan sınıflandırmalar dikkate alınmıştır (Kupperschmidt, 2000 Akt: Ardıç; 
Altun,2017; Senbir, 2004; Altuntuğ, 2012; Demirkaya ve diğerleri, 2015). 

Bebek patlaması olarak ifade edilen kuşak, Türkiye’de ekonomik gelişmelerin, çok partili hayata geçişin, 
NATO’ya üyeliğin yaşandığı bir döneme denk gelir. Bu kuşak aynı zamanda bireysel, kural tanımaz ve bohem 
yaşam tarzına sahip kuşak olarak da ifade edilmektedir (Keleş, 2011). 1968 kuşağı diye bilinen dönemin 
bireylerini yetiştiren kuşak olarak da bilinir. Dünyadaki toplumsal sorunların etkisiyle, bu kuşağın yetiştiği 
dönemde maddi ve manevi yoksunluklar yaşanmıştır. Aile tutumları açısından anne-baba-çocuk ilişkisinin 
ikinci planda kaldığı geleneksel-otoriter aile yapısının benimsendiği görülmektedir (Duygulu, 2018). 

X Kuşağı, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çarpıcı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, 
hayat standartlarında önemli iyileşmelerin olduğu bir döneme denk gelmiştir. Bu kuşak, parlak ve etkileyici 
iki kuşak olarak kabul edilen Bebek Patlaması ile Y kuşağı arasında ve o kuşak üyelerinin gölgesinde kalmış 
olmalarından dolayı “Geçiş Kuşağı” olarak adlandırılmışlardır. Türkiye açısından da bu kuşak, ara kuşak 
anlamına gelen “geçiş dönemi çocukları” olarak adlandırılmıştır (Erden Ayhün, 2013). 

Y kuşağı, doğal afetlerin, terörizmin, obezite, AIDS gibi rahatsızlıkların insanlığı tehdit ettiği bir dönemi 
ifade etmektedir. Ayrıca bu dönem siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimlerin önceki dönemlere göre çok 
daha hızlı olduğu bir zaman aralığıdır (Weingarten 2009; Etlican, 2012). 

Milenyum kuşağı ise 1994-2003 yılları arasında doğan çocukları ifade etmektedir. Bu kuşak ilk interaktif 
kuşak olarak literatürde yer edinmiştir. Bu kuşağın ağabey ve ablaları olan Y kuşağı bile interaktif dünya ile 
çocukluk döneminin sonuna doğru tanışmışlardır. Türkiye’de “Dijital Kuşak” olarak adlandırılmaktadır. Bu 
kuşağın bireyleri teknolojik, bireysel, zor beğenen küresel dünya vatandaşları olarak tanımlanmaktadır. 
Milenyum çocukları en çok oyun indirmek için internete bağlanmaktadır. İnternette yazışmanın yoğun 
olduğu bir yaşam tarzına sahip olup, kendilerine ait, kısaltmalardan oluşan şifreli bir dil kullanmaktadırlar. 
Kuşaklar arası farklılık bilinen bir gerçektir. Ancak farklılıklarının derecesi bu kuşakta daha keskindir. 
Örneğin milenyum çocukları yan yana otursalar bile konuşmak yerine yazışmayı tercih etmektedirler. Yani 
bu dönem insanlar arası iletişimin geçmişten oldukça farklı yaşandığı bir zaman aralığını ifade etmektedir. 
Milenyum çocuklarının büyük bölümü doğa konusunda hassas ve doğaya zarar veren kurumların 
markalarına tepkisel yaklaşmaktadırlar. Z bebeklerinin ağabey ve ablaları olan Milenyum Kuşağı, bugüne 
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kadar gelen en interaktif ve en uluslararası kuşaktır. Bu özellikleri kardeşlerini de etkilemiştir (Ardıç ve 
Altun, 2017;  Senbir, 2004). 

Bu çalışmanın amacı, coğrafya derslerinde, coğrafya öğretmenlerinin kullandığı yöntem ve teknikler ile 
materyallerin kuşaklar açısından fark gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmanın elde ettiği 
sonuçların eğitim sisteminde var olan sorunların çözümüne katkı sağlaması ümit edilmektedir. Ayrıca lider 
öğretmen, eğitim liderliği gibi tanımlamaların gündem oluşturduğu, teknolojik gelişmelerin baş 
döndürdüğü, insanlar arası iletişimin boyut değiştirdiği, kişisel gelişim anlayışının değiştiği günümüzde 
öğretmenin kullandığı yöntem ve materyallerin çeşitlenmesi, farklılaşması gerektiğine, aynı zamanda 
uygulamada, yani dersin işlenişinde yöntem ve materyal açısından farklılık ve çeşitliliğin kullanılmaması 
gibi çok önemli bir problemin varlığına dikkat çekilmek istenmiştir. 

Yöntem 

Araştırma nitel türde olgubilimsel (fenemonolojik) desende yürütülmüştür. Araştırma esnasında daha 
önceden geliştirilen görüşme formundaki yarı yapılandırılmış maddeler katılımcılara yöneltilmiştir. 
Çalışma evrenini Türkiye’de devlet okullarında aktif olarak çalışan coğrafya öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Tüm evrene ulaşmak mümkün olmadığından ulaşılabilir evren olarak (kolay ulaşılabilirlik göz önüne 
alınarak) Elazığ, Erzurum ve Gaziantep ili devlet okullarında aktif olarak görev yapan 4 kadın 8 erkek 
coğrafya öğretmeni seçilmiştir. Katılımcıların yaş grupları 24-59 arasında değişiklik göstermiştir. Çalışma 
grubu ile nitel araştırmaların doğasına uygun olarak amaçsal örneklemeden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 
Ölçüt örnekleme araştırmacı tarafından oluşturulan bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların 
çalışılmasıdır (Marshall & Rossman, 2014).  Görüşme yapılan öğretmenler yaş gruplarına göre kuşaklara 
ayrılmıştır. Katılımcıların yaş gruplarına göre Bebek patlaması kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı, Milenyum Kuşağı 
gibi dört kuşağı içermesine dikkat edilmiştir (her gruptan üç kişi). 

Bulgular 

Çalışma kapsamında katılımcılara 9 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 
yönlendirilmiştir. İçerik analizi ve betimsel analiz sonucunda ulaşılan kodlar, frekanslarıyla birlikte tablolar 
halinde sunulmuş, örnek katılımcı görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca veri çeşitlendirmek amacıyla ünite-
konu bazlı bir tablo oluşturularak katılımcılardan her ünite ve konunun karşısına kullandıkları yöntem ve 
teknik ile materyali yazmaları istenmiştir. 

Tablo.1.  

Yöntem seçimini etkileyen faktörler 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Milenyum 
Kuşağı 

Okulun Fiziksel 
Olanakları 

11 3 1 3 4 

Okulun Konumu 1 1 - - - 
Çevre 1 - - 1 - 
Öğrenci Özellikleri 5 2 1 1 1 
Algılama 1 - - 1 - 
Konu 11 2 4 3 2 
Hazırbulunuşluk 5 1 - 2 2 
Sınıf Mevcudu 3 1 1 - 1 
Sınıf Düzeyi 2 - - 1 1 
Teknoloji Kullanımı 1 1 - - - 
Zaman 1 - - - 1 
Maliyet 1 - - - 1 
Toplam 43 11 7 12 13 

K-6. Eğitim seviyesine göre yöntem, anlatacağım konuya göre materyal seçiyorum. Sınıfın eğitim 
durumu, öğrenci sayısı, sınıf ortamı, yöntem ve materyal seçimimi etkiliyor. Konunun içeriği de materyal 
seçimimi etkiler. Mutlaka görsel materyal gerektiren konularda slayt, harita, model ve  küre kullanılır veya 
çalışma kağıtları hazırlanır. 

K-12. Dersin konusu önemlidir bu konuda. Ayrıca,  öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi, okulun fiziki 
durumu vb. özellikler yöntem ve materyal seçimimi etkiler. 

Yöntem ve materyal seçimini belirleyen faktörlerin çeşitli olduğu ifade edilmiştir. Katılımcılar okulun 
fiziksel imkânları, konunun içeriği, öğrenci özellikleri, sınıf mevcudu ve düzeyi, teknoloji kullanımı, zaman, 
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maliyet gibi faktörlerin belirleyiciliği üzerinde görüş belirtmişlerdir. Yani literatürde yöntem seçimini 
etkileyen faktörlerin neredeyse tamamı katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

Tablo.2.  

Kazanımlarla yöntem ve materyal kullanımı arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Milenyum 
Kuşağı 

Yöntem Tercihi  7 1 1 2 3 
Gerçek Metryal 1 - 1 - - 
Klasik Yöntemler 1 - - 1 - 
Gösrsel Kullanım 2 1 - 1 - 
Hazırbulunuşluk 2 2  -  
Yaparak Öğrenme 2 - 1 - 1 
Gezi-gözlem 1 - - - 1 
Kalıcılık 3 - - - 3 
Doğa 1  -  1 
Kazanım ve Davranış 1 - 1 - - 
Verim 1 - 1 - - 
Toplam 22 4 5 4 9 

K-10. Öğrenciye anlatılacak en basit konunun bile doğru yöntem ve teknik ile anlatılması gerekir. Aksi 
takdirde bir kalıcılık sağlanamaz Dolayısıyla öğrenme gerçekleştirilemez coğrafya doğa ile iç içe bir branş 
olduğu için dağ ova plato nehir ve benzeri unsurları en iyi öğretebileceğim yöntem gezi gözlem yöntemidir. 
Ben bu konuda gösterip yaptırma tekniği kullanırsam kalıcılık sağlayamam, öğretemem, uygun yöntem şart. 

K-11.Hedefe en iyi ulaştıracak yöntemleri belirleyerek konuyu pekiştirmek gerektiğine inanıyorum. Bu 
şekilde kalıcılık sağlanmış olacaktır. 

Kazanımlarla yöntem tercihi, çeşitliliği, materyal seçimi ve çeşitliliği açısından doğrudan bağlantı 
kurulmuş, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin etkili olduğu belirtilmiştir. Kazanımlara uygun 
belirlenecek yöntem ve teknikler ile materyallerin başarıya götüreceği, kalıcılığı arttıracağı belirtilmiştir. 

Tablo.3.  

Okulun fiziksel olanakları ile yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Milenyum 
Kuşağı 

Elverişillik 4 3 - 1 - 
Yetersizlik 3 1 1 - 1 
Engel 4 1 1 2 - 
Coğrafya Sınıfı 

Eksikliği 
2 1 - 1 - 

Coğrafya Köşesi 
Eksikliği 

2 2 - - - 

Coğrafya 
Labaratuvarı Eksikliği 

1 1 - - - 

İnternet 1 - - 1 - 
Akıllı Tahta 4 - 2 1 1 
Sınıf yüzölçümü 2 - - 1 1 
Sınıf mevcudu 2 - - 1 1 
İdare 1 1 - - - 
Toplam 26 10 4 8 4 

K-2.  Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Okulumuzun mevcut şartları benim için yeterli. İnternet olması, 
etkileşimli  tahta olması coğrafya için çok olumlu bir materyaldir. 
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K-4. Coğrafya sınıfı oluşturalım diye teklifte bulunuyoruz fakat sınıfların yetersiz olması mevcutların 
kalabalık olması bu isteğimizin yerine getirilmesini engelliyor. Bu durum da yöntem ve materyal çeşitliliğini 
engelliyor. 

 Okulun fiziksel imkânları ile yöntem ve materyal seçimi arasında bağlantı kurulmuş, imkân 
doğrultusunda yöntem ve materyal çeşitliliğinin gerçekleştiği vurgulanmıştır. Coğrafya köşesi, coğrafya 
sınıfı, coğrafya laboratuvarı ile ilgili 5 görüş belirtilmiş, her okulda olması gerektiği, coğrafyaya özel 
sınıfların öğretmenin işini kolaylaştıracağı, öğrencinin de coğrafyayı daha kolay öğrenebileceği ve derse 
karşı olumsuz tavırların yok olabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ancak bu konuda okul yönetiminin 
duyarsız kaldığı bu nedenle kendilerinin de bir şey yapamadıkları ifade edilmiştir. 

Tablo.4.  

Maliyet ile yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Yüksek Maliyet 4 - 2 2 - 
Düşük Maliyet 1 - - - 1 
Okul İmkanları 2 1 1 - - 
Engel 3 1 1 - 1 
Ulaşılabilirlik 1 - - - 1 
Coğrafya 

Laboratuvarı 
2 - - - 2 

Gezi- Gözlem 
Yöntemi 

2 1 - 1 - 

Akıllı tahta 1 1    
Toplam 16 4 4 3 5 

 

K-10. Maliyetin fazlalığı materyal seçimini kesinlikle etkiler coğrafya laboratuvarlarının olmaması 
yöntem ve materyal seçimini olumsuz etkiler. Örneğin bir kayaçlar odasının olması öğrencinin dokunarak 
öğrenmesini sağlayabilirdi. 

K-12. Bazı yöntem ve materyal seçimini maliyet nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Gezi gözlem 
yapamıyoruz. Okuldaki model küreler çok eski ve kırılmış temin edemiyoruz, kabartma yöntemi ile çizilmiş 
bir haritamız yok. 

 Katılımcılar maliyeti çoğunlukla engel olarak görmüşlerdir. Gerek materyal hazırlanmasında gerekse 
farklı yöntemlerin tercihinde maliyeti kısıtlayıcı bir faktör olarak görmüşlerdir. Özellikle gezi- gözlem 
yönteminin maliyet problemlerinden dolayı yapılmadığının ifade edilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca 
Öğrencilerin maddi durumunun yeterince iyi olmaması, okulda coğrafya laboratuvarlarının bulunmaması, 
gezi-gözlem yönteminin uygulanamayışı maliyetin sebep olduğu olumsuzluklar olarak yorumlanmıştır. 
Buna karşılık akıllı tahtaların birçok problemi sıfıra indirdiği yönünde katılımcı görüşü de mevcuttur.  

Tablo.5.  

Ders saati ile yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek Patlaması X Kuşağı Y Kuşağı Z 
Kuşağı 

Yetersiz Süre 12 4 2 3 3 
Uygun Yöntem ve Materyal 

Seçimi 
4 3 1 - - 

Konu 2 1 - 1 - 
Yeterli Süre 1 1 - - - 
9. ve 10. sınıf 5 - 5 - - 
YaparakYaşayarak Öğrenme 1 - - - 1 
Gezi Gözlem Yöntemi 1 - - - 1 
Toplam 26 9 8 4 5 

 

K-12. 9.sınıf coğrafya dersi için ayrılan süre çok kısıtlı. 9. sınıfta coğrafyanın temel kavramları anlatılıyor 
ama haftada 2 saat çok yetersiz. Hızlı bir şekilde anlatım soru-cevap yani daha çok sunuş yoluyla öğrencilere 
ders anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Coğrafya 9. ve  10. sınıflarda bu şekilde zorluk çekiyoruz haftalık en 
az 3 saate çıkarılması gerekiyor 
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 K-10. Ders surelerinin  azlığı uygulama yapma,  yaparak  yaşayarak, dokunarak öğrenmeyi engelliyor, 
doğa ile iç içe bir ortamda öğretimi kısıtlıyor. 

Ders süresinin yöntem ve materyal seçimi üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmış, yetersiz süre 
temasında 12 görüş tespit edilmiştir. Buna karşılık sürenin yeterli olduğu, yöntem ve materyal tercihini 
etkilemediğini ifade eden katılımcıda mevcuttur. 

Tablo.6.  

Öğrenci özellikleriyle yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

İlgi 5 - 1 2 2 
İstek 1 - - 1 - 
Yetenek 2 - - - 2 
Motivasyon 1 - - 1 - 
Merak 1 - 1 - - 
Tutum 1 1 - - - 
Dikkat 1 - - 1 - 
Hazırbulunşluluk 4  - 2 2 
Yaş 1 - - - 1 
Bireysel Farklılık 5 - 2 - 3 
Uygun Yöntem 1 - - - 1 
Matreyal 

çeşitliliği 
1 - 1 - - 

Görsel Materyal 2 1 - 1 - 
Öğretmenin 

Özellikleri 
2 2 - - - 

Dersin zorluk 
derecesi 

1 1 - - - 

Sınıf Mevcudu 1 - - - 1 
Kalıcılık 1 - 1 - - 
Verimlilik 1  1 - - 
Toplam 32 5 7 8 12 

 

K-6. Öğrencilerin coğrafya dersine bakış açıları, ders işlenecek yöntemi belirleyici etki yapıyor genelde. 
Coğrafya dersini zor olarak gördükleri için daha çok görsel materyal ile desteklenmesi gerekiyor. Yani 
izleyeceğimiz yöntemi belirliyor. 

K-3. Bazı öğrenciler görsel yolla, bazı öğrenciler ise soru cevap ve anlatım tekniği ile konuyu daha iyi 
kavramaktadır  Bu yüzden yöntem ve materyal seçerken öğrencinin öğrenme özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Öğrenci özelliklerinin kullanılacak yöntem ve materyal ile ders başarısı üzerinde belirleyici olduğu 
vurgulanmıştır. Öğrencilerin değişen özelliklerine göre kullanılacak yöntem ve materyalin çeşitlilik 
gösterdiği belirtilmiştir. Öğrencilerin derse karşı ilgisi, hazırbulunuşluk düzeyi, yaşı, yetenekleri vb 
özellikleri öğrenmeyi etkilediği bu nedenle yöntem seçiminde de dikkate alınması gerekli faktörler olduğu 
belirtilmiştir. 
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Tablo.7.  

Sınıf mevcudu ile yöntem ve materyal arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Kalabalık Sınıflar 8 1 2 3 2 
Düşük Mevcut 2 - 1 - 1 
Kısıtlayıcılık 2 1 - 1 - 
Kolaylık 1 - - - 1 
Klasik Yöntemler 6 1 1 2 2 
Tek Yöntem 1 - - 1 - 
Çeşitlilik 3 - 1 - 2 
Görsel Matreyal 1 - 1 - - 
Sınıf Hakimiyeti 1 - 1 - - 
9. ve 10. sınıflar 2 1 - 1 1 
Etkisizlik 1 - - 1 - 
Toplam 29 4 7 9 9 

K-1. Sınıf mevcudu arttıkça, uygulanan yöntemler azalmakta, tek yöntem (anlatım yöntemi gibi)  olarak 
kullanılmaktadır. Yani çeşitliliği belirleyici olmaktadır bir anlamda. 

K-2. Sınıf mevcudu yöntem ve materyal seçimimi çok fazla etkilemiyor az ya da çok olması çok da önemli 
değil. 

Sınıf mevcudu, yöntem ve materyalin çeşitlenmesinde, klasik yöntemlerin ağırlık kazanmasında, ilginin 
azalmasında, sınıf hâkimiyetinin zorlaşmasında etkili olan bir faktör olarak belirtilmiştir. Buna karşılık sınıf 
mevcudunun az ya da çok olmasının bir önemi olmadığını belirten katılımcı görüşü de vardır. 

Tablo.8.  

Konuların içeriği ile yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Belirleyicilik 4 1 1 1 1 
Verimlilik 1 - - 1 - 
Anlaşılırlık 1 - - - 1 
Gereksiz Detay 1 - 1 - - 
Zorluk 2 - 2 - - 
Amaca Ulaşma 1 - - - 1 
Öğrenci Merkezli 

Stratejiler 
1 - - - 1 

Klasik Yöntemler 1 - - 1 - 
Gözlem 1 1 - - - 
Gerçek Materyal 1 1 - - - 
Görsel Materyal 1 1 - - - 
Akıllı Tahta 1 - - - 1 
11. ve 12. sınıflar 1 - 1 - - 
Toplam 17 4 5 3 5 

K-8. Konuların bazılarında gereksiz detaylar, yöntem ve materyal seçimini zorlaştırmaktadır. Özellikle 
11. ve 12. sınıflarda beşeri ve ekonomik konularda yer alan detaylar yöntem ve materyal seçimimi 
zorlaştırmaktadır. 

K-10. Konunun içeriğine göre etkileşimli tahtalardan öğrencilerin en iyi anlayacağı şekilde materyal 
seçilip ona uygun yöntem uygulanmaktadır. 

Kullanılan yöntem ve materyalin belirlenmesinde, yöntemin verimliliğinde, modern ya da klasik 
yöntemlerin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, materyal çeşidini azaltan ya da arttıran 
bir faktör olarak ifade edilmiştir. 
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Tablo.9.  

Öğretmenin kişisel özellikleri ile yöntem ve materyal seçimi arasındaki ilişki 

Tema f Bebek 
Patlaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Çeşitlilik 1 - - 1 - 
Belirleyicilik 2 - - 1 1 
Etkisizlik 2 1 - 1 - 
Yumuşaklık 1 - - 1 - 
Sertlik 1 1 - - - 
Sevgi 1 - - - 1 
Kişisel Tercih 5 3 1  1 
Tecrübe Eksikliği 1 - 1 - - 
Mesleki Tutum 1 - 1 - - 
Tavır 1    1 
Toplam 16 5 3 4 4 

K-9. Öğretmenlik mesleği az da olsa kişisel özellikler ile yön bulmaktadır. Klasik yöntemlere karşı iseniz 
uygulama, gezi gözlem yöntemi gibi öğrenci aktifliğine yer veren seçimler yaparsınız. 

K-11. Çizim becerim iyi olduğu için haritaları kendim çiziyorum, daha çok görsel çekiciliği ön plana 
çıkaran materyaller tercih ediyorum ve bunları öğrencilerim ile birlikte hazırlıyorum. Çok çalışmak değil 
mantıklı ve düzenli çalışma taraftarıyım. Bu da benim az şeyle çok şey başarma isteğimi tetiklemektedir. Bu 
düşünceye sahip olduğum için seçeceğim materyal ve yöntemde az ve öz bilgi ile en kısa yoldan hedefe 
ulaşmayı sağlayacak şekilde biçimlendirmeme sebep olmaktadır. 

Öğretmenin kişilik özelliklerinin yöntem ve materyallerin farklılaşmasında, çeşitlenmesinde etkili 
olduğunu düşünen katılımcıların yanında kişisel özelliklerin yöntem ve materyal seçiminde etkili 
olmadığını ifade eden katılımcı görüşleri de mevcuttur. 

Araştırma kapsamında veri çeşitlendirmek amacıyla 9, 10, 11 ve 12 sınıf coğrafya dersleri, MEB ders 
kitaplarından faydalanarak ünite ve konu bazında tablolaştırılmıştır. Katılımcılardan her ünite ve konun 
karşısına kullanılan yöntem-teknik ile materyalin yazılması istenmiştir. Tabloya verilen cevaplar kuşak 
farkı gözetmeksizin büyük oranda klasik yöntemlerin kullanıldığını ortaya koymuştur. Konu ve ünite 
bazında en çok kullanılan yöntem düz anlatım ve soru-cevap olarak belirlenmiştir (Foto.1-2).  
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Foto.1.  Bebek Patlaması ve X Kuşağı katılımcılarının ünite-konu bazında kullandıkları yöntem ve 
materyali gösteren tablo örneği 

 

Foto.2.  Y ve Milenyum Kuşağı katılımcılarının ünite-konu bazında kullandıkları yöntem ve materyali 
gösteren tablo örneği 

Sonuç ve Tartışma 

Katılımcıların yöntem ve materyal seçimini etkileyen 12 tema ve 43 görüş tespit edilmiştir. Yöntem 
seçimini etkileyen faktörler arasında en çok görüş bildirilen temalar okulun sahip olduğu fiziksel özellikler 
ile dersin konu içeriği olmuştur.  
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Okulun fiziksel özelliklerinin yöntem ve materyal seçiminde etkili olduğunu belirten görüşlerin üç tanesi 
bebek patlaması kuşağında bir tanesi x kuşağında, üç tanesi y kuşağında, dört tanesi de milenyum 
kuşağındandır.  

Görüşlerle ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa okul imkânlarının en fazla etkili olduğunu 
düşünen kuşak milenyum kuşağıdır. Buna karşılık en az etkili olduğunu düşünen grup x kuşağıdır. Bu 
durum milenyum kuşağının ilk interaktif kuşak ya da dijital kuşak olması, x kuşağının kanaatkâr bir özelliğe 
sahip olmasıyla ilişkilendirilebilir. 

Araştırma kapsamında veri çeşitlendirmek amacıyla katılımcılara yönlendirilen ünite-konu bazındaki 
tabloya yönelik görüşler ilgi çekicidir. Kuşak farkı gözetmeksizin öğretmenlerin en çok tercih ettikleri 
yöntem düz anlatım ve soru-cevaptır. Ancak milenyum kuşağı ve y kuşağında yer alan iki katılımcı örnek 
olay yöntemi, drama, gösterip yaptırma ve istasyon tekniği gibi modern yöntemleri de bazı ünitelerde 
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu iki katılımcı dışında örnek olay yöntemi, gezi-gözlem yöntemi, istasyon 
tekniği, proje yöntemi vb modern yöntemlerle ilgili görüş belirtilmemiştir. Ayrıca ilgili tablo katılımcıların 
yöntem ve tekniklerle ilgili yanlış bilgilerini de ortaya koymuştur. Örneğin bazı katılımcılar; slayt, video, 
film ve belgesel gibi materyalleri yöntem olarak ifade etmiştir.  

Bu bulgular coğrafya öğretmenlerinin coğrafya dersi ile ilgili programda önerilenin aksi yönde bir algıya 
sahip olduklarını göstermektedir. Burada doğrudan sorgulanması gereken; coğrafya öğretmenlerinin 
coğrafya dersinin işlenişi ile alakalı sahip oldukları bu algıya neden olan faktörler nelerdir, öğretmenlerin 
modern yöntem ve tekniklerle ilgili akademik bilgi düzeyi nasıldır, öğretmenlerin okulun fiziksel 
imkânlarından beklentisi nelerdir, kuşak farkı olmaksızın yöntem çeşitliliğinin çıkmaması ilginç bir sonuç 
değil midir gibi soruların cevabıdır. 

Dersin uygulayıcısı öğretmenlerdir ve yöntem de öğretmenlerin tercihidir. Ancak farklı yöntem ve 
teknikleri bilen, bu yöntemlere yatkın olan öğretmen, çeşitliliği kullanmaktan kaçınmaz. Şartları zorlar ve 
en uygun yöntem-tekniği kullanır. Elbette yöntem ve materyal seçimini etkileyen faktörler çeşitlidir. Sınıf 
mevcudu, öğretmenin yönteme yatkınlığı, okulun imkânları, konu içeriği, kazanımlar, öğrencinin özellikleri 
vb birçok faktör etkilidir. Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu şubelerde her yöntem uygulanamaz.  

Öğretmenlerin farklı yöntem ve teknikleri uygulamamaları; okulların fiziki özelliklerini, sınıfların 
mevcudiyetini, öğretmenin yeterli donanımla mezun olup olmadığını, hizmet içi eğitim seminerlerinin katkı 
sağlayıp sağlamadığını gözden geçirmeyi zorunlu hale getirmektedir. 

Hizmet içi eğitim seminerlerinin coğrafya öğretmenlerine yönelik boyutu farklılaşmalıdır. Coğrafya 
derslerinde kullanılabilecek yöntem-teknikler ve materyaller ile ilgili uygulamaya dönük özel çalışmalar 
yapılmalıdır. Çünkü günümüz şartlarında teorik bilgilere ulaşmak oldukça kolay. Önemli olan uygulama 
boyutu ile ilgili kazanımlardır. Ayrıca akıllı tahtanın coğrafya öğretmenlerinin kullanabileceği farklı 
özelliklerine yönelik eğitimler verilmelidir. Ve de bu eğitimlerde özellikle öğretmenin önemine, değerine 
vurgu yapılmalı, öğretmen kendini değerli hissettirilmelidir. 

Gezi-gözlem yönteminin yükü yalnızca öğretmenlere yüklenmemelidir. Bu yanlıştan özellikle 
dönülmelidir. Bakanlığın belirli periyotlarla coğrafya öğretmenlerini eğitime aldığı gezi programları 
düzenlenmelidir. Her okulun bir gezi-gözlem güzergâhı olmalıdır. Böylelikle programda önerilen gezi-
gözlem yönteminin de etkili bir şekilde uygulanması sağlanmış olacaktır. Ancak öğretmenlerin arazi 
uygulamalarıyla ilgili akademik bilgi düzeyleri dikkatten kaçırılmamalıdır. Bu noktada coğrafya 
bölümleriyle işbirliği içerisine gidilmeli, coğrafyacı öğretim üyelerinin danışmanlık yapması sağlanmalıdır. 
Bu şekilde gezi gözlem yöntemi daha etkili ve verimli uygulanabilir. 

Çalışma kapsamında katılımcılar, kazanımların önemli olduğunu, yöntem ve materyal seçimini 
etkilediğini belirtilmiştir. Ancak kullanılan yöntem ve tekniklerin çoğunlukla klasik yöntemlerden oluşması, 
kazanımların gerekli şekilde analiz edilmediği sonucunu da ortaya çıkarmıştır. 

Coğrafya sınıfı, laboratuvarı, köşesi coğrafya öğretmenlerinin vurguladığı bir sonuç olarak tespit 
edilmiştir. Ancak coğrafya sınıfı, laboratuvarının içeriği, hangi yöntem ve tekniklerin uygulanabilirliğine 
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ortam hazırlayacağı önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır. Aksi takdirde taş, toprak gibi gerçek 
materyallerin, atlas, küre, harita vb materyallerin sergilendiği bir odadan öteye gitmeyecektir. 

Çalışmada kullanılan yöntem gereği genelleme yapmak doğru değildir. Dolaysıyla çıkan sonuçları bütün 
coğrafya öğretmenlerine atfetmek gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak Türkiye’nin gücü, gelişme 
düzeyi ve hedefleri göz önünde tutulduğunda ülkenin herhangi bir yerinde yaşanan bu sorunlara el atmanın, 
çözüme kavuşturmanın günümüz ve gelecek açısından önemi büyüktür. 

  Kalkınmanın en önemli ayağı eğitimdir. Eğitimin önemli bir kısmı öğretimdir. Öğretimin 
uygulayıcısı konumunda olan kişiler öğretmenlerdir. Ancak öğretmenlerin kişinin eğitimine katkısı öğretim 
boyutuyla sınırlı değildir. Bu nedenle öğretmen özellikleri önem taşımaktadır. Var olan sorunlar gerçekçi 
çözümlerle, MEB, üniversiteler ve öğretmenlerin ortak katkılarıyla çözülebilir. 
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SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI: SANAL ARAZİ 
GEZİLERİ 

 

Öğretmen Tolga ELDURMAZ, Özel Beylikdüzü Bilnet Anadolu Lisesi, 
tolgaeldurmaz@bilnetokullari.com. 

Özet 

Lise öğrencilerinin pek çoğunun gözünde coğrafya oldukça sıkıcı, ezbere dayalı bir derstir. Coğrafya gibi 
mekana bağımlı bir disiplinin eğitimin her kademesinde ezberlemek yerine arazide görerek, deneyimleyerek 
öğrenilmesi hem daha kalıcı hem de daha eğlencelidir. Ancak orta öğretim düzeyinde arazi gezisi yapmanın 
parasal ve zamansal bazı zorlukları vardır. Coğrafya öğretmenleri her istediklerinde her yere arazi gezisi 
yapamamaktadır. Ancak sanal gerçeklik teknolojileri her alanda olduğu gibi coğrafya dersine de entegre 
edilebilir. Bu sayede öğrenciler sınıflarından çıkarılmadan şehir içi, şehir dışı hatta yurt dışı arazi gezisi 
yapılabilmektedir. 

Sanal arazi gezilerinin sınıf içerisinde uygulanması oldukça basit ve düşük maliyetlidir. Bu uygulama için 
piyasada hazır satılan çeşitli sanal gerçeklik gözlükleri kullanılabilirken kartondan yapılan gözlükler de sanal 
arazi gezisi için oldukça işlevseldir. Kartondan yapılan sanal gerçeklik gözlükleri uygulama maliyetini 
düşürdüğü gibi öğrencilerin kendilerinin yapması, gözlüklerini süslerken yaratıcılıklarını göstermesi açısından 
daha kullanışlıdır. Bir yazılım geliştirmek gerekmeksizin Youtube gibi çeşitli video paylaşım sitelerinde yer 
alan 360 derecelik videolar kullanılarak sanal arazi gezisi yapılabilmektedir. Unity benzeri uygulamalarla üç 
boyutlu sanal mekanların oluşturulması mümkündür. Ancak ülkemizdeki coğrafya öğretmenlerinin yazılım 
açısından hazır bulunuşluk seviyeleri düşünüldüğünde hazır videoların kullanılması daha basittir. Ayrıca orta 
öğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf coğrafya ders müfredatlarında yer alan başta "Doğal Sistemler" öğrenme alanı 
olmak üzere tüm öğrenme alanlarında yer alan kazanımların yaklaşık %60'ı sanal arazi gezilerine uygundur.  

Sanal arazi çalışması, sınıfların deney ve gözlem gruplarına ayrılarak İstanbul'da bulunan bir özel okulda 
9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 60 öğrenci ile deneyimlenmiştir. Gözlem gruplarına coğrafya 
öğretmenlerince ders anlatılırken deney gruplarına sanal arazi gezisi yaptırılmıştır.  Bu gezilerde öğretmenler 
aynı gerçek bir arazi gezisinde olduğu gibi öğrencilerini yönlendirerek dersini anlatmıştır. Öğretmenlere 
önceden hazırlanan kare kodlu haritalar gönderilmiş, videonun kare kodu videoda geçen mekanın Dünya ya 
da Türkiye haritası üzerindeki yerine yapıştırılmıştır. Öğrenciler bu karekodları telefonlarında taratarak sanal 
arazi gezisine katılım sağlamıştır. Öğrencilerin sanal arazi gezileri esnasında oldukça eğlendiği açık bir 
biçimde gözlenmiştir. Çalışma sonrasında deney ve gözlem gruplarını oluşturan öğrencilerin coğrafya ve 
seçmeli coğrafya derslerinin yazılı sınavlarının sonuçları karşılaştırıldığında sanal arazi gezisine katılan 
öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmüştür.  

Yapılan çalışma sonrasında bariz bir şekilde ders başarısına ve sınıf psikolojisine olumlu etkide bulunan 
sanal arazi gezisi için coğrafya ve seçmeli coğrafya derslerinin yıllık planlarında kazanımlarla ilişkilendirilen 
ders materyalleri tavsiyelerine eklenmesi, EBA üzerinde sanal arazi haritalarının coğrafya öğretmenleriyle 
hazır olarak paylaşılması ve derslerde bu uygulamanın daha fazla kullanılması gibi öneriler ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, arazi gezisi, coğrafya eğitimi 

 

USİNG VİRTUAL REALİTY TECHNOLOGY İN GEOGRAPHY EDUCATİON: VİRTUAL TERRAİN TRİPS 

Abstract 

In the eyes of many high school students, geography is a very boring, rote-based lesson. It is more permanent 
and more fun to learn a site-dependent discipline like Geography by seeing and experiencing in the field instead 
of memorizing at every level of education. However, field trips at secondary level have some financial and 
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temporally difficulties. Geography teachers are not able to take a field trip anywhere whenever they want. 
However, virtual reality technologies can be integrated into the geography lessons as in all other fields. In this 
way, students can make a field trip without leaving the classroom. 

Virtual terrain trips are simple and inexpensive to implement in the classroom. Various virtual reality 
glasses available on the market can be used for this application, while the goggles made of cardboard are 
highly functional for virtual field trips. The virtual reality glasses made of cardboard reduce the cost of 
application and are more useful for students to do it themselves and to show their creativity when decorating 
their glasses. Without having to develop a software, virtual terrain tour can be done by using 360 degree videos 
in various video sharing sites like Youtube. It is possible to create three-dimensional virtual spaces with 
applications like Unity. However, considering the level of readiness of the geography teachers in our country in 
terms of software, the use of ready-made videos is simpler. In addition, approximately 60% of the gains in all 
learning areas, especially the "Natural Systems" learning area in the secondary education 9, 10, 11 and 12th 
grade geography curriculum are suitable for virtual field trips. 

The virtual terrain study was divided into experimental and observation groups of the classes and 
experienced in a private school in Istanbul with a total of 60 students, 9th, 10th and 11th grade students. 
Geography teachers were taught the observation groups while the experimental groups were given a virtual 
field trip. In these trips, the teachers instructed their students just like a real field trip. QR coded maps were 
sent to teachers prepared in advance, the video QR code affixed to the venue instead of on the world map or 
Turkey. Students participated in the virtual terrain trip by scanning these data codes on their phones. It was 
clearly observed that the students had a lot of fun during their virtual terrain trips. When the results of the 
written exams of the geography and elective geography courses of the experimental and observation groups 
were compared, it was seen that the students who participated in the virtual terrain trip were more successful. 

After the study, for the virtual terrain trip which has a significant effect on the course success and class 
psychology, the addition of geography and elective geography courses to the recommendations of course 
materials related to the gains in the annual plans, the sharing of virtual land maps on the EBA with the 
geography teachers and the use of this practice in the courses more recommendations have emerged. 

Keywords: Virtual reality, terrain trip, geography education. 

Giriş 

Sanayi Devrimi sonrasında teknoloji hızla gelişirken bunun insan hayatına da yansıması büyük 
olmuştur. Günümüzde pek çok alanda teknolojik yenilikler ile hayat pratikleşmiştir. Buna karşın belki de en 
az etkisini hissettirdiği alan eğitimdir. Akıllı tahtalarla sınıflara giren teknoloji maalesef yeterince aktif 
kullanılamamaktadır. STEM gibi eğitim modelleri pek çok okulda maddi imkanlardan dolayı 
uygulanamamaktadır. Buna karşın teknoloji sadece yüksek fiyatlarla okula sokulur diye bir şart da yoktur. 
Çok basit materyaller ve kısıtlı bütçelerle teknoloji derslerimizde kullanılabilir. Bu çalışma bu doğrultuda 
sanal gerçeklik teknolojisinin çok ucuza, basit ama işlevsel bir şekilde coğrafya dersinde nasıl 
kullanılabileceğini göstermek için hazırlanmış bir örnektir. Lise öğrencisi olan Tuna Tufan ve Burak Yusuf 
Sert ile hazırlanan bir TÜBİTAK projesine dayanan bu materyal daha sonra geliştirilmiş ve 
detaylandırılmıştır. 

Sanal gerçeklik teknolojisi teknik alt yapısı ve materyalleri ile pahalı ve zor görünen bir teknoloji gibi 
dursa da oldukça basit uygulamalar ve uygun fiyatlı materyaller ile sınıflarda uygulanabilmektedir. Bu 
çalışmada öğrenciler için sıkıcı bir ders olan coğrafyada sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal bir arazi 
gezisi yaptırılmak istenmiştir. Bu sayede öğrenciler sınıflarından çıkmadan yurt dışında dahi arazi 
çalışmaları yaparak öğretmenin derste öğrencilere anlattığı konuların daha eğlenceli ve kalıcı olacağı 
düşünülmüştür. Çalışmanın en büyük amacı kendi video arşivimizi oluşturarak ülkemizdeki tüm okullarda 
bu yöntem ile coğrafya dersini daha eğlenceli hale getirmek, derste öğrenilenleri daha kalıcı hale getirmek 
ve çocuklara okulu, dersleri, coğrafyayı sevdirmektir. Ayrıca maddi yetersizlikleri olan okullardaki 
öğrencilerin arazi gezilerine çıkmasını sağlamaktır.  

Daha önce üniversite bazında tıp ve mühendislik öğrencilerine yönelik sanal gerçeklik eğitim 
uygulamaları yapılmıştır. Gezi kapsamında Çoruh’un (2011) doktora tezi bu çalışma ile benzerlik gösterse 
de doktora tezinde gezi yapılacak müzelerin sanal gerçeklik teknolojisi ile çizimleri yapılmıştır. Bu 
çalışmada ise proje hem basit el becerileri ile yapılmış sanal gerçeklik gözlükleri ve sadece basit 360o 
videoları içerdiği için hem de lise öğrencilerini kapsadığı için diğerlerinden farklılık gösterir. 

Sanal gerçeklik; masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, bir kabin ortamı veya başa takılı görüntüleyiciler 
gibi farklı görüntüleme donanımlarıyla kullanıcılara belirli bir ortamda bulunma hissi veren üç boyutlu 
benzetim ortamlarıdır (Kaleci, Tepe ve Hüzün, 2017). Sanal gerçeklik görme, dokunma, işitme, koku ve 
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tatma gibi çoklu duyusal kanallar ve giyilen özel aygıtlar yardımıyla kullanıcılarının gerçek  zaman 
simülasyonlarıyla etkileşime girerek gerçeğin dışında zihinlerinde ürettikleridir (Orhan ve Karaman, 2011). 
Daha basit bir tanımla gerçeklik hissi yüksek olan sanal ortamlardır. Sanal gerçeklik teknolojisinin tarihi 
çok eski değildir. Sanal gerçeklik çalışmaları 1990’lardan sonra geliştirilmeye başlanmış ve halen de 
geliştirilme çalışmaları devam etmektedir (Kaleci, Tepe ve Hüzün, 2017). Bu teknoloji ilk başlarda eğitim 
sektörü için planlanmamış, daha çok eğlence sektörü için tasarlanmıştır. Eğlence sektörü için kitlelere 
yönelik ilk sanal gerçeklik gözlüğünün temeli, Nintendo firmasının 1995 yılında piyasaya sürdüğü Virtual 
Boy adlı ürünle atılmıştır (Ferhat, 2016). Zaman içinde de oluşturulan sanal mekanlar ile tehlikeli 
deneylerin ve uygulamaların yapılabilmesi için eğitim sektörü içerisine de girmiştir. Modern teknolojiyle 
beraber gündeme gelen sanal gerçeklik (virtual reality) eğitim yöntemlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir 
(Can, Çavaş ve Huyugüzel, 2004. Aktaran:Kayabaşı, 2005). 

Sanal gerçeklik teknolojisi, ülkemizde de güncel olarak kullanılan yapılandırmacı eğitim modeline çok 
uygun bir teknolojidir. Yapılandırmacı yaklaşıma en uygun pedagojik etkinlikler deney, tartışma, proje 
gerçekleştirme gibi faaliyetlerdir. Tüm bu faaliyetlerde aktif katılımın olması, keşfederek kendi çıkarım ve 
sonuçlarına ulaşması öğrencileri teşvik etmektedir (Erbaş ve Demirer, 2015). Bu açıdan sanal gerçeklik 
yapılandırmacı yaklaşım için oldukça kullanışlı bir araç haline gelebilir. Sanal gerçeklik sayesinde 
öğrencilerin, sadece bilimsel gerçekleri daha hızlı ve iyi öğrenmeleri değil, aynı zamanda deneyerek gerçek 
deneyim edinmeleri de sağlanabilmektedir (Bayraktar, 2007). 

Yöntem 

Bu çalışma deneysel bir araştırmanın sonucunda ortaya konulmuş nicel bir araştırmadır. Çalışmanın 
evrenini ülkemizdeki tüm lise öğrencileri oluştururken bunların hepsine ulaşmamız mümkün olmadığı için 
örneklem olarak İstanbul/Beylikdüzü’ndeki bir özel okulun lise öğrencileri seçilmiştir. Yaklaşık 3 ay süren 
literatür taramasının ortalarında sanal gerçeklik gözlüğünün modeline karar verilmiştir. Oculus tarzı 
kendinden ekranlı sanal gerçeklik gözlükleri çok pahalı olduğu için ilk elenen modeller olmuştur. Bu 
elemeden sonra akıllı telefonlar ile kullanılabilen gözlükler araştırılmıştır. Hali hazırda ekran, aletsel takip 
ünitesi, jiroskop gibi teknik bileşenleri barındıran akıllı telefonlar, sanal gerçeklik uygulamaları için 
kullanım pratikliği sunmaktadır (Kılıç, 2016). Bu karar ile hepimizin cebinde olan telefonlar da projeye dahil 
olmuştur. Piyasada bazı akıllı telefon firmalarının kendi gözlükleri olsa da bunlar kendi telefonları ile 
maksimum verimli çalışırken diğer markalarda görüntü bozulmalarına neden olması ve her uygulamayı 
desteklememeleri nedeniyle elenmiştir. Yine piyasada 50 – 500 TL arasında değişen gözlüklerde ise hem 
telefon modelini desteklememe hem de fiyat yüksekliği nedeniyle elenen modeller olmuştur. Burada geriye 
kalan seçenek Google‘ın Cardboard tasarımı olmuştur. Neredeyse tüm telefonlara uygun oluşu, uymasa bile 
tasarım ölçeği ile oynayarak gözlük boyunun ayarlanabilir olması ve maliyeti bu seçimde etkili olmuştur. 
Hali hazırda satılan cardboardlardan almak yerine öğrencilerin görsel sanatlar dersinde uygulama haline 
getirebilmeleri için gözlüğün çizim şablonu indirilip (Resim 1.) 34 mm lens (çift fiyatı 3 TL) siparişi 
verilmiştir. 

 

Resim 1: Google Cardboard şeması (Mart Teknoloji) 
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Bu sayede toplamda bir gözlük, hazır satılan cardboard gözlüğün yarı fiyatına, 7,5 TL maliyetle imal 
edilmiştir. Daha sonra ise öğrencilerin yaratıcılığına bırakılan gözlükler eva denilen süngerimsi kartonlar 
ile renklendirilmiştir (Resim 2.). 

 

Resim 2: Öğrenciler tarafından hazırlanan sanal gerçeklik gözlüğü örnekleri 

Gözlükler yapıldıktan sonra arazi gezisini yapılacak sanal mekan ihtiyacı doğmuştur. Teknik bilgi 
yetersizliğinden bunun kodlama ile sanal tasarımı yapacak teknik bilgi eksikliğinden dolayı 360o videolar 
kullanılması hem daha ucuz hem de daha kolay olmuştur. 

360o videolar her kamera ile çekilemez, özel kameralara ihtiyaç duyulur. Bunlar VR camera (virtual 
reality camera) denen özel tasarlanmış kamera ve kamera düzenekleridir (vr camera rig). Yatay ve düşey 
olarak 360°lik görüntü kaydı yapabilen kameraların (360° omni camera) bazıları en az iki kameranın bir 
gövde içinde tasarlanıyor. Bublcam ve Ballcam gibi tasarımlar yine 360°lik küresel görüntü elde edebilmek 
için birkaç kameranın küre biçiminde sistem içine yerleştirilmesiyle oluşturulmaktadır (Ferhat, 2016). Bu 
kameraların en ucuzu 500 TL olduğu için kısa vadede kendi videolarımızı çekme şansımız olmamıştır. 
Bunun yerine bir video paylaşım platformu olan Youtube üzerinden müfredata uygun 360° videoların 
taraması yapılmış ve uygun olanların kare kodu oluşturulmuştur. Bu kare kodlar konuya uygun dağılım 
haritaları üzerinde uygun yerlere yerleştirilmiştir (Resim 3.).  

 

Resim 3: Kare kodlu sanal arazi gezisi haritası 

Öğrenciler bu kodları telefonlarından taratarak direkt ilgili videoya erişim sağlamıştır. Ancak bazı 
videolar, eğitim amaçlı çekilmediği için anlatılacak konu için çok kısa ya da uzundur. Telefona bağlı bir 
gözlük kullanıldığı için video durdurma ve ileri sarma gibi eylemler telefon sökülmeden yapılamamaktadır. 
Bu nedenle kontrol sağlamak için 10 TL’ye bluetoothlu kumanda alınmıştır. Bu sayede videoların 
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durdurulması, ileri ya da geri sarılması sağlanarak ürün üzerindeki kontrol artırılmıştır (Resim 4.). Böylece 
toplamda bir gözlük maliyeti 17,5 TL’ye ulaşsa da hâlâ piyasadaki muadillerinden daha ucuz ve işlevseldir. 

 

Resim 4: Bluetoothlu telefon kumandası 

Videolar ve gözlükler hazırlandıktan uygulama, deney ve gözleme başlanmıştır. Uygulama bir seneyi 
aşkın bir süre boyunca İstanbul’da özel bir lisede, her kademedeki öğrencilerle denenmiştir. Tüm 
kademelerde yer alan 16 sınıf, 364 öğrenci deney ve gözlem grubu olarak ikiye bölünmüştür. Deney grubu 
öğrencileri ile coğrafya derslerinde sanal arazi gezisine çıkılırken (Resim 5 ve 6) gözlem grubu öğrencileri 
ile klasik yöntemlerle ders işlenmiştir.  

 

Resim 5: Sınıfta sanal arazi gezisi 

Okulda kulüp ders saati içerisinde yapılan bu uygulamanın başarıya etkisini ölçmek için öğrencilere 
haber verilmeden bir yazılı sınav yapılmıştır.  
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Resim 6: Sınıfta sanal arazi gezisi 

Bulgular 

Çalışmanın Uygulama sonrasında öğrencilere sanal arazi gezimizin değerlendirme anketi yapılmıştır. 
Öğrencilerin %90,48’i ürünü ve uygulamayı ilgi çekici bulmuştur (Grafik 1). 

 

Grafik 1: Sanal arazi gezisi “ilgi çekiciydi” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Katılımcıların %78,58’i ürünü ve uygulamayı etkileyici bulmuştur (Grafik 2). 

 

Grafik 2: Sanal arazi gezisi “etkileyiciydi” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 
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Katılımcıların %69,25’i ürünü ve uygulamayı gerçekçi bulmuştur (Grafik 3). 

 

Grafik 3: Sanal arazi gezisi “gerçekçiydi” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Katılımcıların tamamı ürünün ve sanal arazi gezisinin dersi daha eğlenceli hale getirdiğini belirtmiştir. 
Katılımcıların %52,38’i ürünün ve uygulamanın “oradaymış gibi hissettirdi” önermesinde kararsız olduğu 
görülmektedir. Ancak hiçbir öğrenci bu önermeye olumsuz değerlendirme yapmazken %47,62’si olumlu 
değerlendirme yapmıştır (Grafik 4). 

 

Grafik 4: Sanal arazi gezisi “oradaymış gibi hissettirdi” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Öğrencilerin %90,48’i ürünün ve sanal arazi gezisinin dersi daha iyi öğrettiğini düşünmektedir (Grafik 
5). 

 

Grafik 5: Sanal arazi gezisi “dersi daha iyi öğrenmeme neden oldu” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 
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Uygulama telefona ve lenslere dayalı olduğu için insan gözünün alışık olmadığı yoğunlukta ışığa ve alış 
olmadığı bir görüşe bir süre maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda görüşte bulanıklaşma ve 
baş ağrısı olası yan etkiler olarak düşünülmüştür. Öğrencilerin %85,72’si baş ağrısı yaşadıkları ya da 
ürünün buna neden olabileceği konusunda kararsız oldukları görülmüştür (Grafik 6). 

 

Grafik 6: Sanal gerçeklik gözlüğü “baş dönmesine neden oldu” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Yine aynı sebepten dolayı öğrencilerin %7,14’ü ürün ve uygulamadan dolayı sanal arazi gezisi 
sonrasında kısa süreli görüşlerinde bulanıklaşma olduğunu belirtirken %76,2’si bu konuda kararsız 
olduğunu belirtmiştir (Grafik 7). 

 

Grafik 7: Sanal gerçeklik gözlüğü kullandıktan sonra “görüşümde bulanıklaşma oldu” önermesinin öğrenci 
değerlendirmesi 

Oluşturulan Youtube kanalında oluşturulan oynatma listelerindeki videoların görüntü kalitesi bizim 
elimizde olmayan bir faktördür. Öğrencilerin %14,28’i videoların görüntü kalitesini ve netliğini 
beğenmemiştir. %59,53’ü ise bu konuda kararsız kalmıştır (Grafik 8). 

 

Grafik 8: Sanal arazi gezisinde “videolar net değildi” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Öğrencilerin %92,86’sı ürünün ve sanal arazi gezisinin derslerde daha fazla uygulanması gerektiğini 
düşünmektedir (Grafik 9). 
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Grafik 9: Sanal arazi gezisi “derslerde daha fazla kullanılmalı” önermesinin öğrenci değerlendirmesi 

Anketin sonunda iki tane açık uçlu soru ile ürün hakkında geliştirmeye yönelik fikir almak istenmiştir. 
Buna bağlı olarak öğrenciler ürünün eksik ya da aksayan noktalarını belirtmişlerdir (Tablo 1). 

Tablo 1:  

Sanal gerçeklik gözlüğü ve sanal arazi gezisinde öğrencilerin gördüğü eksiklikler 

Katılımcı Şikayeti Katılımcı Sayısı Yüzdelik Oran 
Hayır, bir aksaklık yoktu 20 47,62 
Burun çevresini acıtması 2 4,76 
Göz ağrısı yapması 1 2,38 
İnternete bağımlı olması 5 11,90 
Kumandanın tutukluk yapması 3 7,14 
Sabit kullanıma sahip olması 1 2,38 
Telefonu tutan bantların sağlam olmaması 1 2,38 
Videolarda netlik sorunu olması 9 21,44 
Toplam 42 100 

 

Öğrenciler ürünü ve uygulamayı geliştirmek adına 9 temel öneri belirtmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2:  

Öğrencilerin sanal arazi gezisi için geliştirme tavsiyeleri 

Kullanıcı Önerileri Kişi Sayısı Yüzdelik Oran 
Çevrimdışı kullanılabilmeli. 7 16,67 
Daha kaliteli gözlükler kullanılmalı. 6 14,28 
Derslerde daha fazla kullanılmalı. 2 4,76 
İlerlemeli, interaktif uygulamalar eklenmeli. 3 7,15 
Kendi videolarımız kullanılmalı. 1 2,38 
Kumanda değiştirilmeli. 2 4,76 
Lensler değiştirilmeli. 6 14,28 
Video ve uygulama sayısı artırılmalı. 3 7,15 
Yüzü acıtmaması için aparat takılmalı. 5 11,90 
Fikrim yok. 7 16,67 
Toplam 42 100 

 

Uygulama tamamlandıktan 3 hafta sonra öğrenciler tekrar gruplara ayrılmış ve haber verilmeden 20 
soruluk bir doğru – yanlış sınavı yapılmıştır (Ek 1). Sorular farklı konulardan rastgele seçilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3:  

Öğrencilere yapılan yazılı sınavın konulara göre soru dağılımı 

Konu Adı Soru Sayısı 
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 2 
İç Kuvvetler 3 
Dış Kuvvetler 4 
İklim – Bitki Örtüsü – Biyomlar 4 
Küresel Ortam: Ülkeler ve Bölgeler 2 
Yerleşme Coğrafyası 2 
Kültür ve Medeniyet 3 
Toplam 20 

 

Yazılı sınavın soruları beşer puandan hesaplanmıştır. Deney ve gözlem grubu öğrencilerinin kademe 
bazında yazılı sınav sonuçlarının ortalamalarına (Tablo 4.) bakıldığında anlamlı bir değişkenlik söz 
konusudur. 

Tablo 4:  
Deney ve gözlem gruplarının sınav ortalamaları 

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak yapılan sanal arazi 
gezilerine ilgilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Açık bir şekilde de bu uygulama ders başarısına olumlu 
yönde etki etmektedir. İşlenen bir konunun öğretmen tarafından anlatılmasındansa öğrencinin sanal arazi 
gezisi esnasında öğretmenin yönlendirici sorularıyla kendi görerek öğrenmesi daha kalıcı bir öğrenme 
sağlamaktadır. Ders daha eğlenceli geçmektedir. Ayrıca gözlüğün yapımı esnasında görsel sanatlar dersi, 
coğrafya dersi ve bilişim dersleri sentezlenmiş, bir arada işlenmiştir. Bu da coğrafya dersi için bir STEM 
uygulamasını doğurmuştur. 

Okulların maddi imkansızlıkları ya da zaman – mekan konusunda yaşanılan sıkıntılardan dolayı 
yapamadığı arazi gezilerinin boyutu da bu proje ile genişlemiştir. Sınıftan çıkmadan, sıradan kalkmadan 
Dünya’nın her köşesine gidilebilmektedir. İstediğimiz zaman Sahra Çölü’ne, Amazon yağmur ormanlarına, 
Kutuplara, New York’a gidilerek arazi çalışması yapma şansı oluşmuştur. 

Öğrencilerin değerlendirmeleri de sanal gerçeklik gözlüğünün geliştirilmesi gereken yanlarını ortaya 
koymuştur. Telefon ekranında olabilecek çiziklerin görüntü kalitesine etkisi olumsuzdur. Ayrıca dosya 
formatından dolayı 360o videoların yüksek çözünürlüklü halleri standart videolara göre daha fazla mobil 
veri tükettiği için wifi ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Wifi ağının olmadığı bir yerde sanal arazi gezisi yüksek 
telefon faturalarına sebep olacaktır.  

Uygulama, yazılı sınav sonuçları, gözlemler ve değerlendirme anketi göz önüne alındığında bu düşük 
maliyetli ve işlevsel proje için en temel öneri ülke çapında tüm okullarda uygulanması gerektiğidir. Bunun 
haricinde 9. sınıfta görsel sanatlar dersinde bu gözlük yaptırılmalıdır. Gözlük yapıldıktan sonra fizik 
öğretmeni optik konusunu ve mercekleri gözlüğün merceklerinden anlatmalı, daha sonra da bilişim 
öğretmeni sanal gerçeklik teknolojisini anlatarak coğrafya dersine gözlüğü ve öğrencileri hazırlamalıdır. Bu 
sayede birden fazla ders tek bir materyal üzerinden etkileşime geçerek öğrencide çoklu düşünme 
geliştirilecektir. 

Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ders materyali için en büyük beklenti ve öneri EBA’ya bağlı, 
materyalin kendi video arşivinin kurulmasıdır. Çalışmanın desteklenmesi durumunda 360o video çeken bir 
kamera ve drone ile önce Türkiye’de daha sonra da tüm Dünya’da bu videolar çekilerek bu arşiv 

 

 
9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF 

Sanal Arazi Gezisine Katılan Öğrencilerin 

Puan Ortalamaları (Deney Grubu) 

84,2 87,5 86,1 88,25 

Sanal Arazi Gezisine Katılmayan 

Öğrencilerin Puan Ortalamaları (Gözlem 

Grubu) 

70,4 72,6 69,8 71,9 
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oluşturulmalıdır. Bu sayede hem telif konusunda problem yaşanmasının önüne geçilirken hem de 
öğrencilerin en büyük şikayeti olan netlik sorunu da çözülmüş olacaktır.  

Projenin bir diğer geliştirilebilecek yönü ise kendisine ait bir uygulama yazılmasıdır. İnternetin 
kesilmesi gibi beşeri olumsuzluklara karşı da kendi uygulamamız üzerinden bunu yapmamız, videoların da 
indirilip çevrimdışı da kullanılır hale getirilmesi projenin işlevselliğini ve ulaşılabilirliğini artıracaktır.  
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Ek 2. 

Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. 

1. Güneş tutulmasında Dünya Güneş ile Ay arasına girer. (   ) 

2. Volkanların ağız kısmına krater denir. (   ) 

3. Endonezya’da aktif volkan bulunmaz. (   ) 

4. Gayzerler volkanik alanlarda görülür. (   ) 

5. Afrika’nın savan iklim bölgesinde goriller, yılanlar ve egzotik kuş türleri görülür. (   ) 

6. Dağların yüksek kesimlerinde hava soğuduğu için iğne yapraklı ormanlar görülür. (   ) 

7. Bir kasırganın yaşandığı alanda hava yağmurludur. (   ) 

8. Hollanda düz bir ülkedir, tarım yaygındır. (  ) 

9. Yel değirmenleriyle ünlü ülke Norveç’tir. (   ) 

10. Kudüs siyasi fonksiyonu ile ön plana çıkmış bir şehirdir. (   ) 

11. Mekke’nin İslamiyet için önemi turizm için kullanılmaktadır. Kabe çevresinde gökdelen çok sayıda 
otel bulunur. (   ) 

12. Buzlardan yansıyan Güneş ışınları kutup ışıklarını oluşturur. (   ) 

13. Grönland’ın büyük bir kısmı iğne yapraklı ormanlardan ve tundra bölgesinden oluşur. (   ) 

14. Trabzon’daki Uzungöl buzul aşındırması sonucunda oluşmuştur. (   ) 

15. Kıyılardaki yüksek dikliklere haliç denir. (   ) 

16. Kanyonlar akarsu tarafından farklı zamanlarda aşındırılmış, basamak görüntüsündeki derin 
vadilerdir. (   ) 

17. Mayalara ait piramitler vardır. (   ) 

18. Petra Antik Kenti Hindistan’dadır. (   ) 

19. Çöllerdeki hilal görünümündeki büyük kum tepelerine barkan denir. (   ) 

20. Türkiye topraklarındaki Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve daha öncesine ait çok sayıdaki tarihî 
eser ve pek çok doğal yer şekli UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. (   ) 
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TÜRKİYE’DE PROGRAM ve DERS SAATLERİ AÇISINDAN COĞRAFYA DERSİNİN DEĞİŞİMİ 

 

Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ, Cumhuriyet Üniversitesi,  tanercifci@gmail.com. 

Büşra KOÇ, Cumhuriyet Üniversitesi, bsraakcc1@gmail.com 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk coğrafya dersi öğretim programı 1924 yılında uygulanmıştır. 1924 
yılından itibaren coğrafya dersi öğretim programları birçok kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler 
coğrafya dersi için belirlenen haftalık ders saatlerine de yansımıştır. 1980 yılı sonrası coğrafya öğretim 
programında ortaokul kademesinin de haftalık ders saatlerine coğrafya dersi eklenmiş ve 1997 yılına kadar 
bu şekilde devam etmiştir. Özellikle 2005 sonrası coğrafya dersi öğretim programında köklü bir değişim 
yaşanmıştır. 2020 yılı için yeni bir program tasarlanmıştır. Çalışmamızda lise coğrafya öğretim 
programlarında haftalık ders saatlerinin artmasının ya da azalmasının coğrafya öğretimine olan etkisi ve 
2020 yılı için tasarlanan ortaöğretim programında coğrafya dersinin yeri ile ilgili bilgi sunulması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmamızın örneklemini 1924’ten günümüze kadar uygulanmaya 
konulan 10 coğrafya öğretim programı ve 2020'de uygulamaya konulacak olan ortaöğretim programındaki 
coğrafya dersine ayrılan haftalık ders saatleri oluşturmaktadır. Çalışmamızda betimleyici araştırma 
yöntemlerinden tarama (survey) modeli ile elde edilen veriler incelenip ve doküman analizi yapılarak 
yorumlanmıştır. Çalışmada farklı dönemlerde uygulanan coğrafya öğretim programlarındaki haftalık ders 
saatlerinin geçmişten günümüze gösterdikleri değişimler de ele alınacağından karşılaştırma tekniği de 
kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucunda 2005 yılında yapılan program değişikliği ile ivme yakalayan coğrafya 
dersinin 2018 programında ki ders saatlerinde yapılan azalma ile kapsamlı ve verimli işlenemeyeceği 
görülmüştür. Ayrıca 2020 yılı için tasarlanan taslak programda ders seçimlerinin rehber öğretmen aracılığıyla 
öğrencilere bırakılması sonucunda coğrafya dersi almadan bir öğrenci mezun olabilecektir. Coğrafya dersinin 
önemi aşikar iken böyle bir sonucun ortaya çıkmaması için taslak programda coğrafya dersinin zorunlu 
dersler kısmına eklenmesi, ortaöğretimin her kademesinde yeterli ders saati koyularak uygulanması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Dersi, Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Değişim. 

ALTERATIONS IN GEOGRAPHY COURSES IN TURKEY WITH REGARD TO CURRICULUM AND 
COURSE HOURS 

Abstract 

The first curriculum of geography course of the Turkish Republic was started to be implemented in 1924. 
Since then, curricula of geography courses have underwent alterations many times. These alterations have also 
affected the weekly course hours of the geography courses. In the curriculum of geography courses after 1980, 
geography courses were added to weekly course schedule of the secondary schools and it continued in this way 
until 1997. Especially, in the geography curriculum after 2005, there was a radical change.  A new curriculum 
for 2020 was designed. In this study, it is aimed to present information about the effects of decrease or increase 
in the weekly hours of geography courses in the high school geography curriculum and the place of geography 
courses in the planned 2020 secondary schools’ curricula. Within this framework, the sample of the study is 10 
implemented geography curricula since 1924 and weekly hours allocated to geography courses in the 
curriculum that will be implemented in 2020 in the secondary schools. In the study, the data collected through 
survey model, one of the descriptive research methods, was analysed and discussed through document analysis. 
As the study will deal with the alterations in the weekly hours of geography courses in the curricula 
implemented in various periods from past to the present, comparison method was also used. As a result of the 
study, it was seen that geography courses, which gained acceleration with the curriculum alterations in 2005, 
could not be taught comprehensively and effectively with the decrease in the weekly hours in the curriculum of 
2018. Moreover, as a result of leaving course selection to the students under the guidance of advisor teacher in 
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the planned curriculum of 2020, a student can graduate without taking geography. In order to prevent this 
negative outcome, geography should be added to the list of compulsory courses in the planned curriculum, and 
enough weekly hours should be allocated to it in every part of secondary education as its importance is evident.  

Keywords: Geography Education, Geography Course, Geography Curriculum, Alteration. 

 

Giriş 

Coğrafya yerleri ve insanlar ile çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Doğayı ve toplumu 
tek bir açıklayıcı etrafında bir araya getiren cezp edici bir deneyimdir (Livingstone, 1985). Tanoğlu 
(1964)’na göre “ coğrafya, realist, tasviri ve sentetik karakteri, birçok bilimlerle teması, coğrafya ile bu 
bilimlerin kenarında ve yüzeysel kısımlarında dolaşma imkânını veren bilim gibi görünse de gerçekte çok 
sağlam ve geniş, kültür, metot bilgisi, tecrübesi ve kazanılması coğrafya sevgisi ile zamana bağlı olan, coğrafi 
espri isteyen, edinilmesi ve işlenmesi çok güç olan bir bilim dalıdır ”. 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere yaşantımız ile ilgili olan her şeyin doğrudan veya dolaylı olarak 
coğrafya ile ilişkisi bulunmaktadır. İlk çağlardan beri insanoğlunun hayatta kalma mücadelesine en büyük 
desteği coğrafya bilgisi sağlamıştır. Çünkü tarım toplumunda insanların hayatta kalmasını sağlayan bilgiyi, 
orta çağdaki skolastik düşünceleri yıkan bilgiyi, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan deprem 
olgusunu veren bilgiyi, ülkeler arasındaki rekabette birçok alanda üstünlük sağlayacak bilgiyi coğrafya ilmi 
sağlamaktadır. 

Ülkelerin geleceği kendi coğrafi özelliklerini ne kadar iyi bildiği ve bu bildiklerini ne ölçüde hayata 
geçirdiğine bağlıdır. Ülkemizin dünya gündeminde sürekli yer almasının ana sebebi de dünya üzerindeki 
konumudur. Coğrafya eğitimini etkili hale getirmenin ilk basamağı çağın gereksinimlerine uygun bir 
müfredat oluşturmaktır. Bunun için de geçmiş müfredatları inceleyerek var olan eksiklikler giderilmelidir. 
Yapılan araştırma bu eksiklikleri tespit etmesi ve 2020 için taslak olarak hazırlanmış programa katkı 
sunması bakımından önem arz etmektedir.  

Ülkemizde coğrafya eğitiminde müfredat ve ders saatleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve değişimler özetle 
şu şekildedir: 

• 1924 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde coğrafya dersi öğretim programı uygulanmaya 
başlamıştır. 1924 yılında hazırlanan coğrafya dersi öğretim programları ve haftalık ders saatleri birçok 
değişikliğe uğramıştır. 

• 1980 yılı sonrası coğrafya öğretim programında ortaokul kademesinin haftalık ders saatlerine de 
coğrafya eklenmiş ve 1997 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir.  

• 2005 yılına kadar gerçekleşen değişimlerin çoğu haftalık ders saatlerinde artma veya azalma 
şeklinde olmuştur. Fakat 2005 sonrası coğrafya dersi öğretim programında köklü bir değişim yaşanmıştır.  

• 2005 ve 2018 coğrafya öğretim programlarında haftalık ders saatlerinin azaltılmasının yanı sıra 
11. ve 12. sınıflarda coğrafya seçmeli ders haline getirilmiştir. Bugün 2020 yılı için tasarlanan ortaöğretim 
programı incelendiğinde coğrafyanın haftalık ders saatlerinin azaltılacağı ve lise coğrafya derslerinin tüm 
sınıflar için seçmeli ders olarak kabul edileceği görülmektedir.  

Araştırmada, günümüze kadar geçen süreçte lise coğrafya öğretim programlarının haftalık ders 
saatlerinin artmasının ya da azalmasının coğrafya öğretimine olan etkisi ve 2020 yılı için tasarlanan 
ortaöğretim programında coğrafya dersinin yeri ile ilgili bilgi sunması amaçlanmaktadır ve araştırma bu 
açıdan önem taşımaktadır.  

Yöntem 

Araştırmada 1924, 1941, 1957, 1971, 1973, 1982, 1983, 1992, 2005 ve 2018 olmak üzere; on coğrafya 
öğretim programı ile 2020'de uygulamaya konulacak olan ortaöğretim programı örneklem olarak ele 
alınmıştır. 

Araştırmada verileri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi ayrıca bir araştırma problemi ile ilgili belirli zaman dilimi 
içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden çok kaynak tarafından ve değişik aralıklarla 
üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini yapabilme imkânı sunmaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2002). 
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Bulgular 

Bu bölümde araştırma sonucu elde edilen 1924, 1941, 1957, 1971, 1973, 1982, 1983, 1992, 2005 ve 
2018 olmak üzere; on coğrafya öğretim programı ile 2020'de uygulamaya konulacak olan ortaöğretim 
programında bulunan coğrafya derslerinin haftalık ders saatlerine yer verilmiştir. 

1924 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1924 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 1.  

1924 Lise Coğrafya Derslerinin Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1 Lise-2 Lise-3 

  FEN EDEBİYAT 

1 1 1 1 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 1924 lise coğrafya dersleri haftalık çizelgesinde; lise 1924 yılında lise –I. 
sınıflarda haftada 1 saat olan umumi coğrafya dersi 1927 yılında haftada 2 saat olarak değiştirilmiştir. 
Sınıfta haftada 1 saat okutulmuştur. 1927 yılında haftada 2 saat devletler coğrafyası, 1937 yılında lise-III. 
sınıfta Türkiye coğrafyası dersi fen alanında haftalık 3 saate çıkarılmıştır. 1947 yılında yapılan değişiklik ile 
fen alanındaki ders saati 1’e düşürülmüş ve edebiyat alanındaki ders saati 2’ye çıkarılmıştır. 

1942 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1942 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 2.  

1942 Coğrafya Öğretim Programına Göre Derslerin Dağılışı  

Liseler 
 

Ders Adı Sınıf Haftalık Ders Saatleri 

Genel Liseler 
 

 
 
 
Umumi Coğrafya 
Devletler Coğrafyası 
Türkiye Coğrafyası 
 

I 
II 
III 

2 
2 
2 

Ticaret Liseleri 
 

I 
II 
III 

2 
2 
2 

Sanat Okulları 
 

I 
II 
III 

2 
2 
2 

Öğretmen Okulları 
 

I 
II 
III 

2 
2 
2 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, lise– I “Genel Coğrafya” , lise–II “Devletler Coğrafyası” ve lise–III “Türkiye 
Coğrafyası” derslerinin haftada 2 ders saati olarak okutulması öngörülmüştür. 
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1957 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1957 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 3.  

1957 Lise Coğrafya Derslerinin Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1  

 Lise-2 
FEN               

EDEBİYAT 

Lise-3 
FEN                              EDEBİYAT 

2 
 

2 1 2 

Coğrafya 

 

Ülkeler Coğrafyası Türkiye Coğrafyası 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, lise–I “coğrafya” haftada 2 ders saatidir. Lise–II “ülkeler coğrafyası” dersi, alan 
ayırımının lise–II. sınıftan itibaren yapılmaya başlandığı bu dönemde hem lise–II fen, hem de lise–II 
edebiyat alanında haftalık 2 ders saati olarak okutulmuştur. Lise-III “Türkiye coğrafyası” dersinin sınıf ve 
alanlara dağılımı ile süresi bir önceki programa benzerlik göstermektedir. 

1971 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1971 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 4.  

1971 Lise Coğrafya Derslerinin Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1  
Lise-2 
FEN                 EDEBİYAT 

Lise-3 
FEN                          EDEBİYAT 

2 1                        1 1           1 

Genel Coğrafya Ülkeler Coğrafyası Ülkeler Coğrafyası 

Tablo 4’te görüldüğü gibi “Genel Coğrafya” dersinin içerik bakımından geniş kapsamlı olduğu için 
haftalık 2 saatlik bir süre dersin tamamının işlenmesine ve planlanan hedeflere ulaşmasına engel teşkil 
etmektedir. “Ülkeler Coğrafyası” dersi konularının ise yarısının lise-II. sınıfta, diğer yarısının ise lise-III. 
sınıfta okutulması planlanmıştır. Lise-II. sınıfta alan ayrımı devam etmektedir. Haftalık ders saatlerinin 1’e 
düşürüldüğü bulgulanmıştır. Aynı şekilde lise-III. sınıfta haftalık ders saati 1 saat olarak planlanmıştır. 

1973 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1973 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 5.  

1973 Lise Coğrafya Derslerinin Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1 Lise-2                               Lise-3 

2 2 
                                   

2 
 

Genel Coğrafya Ülkeler Coğrafyası Türkiye Coğrafyası 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, lise- I. sınıf “genel coğrafya”  haftalık 2 ders saatidir. 1971 programında ikiye 
ayrılan “Ülkeler Coğrafyası” dersi lise-II. sınıfta 2 saat olarak tasarlanmıştır. “Türkiye Coğrafyası” dersi lise-
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III. sınıfta haftalık 2 saat olarak planlanmıştır. Fakat dersin içeriği düşünüldüğünde bu sürenin yetersiz 
olduğu ifade edilebilir. 

1982 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1982 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 6.  

1982 Lise Coğrafya Dersleri Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1 Lise-2                               Lise-3 

2 2 
                                    

2 
 

Genel Coğrafya 
Türkiye’nin 
Coğrafi Bölgeleri 

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, coğrafya dersi geçici öğretim programıdır. Lise–I. sınıf “genel coğrafya” dersi 
haftalık 2 ders saati olarak okutulmuştur. “Türkiye’nin coğrafi bölgeleri” ismiyle lise –II. sınıflara yeni bir 
ders eklenmiştir. Dersin süresi haftalık 2 saat olarak belirlenmiştir. 1973 yılındaki programa göre “ülkeler 
coğrafyası” lise –II. Sınıfta yer alırken dersin konuları ikiye ayrılarak “Türkiye’nin coğrafi bölgeleri” ve 
“Türkiye’nin ekonomik coğrafyası” dersleri olarak haftalık 2 saat okutulacak şekilde belirlenmiştir. 

1983 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1983 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 

Tablo 7.  

1983Lise Coğrafya Dersleri Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1 Lise-2 Lise-3 

2 2                                 2  

Genel Coğrafya Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 

 

Tablo 7’de eski programın korunduğu görülmektedir. Ders saatlerinde ve ders isimlerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır.  

1992 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 1992 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 
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Tablo 8.  

1992 Lise Coğrafya Dersleri Haftalık Ders Saatleri 

Lise- 1 Lise-2 Lise-3 

2 2                                  2  

Genel Coğrafya Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 

Tablo 8’de görüldüğü gibi 1983 programına göre ders adlarında ve ders saatlerinde değişiklik 
olmamıştır. Sadece ders içeriklerinde birkaç değişiklik yapılmıştır. Önceki programdan farklılığı ders geçme 
ve kredili ders sisteminin oluşturulmasıdır. Aşağıda da ders geçme ve kredili ders sistemi ile ilgili tabloya 
yer verilmiştir. 

Tablo 9.  

1992 Ders Geçme Ve Kredili Sisteme Göre Lise Coğrafya Derslerinin Haftalık Ders Çizelgesi 

ALANI DERSİN ADI KREDİSİ                             ALINIŞI 

 Fen Bilimleri Coğrafya 1-2 2-2 Ortak Ders 

Türkçe-Matematik Coğrafya 1-2 2-2                                       Ortak Ders 

Sanat(Resim-Müzik) Coğrafya 1-2 2-2                                       Ortak Ders 

Spor Coğrafya 1-2 2-2                                       Ortak Ders 

Sosyal Bilimler Coğrafya 1-2 2-2                                       Ortak Ders 

 Türkiye Coğrafyası 1 6                                          Seçmeli Ders 

 Türkiye’nin Beşeri  
ve Ekonomik Coğrafyası 

4-4                                       Seçmeli Ders 

 Ülkeler Coğrafyası 1-2 6                                          Seçmeli Ders 

Yabancı Dil Coğrafya 1-2 2-2                                       Ortak Ders  

 Türkiye Coğrafyası 1 6                                          Seçmeli Ders 

 Ülkeler Coğrafyası 1 6                                          Seçmeli Ders 

 

2005 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2005 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 
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Tablo 10.  

2005 Lise Coğrafya Dersleri Haftalık Dağılım Çizelgesi  

Dersin Adı 
 

Sınıf Okul Türü Bilim Alanı Ders 
Kategorisi 

Haftalık 
Ders Saatleri 

Coğrafya 9 9 Genel Lise 
Anadolu 

Lisesi 
Fen Lisesi 
Spor Lisesi 
Anadolu 

Güzel Sanatlar 
Lisesi 

Meslek Ve 
Teknik Liseleri 

 

 Ortak 
Dersler 

2 

Coğrafya 10 10 Genel Lise 
Anadolu 

Lisesi 
 

 
Fen Bilimleri 

Ortak 
Dersler 

2 

Sosyal 
Bilimler 

 

Alan Dersi 4 

Yabancı Dil 
 

Ortak 
Dersler 

Seçmeli  
Coğrafya 2 

2 

Türkçe-
Matematik 

 

Alan Dersi 4 

Spor Lisesi 
Anadolu 

Güzel Sanatlar 
Lisesi 

Meslek Ve 
Teknik Liseleri 

 Ortak 
Dersler 

2 

Fen Lisesi 
 

 Seçmeli 
Coğrafya 

2 

Coğrafya 11 11 Genel Lise 
Anadolu 

Lisesi 
 

Sosyal 
Bilimler 

 

Alan Dersi 4 

Türkçe-
Matematilk 

Alan Dersi 2 

Coğrafya 12 12 Genel Lise 
Anadolu 

Lisesi 
 

Sosyal 
Bilimler 

 

Alan Dersi 4 

Türkçe-
Matematilk 

Alan Dersi 2 

 
      Tablo 10’da görüldüğü gibi dersler coğrafya 9-10-11-12 şeklinde toplanmıştır. 9. ve 10.sınıfların tüm 
ortaöğretim kurumlarında coğrafya dersinin haftalık 2 ders saati zorunlu olarak okutulması tasarlanmıştır. 
11. ve 12. sınıflarda ise genel liselerin bünyesindeki fen alanlarında ve fen liselerinde seçmeli olarak 
okutulması kararlaştırılmıştır. Sadece fen liselerinin 9. sınıfında zorunlu olarak okutulmaktadır. 9. sınıfta 
sadece 2 saat olan coğrafya dersi, 10., 11. ve 12. sınıflarda 4 saat olarak okutulmuştur. 

2018 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2008 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. 
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Tablo 11. 2018 Lise Coğrafya Derslerinin Dağılım Çizelgesi  

Tablo 11’de görüldüğü gibi 10. sınıf için eşit ağırlık ve sözel sınıflarında 4 saat olan ve sayısal sınıflarda 
2 saat olan ders saati alan seçimlerinin 11. sınıfa bırakılmasıyla 10. sınıflar için sabit 2 saat olacak şekilde 
yeniden değiştirilmiştir. 9. ve 10. sınıfta 2 saat olan coğrafya dersi 11. ve 12. sınıflarda 2+2 saat olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca lisenin son iki sınıfında seçmeli coğrafya ismiyle 2 saat daha ders saati 
eklendiği gözlenmektedir. 

 

2020 Lise Coğrafya Programı 

Bu başlık altında coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2020 coğrafya öğretim programında 
yer alan coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri yer almaktadır. Öncelikle 2020 programında toplam ders 
saatinin değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 12.  

2020 Lise Ders Sayıları Değişim Çizelgesi 

Dersin Adı 
 

Sınıf Haftalık Ders Saati 

Coğrafya 9 
 

9 2 

Coğrafya 10 
 

10 2 

Coğrafya 11 
 

11 2-4 

Coğrafya 12 
 

12 2-4 

 

*Rehberlik dersi dâhil edilmemiş şeklidir. 

Tablo 12’de görüldüğü gibi toplam ders sayısı 9. sınıfta 15-16 ders saatiyken 8 ders saatine düşüleceği 
belirtilmektedir. 10. sınıfta 15-16 ders saatiyken 10 ders saatine, sayısı 11. sınıfta 12-15 ders saatiyken 10 
ders saatine, 12. sınıfta 12-15 ders saatiyken 7 ders saatine indirileceği görülmektedir. 

Aşağıda 2020 öğretim programında yer alması planlanan dersler ve ders saatleri ile ilgili tablolara yer 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Sayılarındaki Azalma 

9.Sınıf 

15-16 

10.Sınıf 

15-16 

11.Sınıf 

12-15 

12.Sınıf 

12-15 

8 10 10 7 
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Tablo 13.  

2020 Lise 9. Sınıf Coğrafya Derslerinin Dağılım Çizelgesi 

  I.DÖNEM  II. DÖNEM 

ORTAK DERS GRUBU 
(6 ders)  

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

5 Türk Dili ve 
Edebiyatı 

5 

Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi I 

2 Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi I 

2 

Yabancı Dil I 5 Yabancı Dil I 5 

Matematik 
Uygulamaları I 

5 Matematik 
Uygulamaları I 

5 

Doğa Bilimleri 
Deneyimi 

6 Doğa Bilimleri 
Deneyimi 

6 

Sosyal Bilimler 
Deneyimi 

6 Sosyal Bilimler 
Deneyimi 

6 

1.Seçmeli Ders 
Grubu (1 Ders)  

Spor, Sanat Dersleri 3 Spor, Sanat Dersleri 3 

2.Seçmeli Ders 
Grubu (1 Ders)  

Diğer Seçmeli 
Dersler 

2 Diğer Seçmeli 
Dersler 

2 

Rehberlik ve Kişisel Gelişim 1 Rehberlik ve Kişisel 
Gelişim 

1 

Yukarıda verilen tablo 13’te coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2020 coğrafya öğretim 
programında yer alması öngörülen 9. sınıfta okutulacak dersler ve coğrafya derslerinin haftalık ders saatleri 
yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258 
 

Tablo 14.  
2020 Lise 10. Sınıf Coğrafya Derslerinin Dağılım Çizelgesi 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı II 4 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi II 2 

Yabancı Dil Grubu Yabancı Dil II 

İleri Yabancı Dil I 

İkinci Yabancı Dil I 

4 

8 

4 

Matematik Grubu Matematik I 

Matematik Uygulamaları I 

5 

3 

Fen Bilimleri Grubu Fizik I 

Kimya I 

Biyoloji I 

Çevre Bilimi ve Yönetimi 

4 

4 

4 

4 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu Araştırma Teknikleri I 

Tarih I 

Coğrafya I 

20. yy da Türkiye I 

Sosyoloji I 

Psikoloji I 

Felsefe ve Mantık  

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Bilgi Kuramı Bilgi Kuramı ve Uygulamaları 2 

Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli Dersler 2 

 

Yukarıda verilen tablo 14’te coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2020 coğrafya öğretim 
programında yer alması öngörülen 10. Sınıfta okutulacak dersler ve coğrafya derslerinin haftalık ders 
saatleri yer almaktadır. 
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Tablo 15.  

2020 Lise 11. Sınıf Coğrafya Derslerinin Dağılım Çizelgesi 

Türk Dili Ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı II 4  

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi I Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi II 2  

Yabancı Dil Grubu 

Yabancı Dil II 
İleri Yabancı Dil I 
İkinci Yabancı Dil I 

4 
8 
4  

   

Matematik Grubu 

Matematik I 
Matematik Uygulamaları I 

5 
3  

Fen Bilimleri Grubu 

Fizik I 
Fizik II 
Kimya I 
Kimya II 
Biyoloji I 
Biyoloji II 
Çevre Bilimi ve Yönetimi 
Çevre Bilimi ve Yönetimi II 
Algoritmik Programlama 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  

Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu 

Küresel Politikalar 
20.Yüzyılda Türkiye I 
20. Yüzyılda Türkiye II 
Psikoloji I 
Psikoloji II 
Araştırma Teknikleri II 
Tarih I 
Tarih II 
Sosyoloji I  
Sosyoloji II  

4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4  

Yukarıda verilen tablo 15’te coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2020 coğrafya öğretim 
programında yer alması öngörülen 11. Sınıfta okutulacak dersler ve coğrafya derslerinin haftalık ders 
saatleri yer almaktadır. 
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Tablo 16.  

2020 Lise 12. Sınıf Coğrafya Derslerinin Dağılım Çizelgesi 

D
is

ip
li

n
le

rü
st

ü
 

K
ar

iy
er

 
D

er
sl

er
i 

 
(4

. D
er

s)
 

Yabancı Dil Grubu 

Yabancı Dil IV 
İleri Yabancı Dil III 
İkinci Yabancı Dil III 

4 
8 
4  

Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu 

Finansal Matematik I 
Veri Analizi ve Optimizasyon 
Matematik Uygulamaları IV 

4 
4 
4  

Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubu  

Biyoteknoloji 
Geleceğin Enerji Sistemleri 
Malzeme Birimi 
Yapay Zeka Uygulamaları 
Nesnelerin İnterneti Uygulamaları 
Çevresel Güçlüklere Yaratıcı Yaklaşımlar 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu 

Akıllı Şehirler ve İnsanlığın Geleceği 
Sosyal Güçlüklere Yenilikçi Yaklaşımlar 
Davranışsal Ekonomi 
Uygulamalı Hukuk 
Sosyal Medya ve Kültür 
İnsan Haklarının Gelişimi ve Doğası 
Güç-Egemenlik, Uluslararası İlişkiler 
Tasavvuf Edebiyatı 
İslam Felsefesi 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4  

Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubu 

Yaratıcı Sanatsal Açılımlar 
İnsan-Makine Etkileşimi 
İletişim Tasarımı 

4 
4 
4  

Yukarıda verilen tablo 16’da coğrafya öğretim programları arasında yer alan 2020 coğrafya öğretim 
programında yer alması öngörülen 12. Sınıfta okutulacak dersler ve coğrafya derslerinin haftalık ders 
saatleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda 2020 için uygulanması düşünülen öğretim programına bakıldığında; genel olarak ders 
sayılarında azalmaya gidilmiş olup, bilimsel içerikli derslere daha fazla ağırlık verileceği öngörülmektedir. 
Günümüzde coğrafya dersi; 9. ve 10. sınıflarda zorunlu dersler, 11 ve 12. sınıflarda seçmeli dersler arasında 
yer almaktadır. 2020 programı için 9. ve 10. sınıflarda da seçmeli ders haline getirileceği açıklanmıştır. Bu 
durum da yaşadığımız coğrafya adına ve coğrafi bilinç oluşturulması açısından önemli bir sorun teşkil 
edecektir. Yine YKS’de coğrafya dersinin; coğrafya 1 ve coğrafya 2 testleri şeklinde çıkması da göz önünde 
bulundurularak bu dersin seçmeli olması tercihe bırakılmamalı, zorunlu dersler arasında yer almalıdır. 

Sonuç-Tartışma ve Öneriler 

Coğrafya müfredatında 1940’lı yıllara kadar Osmanlı devletinin son zamanlarıyla hemen hemen aynı 
uygulamalar yapılmaktadır. 1941 yılında ilk Türk Coğrafya Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongre sonrasında 
okullardaki coğrafya eğitiminin genel amaçları, özel amaçları ve içeriği tespit edilmiştir ve bu bağlamda 
günümüze kadar birçok değişiklik yapılmıştır. Fakat ülkemizde coğrafya eğitimi dünyanın birçok ülkesine 
göre konuların içeriği, ders isimleri ve derse ayrılan süre bakımından farklılıklar barındırmaktadır. Bu 
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duruma, ülkemizin jeopolitik konumunun etki etmesi yadsınamayan bir gerçektir. Ayrıca ülkemizdeki siyasi 
boyuttaki çeşitli dalgalanmalar coğrafya eğitimini de etkilemiştir. Bazı dönemlerde coğrafya eğitiminin 
ihmal edilmesi siyasi dalgalanmaların bu ders üzerindeki etkisini açık bir şekilde göstermektedir. Bu şekilde 
istikrarsız verilen coğrafya eğitimi, sürekliliğin korunamaması ve çok ayrıntılı coğrafya eğitim 
programlarının hazırlanmamasının bir sonucu olarak tüm öğrencilerimizin coğrafya eğitiminden aynı 
çıktılara ulaşmasına engel teşkil etmiştir. Bu olumsuzluğu gidermek için eğitimcilerimiz çaba 
harcamaktadır.  

Bu araştırmada Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar lise seviyesinde coğrafya 
eğitiminde yapılan değişiklikler incelendiğinde; 

• 1924 yılı lise coğrafya programında coğrafya dersi adı altında lise 1, lise 2 ve lise 3.sınıfta 1 ders 
saati olarak görülmektedir.  
• 1942 yılı lise coğrafya programında lise 1, lise 2 ve lise 3.sınıfta sırasıyla “umumi coğrafya”, “genel 

coğrafya” ve “coğrafya” adlarıyla belirtilen dersin bütün ortaöğretim kurumlarında ortak zorunlu dersler 
içinde yer aldığı görülmektedir ve belirtilen adların her birinde 2 ders saati olarak işlenmektedir. 
• 1957 yılı lise coğrafya programında lise 1. sınıfta “coğrafya”, lise 2. sınıfta “ülkeler coğrafyası” ve 

lise 3.sınıfta  “Türkiye coğrafyası” olarak adlandırılıp fen sınıflarında 1 ders saati, edebiyat sınıflarında 2 
ders saati olarak görülmektedir.   
• 1971 yılı lise coğrafya programında lise 1. sınıfta 2 ders saati olarak görülürken, lise 2 ve lise 

3.sınıfta ders adlarının aynı olduğu, fakat dersin yarısının lise 2. sınıfta diğer yarısının lise 3. sınıfta 
işlenmesine karar verildiğinden ders süresinin 1 ders saatine düşürüldüğü görülmektedir.  
• 1973 yılı lise coğrafya programında yarısı lise 2. sınıfta diğer yarısı ise lise 3. sınıfta işlenen dersin 

tekrar parçalanmadan işlenmesine karar verildiği için ders saatinin tekrar artırıldığı belirtilmektedir. 
Ayrıca lise 1. sınıfta “ genel coğrafya” olarak 2 ders saati, lise 2. sınıfta “ülkeler coğrafyası” olarak 2 ders 
saati ve lise 3.sınıfta  “Türkiye coğrafyası” olarak 2 ders saati şeklinde işlendiği görülmektedir.  
• 1982 yılı lise coğrafya programında önceki programa göre ders saatlerinde değişiklik olmamıştır. 

Sadece 1973 programında lise 2’de okutulan “ülkeler coğrafyası” dersinin “Türkiye’nin coğrafi bölgeleri” ve 
“Türkiye’nin ekonomik coğrafyası” olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. 
• 1983 yılı lise coğrafya programında önceki programa göre ders saatlerinde ve ders adlarında 

değişiklik olmamıştır.  
• 1992 yılı lise coğrafya programında önceki programa göre ders saatlerinde ve ders adlarında 

farklılık bulunmamasına rağmen ders geçme ve kredili sistem derslerinin getirildiği görülmektedir.  
• 2005 yılı lise coğrafya programında coğrafyanın ortak ders olarak 9. sınıflarda 2 ders saati, 10. 

sınıflarda 4 ders saati zorunlu ders olarak işlendiği görülmektedir. 11. ve 12. sınıflarda seçmeli ders olarak 
yer verildiği ve 4 ders saati olarak işlendiği görülmektedir.  
• 2018 yılı lise coğrafya programında coğrafyanın ortak ders olarak 9. sınıflarda 2 ders saati, alan 

seçimlerinin 11. sınıfa bırakılmasıyla 10. sınıflarda 2 ders saati olarak değiştirilmiştir. 11. ve 12. sınıflarda 
seçmeli ders olarak yer verildiği ve 4 ders saati olarak işlendiği görülmektedir. 
• 2020 programında ders saatlerinde azalmaya gidilmesinden dolayı coğrafya dersinin 9. ve 10. 

sınıflar için de zorunlu dersler arasından çıkarılarak seçmeli ders haline dönüştürüleceği belirtilmektedir. 

Bu araştırma ile ilgili literatüre bakıldığında;  

Geçit (2008)’in yaptığı çalışma da 1924 yılından 2005 yılına kadar uygulanan dokuz coğrafya müfredatını 
coğrafya öğretimine yönelik yeni yaklaşımlar, derslerde kullanılan yöntem ve teknikler ile hedeflerde 
meydana gelen değişikleri ele alarak incelemiştir. Yaptığımız bu çalışma ile lise coğrafya programları 
haftalık ders saati açısından benzerlik göstermekte fakat dersin amaçlarına, hedeflerine ve içeriğine de yer 
vermesinden dolayı farklılık göstermektedir. Ayrıca yaptığımız araştırmada 2020 yılı için tasarlanan 
ortaöğretim programı değerlendirilmiş ve coğrafya dersinin programdaki yeri incelenmiştir.  

Sözen (2018)’in yaptığı çalışmada ise 2005 ve 2018 yıllarındaki lise coğrafya programlarının 
karşılaştırılması yapmıştır. Bu çalışmadaki haftalık coğrafya ders saatleri, yaptığımız araştırmada 2005 ve 
2018 lise coğrafya programlarında yer alan haftalık ders saatleri ile benzerlik göstermektedir. 
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Taş (2005)’ın yaptığı çalışmada da cumhuriyet döneminden 2005 yılına kadar olan lise coğrafya 
programlarının değerlendirilmesinin yanı sıra cumhuriyet öncesi lise coğrafya programlarının içeriğine ve 
haftalık ders saatine de yer vermiştir. Ayrıca ilköğretimin 2. kademesinde bulunan 6., 7. ve 8. sınıfların 
haftalık coğrafya ders saatlerinin bulunması yönüyle yaptığımız araştırma ile farklılık göstermektedir.  

Bu araştırmanın sonuçlarına göre; coğrafya eğitimine köklü yenilikler getirilmesi, içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın, toplumumuzun ve çağımızın ihtiyaçlarına uygun, teknolojik, bilimsel ders araç gereçleriyle 
zenginleştirilmiş bir müfredat programı hazırlanması ve ders saatlerinin artırılması önerilebilir. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI: 
SİVAS İLİ ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Hakan KOÇ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, hakankoc@cumhuriyet.edu.tr   

Öğretmen Ali YILMAZ,  ylmzali058@gmail.com 

Özet 

20.yüzyıl ve sonrasında dünya genelinde hem teknoloji, iletişim, eğitim ve ulaşım anlamında olumlu 
gelişmeler yaşanırken hem de bu olumlu gelişmelerin yanı sıra insanlığı ilgilendiren bölgesel ve küresel ölçekte 
önemli problemlerde yaşanmaktadır. Bu problemler günümüz dünya sorunları olarak adlandırılmaktadır. 
Küresel iklim değişikliği, açlık, işsizlik, doğal afetler, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı, savaş, mezhepsel çatışmalar vb. 
günümüz dünya sorunlarının belli başlılarıdır.  

Günümüz dünya sorunlarının çözümünde ya da önlenmesinde kitlelerin aldıkları eğitim ve konuya karşı 
tutumları asla kayıtsız kalınamaz. Bu kapsamda öğrencilere farkındalık kazandırmak ve iyi bir eğitim vermek 
için günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi ayrıca büyük bir önem arz etmektedir.  

Bütün bu fikirlerden yola çıkarak Sivas ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına 
yönelik tutumları ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri hangi kaynaklardan takip ettikleri, 
cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri lise türlerine, öğrenim gördükleri alan türlerine, öğrenim gördükleri sınıf 
düzeyine, Türkiye’de ziyaret ettikleri il sayılarına ve aile gelir düzeyleri göre değişkenler arasında anlamlı 
farklılıkların bulunup bulunmadığını belirlemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Araştırma tarama modeli kullanılmıştır. Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli özelliklerini 
belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 
eğitim öğretim yılında çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 433 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 25 (Statistical Package for Social Science for Personal Computers) 
programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçekten elde edilen bağımlı değişkene ilişkin veriler her bir değişkenin 
düzeyinde normal dağılım göstermediği için nonparametrik istatistik kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel istatistik, ilişkisiz örneklem için Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi teknikleri 
kullanılmıştır.  

Araştırmada verilerden elde edilen bulgular ışığında; 

1. Ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı ders sayısı azaldıkça günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları 
ve kaygı düzeyleri artmaktadır.   

2. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları alan değişkenine göre 
farklılaşmaktadır. Bu anlamlı farklılık sayısal ve eşit ağırlıkta öğrenim gören öğrenciler lehinedir.  

3. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları okul türü değişkenine göre 
farklılaşmaktadır.   

 4. Kadın öğrenciler günümüz dünya sorunların erkeklere göre daha duyarlı olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, günümüz dünya sorunları, ortaöğretim 
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SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT THE CONTEMPORARY WORLD 
PROBLEMS: A SAMPLE OF SIVAS PROVINCE 

Abstract 

While there have been positive developments in technology, communication, education and transportation 
throughout the world in the 20th century and beyond, there have been significant problems at the regional and 
global scale that concern humanity as well as these positive developments. These problems are called 
contemporary world problems that include global climate change, hunger, unemployment, natural disasters, 
racial and gender discrimination, war, sectarian conflicts and so on.     

  The attitudes of the masses towards the subject and the education they receive in the solution or 
prevention of contemporary world problems can never be indifferent. In this regard, it is of great importance 
to determine the attitudes towards the contemporary problems in order to raise awareness and give good 
education to the students. 

Based on all these ideas, the purpose of this study is to determine whether there are significant differences 
between the attitudes of secondary education students in Sivas province towards contemporary world 
problems and the variables including from which sources they follow developments in our country and in the 
world, gender, age, the type of high school they have studied, the type of field they have studied, grade level, the 
number of cities they have visited in Turkey and, family income levels.   

A survey model was used. In a survey research, it is aimed to collect data to determine the specific 
characteristics of a group. The study group of the research consists of 433 students studying at various 
secondary education institutions in the 2019-2020 academic year. 

Statistical analyzes were performed by using SPSS 25 (Statistical Package for Social Science for Personal 
Computers) program. Nonparametric statistics were used since the data related to the dependent variable 
obtained from the scale did not show normal distribution at the level of each variable.  Data were analyzed 
using descriptive statistics, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test techniques. 

In the light of the findings obtained from the research; 

1. The attitudes and anxiety levels of secondary education students towards contemporary world problems 
increase as the number of courses they fail decreases. 

2. The attitudes of secondary education students towards contemporary world problems differ according 
to the field variable. This significant difference is in favor of the students who are studying in quantitative or 
equally weighted fields. 

3. The attitudes of secondary education students towards contemporary world problems differ according 
to the type of high school variable. 

4. It was concluded that female students are more sensitive to the problems of contemporary world than 
male students. 

Keywords: Geography education, modern world problem, secondary   

Giriş 

20.yüzyıl ve sonrasında dünya da teknoloji, iletişim, eğitim ve ulaşım anlamında olumlu gelişmeler 
yaşandığı görülmektedir. Dünyada bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken aynı zamanda tüm insanlığı 
ilgilendiren bölgesel ve küresel ölçekte önemli problemlerinde günümüze büyüyerek geldiği görülmektedir. 
“Dünyamızın nüfusu 2019 temmuz ayı itibari ile  7.7 Milyara ulaşmıştır” https://population.un.org/wpp/. 
Her geçen gün artan bu nüfusun ihtiyaçları artmakta ve çeşitli sorunlar doğmaktadır. İnsanlar doğayı 
sınırsız bir doğal kaynak olarak görmüş ve büyük sorunların çıkmasına neden olmuştur. Ülkeler sorunları 
bertaraf etmek için sorumluluklar üstlenmeye başlamışlardır (Sipahi, 2010). 

Günümüz dünya sorunları insanların ortak kaderi olduğu için geniş çalışmalar yapmışlardır (Kılıçoğlu, 
Karakuş, & Öztürk, 2012). Bu çalışmalardan ilki kabul edilen 1972 yılındaki Stockholm Konferansı’dır 
(Keleş, Hamamcı, & Çoban, 2009). 

Dünyamızın sorunları 2-4 Eylül 2002 tarihlerinde, Johannesburg’ da ‘’Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi’’nde de masaya yatırılmıştır.100 ülkenin devlet başkanları ve 60 binin üzerinde delege katılımı ile 
sorunlara çözüm aranmıştır. Dünyamızı ilgilendiren 10 büyük sorun üzerinde durulmuştur. Dünya için 
çözümü aranan 10 büyük sorun şunlardır; (Özey, 2011) 

https://population.un.org/wpp/
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• Hızlı Nüfus Artışı 
• Fakirlik ve İşsizlik  
• Doğal Kaynakların Tükenmesi 
• İklim Değişiklikleri 
• Ozon Tabakası 
• Nesli Tükenen Canlılar 
• Ormanların yok edilmesi 
• İçme suyu sorunu 
• Erozyon 
• Denizlerin kirliliği 

Dünyamızı ilgilendiren bu sorunlar karşısında ülkeler önemli vazifeler üstlenmeye başlamış, ortak 
önlemler almak için uluslararası iş birliği sağlamanın gerekliliği de ortaya çıktığı görülmektedir (Baykal & 
Baykal, 2008).  

Günümüz dünya sorunları tek bir ülke ile sınırlı kalmayıp, tüm coğrafyaları etkisi altına almaktadır. 
Bell’in zorunlu ve gerekli gördüğü çevre eğitimi gibi, günümüz dünya sorunları eğitimi de tüm eğitim-
öğretim kademelerinde okutulması gereklidir (Yazıcı, 2013). 

Bireyler yaşadıkları çevrenin doğal ve beşeri coğrafi şartlarından etkilendiklerinden dolayı coğrafya 
beceri ve değerlerine sahip olmaları büyük önem arz etmektedir. Dünyamızı ilgilendiren sorunlar geniş 
kitleleri ilgilendirdiği için ülkemizde eğitim-öğretim gören öğrencileri bu konularda bilgi sahibi olması için 
coğrafya eğitimi anahtar rol oynamaktadır (Yazıcı, 2013). 

Coğrafya dersi ortaöğretimde 9 ve 10. sınıflarda zorunlu 11 ve 12. sınıflarda seçmeli olarak 
okutulmaktadır. Coğrafya öğretim programında 5 öğrenme alanı yer almaktadır. Bunlar “Doğal Sistemler” , 
“Beşeri Sistemler” , “Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler”, “Çevre ve Toplum ”dur. Günümüz dünya sorunları 
4 öğrenme alanı içerisinde dağıtımı yapılarak anlatılmaktadır (MEB, 2018). 

Günümüz dünya sorunlarının çözümünde ya da önlenmesinde kitlelerin aldıkları eğitim ve konuya karşı 
tutumları asla kayıtsız kalınamaz. Bu kapsamda öğrencilere farkındalık kazandırmak ve iyi bir eğitim 
vermek için günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi ayrıca büyük bir önem arz 
etmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, Sivas ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumları ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri hangi kaynaklardan takip ettikleri, cinsiyet, yaş, 
öğrenim gördükleri lise türlerine, öğrenim gördükleri alan türlerine, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine, 
Türkiye’de ziyaret ettikleri il sayılarına ve aile gelir düzeyleri göre değişkenler arasında anlamlı 
farklılıkların bulunup bulunmadığını tespit etmektir.   

Yöntem 

Araştırmanın Modeli/ Deseni 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli 
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 
2009). Karasar (1999)’a göre tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.  

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Sivas Merkez İlçe’de bulunan İzzettin 
Keykavus Anadolu Lisesi (f:119), Sivas Fen Lisesi (f:212), Abdülhamid Han İmam Hatip Lisesi (f:65) ve 
Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (f:37) öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 227’si kadın, 206’sı erkek öğrenciler oluşturmaktadır.   
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Verilerin Toplanması 

Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 
Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk (2012) tarafından geliştirilen günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği 
kullanılmıştır. Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği kaygı (9 madde), duyarlılık (9 madde) ve 
çözüme katılma (6) olmak üzere 3 boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert türünde 
yapılandırılmış toplam Cronbach Alpha kat sayısı 0.925 hesaplanmıştır. Kaygı boyutunun Cronbach Alpha  
katsayısı 0,878, duyarlılık boyutunun Cronbach Alpha kat sayısı 0,840 ve çözüme katılım boyutunun 
Cronbach Alpha kat saysı 0,817 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

 Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 25 (Statistical Package for Social Science for Personal 
Computers) programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçekten elde edilen bağımlı değişkene ilişkin veriler  her bir 
değişkenin düzeyinde normal dağılım göstermediği için nonparametrik istatistik kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel istatistik, ilişkisiz örneklem için Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi 
teknikleri kullanılmıştır.  

Bulgular 

a) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Kaldığı Ders 
Değişkenine Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 1’deki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumları kaldığı ders değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (X2= 12.624; p< .05). Anlamlı 
farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır.  

Tablo 1.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Kaldığı Ders Değişkenine 
Göre Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Kaldığı Ders 
             
N   Sıra Ort. 

X2 p Anlamlı Fark 

Hiç 384 218.80  
 
 
12,614  

 
 
 
.027 

4-5               4-3 
4-2             4-hiç 
5-3               5-2 
5-hiç             5-1 
3-2             3-hiç 
3-1             2-hiç 
2-1             

1 Ders  21 269.12 

2 Ders 12 180.33 

3 Ders 9 152.22 

4 Ders 4              93.63     

5 Ders ve Üzeri 3              127.17 

Toplam  433  

 
Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 4 ders ile 5 ders ve üzeri, 4 ders ile 3 ders,  4 ders ile 2 ders, 4 

ders ile hiç, kaldığı dersler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 
bu farklılıkların hiç, 1 ders, 2 ders, 3 dersten kalanların lehine olduğu anlaşılmaktadır.  

Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 5 ders ve üzeri ile 3 ders, 5 ders ve üzeri ile 2 ders, 5 ders ve 
üzeri ile 1 ders, 5 ders ve üzeri ile herhangi bir dersten kalmayanlar arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farklılıkların hiç, 1 ders, 2 ders ve 3 dersten kalanlar 
lehine olduğu anlaşılmaktadır.  

Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 3 ders ile 2 ders, 3 ders ile 1 ders ve 3 ders ile hiç dersten 
kalmayanlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sıra ortalamaları değerlendirildiğine bu farklıkların 
hiç, 1 ders ve 2 dersten kalanlar lehine olduğu anlaşılmaktadır.  

Çoklu karşılaştırma testi sonuçların göre 2 ders ile 1 ders ve 2 ders ile hiç dersten kalmayanlar arasında 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sıra ortalamaları değerlendirildiğine bu 1 ders ve hiçbir dersten 
kalmayanlar lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı ders sayısı artıkça 
günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının azaldığı şeklinde yorumlanabilir.  
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b) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Öğrenim 
Gördüğü Alana Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumları öğrenim gördüğü alan göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (X2=18.142; p< .05). 

Tablo 2.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Öğrenim Gördüğü Alana 
Göre Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Alanı N Sıra Ort. 
X2 p Anlamlı Fark 

Sözel 25 213.60  
18.142 

 
.000 

Alanı yok- sayısal 
Alanı yok –eşit ağırlık 
 

Eşit Ağırlık  14 292.50 

Sayısal 186 238.43 

Alanı Yok 208 193.16 

Toplam 433  

Anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testi 
yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre alanı yok ile sayısal, alanı yok ile eşit ağırlık 
alanlarında öğrenim gören öğrencilerin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında söz konusu farklılıkların sayısal ve eşit 
ağırlık grupları lehine olduğu anlaşılmaktadır.  Bu bulgu, alanı belirlenmeyen öğrenciler 9. sınıfta öğrenim 
görmektedir. 

C) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Okul Türüne 
Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 3’teki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumları okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (X2=12.467; p< .05). 

Tablo 3.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Öğrenim Gördüğü Okul Türüne 
Göre Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Okul Türü N Sıra Ort. X2 p 

İzzettin Keykavus Anadolu 
Lisesi 119 184.69 

 
 
 
12.467 

 
 
 
.006 

Sivas Fen Lisesi 212 235.09 

Abdulhamid İmam Hatip 
Lisesi 65 219.92 

Karşıyaka Mesleki ve Teknik  
Anadolu Lisesi 37 212.15 

Toplam 433  

Anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testi 
yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi ile Sivas Fen 
Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sıra 
ortalamaları dikkate alındığında söz konusu farklılığın Sivas Fen Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin 
lehine olduğu anlaşılmaktadır.  
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d) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Cinsiyete 
Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (U=18490.500; p< .05). 

 

Tablo 4.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılığı İçin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Sıra Ort Sıra Toplamı U p 

Kadın 227 238.54 54149.50   
Erkek 206 193.26 39811.50 18490.500 .000 
Toplam 433     

 
Sıra ortalamaları dikkate alındığında söz konusu farklılığın kadın öğrenciler lehine olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bulgu kadın öğrencilerin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum düzeylerinin 
erkeklerden daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

e) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Sınıf 
Değişkenine Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 5’teki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumları sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (X2=20.050; p< .05). 

Anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testi 
yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 9. Sınıf ile 10 sınıf ve 9. Sınıf ile 12 sınıf düzeylerinde 
öğrenim gören öğrencilerin tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate 
alındığında söz konusu farklılığın 10. ve 12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 5.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre 
Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Okul Türü N Sıra Ort. X2 p Anlamlı Fark 

9. Sınıf 190 187.69  
20.050 

 
.000 

 
9-10 
9-12 
 

10. Sınıf 96 236.45 

11. Sınıf 69 229.54 

12. Sınıf 78 253.37 

Toplam 433  

 

f) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Sınıf Tekrarı 
Değişkenine Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 6’daki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumlarının sınıf tekrarı değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U=560.000; p> .05). Bu 
bulgu sınıf tekrarı yapıp yapmamanın öğrencilerin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları üzerinde 
etkili olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 6.  

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Sınıf Tekrarı Değişkenine 
Göre Farklılığı İçin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Sınıf Tekrarı N Sıra Ort Sıra Toplamı U P 
Evet 3 188.67 566.00 560.000 .694 
Hayır 430 217.20 93395.00   
Toplam 433     
      

Tablo 7.  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Veli Gelir Düzeyi Değişkenine 
Göre Farklılığı İçin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Gelir Düzeyi N Sıra Ort. 
X2 p 

0-1000 TL 49 197.45  
 
4.980 

 
 
.289 

1001-1500 TL 49 201.17 

1501- 2000 TL 51 219.53 

2001- 2500 TL 31 189.82 

2500 TL ve Üzeri 253 226.67 

Toplam  433    

g) Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Veli Gelir 
Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 7’deki analiz sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik 
tutumlarının veli gelir düzeyleri değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (X2= 4.980; p>.05). 
Bu bulgu ebeveyn gelir düzeyinin ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları 
üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı ders sayısı artıkça günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum 
ve kaygı düzeyleri düşmektedir. Başka bir ifade ile ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı ders sayısı azaldıkça 
günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ve kaygı düzeyleri artmaktadır.  

2. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları öğrenim gördüğü alan 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında söz konusu farklılıkların 
sayısal ve eşit ağırlık grupları lehine olduğu anlaşılmaktadır.  Bu bulgu alanı olmayan öğrencilerin ders 
müfredatlarında günümüz dünya sorunlarına yönelik kazanımların az veya olmaması bu duruma neden 
olmuştur şeklinde yorumlanabilir.   

3. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları okul türü değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

4. Kadın ortaöğretim öğrencileri günümüz dünya sorunlarına, erkek ortaöğretim öğrencilerine göre 
daha duyarlıdırlar.  

5. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları sınıf düzeyi değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında söz konusu farklılığın 10. ve 
12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin lehinedir. Bu bulgu 9. sınıf düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilerin ders programları ile ilgili olabilir.   

6. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının sınıf tekrarı 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

7. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının veli gelir düzeyleri 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 
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Bu bulgu ve sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir: 

Bu çalışma, Sivas Merkez ilçe ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın diğer illere de yapılması ve 
benzer sonuçların elde edilmesi durumunda ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına 
yönelik tutum ve kaygı düzeyleri ülke genelinde tespit edilebilir.  

Bu çalışma, nicel yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Neden veya niçin bu sonuçların çıktığının sebeplerinin 
belirlenmesinde nitel yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.   
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COĞRAFYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN POLİTİKAYA İLİŞKİN DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ İLE 
DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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Murat ÇINAR, Gazi Üniversitesi, muratcinar7633@gmail.com 
 

Özet 

Bu araştırma; coğrafya lisans öğrencilerinin politikaya ilişkin duyuşsal eğilimleri ile politik davranışları 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Politikaya ilişkin duyuşsal eğilim, politik davranış ve 
politik bilgi düzeyi politik okuryazarlığı oluşturmaktadır. Politik okuryazarlık en dar anlamıyla, siyasal 
sistemler içerisinde vatandaşların yöneticiler ve alınan siyasi kararlar üzerinde söz sahibi olması demektir. 
Politik Okuryazarlık, öğrencilere yaşamlarında gerekli olan politika konularını öğretmede kullanılan bir 
araçtır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Coğrafya lisans öğrencilerinin politikaya ilişkin 
duyuşsal eğilimlerini ve davranışlarını ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen politika duyuşsal 
eğilim ölçeği ve politik davranış ölçeği kullanılmıştır. Politika Duyuşsal Eğilim Ölçeği; Politik İlgi, Siyaset ve 
Coğrafya, Siyasal Katılım ve Politik Etki olmak üzere 4 boyut ve24 maddeden oluşmaktadır. Politik Davranış 
Ölçeği İzleyici Faaliyetler, Siyasal Farkındalık, Geçiş Faaliyetleri ve Gladyatör Faaliyetler olmak üzere 4 faktör 
ve 31 maddeden oluşan bir yapıya sahiptir. Ölçek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 10 farklı üniversitede 
öğrenim gören 507 coğrafya lisans öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 24 istatistik programı 
kullanılarak yapılmıştır.  Araştırma sonuçları coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin 
politik ilgi boyutu puanları ile davranış ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler, siyasal farkındalık, geçiş 
faaliyetleri ve gladyatör faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü orta, düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile davranış ölçeği 
boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki; siyasal 
farkındalık boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri boyutu arasında 
pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında negatif yönlü, zayıf ve anlamlı 
olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile 
davranış ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir 
ilişki; siyasal farkındalık boyutu arasında negatif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri boyutu 
arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü, 
zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik etki boyutu 
puanları ile davranış ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir 
ilişki; siyasal farkındalık boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri 
boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında pozitif 
yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, coğrafya lisans öğrencilerine 
verilecek politik okuryazarlık eğitiminin öğrencilerin politik tutumlarını geliştirmesi ve gerçek yaşamda 
davranışa dönüştürecek nitelikte planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Politik okuryazarlık, coğrafya lisans öğrencileri, politik duyuşsal eğilim, politik 
davranış 

STUDY of SECONDARY SCHOOL STUDENTS' POLITICAL LITERACY SKILLS in REGARD to VARIOUS 
VARIABLES 

Abstract 

This study aims to show the relationship between the undergraduate geography students’ affective 
tendencies and their political behaviours. Political affective tendency, political behaviour and the level of 
political knowledge constitute political literacy. In the narrowest sense, political literacy means that citizens 
have a right to comment on the governors and political decisions taken within the political systems. Political 
Literacy is a tool which is used to teach students the political subjects required throughout their lives. The study 
has been carried out through the survey method. In order to measure undergraduate geography students’ 
political affections and behaviours; the scale of political effective tendency and the scale of political behaviours 
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which were developed by the researchers were used. The Scale of Political Affective Tendency includes 24 items 
and 4 dimensions as Political Interests, Politics and Geography, Political Participation and Political Effects. The 
Scale of Political Behaviours includes 31 items and 4 factors as Following Activities, Political Awareness, 
Transition Activities and Gladiator Activities. The Scale has been applied on 507 undergraduate geography 
students from 10 different universities at 2018- 2019 Educational Year. The data were analysed by using SPSS 
Statistics 24. The result of the study showed that there is a positive, average and significant relationship 
between the political interest scores of the undergraduate geography students’ affective tendencies scales and 
following activities, political awareness, transition activities and gladiator activities within the scope of  the 
scale of behaviours. Considering the politics and geography scores of affective tendencies scale; there is a 
positive, weak and insignificant relationship between the following activities dimension in the scale of 
behaviours; while there is a positive, average and significant relationship with political awareness, positive, 
weak and significant relationship with transition activities and negative, weak and insignificant relationship 
with the gladiator activities. Considering the political participation dimension scores of affective tendencies 
scale; there is a positive, weak and insignificant relationship with following activities within the scope of the 
scale of behaviours; while there is a negative, weak and significant relationship with political awareness, a 
positive, weak and insignificant relationship with transition activities and positive, weak and insignificant 
relationship with gladiator activities. Considering the political effects dimension scores of affective tendencies 
scale; there is a positive, weak and significant relationship with following activities dimension of the scale of 
behaviours; while there is a positive, average and significant relationship with political awareness; a positive, 
average and significant relationship with transition activities and a positive, weak and significant relationship 
with gladiator activities. According to these results; it is suggested that political literacy education which is 
provided to undergraduate geography students should develop their political attitudes and it should be 
planned in in a quality that can be transferred into behaviour in the real life.  

Keywords: Political literacy, undergraduate geography students, political affective tendency, political 
behaviour.  

Giriş 

Siyasi katılım yurttaşların kamusal yaşam ile ilgili olan kararlara dâhil olma ve bu kararları etkileme 
açısından demokrasinin en temel unsuru. Gençler ise gerek kamusal yaşama yönelik kararlara dâhil olma 
ve bu kararları etkileme sürecinde toplumun en az sesi duyulan kesimlerinden birini oluşturuyor (Yılmaz 
& Bahçeci, 2014, s. 6). Günümüzde gençlerin kendilerini politika ile nasıl ilişkilendirdikleri önem arz 
etmektedir. Gençlerin siyasi algılama biçimleri, güncel politik gelişmelere bakışları ve günümüz de siyasete 
katılım düzeyleri birçok ülke sorun olarak görülmektedir.  

Türkiye’de 2017 yapılan bir araştırmada gençlerin siyasete katılımı, yalnızca oy kullanmaktan ibaret 
gördüklerini ortaya çıkamıştır. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı %78,2 iken gençlerin 
aktif siyasette yer alma oranının sadece %3,9 olduğu görülmüştür (Erdoğan, 2017, s. 69). Bu durumu 
gençlerin siyal katılımın çok düşük kaldığını göstermektedir. Politik okuryazarlık eğitimi ile gençlerin 
siyasal katılımları teşvik edilerek ülkemizin siyasi iklimine katkıları sağlanmalıdır. 

Politik okuryazarlık etkili birer vatandaş olarak bireylerin rollerini yerine getirebilmek için politik süreç 
ile konuları bilmesi, bunların birey tarafından kavranmasıdır  (Denver & Gordon, 1990). Politik yaşamda 
önemli olan unsurları anlamayı ve bunları uygulamayı gerektirdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Politik 
okuryazarlık en dar anlamıyla, siyasal sistemler içerisinde vatandaşların yöneticiler ve alınan siyasi 
kararlar üzerinde söz sahibi olmasıdır” (Doğanay, Çuhadar, & Sarı, 2007).  

Literatür incelendiğinde duyuşsal eğilimler daha çok tutum başlığı altında incelenmiştir. Tutum, “yaşantı 
yoluyla organize olan, bireyin ilişki içerisinde olduğu bütün nesnelere ve durumlara verdiği tepki üzerinde 
yönlendirici ve dinamik bir etki yaratan zihinsel ve sinirsel hazır olma durumudur (Hogg ve Vaughan, 2007, 
s. 174; Aktaran:  Aksoy & Karatekin, 2011, s. 25). Tutum ortaya konan bir davranış veya eylem değildir. 
Tutum davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir (Aydın, Doğan ve Başlar, 2007, s.2; Aktaran: Aksoy ve Karatekin, 
2011, s. 26). Tutum, belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasındaki 
bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan bir olgudur (Kışlalı, 1998, s. 140) 

Buna göre politik tutum, bireyin politik olaylara karşı henüz davranışa dönüştürmediği, edindiği 
tecrübeler, yaşadığı sosyal çevrede meydana gelen olaylar, sahip olduğu kimlik, gözlemleri, zekâsı ve 
duygusu gibi faktörlerin etkisi altında gelişen zihinsel ve sinirsel hazır olma durumu olarak tanımlanabilir. 
Politik davranış içinde yaşanan siyasal toplumdaki siyasal kurumlar, otorite merkezleri, iktidar ilişkileri ve 
süreçlerden gelen her türlü etkilere karşı bireyin verdiği tepki ve eylemlere denir. Politik davranış ve  
eylemlerin meydana gelmesinde önemli rol oynayan siyasi tutumların yaş, cinsiyet, icra edilen meslek, 
ekonomik refah, gelir düzeyi, inanç ve değerler, yerleşme yeri gibi fiziksel ve toplumsal çeşitli faktörlere 



 

273 
 

bağlı olduğu ve bu faktörlerin değişmesiyle birlikte tutumlarda da değişmelerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. 
Bireylerin tutumlarının ne olduğu belirlenirse nasıl bir davranış ve eylemde bulunacakları tahmin edilebilir  
(Dursun, 2016, s.218). Siyasal davranış; insanlar ve örgütlerin siyasal olaylar karışında aldıkları tavırlar, 
gösterdikleri eylemsel katılmalardır. Siyasal davranışların en somut göstergesi her düzeydeki siyasal 
katılımdır (Öztekin, 2003, s. 217). 

Siyasal tutum ve davranışlar, siyaset sosyolojisinin alanına giren siyasal katılma biçimlerinden sadece 
biri olmasına rağmen, bireylerin siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını 
yansıtan genel bir kavramdır. Bu açıdan siyasal davranış; basit bir karar almadan, yoğun bir eyleme kadar 
uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsamaktadır. Siyasal davranış konusu çok boyutlu bir konudur. 
Konunun kültürel, dinsel, ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok yönü bulunmaktadır  
(Turan, Şen, & Aydilek, 2015, s. 100)  

Milbrath'ın eylemin yoğunluk ve zorluk derecesine göre siyasal katılmayı 3’e ayırmıştır. Milbrath, en 
kolay katılma eylemlerine izleyici davranışları; zor eylemlere geçiş eylemleri ve daha zor olanlara da 
gladyatör eylemler demektedir.  Oy vermek, parti rozeti taşımak izleyici faaliyetler;  Siyasal toplantı ya da 
gösteriye katılmak, siyasal tartışmalara girmek, medya yolu ile yolu ile siyasal olayları izlemek geçiş 
eylemleri; bir partiye aktif üye veya yönetici olmak, bir partiye ya da adaya para yardımında bulunmak, 
gazetelerde yazı yazmak, radyo ve mitinglerde konuşma yapmak, siyasal liderle görüşerek onları 
etkilemeye çalışmak gibi davranışlar gladyatör eylemler içerisine girmektedir  (Çukurçayır, 2002, s. 48) 

Bu araştırma, coğrafya lisans öğrencilerinin politikaya ilişkin duyuşsal eğilimleri ile politik davranışları 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır  

Yöntem 

Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli 
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 
2018, s. 15). Karasar’a (1999, s. 77) göre tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.  

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 farklı üniversitede öğrenim gören 
507 coğrafya lisans öğrencisine uygulanmıştır. 507 kişilik çalışma grubunun % 46,54’ü (236) kadın, % 
53,46’sı (271) erkektir. Araştırmaya katılan coğrafya lisans öğrencilerinin sınıf düzeyine göre en düşük 
katılım % 14,59’luk (74) oranla 1. sınıf öğrencileri iken en yüksek katılım ise  % 38,85’lik (197) oran ile 3. 
sınıf coğrafya lisans öğrencilerine aittir. 

Coğrafya lisans öğrencilerinin politikaya ilişkin duyuşsal eğilimlerini ve davranışlarını ölçmek için 
araştırmacılar tarafından geliştirilen politika duyuşsal eğilim ölçeği ve politik davranış ölçeği kullanılmıştır. 
Politika Duyuşsal Eğilim Ölçeği; Politik İlgi, Siyaset ve Coğrafya, Siyasal Katılım ve Siyasal Etki olmak üzere 
4 boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır. Politik Davranış Ölçeği; İzleyici Faaliyetler, Siyasal Farkındalık, Geçiş 
Faaliyetleri ve Gladyatör Faaliyetler olmak üzere 4 faktör ve 31 maddeden oluşan bir yapıya sahiptir.  

Yapılan analizler neticesinde politikaya ilişkin duyuşsal eğilim ölçeğinin 24 maddelik 4 faktörlü bir 
yapıdan oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin 1. Faktörü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,84; 2. 
Faktörü için ,76; 3. Faktörü için ,58; 4. Faktörü için  ,48 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach 
Alfa güvenirlik katsayısı ise ,80 olarak hesaplanmıştır. Ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılıklarını 
belirlemek için madde toplam korelasyonu hesaplanmış ve ,30 ile ,56 arasında değer aldığı görülmüştür. 
Politik davranış ölçeğinin ise ölçeğin 31 maddelik 4 faktörlü bir yapıdan oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ölçeğin 1. Faktörü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı  ,88; 2. Faktörü için ,85; 3. Faktörü için ,77; 4. 
Faktörü için ise ,61 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise ,91 
olarak hesaplanmıştır. Ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılıklarını belirlemek için madde toplam 
korelasyonu hesaplanmış ve ,32 ile ,61 arasında değer aldığı görülmüştür.  

Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 24 (Statistical Package for Social Science for Personal 
Computers) programı kullanılarak yapılmıştır. Coğrafya lisans öğrencilerinin politikaya yönelik duyuşsal 
eğilimleri ile davranışları arasında; Pearson Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. 
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Bulgular 

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Duyuşsal Eğilim ve Davranış Düzeyleri 

Tablo 1.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politikaya Yönelik Duyuşsal Eğilim ve Davranış Ölçeğinden Aldıkları 
Puanlarının Ortalaması 

Politika Okuryazarlığının 
Alt Bileşenleri  Düşük Orta Yüksek   S 

Duyuşsal Eğilim 

Aralık 12-28 29-44 45-60 

39,71 5,85 f 22 373 112 

% 4,3 73,6 22,1 

Davranış 

Aralık 12-28 29-44 45-60 

31,42 8,33 f 185 291 31 

% 36,5 57,4 6,1 

Duyuş ve Davranış ölçeğinde 12-28 puan arası düşük; 29-44 puan arası orta ve 45-60 puan arası yüksek 
düzey olarak belirlenmiştir. Buna göre; Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinden 
aldıkları toplam puanın ortalaması   =39,71 olarak hesaplanmıştır. Lisans öğrencilerinin davranış 
ölçeğinden aldıkları toplam puanın ortalaması   =31,42 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre coğrafya 
lisans öğrencilerinin politikaya ilişkin duyuşsal eğilimleri ve davranışlarının orta düzeyde olduğu 
söylenebilir.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politikaya İlişkin Duyuşsal Eğilimleri İle Davranışları Arasındaki 
İlişki 

Tablo 2.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politikaya İlişkin Duyuşsal Eğilimleri İle Davranışları arasındaki ilişki- 
Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 Duyuşsal Davranış 

Duyuşsal 

r 1 ,495** 

p  ,000 

N 507 507 

Davranış 

r ,495** 1 

p ,000  

N 507 507 

Duyuş ile davranış arasında pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki (r=,495; p<,01), olduğu 
görülmektedir. 

 

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politik İlgileri ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- Pearson 
Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Tablo 3.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politik İlgileri ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- Pearson Korelasyon 
Katsayıları 

         Boyutlar Politik İlgi 
İzleyici 
Faaliyetler 

Siyasal 
Farkındalık 

Geçiş 
Faaliyetleri 

Gladyatör 
Faaliyetler 

Politik 
İlgi 

r 1 ,502** ,403** ,422** ,311** 

p  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 507 507 507 507 507 
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Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik ilgi boyutu puanları ile davranış ölçeği 
boyutlarından izleyici faaliyetler arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,502;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik ilgi boyutu puanları ile davranış ölçeği 
boyutlarından siyasal farkındalık arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,403;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik ilgi boyutu puanları ile davranış ölçeği 
boyutlarından geçiş faaliyetleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,422;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik ilgi boyutu puanları ile davranış ölçeği 
boyutlarından gladyatör faaliyetleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,311;p<,01). 

 

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyaset ve Coğrafya ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- 
Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Tablo 4.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyaset ve Coğrafya ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- Pearson 
Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar 
Siyaset ve 
Coğrafya 

İzleyici 
Faaliyetler 

Siyasal 
Farkındalık Geçiş Faaliyetleri 

Gladyatör 
Faaliyetler 

Siyaset ve 
Coğrafya 

r 1 ,060 ,457** ,179** -,010 

p  ,180 ,000 ,000 ,831 

N 507 507 507 507 507 

 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile 
davranış ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir (r=,060;p>,05). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile 
davranış ölçeği boyutlarından siyasal farkındalık boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir (r=,457;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile 
davranış ölçeği boyutlarından geçiş faaliyetleri arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,179;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile 
davranış ölçeği boyutlarından gladyatör faaliyetler boyutu arasında negatif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=-,010;p>,05). 
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Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyasal Katılım Boyutu ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- 
Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Tablo 5.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyasal Katılım Boyutu ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- Pearson 
Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar Siyasal Katılım 
İzleyici 
Faaliyetler 

Siyasal 
Farkındalık Geçiş Faaliyetleri 

Gladyatör 
Faaliyetler 

Siyasal Katılım 

r 1 ,069 -,103* ,024 ,031 

p  ,122 ,020 ,596 ,481 

N 507 507 507 507 507 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (r=,069;p>,05).  

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından siyasal farkındalık boyutu arasında negatif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=-,103;p<,05).  

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından geçiş faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (r=,024;p>,05).  

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından gladyatör faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (r=,031;p>,05). 

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyasal Etki Boyutu ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- 
Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Tablo 6.  

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Siyasal Etki Boyutu ile Politik Davranışları Arasındaki İlişki- Pearson 
Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar Siyasal Etki 
İzleyici 
Faaliyetler 

Siyasal 
Farkındalık Geçiş Faaliyetleri 

Gladyatör 
Faaliyetler 

Siyasal Etki 

r 1 ,169** ,392** ,297** ,102* 

p  ,000 ,000 ,000 ,022 

N 507 507 507 507 507 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal etki etki boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,169;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal etki etki boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından siyasal farkındalık boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (r=,392;p<,01). 
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Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal etki etki boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından geçiş faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,297;p<,01). 

Coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal etki etki boyutu puanları ile davranış 
ölçeği boyutlarından gladyatör faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir (r=,102;p<,05). 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları coğrafya lisans öğrencilerinin duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik ilgi boyutu 
puanları ile davranış ölçeği boyutlarından izleyici faaliyetler, siyasal farkındalık, geçiş faaliyetleri ve 
gladyatör faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyaset ve coğrafya boyutu puanları ile davranış ölçeği boyutlarından 
izleyici faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki; siyasal farkındalık 
boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri boyutu arasında pozitif 
yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında negatif yönlü, zayıf ve anlamlı 
olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Duyuşsal eğilimler ölçeğinin siyasal katılım boyutu puanları ile davranış ölçeği boyutlarından izleyici 
faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki; siyasal farkındalık boyutu 
arasında negatif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve 
anlamlı olmayan bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı olmayan bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Duyuşsal eğilimler ölçeğinin politik etki boyutu puanları ile davranış ölçeği boyutlarından izleyici 
faaliyetler boyutu arasında pozitif yönlü zayıf ve anlamlı bir ilişki; siyasal farkındalık boyutu arasında pozitif 
yönlü orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki; geçiş faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve 
anlamlı bir ilişki; gladyatör faaliyetleri boyutu arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir.  

Bu sonuçlara göre, coğrafya lisans öğrencilerine verilecek politik okuryazarlık eğitiminin öğrencilerin 
politik tutumlarını geliştirmesi ve gerçek yaşamda davranışa dönüştürecek nitelikte planlanması 
önerilmektedir. 
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Özet 

Hangi kademede olursa olsun eğitim siteminin temelini öğretim programları oluşturmaktadır. Öğretim 
programları süreç sonucunda varılmak istenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde,  içeriklerin öğretilmesinde ve 
nihayetinde tüm bunların ne kadar sürede yapılması gerektiği konusunda bir rehber vazifesi görmektedir. Bilgi 
çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında toplumsal, teknoloji ve bilim alanında hızlı bir değişim 
yaşanmaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan ve yanı zamanda onun inşasında baş aktör 
olan eğitim öğretim faaliyetleri de bu değişimden etkilenmektedir. Bu değişimin ilk yaşandığı alanlardan biri 
öğretim programlarıdır. Zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak ve ihtiyaca cevap vermek adına 
tüm öğretim programlarında olduğu gibi lisans programlarında da zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. 
Bu değişikliklerin en sonuncusu ise 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından eğitim fakültelerindeki yirmibeş (25) lisans programında yapılarak, gerek içerik 
gerekse ders türlerinde ve ders saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik yapılan bu yirmibeş (25) lisans 
programlarından biri de sosyal bilgilerdir. Bu çalışmanın amacı da 2006 ve 2018 sosyal bilgiler Lisans 
programlarını inceleyerek sosyal bilgiler lisans programı içerisinde yer alan derslerden biri olan coğrafya ders 
sayısında ve saatlerinde meydana gelen değişmeleri belirlemektedir. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu bağlamda 2006 ve 2018 yıllarına ait sosyal 
bilgiler lisans programları incelenmiştir. Çalışmada şu alt problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır: 

 A) 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program içerisindeki oranı ne 
kadardır? 

B) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program içerisindeki oranı ne 
kadardır? 

C) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı ile 
coğrafya bilimine ait derslerin sayısında ve ders saatlerinde ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir? 

D) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulama konulan sosyal bilgiler lisans programı içerisinde 
yer alan coğrafya bilimine ait derslerin ağırlıkları ilköğretim kademesinde uygulanmakta olan sosyal bilgiler 
öğretim programında yer alan coğrafya grubuna ait dersleri karşılayacak düzeyde midir? 

Çalışma sonucunda son değişiklik ile sosyal bilgiler lisans programı içerisinde yer alan coğrafya derslerinde 
hem ders sayısı olarak hem de ders saatleri sayısında bir önceki lisans programına göre bir azalmanın olduğu, 
bazı dersler müfredattan çıkartılırken bazı derslerin son müfredata eklendiği ve bazı derslerin ise isimlerinde 
değişikliklerin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Lisans Programı, Eğitim Öğretim. 
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COMPARISON OF GEOGRAPHY COURSES IN 2006 AND 2018 UNDERGRADUATE PROGRAMS IN 
SOCIAL STUDIES TEACHING 

Abstract 

At all levels, curriculum is the basis of the educational system. The curricula serve as a guide for achieving 
the objectives targeted during the process, for teaching content and ultimately for making decisions about the 
duration for the intended teaching and goal achievement. There are rapid changes in social, technological and 
scientific fields in today's world which is deemed the information age. Education and training activities, the 
indispensable part and concurrently the main actor in the construction of social life, are also affected by this 
change. One of the areas where this change is extensively experienced is the curriculum. 

Just like the other educational programs, undergraduate programs also undergo change from time to time 
in order to adapt to changing conditions and respond to needs. The last of these changes was made by the 
Council of Higher Education to be implemented in twenty-five (25) undergraduate programs in the faculties of 
education as of the 2018-2019 academic year and related content; course types and course hours were 
changed. Social Studies is included among these twenty-five (25) undergraduate programs that have 
undergone changes. This study aimed to identify the changes in the number and hours of Geography courses 
which is one of the courses in the Social Studies Undergraduate Program by investigating the 2006 and 2018 
Social Studies Undergraduate programs. In this context, the study explored the Social Studies Undergraduate 
programs of 2016 and 2018 by utilizing the document analysis method, one of the qualitative research 
methods. In the study, answers to the following sub-problems were sought: 

A) Which geography courses were included in the Social Studies undergraduate program that was 
implemented from 2006-2007 academic year and what was the ratio of these courses in the program? 

B) Which geography courses are included in the Social Studies undergraduate program that has been put 
into practice as of the 2018-2019 academic year and what is the ratio of these courses in the program? 

C) What kind of changes have occurred in the number and course hours of geography courses as a result of 
the Social Studies undergraduate program introduced since the 2018-2019 academic year? 

D) Are geography course weights in the Social Studies undergraduate program applied since the 2018-
2019 academic year sufficient to cover the Geography Group courses in the Social Studies curriculum 
implemented at primary education levels? 

Compared to the previous undergraduate program, the study identified a decrease in the geography courses 
both in terms of the number of courses and the course hours included in the present Social Studies 
undergraduate program and it was determined that while some courses were removed from the curriculum 
some others were added and titles of some courses were changed.  

Keywords: Geography, Social Studies, Undergraduate Program, Education and training. 

Giriş 

En temel anlamı ile eğitim çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerini almaları için gerekli bilgi, 
beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında, doğrudan veya 
dolaylı yardım etme olarak tanımlanabilir. Eğitimin temel amacı öncelikle iyi, dürüst, ahlaklı ve duyarlı 
bireyler yetiştirmektir. Genel olarak eğitim denilince akla okul, öğretmen ve öğrenci üçlemesi gelir (Tonga, 
2012). Bu üçlü içerisinde en önemli görev ise öğretmenlere düşmektedir. Zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu 
ülkemizde çocuklar aileleri ve evlerinden çok okulda öğretmenleri ile vakit geçirmektedirler. Çocukluk 
döneminin ilk yıllarında verilen eğitim ile bireye bilgi ve beceriler kazandırılırken aynı zamanda birey 
eğitim hayatının diğer aşamalarına da hazırlanmaktadır. Tam da bu noktada yine öğretmenin rolü ve önemi 
karşımıza çıkmaktadır.  

Öğretmenleri yetiştiren, onları birer eğitimci olmaya hazırlayan kurumların başında üniversitelerin 
eğitim fakülteleri ile bu fakültelerde yer alan programlar gelmektedir. Bu fakültelerin amacı nitelikli 
eğitimciler yetiştirmektir. Alan bilgisi, pedagojik konular ve genel kültür yönünden gerekli donanımlara 
sahip, mesleğini seven, yaşadığı toplumun kültürel değerlerini benimsemiş ve sahiplenmiş, gelişime ve 
araştırmaya açık öğretmenler yetiştirmek oldukça önem taşımaktadır. İyi yetiştirilmiş öğretmenler 
gelecekteki öğrencileri için her anlamda fırsat olacaktır.  

Günümüz dünyasında pek çok şey teknolojik ve bilimsel yeniliklere de bağlı olarak oldukça hızlı değişim 
ve gelişme göstermektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri de bu değişim ve gelişim sürecinden etkilenmektedir. 
Öğretim programları bu yenilenme ve değişim sürecinden etkilenenler arasındadır. Eğitimin tüm 
kademelerindeki öğretim programlarında olduğu gibi lisans programlarında da zaman zaman değişikliğe 
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gidilmiştir. Bu değişikliklerin amacı yıllar içinde meydana gelen değişim ve gelişmelere bağlı olarak 
bulunduğumuz zamana ayak uydurmak ve ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmektir. Yapılan değişikliklerin 
sonuncusu ise Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eğitim fakültelerinin yirmi beş (25) lisans programında 
gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulamaya koyulan bu yeni 
programla hem ders saatlerinde hem de ders içerik ve çeşitlerinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Değişikliğe 
uğrayan bu yirmi beş (25) program arasında sosyal bilgiler lisans programı da bulunmaktadır. Ülkemizdeki 
sosyal bilgiler lisans programlarının tarihi seyrine kabaca bir göz atacak olursak şu şekilde özetlenebilir. 

 1968’de sosyal bilgiler dersinin okutulmasına karar verilince ortaokul öğretmeni yetiştiren eğitim 
enstitülerinin –ki sayısı o sıra 5’ti (Gazi, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Buca)- edebiyat bölümlerinde 3 yıllık bu 
isimle yeni programlar açıldı. Bu uygulama eğitim enstitülerin “Yüksek Öğretmen Okulları” adını alarak 
yeniden yapılandığı 1978’e kadar sürdü. 1998’de 8 yıllık ilköğretimin zorunlu olmasının getirdiği bir sonuç 
olarak, eğitim fakültelerinin yapılanması ile “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” programı –aradan geçen 20 yıl 
sonra- yeniden açıldı (İnan, 2014). Günümüze gelindiğinde ise Yüksek Öğretim Kurulu verilerine göre 2018 
yılı itibariyle 60’ı Türkiye’deki devlet üniversiteleri, 7’si Kıbrıs’taki üniversitelerde bulunmak üzere toplam 
67 üniversitede Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı mevcuttur.  

Çalışmanın Amacı 

XX. yüzyıl boyunca sosyal bilgiler’in birbirinden farklı tanımları yapılmıştır. Bu nedenle sosyal bilgiler 
öğretiminin amaç, içerik ve yönteminin ne olması gerektiği üzerinde uzun süre ortak bir düşünce 
sağlanamamıştır. ABD’de sosyal bilgiler eğitiminde etkili kuruluşlardan biri olan Sosyal Bilgiler Ulusal 
Konseyi (NCSS) 1992 yılında bu alandaki tartışmalara son vermek amacıyla sosyal bilgilerin kapsamlı bir 
tanımını yapmıştır (Öztürk, 2009). 

“Sosyal Bilgiler, sosyal ve beşeri bilimler vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kaynaştıran bir 
çalışmadır. Okul programı içerisinde Sosyal Bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, coğrafya, tarih, hukuk, 
felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, din ve sosyolojinin yanı sıra beşeri bilimler, matematik ve doğa bilimlerinden 
kendine mal ettiği içerik üzerinde sistematik ve eşgüdümlü bir çalışma sağlar (Savage ve Amstrong, 1996;akt. 
Öztürk, 2009). 

Tamımdan da anlaşılacağı üzere sosyal bilgiler içeriğini sosyal ve beşeri alanlara ait farklı bilimlerden 
almaktadır. Bu bilimlerden biri de coğrafyadır. Bu çalışmanın amacı da 2006 ve 2018 sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programını karşılaştırarak bu programlarda yer alan coğrafya derslerinin içerik ve ders 
saatlerinde meydana gelen değişimi ortaya koymaktır. Araştırmada bu aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

A) 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program içerisindeki oranı ne 
kadardır? 

B) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program içerisindeki oranı ne 
kadardır? 

C) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı ile 
coğrafya bilimine ait derslerin sayısında ve ders saatlerinde ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir? 

D) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulama konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde yer alan coğrafya bilimine ait derslerin ağırlıkları ilköğretim kademesinde uygulanmakta olan 
sosyal bilgiler öğretim programında yer alan coğrafya grubuna ait dersleri karşılayacak düzeyde midir? 

Yöntem 

Bu çalışma nitel araştırma deseni benimsenerek yapılmıştır.  Araştırmada veri toplanması amacıyla 
doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2016).”  Nitel araştırmalarda 
etkili bir biçimde kullanılması gereken kaynaklardan biri olan doküman incelemesi yönteminde araştırmacı 
ihtiyacı olan veriye gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan ulaşabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
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Bu çalışmada da doküman incelemesi olarak YÖK tarafından 2006-2007 ve 2018-2019 eğitim öğretim 
yıllarında uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programları ayrı ayrı incelenmiş, alt problemlere uygun 
olarak yapılan analizlerden bulgular elde edilmiştir.  

2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarına Genel Bakış 

İlk defa 1968 yılında sosyal bilgiler adıyla öğretim programında bu dersin yer almasıyla birlikte sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesi de zorunlu hale gelmiştir (Tokcan ve Tangülü, 2019). 1968’den 
önceki yıllarda sosyal bilgiler öğretmen yetiştirme programlarından söz etmek mümkün değildir 
(Kaymakçı, 2012). Günümüze kadar değişik isimlerle ulaşsa da 1968’den beri sosyal bilgiler adıyla bir 
dersin öğretim programında yer almasına rağmen bu dersi öğretecek öğretmenleri yetiştirecek olan sosyal 
bilgiler öğretmenliği programı ancak 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren lisans programları arasında 
yer alabilmiştir. Cumhuriyet döneminde ülkemizde bu dersi veya bu ders kapsamında kabul edilecek 
dersleri öğretecek öğretmenler 1980’li yıllara kadar üç yıllık eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları 
dâhilinde yetiştirilirken, 1982 yılında çıkartılan bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile öğretmen 
yetiştiren tüm yükseköğretim kurumlarının üniversite çatısı altında toplanıp eğitim fakültelerinin ilgili 
bölümlerine bağlanmasıyla sosyal bilgiler öğretmenleri de sosyal bilimler eğitimi bölümüne bağlı tarih ve 
coğrafya eğitimi anabilim dallarında yetişmeye başlamıştır (Kaymakçı, 2012; Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK), 2007). Sosyal Bilgiler öğretmenlerini yetiştirmek üzere ayrı program ise 8 yıllık kesintisiz eğitime 
geçiş ile birlikte YÖK’ün 1997 yılında yapmış olduğu eğitim fakültelerini yeniden yapılandırma ile birlikte 
ancak eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümü altında yürürlüğe girmiştir. YÖK’ün 1997 yılında eğitim 
fakültelerinde yapmış olduğu bu yapılandırma ile ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe 
öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği gibi ilköğretim okullarında okutulan derslere yönelik 
öğretmen yetiştirme programları açılmış ve bu düzenlemenin hemen sonrasında 1997-1998 öğretim 
yılında bazı eğitim fakültelerinin bünyesinde ilk sosyal bilgiler öğretmenliği programları açılmış ve sayıları 
hızla artmıştır (Turan,2018). Böylece 1968’den beri sosyal bilgiler adı altında okullarda bir ders 
okutulmasına rağmen uzun süre boyunca bu dersi öğretecek öğretmenleri yetiştirecek ayrı bir programın 
olmaması sorunu da çözüme kavuşmuştur. 

Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programıyla ilgili düzenlemeler bundan sonraki dönemlerde 
de devam etmiştir. Bu kapsamda ilk defa 1997-1998 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler Lisans 
programı günümüze kadar 2006-2007 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında birinci sınıflardan itibaren 
uygulamaya konulan programlar ile iki defa değişiklik geçirmiştir. Her iki programda da dersler alan ve alan 
eğitimi dersleri/alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.  

2006 Sosyal Bilgiler Lisans programında okutulan 66 dersin 37’sini (% 56,07) alan bilgisi dersleri, 
14’ünü  (% 21, 21) genel kültür dersleri ve 15’ini de (% 22,72) öğretmenlik meslek bilgisi dersleri 
oluşturmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. 

2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Ders Gruplarına Göre Sayısı, 
Toplam Ders Saati, Toplam Kredisi ve Oranları. 

Dersler Ders 
Sayısı 

% Toplam 
Ders Saati 

% Topla
m Kredisi 

% 

Alan ve Alan Eğitimi  37 56,07 87 51,18 83 53,21 

Öğretmenlik Meslek 
Bilgisi 

14 21,21 35 20,59 32 20,51 

Genel Kültür 15 22,72 48 28,24 41 26,28 

Toplam 66 100,0
0 

170 100,0
0 

156 100,0
0 

Kaynak: YÖK, 2007. 

Bu ders gruplarının sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı içerisindeki toplam ders saati ve kredi 
ağırlıklarına bakıldığında, alan eğitimi derslerinin toplam ders saati ve kredi sayılarının ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Alan eğitimi derslerinden sonra sırasıyla genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri 
gelmektedir. Toplam 170 ders saatinden oluşan lisans programındaki derslerin 87 saatini (% 51,8) alan ve 
alan eğitimi dersleri, 48 saatini (% 28,24) genel kültür dersleri ve 35 saatini de öğretmenlik meslek bilgisi 
dersleri (% 20,59) oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu lisans programından mezun olabilmesi için gerekli olan 
156 kredinin  83 kredisini (% 53,21) alan ve alan eğitimi dersleri, 41 kredisini (%26,28) genel kültür 
dersleri ve 32 kredisini (%20,51) ise öğretmenlik meslek bilgisi dersleri oluşturmaktadır. 
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2018 sosyal bilgiler lisans programında yer alan dersler alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür 
dersleri olmak üzere 2006 sosyal bilgiler lisans programına benzer şekilde üç grupta toplanmıştır (Tablo 
2).   

Tablo 2 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Ders Gruplarına Göre Sayısı, 
Toplam Ders Saati, Toplam Kredisi ve Oranları 

Dersler Sayıs
ı 

% Toplam 
Ders Saati 

% Toplam 
Kredisi 

% 

Alan Eğitimi 34 50,00 70 45,45 70 47,62 
Meslek Bilgisi 22 32,35 56 36,36 50 34,01 

Genel Kültür 12 17,65 28 18,18 27 18,37 

Toplam 68 100,0
0 

154 100,0
0 

147 100,0
0 

Kaynak: YÖK, 2018. 

2018 lisans programında yer alan 68 dersin 34’ünü (% 50) alan eğitimi, 22’sini (% 32,35) meslek bilgisi 
ve 12’sini (% 17,65) ise genel kültür dersleri oluşturmaktadır (Tablo 2). 

2018 lisans programında toplam ders sayısı 2006 lisans programına göre artmasına rağmen, toplam 
ders saatinde ve kredi miktarı azalmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenliği 2006 yılı lisans programında toplam 
170 olan ders saati 2018 yılı lisans programında yaklaşık % 9, 4 oranında azalmayla 154 saate düşmüştür. 
Toplam 154 ders saatinden oluşan 2018 lisans programındaki derslerin 70 saati (% 45,45) alan eğitimi 
dersleri, 56 saati (% 36,36) meslek bilgisi dersleri ve 28 saati de kültür derslerinden (% 20,59) 
oluşmaktadır (Tablo 2). 2018 lisans programında 2006 lisans programına göre toplam ders saatleri 
içerisinde alan eğitimi ve genel kültür derslerinin ağırlığı azalırken, meslek bilgisinin ağırlığı ise artmıştır 
(Tablo 1 ve 2). Toplam ders saati ile birlikte program içerisinde alan ve alan eğitimine ile ilgili olan ders 
ağırlığının azaltılması program hazırlayanların sosyal bilgilerin kendine özgü disiplinler arası niteliğini 
dikkate almadıklarını ortaya koymaktadır (Turan, 2018). Bu durum sosyal bilgilerin disiplinler arası olma 
niteliğini yansıtan bazı bilim dallarına ait derslerin 2018 sosyal bilgiler lisans programından çıkarılması 
sonucunu doğurmuştur. 

Bulgular 

A) 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans 
programı içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program 
içerisindeki oranı ne kadardır? 

2006 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı içerisinde Genel Fiziki Coğrafya, Türkiye Fiziki 
Coğrafyası, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası, 
Siyasi Coğrafya ve Günümüz Dünya Sorunları olmak üzere coğrafya grubuna ait 7 ders yer almaktaydı. 2006 
lisans programında toplam 66 dersin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2006 lisans programının % 
10, 60’ını coğrafya grubu dersleri oluşturmaktadır. Bu 7 dersin toplam ders saati ve kredi sayısı ise 18’dir 
(Tablo 3). 
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Tablo 3 

  2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı İçerisinde Yer Alan Coğrafya Derslerinin Ders Saati ve 
Kredi Sayıları. 

Dersin Adı T U K 
Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 
Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 4 0 4 

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 2 0 2 
Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 
Siyasi Coğrafya 2 0 2 
Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 
Toplam 18 0 18 

Kaynak: YÖK, 2007 

Coğrafya grubu dersleri sosyal bilgilere kaynaklık eden derslerden olduğu için alan dersleri içerisinde 
yer almaktadır. 2006 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı toplam 170 ders saatinden oluşmakta ve 
bu ders saati sayısının 87 saatini alan ve alan eğitimi dersleri oluşturmaktadır. Buna göre coğrafya grubu 
derslerinin lisans programı içerisindeki ders saati oranı % 10,60 ve alan ve alan eğitimi içerisindeki ders 
saati oranı ise % 20,70’dir. Bu oranlara göre coğrafya grubu dersleri alan ve alan eğitimi içerisinde yer alan 
sosyal bilimler/sosyal bilgiler ve tarih grubu derslerinden sonra gelmektedir ve bu oranlara göre coğrafya 
grubu derslerinin lisans programı içerisindeki ağırlığı oldukça yetersizdir. Oysa son yıllarda teknolojik ve 
ekonomik gelişmelerin yerküreyi bir köy haline dönüştürmüş ve insanların dünya ülkelerini daha iyi 
tanımasının zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle insan hayatının her aşamasında faydalı olabilecek bilgiler 
veren coğrafya öğretimi 21. yüzyıl dünyasında daha önem kazanacaktır (Özav, 2001).  

B) 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde coğrafya bilimine ait hangi dersler yer almaktadır ve bu derslerin program içerisindeki 
oranı ne kadardır? 

2018-2019 eğitim öğretim yılında birinci sınıflardan başlayarak kademeli bir şekilde uygulamaya 
konulan 2018 sosyal bilgiler lisans programı içerisinde Genel Fiziki Coğrafya, Genel Beşeri ve Ekonomik 
Coğrafya, Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası, Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Siyasi Coğrafya ve 
Türkiye Jeopolitiği, Afetler ve Afet Yönetimi olmak 6 coğrafya grubu dersi yer almaktadır.  2018 lisans 
programında toplam 68 dersin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu lisans programının % 8,80’ni 
coğrafya grubu dersleri oluşturmaktadır. Bu 6 dersin toplam ders saati ve kredi sayısı ise 12’dir (Tablo 4). 

Tablo 4 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı İçerisinde Yer Alan Coğrafya Derslerinin Ders Saati ve 
Kredi Sayıları 

Dersin Adı T U K 
Genel Fiziki Coğrafya 2 0 2 
Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası 2 0 2 
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 2 0 2 
Türkiye’nin Beşeri ve Ek Coğrafyası 2 0 2 

Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği 2 0 2 

Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 2 

Toplam 12 0 12 

Kaynak: YÖK, 2018 

Daha öncede ifade edildiği gibi 2018 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı toplam 154 ders 
saatinden oluşmakta ve bu ders saatinin 70 saatini alan eğitimi dersleri oluşturmaktadır. Buna göre 
coğrafya grubu derslerinin lisans programı içerisindeki toplam ders saati oranı % 7,80 ve alan eğitimi 
içerisindeki ders saati oranı ise % 17, 10’dur. Bu oranlara göre coğrafya grubu dersleri alan eğitimi 
içerisinde yer alan sosyal bilimler/sosyal bilgiler ve tarih grubu derslerinden sonra gelmektedir. Bu 
derslerden sosyal bilimler/sosyal bilgiler grubuna ait derslerin toplam saat sayısı 24 olup, bu ders 
grubunun lisans programı içerisindeki ders saati oranı % 15,60 ve alan eğitimi içerisindeki ders saati oranı 
ise % 34, 30’dur. Tarih grubu derslerinin toplam saat sayısı 18 olup, bu ders grubunun lisans programı 
içerisindeki ders saati oranı 11,7 ve alan eğitimi içerisindeki ders saati oranı ise % 25,70’dir.  
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 C) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sosyal Bbilgiler lisans 
programı ile Coğrafya bilimine ait derslerin sayısında ve ders saatlerinde ne gibi değişiklikler 
meydana gelmiştir? 

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programında coğrafya grubu derslerinin hem sayı hem de ders saati sayısı olarak 2006 
lisans programına göre azaldığı görülmektedir. Yine son lisans programında yapılan değişikliklerden biri 
de coğrafya grubu içerisinde yer alan derslerden biri müfredattan çıkartılırken, yeni bir ders müfredata 
eklenmiş, bir dersin isminde ise değişiklik yapılarak içeriği daha da genişletilmiştir (Tablo 5). 

 

Tablo 5 

  2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları İçerisinde Yer Alan Coğrafya Derslerinin 
Ders Saati ve Kredi Sayılarının Karşılaştırılması 

2006 2018 

Dersin Adı T U K Dersin Adı T U K 

Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 Genel Fiziki Coğrafya 2 0 2 

Türkiye Fiziki   
Coğrafyası 

2 0 2 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 

Genel Beşeri ve Ek. 
Coğrafyası 

4 0 4 Genel Beşeri ve Ek. 
Coğrafyası 

2 0 2 

Türkiye Beşeri ve Ek. 
Coğrafyası 

2 0 2 Türkiye Beşeri ve Ek. 
Coğrafyası 

2 0 2 

Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 Siyasi Coğrafya ve 
Türkiye Jeopolitiği 

2 0 2 

Siyasi Coğrafya 2 0 2 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 2 

Günümüz Dünya 
Sorunları 

2 0 2 Toplam 1
2 

0 1
2 

Toplam 1
8 

0 1
8 

    

Kaynak: YÖK, 2007 ve 2018. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında yer alan genel fiziki coğrafya ile genel beşeri ve 
ekonomik coğrafya derslerinin ders saatleri 2006 programında 4 iken 2018 programında 2 saate 
düşürülmüştür. 2006 lisans programında yer alan ülkeler coğrafyası müfredattan çıkartılmış,  günümüz 
dünya sorunları ise seçmeli dersler grubuna eklenmiştir. Bu değişikliklerin sonucunda 2006 programında 
toplam 18 olan coğrafya grubu ders saatleri % 33,33 oranında azaltılarak 2018 lisans programında 12 saate 
düşürülmüştür. 2018 lisans programında afetler ve afet yönetimi adlı yeni bir ders programa eklenirken, 
2006 lisans programında yer alan siyasi coğrafya dersinin ismi 2018 lisans programında siyasi coğrafya ve 
Türkiye Jeopolitiği olarak değiştirilmiş ve böylece içeriği genişletilmiştir (Tablo 5). 

2018 sosyal bilgiler lisans programında coğrafya grubu dersleri adına olumlu sayılabilecek değişiklik 
seçmeli derslerde yapılmıştır. 2006 lisans programında seçmeli ders ilgili anabilim dalında görev yapan 
akademisyenler tarafından belirlenirken, 2018 lisans programında okutulacak seçmeli dersler 
Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmiştir. 13 dersin yer aldığı alan eğitimi seçmeli dersin 5 tanesini 
coğrafya grubu dersleri oluşturmaktadır. Alan eğitimi seçmeli dersler içerisinde yer alan coğrafya grubu 
dersleri çevre eğitimi, günümüz dünya sorunları, harita bilgisi ve uygulamaları, küreselleşme ve toplum, 
Türkiye’nin ekonomik yapısı adlı derslerdir. Ayrıca genel kültür dersleri içerisinde ise Türk Kültür 
Coğrafyası adlı bir ders de yer almaktadır. Seçmeli dersler içerisinde coğrafya grubu için yelpazenin geniş 
tutulmuş olması coğrafya adına olumlu bir gelişme sayılabilir. 
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D) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulama konulan sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde yer alan coğrafya bilimine ait derslerin ağırlıkları ilköğretim kademesinde 
uygulanmakta olan sosyal bilgiler öğretim programında yer alan coğrafya grubuna ait dersleri 
karşılayacak düzeyde midir? 

İlkokul ve ortaokul kademesinde uygulanmakta olan mevcut sosyal bilgiler öğretim programı içerisinde 
coğrafya grubuna ait kazanımlar çeşitli öğrenme alanları altında toplanmıştır. Mevcut lisans programında 
yer alan coğrafya dersleri incelendiğinde ilkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan müfredatta yer alan 
bazı kazanımları karşılamada eksiklikler olduğu görülmektedir. 

4. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan kazanımlar insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanı altında 
toplanmış olup, bu kazanımlar ile mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi gibi harita becerileri ile 
tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.  

Lisans programı içerisinde yer alan zorunlu coğrafya dersleri yukarıda sayılan becerilerden harita ile 
ilgili becerileri kapsayacak düzeyde değildir. Ancak lisans programı içerisindeki seçmeli dersler grubunda 
yer alan harita bilgisi ve uygulamaları ile bu eksiklik giderilebilirken, bu dersin seçmeli olması ve dolaysıyla 
tüm sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından seçilememe durumu bu hususta bir sorun 
oluşturmaktadır.  

5. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan coğrafya dersi ile ilgili konular üretim, dağıtım ve tüketim 
ile küresel bağlantılar adlı öğrenme alanları içerisinde yer almaktadır. Sosyal bilgiler lisans programı 
içerisinde yer alan dersler üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanı altında yer alan kazanım ve becerileri 
kapsayacak düzeyde iken, küresel bağlantılar öğrenme alanı altında yer alan kazanımları açısından bir 
eksiklik söz konusudur. Zira bu öğrenme alanı içerisinde yer alan dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıma, 
farklı ülkeleri araştırma, Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri kavrama gibi 
kazanımları kapsayacak bir ders sosyal bilgiler lisans programı içerisinde bulunmamakla birlikte ülkeler 
coğrafyası adlı dersin yeni lisans programında kaldırılmış olması bu hususta önemli bir boşluk 
oluşturmaktadır. 

6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan coğrafya dersi ile ilgili kazanımlar insanlar, yerler ve 
çevreler, üretim, dağıtım ve tüketim ile küresel bağlantılar öğrenme alanları altında toplanmış olup, sosyal 
bilgiler lisans programında yer alan coğrafya dersleri genel olarak bu kazanımları karşılayacak düzeydedir.  

Sonuç ve Tartışma 

2006 ve 2018 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı karşılaştırıldığında 2006 lisans programında 
170 ders saati ve 156 kredi olan dersler 2018 lisans programında 154 ders saatine ve 147 krediye 
düşürülmüştür. Bu düşüş 2018 yılında tüm diğer eğitim fakültesi lisans programlarında genel olarak 
görülen bir durumdur. Bu durum 2018 öğretmenlik lisans programları ile daha az kredi ve saatle öğretmen 
adayı yetiştirileceği anlamına gelmektedir (Tokcan ve Tangülü, 2019). 

2018 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında meydana gelen bu düşüş alan eğitimi ve genel 
kültür ders gruplarında yer alan bazı derslerin sayılarında ve der saatlerinde azalmalara neden olmuştur. 
Bu azalmanın yaşandığı derslerden biri de coğrafya grubu dersleridir. 2006 programında toplam 18 saat 
olan coğrafya grubu derslerinin saati 2018 programında 12 saate düşürülmüştür. Yine 2006 programında 
4’er saat olan genel fiziki coğrafya ile genel beşeri ve ekonomik coğrafya derslerinin ders saatleri 2018 
programında 2’şer saate düşürülmüştür. Yine 2006 programında yer alan ülkeler coğrafyası dersine 2018 
programında yer verilmezken, önceki programda zorunlu derslerden olan günümüz dünya sorunları dersi 
seçmeli dersler grubuna eklenmiştir. Siyasi Coğrafya adıyla 2006 programında yer alan ders ise 2018 
programında Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği olarak değiştirilmiştir. Ayrıca alan eğitimi seçmeli ders 
grubu içerisinde coğrafya grubu derslerine geniş ölçüde yer verilmiştir. 

 Ortaöğretim kademesinden sonra yükseköğretimde de 2018 lisans programında da coğrafya grubu 
derslerinin ve saatlerinin azaltılması coğrafya öğretimi adına olumsuz bir gelişmedir. İnsanların mekanı 
algılama, çevreyi tanıma, kaynakları etkili ve planlı bir biçimde kullanma, ülkeler arası ilişkileri tanımada 
ve her şeyden önemlisi doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişkiyi anlamlandırmada önemli rol oynayan 
coğrafyanın önem kazandığı günümüz dünyasında coğrafya öğretimine gerekli önem verilmelidir. Bu 
nedenle en temel amacı etkili bir vatandaş yetiştirme olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin alan eğitiminde 
önemli rolü olan coğrafya ders sayısının ve saatlerinin arttırılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda: 

- Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya dersi Beşeri Coğrafya ve Ekonomik Coğrafya olmak üzere iki 
ders şeklinde programda düzenlenebilir. 
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-  Türkiye jeopolitiği dersinin son programda yer alması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, siyasi 
coğrafya ile birlikte değil de ayrı bir ders olarak programda yer alabilir. 

- Mevcut uygulanmakta olan ilköğretim sosyal bilgiler müfredatının kazanımlarını kapsayıcı bir 
lisans programı olması açısından sosyal bilgiler lisans programı içerisine Turizm Coğrafyası ve programdan 
çıkartılan Ülkeler Coğrafyası yerine ise Komşu Ülkeler coğrafyası dersleri eklenebilir. 

- Seçmeli dersler içerisinde harita bilgisi ve uygulamaları şeklinde bir dersin varlığı harita 
okuryazarlığı adına olumlu bir gelişme olmakla birlikte; coğrafya içerisinde gittikçe önem kazanan coğrafi 
bilgi sistemlerine (CBS) ayrıca programda yer verilmelidir. 

- Üniversitelerin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dallarında görev yapan coğrafyacı 
akademisyenlerin coğrafya derslerinin arttırılması adına genel kültür seçmeli ders grubuna yerel coğrafya, 
şehir coğrafyası gibi yerel ölçekte insanların yaşadıkları yerleri tanımalarına yardımcı olacak dersler 
eklenebilir. 

-  
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UYGULAYICI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN COĞRAFYA LİSANS PROGRAMLARINDA 
ARAZİ ÇALIŞMALARI SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ 

Prof. Dr. Yılmaz ARI,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, yari@bandirma.edu.tr 

Özet 

Her ne şekilde yapılırsa yapılsın arazi çalışmaları tarihsel olarak üniversite coğrafya eğitiminin önemli bir 
parçası olarak kabul edilir. Arazi çalışmalarının idari, pedagojik, finansal ve yasal gibi çok çeşitli boyutları 
vardır. Ancak lisans eğitimindeki arazi çalışmaları ile ilgili akademik çalışmalar oldukça kısıtlı sayıdadır ve 
var olan çalışmalar çoğunlukla arazi çalışmalarının pedagojik yönü üzerinde durmuştur. Türkçe literatürde 
konunun müfredattaki yeri, bu çalışmalarının finansmanı, idari yönü, öğrenim çıktıları ve ölçme ve 
değerlendirilmesi gibi diğer boyutları ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışma arazi 
çalışmalarını, Türkiye’deki lisans programlarında arazi çalışmaları yaptıran uygulayıcı öğretim üyelerinin 
gözünden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırma şu sorulara cevap aramaktadır: 
uygulayıcıların bakış açısı ile başarılı bir arazi çalışmasının önündeki engeller nelerdir? Arazi çalışmaları ile 
ilgili karşılaşılan temel sorunlar nelerdir? Bu sorunların bölümleri, fakülteleri ya da üniversiteleri 
ilgilendirenleri hangileridir? Uygulayıcı öğretim üyeleri, bu sorunların olası çözümleri konusunda ne 
düşünmektedir?  Bu amaçla hazırlanan bir anket Türkiye’deki coğrafya bölümleri ile coğrafya anabilim 
dallarına gönderilerek, bölüm ve anabilim dalı başkanlarınca cevaplanması istenmiştir. Ayrıca bölümlerde ya 
da anabilim dallarında arazi çalışmaları ile özdeşleşen bazı öğretim üyelerine ek olarak telefon mülakatı 
yapılarak, ek sorular sorulmuş ve böylece yeni veriler elde edilmiştir. Bu nitel veriler yorumlamacı 
yaklaşımlarla içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, bölüm ve anabilim dallarında arazi 
çalışmasının getirdiği yükün eşit ya da ona yakın olarak paylaşılmadığını; öğretim üyelerinin arazi 
çalışmalarının yasal boyutu ile ilgili önemli sorunlar yaşadığını; arazi çalışmalarının finansmanının birçok 
üniversitede farklı yollarla sağlanmasından dolayı öğrenci katılım sorunları olduğu; katılım sorunlarının 
ölçme ve değerlendirmede ek sorunlara yol açtığı; bu sorunların çoğu kere sistematik bir çözüm olmaksızın, 
uygulayıcı öğretim üyelerinin bireysel inisiyatifleriyle çözüldüğünü göstermektedir. Bütün bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için arazi çalışmalarının finansman, müfredattaki durum, içerik, ölçme ve 
değerlendirme gibi boyutlarının birlikte düşünülerek yeni düzenlemeler yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Arazi çalışmaları, coğrafya lisans müfredatı, yükseköğretimde coğrafya eğitimi 

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF FIELDWORK IN UNDERGRADUATE DEGREE PROGRAMS AS 
PORTRAYED BY FACULTY MEMBERS 

Abstract 

Regardless of how it is done, field studies are historically considered an important part of university 
geography education. Fieldwork has a wide range of dimensions, such as administrative, pedagogical, financial 
and legal. However, the number of academic studies related to field studies in undergraduate education is very 
limited and the existing studies have mostly focused on the pedagogical aspect of fieldwork. In the Turkish 
literature, studies on the role of fieldwork studies in the curriculum, financing of these studies, administrative 
aspects, learning outcomes, and other aspects of measurement and assessment have been mostly neglected. 
This study aims to investigate the problems of fieldwork in undergraduate degree programs of Turkish 
universities through the eyes of faculty members. In this context, the research seeks to answer the following 
questions: What are the obstacles to a successful fieldwork from the practitioners' perspective in geography 
undergraduate programs? What are the main problems encountered in fieldwork studies? What are the parts 
of these problems that concern departments, faculties or universities respectively? What do practitioners think 
about possible solutions to these problems? For this purpose, a questionnaire was prepared and sent to all 
geography and geography education departments and the chairs of the departments were asked to answer the 
survey. In addition, some faculty members identified with fieldwork studies in departments were interviewed 
by telephone, additional questions were asked and new data were obtained. These qualitative data were 
analyzed by content analysis method with interpretive approaches. The results indicate that the burden of 
fieldwork in the departments is not shared equally or close to it; that faculty members have significant 
problems with the legal aspect of fieldwork; that participation problems lead to additional problems in 
measurement and assessment. These problems are often solved without a systematic approach, by the 
individual initiative of the faculty members. In order to overcome all these problems, the role of fieldwork in 
providing the learning outcomes should be clarified by considering the different dimensions of the fieldwork  
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such as financing, place in the curriculum, content, measurement and assessment, and departments, faculties 
and universities should make new arrangements according to this new role. 

Keywords: Fieldwork, undergraduate curricula, geographic education in Higher education. 

Giriş 

Dünya’da hem de Türkiye’de coğrafyanın bir akademik disiplin olarak üniversitelerde okutulmaya 
başlandığı ilk zamanlardan beri arazi çalışmaları lisans coğrafya eğitiminin temel unsurlarından biri olarak 
görülmüştür. Arazi çalışmaları tıp stajının tıbbi bilimcilerce önemsendiği ölçüde önemsenmiştir (Maskall & 
Stokes, 2008). Hatta bazı araştırmacılar “arazi çalışmaları olmayan coğrafya bölümlerinin laboratuarı 
olmayan fen bölümleri gibi olduğunu” iddia etmiştir (Bland, Chambers, Donert & Thomas, 1996:165). Bu 
yüzden bütün Dünyada akademisyen coğrafyacılar arazi çalışmalarını önemsemiş ve bu çalışmaları 
derslerinde, ister diğer derslerin bir parçası olarak, isterse de bağımsız dersler olarak önemli bir öğretim 
aracı olarak kullanmışlardır. Farklı ülkelerde arazi çalışmalarının lisans programlarındaki durumunu 
inceleyen zengin bir literatür vardır ve bu literatür bir sonraki bölümde incelenecektir.  

Türkiye’de ise arazi çalışmalarının öneminin sürekli dillendirilmesine rağmen lisans programlarındaki 
arazi çalışmalarının durumunu ele alan az sayıda akademik çalışma vardır. Izbırak (1968) bu konuyu 
sistematik olarak ele aldığı öncü çalışmasında arazi araştırmalarının farklı yönlerine değinmiş ve 
aşamalarını tarif etmiştir. Bu çalışmadan sonra 2000’li yıllara kadar konu hakkında önemli sayılabilecek 
çalışmalar yapılmamıştır. Ancak bu tarihten sonra arazi çalışmaları ve derslerinin lisans programlarında ve 
okul coğrafyasında nasıl yer alması ve kullanılması gerektiği konusundaki akademik çalışmalar belirgin 
şekilde artmaya başlamıştır. Doğanay (2002) arazi çalışmalarının herhangi bir coğrafi çalışma için temel 
olduğunu belirterek hem üniversite hem de okul coğrafyasında arazi çalışmalarının önemli bir araç olarak 
kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Daha sonraki yıllarda birçok araştırma, arazi çalışmalarının okul 
coğrafyasına nasıl entegre edilmesi gerektiği üzerinde durmuş ve öğrencilerin coğrafi olayları gerçek 
dünyada öğrenebilmeleri için yapabilecek çeşitli arazi aktivitelerini tarif etmiştir (Alkış 2008; Atayeter & 
Tozkoparan 2014; Balcı, 2012; Garipağaoğlu, 2001; Kızılçaoğlu, 2003; Özay, 2003; Ünlü & Özdemir, 2018; 
Yılmaz, 1997). Bazı başka araştırmalar ise çeşitli rota planlama çalışmaları, arazi öğretiminin diğer 
metotlara göre üstünlüğünü, öğrencilerin ve öğretmen adaylarının arazi çalışmaları konusundaki algı ve 
düşüncelerini ortaya koyarak arazi çalışmalarının üniversite lisans programlarının müfredatına nasıl 
entegre edilebileceğini tartışmıştır (Arı, 2010a; 2010b; 2018; Aytaç, 2014; Çalışkan, 2008; 2011; 2015; 
Gökçe, 2009; Özgen, 2011; Şenol, 2018; Yıldırım & Arıbaş, 2017; Yılmaz & Bilgi, 2004; Zeren, 2015). Diğer 
yandan bir araştırma ve veri toplama yöntemi olarak arazi çalışmalarını ele alan akademik çalışmaların 
sayısı fazla değildir (Arı, 2014; Doğanay, 2002; Izbırak, 1968). 

Arazi çalışmaları coğrafyacılar tarafından oldukça önemsenmesi ve çeşitli şekillerde yapılmasına 
rağmen, lisans ders programlarında arazi çalışmalarının durumunu ele alan çalışma yok denecek kadar 
azdır. Literatürdeki bu eksiklik Türkiye’ye özgü olmayıp, başka birçok ülkede de arazi çalışmalarının lisans 
eğitimindeki yeri, durumu ve bunlarla ilgili ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verili çalışmalar halen kısıtlı 
sayıdadır (Wilson, Leydon & Wincentak, 2017). Daha geniş bir proje olarak düşünülen Türkiye’deki 
coğrafya lisans programlarında arazi çalışmalarının durumu içerisinde bu çalışma konu hakkında bölüm 
başkanları ve arazi çalışması yapan öğretim üyelerinin bakış açısı ile problemleri ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Bu kapsamda bölüm ve anabilim dalı başkanı coğrafyacılar ile arazi çalışması yaptıran 
coğrafyacılar, arazi çalışmaları ile ilgili problemlerin ne olduğunu düşünmektedir? Öğretim üyelerinin 
ortaya koyduğu görüşlere göre arazi çalışmaları ile ilgili problemler nasıl kavramlaştırılabilir? Literatürde 
önemsenen, ancak öğretim üyelerinin dillendirmediği konular nelerdir? Sonuçta öğretim üyeleri 
problemlerin çözümü için ne önermektedir? 

 

Yöntem 

Yukarıda söz edilen daha geniş proje için bir anket hazırlanarak Türkiye’deki tüm coğrafya ve coğrafya 
eğitimi anabilim dalları başkanlarına gönderilmiştir. Bu anket, arazi çalışmalarının planlanmasını, 
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müfredattaki durumunu, finansmanını, ölçme ve değerlendirilmesini anlamaya dönük bir anketti. Ankette 
21 çoktan seçmeli soru ve bir tane de açık uçlu sorulmuştur. Türkiye’de 2018 yılında öğrenci kabul eden 46 
lisans programındaki bölüm yetkililerine gönderilen anket, bunlardan 44’ü tarafından cevaplanarak 
tarafımıza gönderilmiştir. Açık uçlu soru ise 25 bölüm tarafından cevaplandırılmıştır. Bu çalışma işte o açık 
uçlu soruya verilen cevapların analizinden oluşmaktadır. Bu açık uçlu soruya verilen cevaplar içerik analizi 
yöntemi ile analiz edilerek kavramsallaştırılmıştır (Arı & Kaya, 2014). Nitel veri çerisinde en çok vurgu 
yapılan konular ile bahsedilmeyen konular tespit edilmiştir. Sonuçta tespit edilen konular ile ilgili çözüm 
önerilerine yer verilmiştir. 

 

Bulgular 

Öğretim Üyeleri Tarafından Tespit Edilen Problemler 

Arazide sağlık ve güvenlik sorunları 

Öğretim üyelerinin dikkat çektiği önemli sorunlarından biri arazi çalışması ile ilgili sağlık ve güvenlik 
riskleridir. Bu riskler seyahatle ilgili, öğrencilerin fiziki ya da mental hazır olunuşları, kazalarla ilgili 
olabileceği gibi; tehlikeli alanlarla ilgili (uçurumlar, bataklıklar, aşırı eğimli alanlar gibi) de olabilir. 
Öğrenciler ve öğretim üyeleri bu tür alanlarda yapılan arazi çalışmalarında eğer gerekli hazırlıları yapıp 
önlem almazlarsa bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşmaları muhtemel olacaktır. Öğretim üyelerinin bu 
konudaki görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“Arazi çalışmaları sırasında sağlık görevlisi temini sorundur. Olası bir sorunda adli vaka da taksirli suçla 
ders sorumluları yargılanır. Hukuki alt yapı ve bilgilendirme gerekir.”  

“Arazi çalışmasının iş güvenliği konusunda bazı sıkıntıları vardır. Örneğin arazide bir öğrencinin başına 
gelebilecek herhangi bir olumsuz olaydan iş güvenliği yasası sıralı amirleri sorumlu tutmaktadır. Bu amirler 
ders öğretim üyesinden başlamaktadır.”  

Kaynak (destek) yetersizliği 

Üniversitelerin arazi çalışmalarına ayırdığı maddi kaynakların yetersizliği dile getirilen en önemli 
sorunlardan biridir. Coğrafya bölümlerinde, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin arazi çalışması ile ilgili 
masraflarının ancak çok az bir kısmı üniversite tarafından ödenmektedir. Öğrenciler coğrafya bölümüne 
gelirken arazi çalışmaları masraflarının ek bir yük getireceği kendilerine ifade edilmemekte, bununla ilgili 
ek bir öğrenim ücreti de alınmamaktadır. Bu durumda arazi çalışmasının maliyeti üniversite tarafından 
karşılanamaması durumunda, büyük ölçüde öğrenciler tarafından karşılanması beklenmektedir. Bu durum 
da birçok farklı soruna neden olur. Öğrenci eğer maddi nedenlerle zorunlu bir arazi çalışmasına katılamazsa 
ne olacaktır? Eğer arazi çalışmaları maddi yetersizlikler nedeniyle yapılamıyorsa o zaman coğrafya 
programının öğrenim çıktıları için önemsenen arazi çalışmalarının durumu ne olacaktır? Öğrencilerin 
bazıları eğer maddi sebeplerle arazi çalışmalarına katılamazsa, bu durumda ölçme ve değerlendirme nasıl 
yapılacaktır? Bütün bunlardan dolayı maddi kaynak yetersizliği önemli bir konu olarak ifade edilmiştir. Bu 
ifadelerden bazıları şöyledir:  

“Üniversite öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğu ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerden 
geldiği için uzun süreli program uygulanamamaktadır. Dolaysıyla günübirlik programlar ile uygulama 
yapılmaktadır. Kamu veya özel sektör başvurularından da yeterli destek sağlanamadığı için faaliyetler 
gerçekleştirilirken zorluklar ile karşılaşılmaktadır.” 

“Arazi çalışmasını planlayan, arazi çalışmasının ve öğrencilerin seyahat boyunca tüm sorumluluğunu 
üstlenen ve zamanını harcayan, arazi çalışması boyunca ders yapan öğretim üyesi aynı zamanda arazi 
çalışması sırasındaki tüm masraflarını da kendisi ödemek zorundadır. Zira üniversitenin öğretim üyesine 
bu tür bir desteği yoktur.“ 

 “Gönüllü öğretim üyesi olarak 2000 yılından beri Türkiye’nin çeşitli bölgelerini kapsayan ve her biri en 
az 3000-4000 km yi bulan 13 gezi yapmış bulunmaktayım. bu geziler öğrencilerin kendi aralarında 
topladıkları paraların kendileri tarafından gezi için kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerin 
sağlık-kültür daire başkanlıklarının bu geziler için belli ölçülerde de olsa destek sağlaması bilim için bir 
katkı olarak değerlendirilecektir.”  

Üniversitelerin kurumsal destek eksikliği ve var olan desteklerin de azalması 

Öğretim üyelerinin sıkça ifade ettiği bir konu arazi çalışmalarının öneminin üniversite ve fakülte 
yöneticilerine anlatılamamış olmasıdır. Onlara göre üniversite yöneticileri arazi çalışmalarının coğrafya için 
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ne kadar önemli olduğunu anlamadıkları için gerekli ve yeterli desteği vermekten de uzaktırlar. Yeterli 
destek sağlanmaması da arazi çalışmaları ile ilgili başka birçok sorunu gündeme getirmektedir. Bir öğretim 
üyesi bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“ Günün koşullarına göre üniversitenin desteğinde aksamalar ve oransal değişiklikler meydana 
gelmektedir. Resmi ve stabil bir destek sistemi olmadığı için müfredata arazi çalışmaları dersinin 
yerleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Zira değişken durum söz konusu dersin reelde uygulanamayıp atıl 
duruma düşme riskini doğurmaktadır. Ne yazık ki birçok yoldan üniversite yönetimine bu çalışmaların 
önemi anlatılmaya çalışılsa da, fen bilimleri alanındaki bölümlerin laboratuvar çalışmaları gibi olmazsa 
olmaz bir ders etkinliğinden bahsedildiği konusunda fikir birliğine varılamamaktadır. Bu da bir öğretim 
yılında yapılan 8-10 arazi çalışması başvurusunun ancak günübirlik olan 3-4 tanesinin üniversitenin araç 
desteği ile yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Araç temininin mümkün olmadığı durumlarda maliyet çok 
arttığı için özellikle 3-5 günlük arazi planlarından vazgeçilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.” 

Öğretim üyelerinin verdiği cevaplardan, üniversitelerin zaten kısıtlı olan maddi desteklerinin de 
azalmaya başladığı, önceden verilen bazı desteklerin artık verilmediği ve verilmeyeceğinin de resmi olarak 
coğrafya bölümlerine iletildiği anlaşılmaktadır. Konu hakkında bir öğretim üyesinin ifadesi şöyledir: 

“Önceki yıllarda (2018 yılı öncesinde) üniversite arazi çalışmaları için araç, yakıt sağlamakta ve 
konaklamalı olan çalışmalar için de kumanya ve konaklama masraflarını karşılamaktaydı. Ancak 2018 
yılından itibaren üniversite imkansızlıklar nedeniyle bu konudaki desteği tamamen çektiğini; yapılması 
planlanan arazi çalışmalarının birim bütçesi ile (yani öğrencilerden) gerçekleştirilmesi gerektiğini 
bölümümüze dekanlık aracılığı ile iletti. Dolayısıyla bölümümüz de arazi çalışması için önceki müfredatta 
yer alan zorunlu ve 2 kredilik “Arazi Çalışması” dersini yeni müfredatta kaldırdı. Masrafları öğrencilerin 
karşıladığı bir arazi çalışmasının çok etik olmadığını düşündüğümüz için 2018 bahar döneminde hiç arazi 
çalışması gerçekleştirilmedi. Muhtemelen bu yıl da benzer bir durum olacaktır.”  

Motivasyon düşüklüğü/eksikliği ile ilgili sorunlar 

Bazı öğretim üyeleri de motivasyon kaybı nedeniyle arazi çalışmalarının eski önemini yitirdiğini ifade 
etmiştir. Bir öğretim üyesi durumu şu cümle ile ifade etmiştir: 

“Arazi çalışmaları, günümüz koşullarında hem finansal olarak zor olması hem de öğretim üyesi 
(yardımcısı zaten yok) ve öğrencilerin motivasyon düşüklüğü, arazide kontrol edilebilirliklerinin azalması 
nedeniyle eski önemini/anlamını yitirmiştir.”  

Öğretim üyelerinin özlük hakları ile ilgili sorunlar 

Öğretim üyelerinin özlük hakları dile getirilen önemli konulardan birisidir. Arazi çalışması yaptıran 
öğretim üyeleri, bu çalışmalarla ilgili maliyeti çok büyük oranda kendileri karşılamaktadır. Arazi 
çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinin çok zaman alıcı faaliyetler olması da beraberinde önemli 
sorunlar getirir. Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oldukça yüksektir. Coğrafya 
bölümlerinde bu oran olması gerekenin yaklaşık iki katıdır (Arı, 2018). Bu durum, öğretim üyelerinin 
zamanlarının çoğunda derse girmelerine neden olmaktadır. Dersler için harcanan bu zamana yanında arazi 
çalışmaları ile ilgili yapılan hazırlıklar ve arazi çalışmasında geçirilen zamanlar eklenince öğretim 
üyelerinin ağır bir ders yükü altında olduğu anlaşılmaktadır. Asıl ilginç olan, öğretim üyelerinin zamanının 
çoğunu harcadığı ders verme faaliyetleri ve arazi çalışması için harcanan zaman, bu öğretim üyelerinin 
akademik değerlendirilmesinde ve yükseltmelerde neredeyse hiç dikkate alınmamasıdır. Bu durum 
akademik yükseltmelerde esas alınan yayın faaliyetlerine yeterince zaman kalmamasına neden olmakta, 
yayın baskısı altında olan öğretim üyelerinin de yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir (Arı, 2013). Arazi 
çalışmalarının getirdiği idari zorluklar da bütün bu durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bir 
öğretim üyesi bu durumları şu cümlelerle ifade etmiştir:  

“Öte yandan saatlerce arazide (çoğu kere hafta sonları) tüm riskleriyle öğretmeye çalışan öğretim 
üyelerinin emekleri karşılıksızdır. Üniversite piyasalaşırken emeğin bundan ayrı düşünülmesi yanlıştır. 
Arazi çalışmalarının ders olarak verilmesinde diğer teorik derslere benzememesi de idari zorluklar da 
içermektedir. Her hafta arazi çalışması yapmak pratik değildir. Haftada 2 saatlik bir dersin ücretinin nasıl 
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tahakkuk ettirileceği belirsizdir. Daha zor olmasına rağmen uygulama olduğu için teorik dersin yarısı kadar 
ücretlendirilmektedir. Bu ders 7’şer saatlik 4 gezi ile 14 haftalık derse karşılık gelebilir. Bu da mümkün 
değildir.”  

Bürokrasi-yasal izin karmaşası  

Arazi çalışmaları için bazen bürokratik ve yasal zorluklar çıkarılmaktadır. Üniversiteler artık uzun 
dönemli arazi çalışmaları için araç desteklerini iyice azaltmıştır. Buna gerekçe olarak bazen güvenlik, 
tasarruf ve resmi izinlerle ilgili genelgeler gerekçe gösterilmektedir. Bir öğretim üyesi bu durumu şu 
cümlelerle ifade etmiştir:  

 “2012 yılında Konya’ya kadar uzanan bir arazi gezisi planladım. Üniversite araç temin etmedi. Bizde 
dışarıdan araç kiraladık. Masrafını öğrenci ile beraber geziye katılan öğretim elemanlarından sağladık. Araç 
kiralarken firmaya aracın güvenli olup olmadığı, trafiğin vd. istediği tüm belgelerin tamam olup olmadığını 
sorduk. Tamam hiçbir problem yok dediler. Yola çıktık. Cennet-Cehennem Obruklarını gezerken 2-3 kişi 
arabaya geldi ve TURSAB belgesi sordu. Şoför bu belgeyi gösteremedi. Biz üniversiteden aldığımız bunun 
mesleki açıdan bir arazi gezisi olduğunu gösterir belgeyi ibraz ettik. Yok belgeniz eksik diye bir evrak 
doldurdular. Bu belgeyi dolduranlar bunun ne olduğu ve sonucunun ne olacağı hakkında da bir bilgi 
vermediler. 2 ay sonra adıma geziyi ben düzenlediğim için 2000 lira ceza geldi. Cezayı ödedim. Bu cezanın 
haksız verildiği konusunda mahkemeye gittim. Kısacası parayı geri aldım ama bir sürü zaman alan ve can 
sıkan işlem. Bu arada otobüs firmasına hiçbir ceza kesilmedi.”  

Arazi çalışması derslerine müfredatta yer verememe sorunu 

Coğrafya biliminin çok boyutluluğu (Arı, 2008)  nedeniyle müfredatta yer verilmek zorunda olunan 
dersler nedeniyle arazi çalışması derslerine bazen yeterince yer verilmemektedir. Arazi çalışmalarının 
müfredatta yer almaksızın, teorik derslerin bir parçası olarak ya da uygulaması olarak verilebiliyor olması 
da müfredatta yer almasını engelleyebilmektedir. Eğitim fakültelerindeki coğrafya anabilim dallarlında ise 
müfredat YÖK tarafından, merkezi planlama ile tek tip müfredat olarak planlandığı için bölümlere bu 
konuda inisiyatif bırakılmamıştır. Ancak bölümler isterse ek seçmeli arazi çalışması dersi açabilmektedirler. 
Bu da yukarıda değinilen problemler nedeniyle çoğu kere gerçekleşmemektedir. Öğretim elemanları bu 
sorunları şu şekilde ifade etmişlerdir. 

“…eğitim Fakültelerinin programlarının geçen yıl değiştirilmesiyle yalnızca 2 saat olarak programda 
gözüken bir ders bulunmaktadır…” 

“…Ayrıca YÖK tarafından en son gönderilen müfredatta arazi çalışması dersi sadece 1 tane ve tek dönem 
olarak belirlenmiştir ve bu kapsamda araziye götürme zorunluluğu bile yoktur. Dolayısıyla bu etkinlik 
sadece sorumluluk sahibi hocaların üstüne kalmış durumdadır. Bu sorumluluğu her hocanın da aynı şekilde 
taşıdığını söyleyemeyiz.” 

Eğitimin önemli bir parçası olarak değil, gönüllük esaslı yapılması 

Birçok coğrafyacı arazi çalışmalarının coğrafya eğitiminin çok önemli bir parçası olduğunu ve 
coğrafyanın laboratuarının arazi olduğuna inanır. Arazi çalışmalarının coğrafyacılara önemli beceriler 
kazandırdığına inanılır. Ancak coğrafya bölümlerindeki uygulamalara bakıldığında böylesine önemsenen 
arazi çalışmalarının çoğu kere gönüllük esasıyla, belli bir içerik ve sistematikten uzak olarak gönüllülük 
esasıyla yapıldığı ve çoğu kere aynı öğretim üyelerinin gönüllü olarak arazi çalışmalarını yürüttüğü, eğer bu 
gönüllüler olmasa arazi çalışmalarının önemli ölçüde sekteye uğrayacağı anlaşılmaktadır (Arı, 2018). Bir 
öğretim üyesi bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bölümümüzde arazi çalışmaları; bölüm öğretim üyelerinin bu tür bir eğitim etkinliğinin sorumluluğunu 
ve yükünü üstlenme ve gerçekleştirme zorunluluğu olmamasına rağmen, öğretim üyelerinin kendi 
gayretleri ile ekstra zaman ve emek harcayarak düzenlenir ve gerçekleştirilir.”  

Arazi çalışması dersi içeriği ve yöntemi ile ilgili sorunlar  

Türk üniversitelerinde arazi çalışmaları ile ilgili en önemli sorunlardan birisi, arazi derslerinin içerik ve 
yöntemi ile ilgili sorunlardır. Dünyada coğrafya bölümü arazi çalışmaları artık 1950’lerde olduğu gibi 
öğretim üyesi merkezli, turistik gezi gibi yapılmamaktadır. Aksine öğrenci merkezli olarak yapılmaktadır. 
İçerik açısından da dersler gözlem yapma yerine, veri toplayan, ölçüm yapan, örnek toplayan, problem 
tespit eden ve bunların çözümünü arayan problem-temelli yaklaşımlarla yapılır duruma gelmiştir. Ancak 
Türkiye’de halen arazi çalışmaları gezi-gözlem olarak yapılmakta ve öğrenci katılımı sınırlı kalmaktadır. Bir 
öğretim üyesi bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: 
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“Derslikte nasıl konuyu anlatıyorsak, arazide anlatıyor, öğrencinin dinlemesini not tutmasını istiyoruz. 
Öğrencinin orada neyi algıladığını, nasıl algıladığını merak etmiyoruz. Arazideki etken ve süreçlerin 
hangilerinin ne düzeyde etkisini öğrencilerin fark ettiğini ölçmüyoruz. Biz sadece o gözlem noktası ile ilgili 
söylenmesi gerekenleri söylüyoruz. Öğrencinin sahayı (kayacı, bitkiyi, toprağı, morfolojiyi, arazi kullanımını 
vb) nasıl analiz ettiğini sabırla beklemiyoruz. Cevapları verip geçiyoruz.”  

Öğrenci sayılarının fazla olması  

Öğrenci sayılarının fazla olması ve sınıfların kalabalığı da arazi çalışmalarını kısıtladığı düşünülen 
önemli hususlardan biridir. Bir öğretim üyesi bunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bölüm kontenjanlarının 40’ın üzerinde olması ve araçların kapasitesini aştığı için her öğrenci arazi 
çalışmasına katılamamakta bu durum da büyük sorun teşkil etmektedir.”  

Tartışma: Öğretim Üyelerinin Değinmediği Sorunlar 

Öğretim üyelerinin görüşleri üniversite lisans programlarındaki arazi çalışması sorunlarını önemli 
ölçüde yansıtmaktadır. Ancak öğretim üyelerinin söyledikleri kadar söylemedikleri önemli konular da 
vardır. Bunlardan en önemlisi hiçbir öğretim üyesinin arazi çalışmalarının öğrenim çıktıları ile ilgili 
herhangi bir eksiklik tespit etmemiş olmasıdır. Oysaki arazi çalışması ile ilgili en önemli eksikliklerden 
birisi, öğrenim çıktılarının tespit edilmemesi ve bu yolla öğrencilerin arazi çalışması yolu ile hangi becerileri 
kazanacağının ortaya konulmamış olmasıdır (Arı, 2018). Bu becerilerin tespit edilmemiş olmasına 
değinilmediği gibi, bunlarla ilgili ölçme ve değerlendirmedeki eksikliklere de değinilmemiştir.  

Öğretim üyelerinin değinmediği bir başka konu da arazi çalışmasını hazırlayan ve uygulayan öğretim 
üyelerin konu hakkında yeterliliklerine değinilmemiş olmasıdır. Oysaki üniversitelerde yapılan arazi 
çalışmalarının çoğu az sayıdaki gönüllü öğretim elemanı tarafından yapılmakta, bazı öğretim üyeleri arazi 
çalışmasının getirdiği yükü paylaşma konusunda isteksiz davranmalarıdır (Arı, 2018). Bu isteksizlik bazen 
yasal bir gereklilik olmamasından bazen de öğretim üyelerinin arazi çalışması sırasında yapılacaklar ve 
öğrenciye kazandırılacak olan beceriler konusunda yeterli donanıma ve bilgi birikimine sahip olmamasıdır. 
Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, kendi eğitimi sırasında yeterli arazi çalışması yapmayan ve bu 
çalışmaların tekniklerini öğrenmeyen öğretim üyelerinin bu konuda isteksiz davrandıkları bilinmektedir 
(Arı, 2018). Sonuçta kendi eğitimi sırasında gerekli ve yeterli arazi çalışması eğitimi almayan öğretim 
elemanları, kendi öğrencilerine arazi çalışması yaptırtmakta ya isteksiz olmakta ya da ya da sadece 
prosedürleri tamamlamak için bu eğitimleri yaptırtmaktadır. 

Bir diğer konu arazi çalışmalarının içerik ve yöntemi ile ilgilidir. Sorumuzu cevaplayan öğretim üyeleri 
içerisinde sadece 1 tanesi arazi çalışmalarının içerikleri ve yöntemi ile ilgili sorunlar olduğunu ifade 
etmiştir. Bu öğretim üyesinin görüşüne yukarıda yer verilmiştir. Aynı öğretim üyesi bu sorunun nasıl 
çözülmesi gerektiğine dair görüşlerini de şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“Öğrenci önce kendi gözlemlerini yapmalı, [soruları] kendince cevaplamalıdır. Sonra bu cevaplar 
değerlendirilmelidir.  Araziden nasıl örnek alacağı örnek uygulamalar ile gösterilmelidir. Öğrencinin 
arazide bitkiyi, kayacı, morfolojiyi tanıması tek ve nihai hedef olmamalıdır. Öğrencinin bunları tanıması 
önemlidir. Ancak asıl önemli olan, teşhis ettiği kayaç veya bitkiden yola çıkarak ortam şartları  ve/veya 
paleocoğrafya hakkında bir çıkarımda bulunabilmelidir.  Nasıl kesit çıkaracağı, nasıl haritalama yapacağı 
örnek uygulamalar ile gösterilmelidir. Mümkün ise her gezi kamera ile etkinlikler kayıt altına alınmalıdır. 
Bu kayıtlar daha sonra öğrenciler ile birlikte izlenmelidir. Öğrenciler arazi ile ilgili kendi gözlem ve 
değerlendirmeler konusunda neler yaptığını, neleri yapamadığını tekrar görme fırsatı bulabilmelidir.”     

Bu öğretim üyesinin ortaya koyduğu yaklaşım aslında arazi çalışması konusunda dünyada meydana 
gelen değişimlerle uyumludur. Bu çalışmalar ilk başladığı zamanlardaki pasif öğrenci katılımı yerine, artık 
öğrencinin merkezde olduğu, öğretim üyesinin sadece rehberlik yaptığı bir şekle evirilmiştir. Artık arazi 
çalışmalarında öğrencilerin sadece gözlem yapması değil, aksine arazide problem tespit etmesi, bu 
probleme sebep olan doğal ya da kültürel olaylarla ilgili veri toplaması, problemin çözümü için olası 
seçenekleri ortaya koyması ve çözümü diğer katılımcılarla tartışması beklenmektedir. Yani arazi çalışmaları 
gezmek ve görmek şeklinde değil, tematik ve problem temelli olmak zorundadır. 
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Öğretim üyelerinin değinmediği bir diğer konu arazi çalışmalarının farklı metotları ile özellikle 
teknolojik gelişmelerden sonra, alternatif arazi çalışması yöntemlerinin varlığıdır. Mesela teknoloji destekli 
arazi çalışmaları, rehberli bireysel arazi çalışmaları, kalabalık sınıflarda arazi çalışmaları, gruplarla arazi 
çalışmaları gibi konulara değinilmemiştir. Oysaki üniversitelerin arazi çalışmalarına sağladığı kurumsal 
desteklerin azalmasından sonra gittikçe azalan, maliyeti artan ve yüksek öğrenci sayıları nedeniyle sayıları 
artan arazi çalışmalarını, oluşan bu yeni koşullarda yapmanın çeşitli yolları vardır. Öğretim üyeleri bu 
alternatif yollardan bahsetmemiş, arazi çalışmalarını, öğrencilerin araçlarla bazı coğrafi olguları göstermek 
için araziye götürülüp, istenen olguların görülüp, belli noktalarda coğrafi olgularla ya da olaylarla ilgili 
açıklama yapılıp, dönülmesini ön gören bir faaliyet olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Burada sadece arazi 
gezisi ya da arazi öğretimi yapılmakta olup, öğrencilerin arazideki coğrafi olay ya da olgularla, aktif ve 
katılımcı bir yöntemle etkileşim kurup, uygulamalı etkinliklerle coğrafi olayları tecrübe etmesini teşvik 
etmemektedir. 

Sonuç 

Coğrafya bölümü ya da coğrafya anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan örneklem grubunun verdiği 
cevaplardan, Türkiye üniversiteleri lisans programlarında arazi çalışmaları ile ilgili önemli problemler 
olduğu anlaşılmaktadır. Arazi çalışmaları için kurumsal ve maddi desteklerin verilmemesi; zaten verilen 
desteklerin zamanla azalması; arazi çalışmalarının gerekliliği ve coğrafya lisans eğitimi için taşıdığı önemin 
üniversite ya da fakülte yöneticilerine yeterince anlatılamaması; arazi çalışmalarının çok önemsenmesine 
rağmen birçok yerde müfredatta yer verilememesi, YÖK tarafından yapılan Eğitim Fakülteleri Coğrafya 
Anabilim Dallarında sadece 2 saatlik bir arazi dersi konulması ve bu derste de öğrencileri araziye götürme 
zorunluluğu olmaması önemli sorunlar olarak ortaya konulmuştur. 

Diğer yandan öğretim üyeleri arazi çalışmalarının kazandıracağı alana özgü ve genel becerilerin tespit 
edilmemiş olması; öğretim üyelerinin arazi çalışması konusundaki yetersizlikleri ve motivasyon eksikliği; 
arazi çalışmalarının öğrenci merkezli yapılıyor olması; arazi çalışmaları ile ilgili içerik ve yöntem 
eksiklikleri ve teknik ve teknolojik eksikliklerle ilgili sorunlara dikkat çekmemişlerdir. Arazi çalışmalarının 
lisans programlarında başarılı bir şekilde yer almasında kilit rol oynayan bu sorunlara dikkat çekilmemiş 
olması, aslında arazi çalışması ile ilgili problemlerin görünenden daha büyük olduğuna işaret etmektedir. 

Öğretim üyeleri, arazi çalışmaları ile ilgili tespit ettikleri sorunların çözülmesi için, üniversite 
yönetimlerinin arazi çalışmaları için daha fazla kurumsal ve maddi destek sağlanması, bunun için arazi 
çalışmalarının öneminin bu yöneticilere etkili bir şekilde anlatılması, arazi çalışması derslerinin sağlıklı bir 
şekilde yapılabilmesi için bu derslerin müfredatta zorunlu ders olarak yer alması gerektiğine inanmaktadır. 
Öğretim üyelerinin sorun olarak görmediği konularda yapılabilecekler ise başka bir çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır.  
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Özet 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının coğrafya disiplinine yönelik daha çok hangi metafor kategorilerine 
yöneldiklerini, hangi demografik öğelerin bu yönelimi etkilediğini ve bu konuda sahip oldukları genel algılarını 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
programlarında öğrenim gören 321 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Ölçme aracının ilk bölümünde 
değişkenlerle ilgili 10 soru, ikinci bölümünde ise öğretmen adaylarının metaforlara katılım derecelerini ortaya 
koyan 34 ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler, Likert türü olmak üzere 5 seçenekli şekilde düzenlenmiştir. 
Öğretmen adaylarına sunulan metaforlar, uzman görüşleri doğrultusunda 7 ana kategori altında toplanmıştır. 
Bu kategoriler, “Yol gösterici bilim olarak coğrafya”, “Yaşam kaynağı bilim olarak coğrafya”, “Tamamlayıcı 
öğelerin birleşimi olarak coğrafya”,  “Yaşanılan mekân olarak coğrafya” , “Bir eğlence boyutuyla coğrafya”,  
“Çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya”  ve “Fayda sağlayıcı bilim olarak coğrafya” olarak belirlenmiştir. Veri 
analizinde 7 kategoriye göre öğretmen adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri program/bölüm, sınıf 
düzeyleri, akademik not ortalamaları, yerleşim birimleri, coğrafi bölgeleri, mezun oldukları lise türü, 
izledikleri TV programları, sosyal medya kullanma durumları, anne ve baba eğitim düzeyleri açısından 
karşılaştırmalarda non-parametrik testlerden Mann Whithney-U testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının bölüm, sınıf, akademik not ortalamaları, sık izlenen 
televizyon programları ve sosyal medya kullanımları ile belirlenen kategoriler arasında anlamlı farklılık 
belirlenmiştir. Bazı değişkenler de ise anlamlı farklılık belirlenmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, metafor, sosyal bilgiler öğretmen adayları, sınıf öğretmenliği adayları. 

 

INVESTIGATION OF PRESERVICE TEACHERS' METAPHORS OF GEOGRAPHY 

DISCIPLINE IN TERMS OF SOME VARIABLES (A QUANTITATIVE STUDY) 

Abstract 

In this study, it has been aimed to reveal which metaphor categories that preservice teachers mostly focus 
on geography discipline, which demografic variables affect this orientation and their general perception. Data 
were collected from 321 preservice teachers studing in Primary School Teaching and Social Studies Teaching 
programs. The measuring tool consists of two parts. In the first part, there are questions about 10 demografic 
variables. In the second part there ara 34 phrases that require preservice teachers to demonstrate their 
participation in the metaphors produced for geography. These phrases arranged as Likert type with 5 options. 
The metaphors presented to preservice teachers were grouped under 7 main categories according to expert 
opinions. These categories are “Geography as a guiding science”, “Geography as a source of life science”, 
“Geography as a combination of complementary elements”, “Geography as a living space”, “Geography as an 
entertainment dimension”, “Geography as a diversity science” and “Geography as a beneficial science”. In the 
data analysis, the gender of the preservice teachers according to 7 categories, the program / department, class 
levels, academic grade point average, settlement units, geographical regions, the type of high school they 
graduated, the TV programs they watched, their social media usage status, and the education level of the 
parents Mann-Whitney-U test and Kruskal Wallis test were used. According to the findings, a significant 
difference was determined between the preservice teachers’ department, class, academic grade point averages, 
frequently used television programs and social media usage and the categories determined.  
No significant difference was determined in some variables. 

Keywords: Geography, metaphor, social studies preservice teachers, primary school preservice. 
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Giriş 

Bir kişinin, bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesi anlamına 
gelen “metafor” kelimesi, yunanca “metapherein” kelimesinden türemiştir (Levine, 2005). Morgan (1998, 
s.14) metaforu, “bir düşünce ve görme biçimi” olarak ifade etmiştir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere 
metaforlar, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu nasıl algılıyor ise, bunu benzetmeler kullanarak ifade 
etmesidir. Metaforların bir diğer fonksiyonu ise olayların yorumlanmasına ilişkin düşünceleri yapılandıran, 
yönlendiren ve kontrol eden zihinsel araçlardan biri olarak görülmesidir (Keçe, 2014). Başka bir ifade ile 
metaforlar soyut, açık olamayan zor düşünceleri ve kolay bir şekilde anlaşılamayan olguları tanımlamak 
için kullanılan yapılardır (Çelikten, 2006, s.281). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere metaforlar günlük 
yaşamın yanında birçok kavram, olgu ve düşüncenin de anlamlandırılmasında önemli bir role sahiptir. 

Son yıllarda eğitimcilerin dikkatini çeken “metafor”, yerli ve yabancı literatürde çeşitli araştırmalara 
konu olmuştur. Alger (2009), Botha (2009), Inbar (1996), Guerrero ve Villamil (2002), Shaw, Barry ve 
Mahlios (2008),  Aydın (2010), Aydın ve Ünaldı (2010), Kaya, Coşkun ve Aydın (2010), Saban (2004) , 
Töremen ve Döş (2009), Öztürk (2007) ve Cerit (2008) araştırmalardan bazılarıdır. Yapılan araştırmalar 
genel olarak; “öğretmen”, “öğrenci”, “bilgi”, “yönetici”, “müfettiş”, “okul”, “kültür”, “coğrafya” ve “iklim” gibi 
kavram ya da olguların, çalışma grubunda bulunan katılımcılar tarafından hangi metaforlarla ifade 
edildiğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Alanyazın incelendiğinde coğrafya kavramına ilişkin 
metaforik çalışmaların daha çok sosyal bilgiler, sınıf, fen bilimleri ve coğrafya öğretmen adayları ile temel 
eğitim ve ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı görülmektedir (Durmuş ve Baş, 2016; Zeren, 2015; 
Akbaş ve Gençtürk, 2013; Geçit ve Gençer, 2011; Beldağ ve Geçit, 2017; Ulukalın ve Koçoğlu, 2017). Yine 
tüm bu çalışmalarda dikkat çeken husus daha çok nitel yaklaşımlarla araştırmaların desenlenmesi ancak 
çeşitli değişkenler ışığında bu metafor kategorilerinin nasıl bir değişim arz ettiğinin ortaya konulacağı nicel 
yaklaşımlara yer verilmediğidir. Bu çalışmada ise öğretmen adaylarının coğrafya disiplinine yönelik 
metaforlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Betimsel nitelikli tarama modelindeki bu çalışma kapsamında 321 öğretmen adayından veriler 
toplanmıştır. Ölçme aracı iki bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde 10 demografik değişkeni edinmeyi 
amaçlayan sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise öğretmen adaylarının coğrafyaya yönelik üretilen 
metaforlara katılımını ortaya koymasını gerektiren 34 soru bulunmaktadır. Bu sorular Likert türü olmak 
üzere 5 seçenekli şekilde düzenlenmiştir. Diğer deyişle bu kısımda coğrafya disiplini canlı ya da cansız bir 
varlık, nesne ya da eşyaya benzetilerek ardından verilen gerekçesi ile bu ifadeye tümel biçimde katılıp 
katılmadığını belirtmesi istenmiştir. Bu bölümde öğretmen adaylarına sunulan metaforlar, uzman görüşleri 
doğrultusunda 7 ana kategori altında toplanmıştır. Tüm analizler ve karşılaştırmalar, bu 7 kategoriye göre 
yürütülmüştür. Ölçme aracının geliştirilmesi esnasında metaforlara yönelik 4 uzmanın görüşü alınmıştır. 
Bu görüşlere dayanarak başlangıçta oluşturulan 3 kategori isminde kısaltmaya gidilmiş, 2 metafor 
ifadesinin kategori yerleri değiştirilmiş, aynı kategori altında bulunan benzer iki ifadeden biri ise çıkarılarak 
üretilen farklı metafor sayısı nihai olarak 34 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede “Yol gösterici bilim olarak 
coğrafya” kategorisinde 5; “Yaşam kaynağı bilim olarak coğrafya” kategorisinde 5; “Tamamlayıcı öğelerin 
birleşimi olarak coğrafya” kategorisinde 4; “Yaşanılan mekân olarak coğrafya” kategorisinde 6; “Bir eğlence 
boyutuyla coğrafya” kategorisinde 4; “Çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya” kategorisinde 4 ve “Fayda 
sağlayıcı bilim olarak coğrafya” kategorisinde ise 6 madde yer almıştır. Veri analizinde 7 kategoriye göre 
öğretmen adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri program/bölüm, sınıf düzeyleri, akademik not 
ortalamaları, yerleşim birimleri, coğrafi bölgeleri, mezun oldukları lise türü, izledikleri TV programları, 
sosyal medya kullanma durumları, anne ve baba eğitim düzeyleri açısından karşılaştırmalarda non-
parametrik testlerden Mann Whithney-U testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Elde edilen ortalama 
puanlar, standart sapma ve anlamlılık değerleri dikkate alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Bulgular 

Bu başlık altında öncelikle öğretmen adaylarının belirlenen 7 kategoriye yönelik olarak katılım 
düzeylerinin aritmetik ortalamalarına yer verilmiştir (tablo-1). 

 

 

 

 

 



 

299 
 

Tablo 1.  

Öğretmen Adaylarının Kategorilere Yönelik Görüşlerinin Ortalama Değerleri 

Metafor Kategoriler N X Ss 

Yol gösterici bilim olarak coğrafya 321 4.2442 .71338 
Yaşam kaynağı bilim olarak coğrafya 321 4.0318 .74673 
Tamamlayıcı öğelerin birleşimi olarak coğrafya 321 4.1620 .79319 
Yaşanılan mekân olarak coğrafya 321 4.1781 .71203 
Bir eğlence boyutuyla coğrafya 321 3.9696 .85516 
Çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya 321 3.6698 .83315 

Araştırma sonucunda ortalama puanlar açısından öğretmen adaylarının en çok “Yol gösterici bilim 
olarak coğrafya” kategorisinde yer alan metaforlara; en az ise “Çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya” 
kategorisinde yer alan metaforlara katılım gösterdikleri belirlenmiştir. Diğer deyişle öğretmen adayları 
coğrafyayı çoğunlukla yol gösterici bilim olarak görmektedirler. İfade odaklı puanlar ele alındığında; en 
fazla “Coğrafya rehber gibidir. Çünkü bize dünyamız hakkında bilgi verir” ifadesine katılımın olduğu 
belirlenmiştir. Buna karşın ortalama puanın en düşük belirlendiği ifade ise “Coğrafya karmaşık saçlar 
gibidir. Çünkü çok karmaşıktır. Anlamakta güçlük çekilir.” ifadesi olmuştur. 

Tablo-2’de ise öğretmen adaylarının bölüm değişkenlerine göre kategorilere yönelik katılım 
düzeylerinin istatistiksel sonuçları verilmiştir.  

Tablo 2.  

Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Kategorilere Yönelik Görüşlerinin U Testi Sonuçları 

Kategoriler Bölümler N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U P 

Yol Gösterici Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

173,15 
150,61 

25625,5 
26055,5 

11004,5 ,028* 

Yaşam Kaynağı  Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

168,69 
154,42 

24966,0 
26715,0 

11664,0 ,167 

Tamamlayıcı Öğelerin 
Birleşimi 

Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

163,33 
159,01 

24172,5 
27508,5 

12457,5 ,673 

Yaşanılan Mekan Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

166,55 
156,25 

24650,0 
27031,0 

11980,0 ,318 

Bir Eğlence Boyutu Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

176,45 
147,79 

26114,0 
25567,0 

10516,0 ,005* 

Çeşitlilik İçeren Bilim Sosyal 
Sınıf 

148 
173 

160,45 
161,47 

23746,0 
27935,0 

12720,0 ,921 

Fayda Sağlayıcı Bilim Sosyal 
Sınıf 

148 
173 
 

167,47 
155,47 

24785,0 
26896,0 

11845,0 ,246 

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri program/bölüme göre coğrafya disiplinine yönelik 
metaforlara katılım düzeyleri değerlendirildiğinde; “Yol Gösterici bilim olarak coğrafya” kategorisinde 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Diğer kategorilerde anlamlı farklılık bulunmasa da Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören 
öğrencilerin puanları daha yüksektir. 

Tablo-3’te öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre kategorilere yönelik görüşlerinin istatistiksek 
sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 3.  

Öğretmen Adaylarının Sınıf Değişkenine Göre Kategorilere Yönelik Görüşlerinin Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları 

Kategoriler Sınıf N Sıra 
Ortalaması 

sd χ 2 p Anlamlı 
fark 

Yol Gösterici 1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

140,08 
163,08 
165,63 
181,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

7,272 ,064 4-1 
4. 

sınıflar 
lehine 

Yaşam 
Kaynağı  

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

137,01 
166,28 
166,51 
179,03 

8,383 ,039 4-1 
4. 

sınıflar 
lehine 

Tamamlayıcı 
Öğelerin 
Birleşimi 

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

152,12 
164,16 
162,55 
166,47 

1,122 ,772  

Yaşanılan 
Mekan 

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

135,71 
170,77 
168,07 
171,06 

8,476 ,037 4-1 
4. 

sınıflar 
lehine 

Bir Eğlence 
Boyutu 

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

142,38 
162,74 
167,74 
174,90 

5,182 ,159  

Çeşitlilik 
İçeren Bilim 

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

152,31 
183,43 
156,71 
143,94 

8,280 ,041 4-1 
4. 

sınıflar 
lehine 

Fayda 
Sağlayıcı Bilim 

1 
2 
3 
4 

83 
92 
90 
56 

143,52 
169,85 
155,99 
180,41 

6,555 ,088  

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre coğrafya disiplinine yönelik metaforlara 
katılım düzeyleri değerlendirildiğinde; “Yaşam kaynağı bilim olarak coğrafya”, “Yaşanılan mekân olarak 
coğrafya” ve “Çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya” kategorilerinde 4. sınıfta okuyan öğrenciler lehine 
anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Tablo-4’te öğretmen adaylarının akademik not değişkenine göre kategorilere yönelik görüşlerinin 
istatistiksek sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 4.  

Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması Değişkenine Göre Kategorilere Yönelik Görüşlerinin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Kategoriler Not 
Ortalaması 

N Sıra 
Ortalaması 

sd χ 2 p Anlamlı fark 

Yol Gösterici 0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

109,47 
161,22 
168,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

5,720 ,057  

Yaşam 
Kaynağı  

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

86,84 
163,54 
167,47 

11,020 ,004 0-2 ile 2.1-3 
0-2 ile 3.1 ve 

üzeri arasında  
Daha yüksek 

nota sahip olanlar 
lehine 

Tamamlayıcı 
Öğelerin 
Birleşimi 

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

134,31 
160,58 
165,87 

1,669 ,434  

Yaşanılan 
Mekan 

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

104,44 
159,67 
172,15 

7,601 ,022 0-2 ile 2.1-3 
0-2 ile 3.1 ve 

üzeri arasında  
Daha yüksek 

nota sahip olanlar 
lehine 

Bir Eğlence 
Boyutu 

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

128,50 
162,72 
162,68 

2,096 ,351  

Çeşitlilik 
İçeren Bilim 

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

84,94 
169,29 
156,81 

12,697 ,002 0-2 ile 2.1-3 
0-2 ile 3.1 ve 

üzeri arasında  
Daha yüksek 

nota sahip olanlar 
lehine 

Fayda 
Sağlayıcı Bilim 

0-2 
2.1-3 
3.1 ve 

üzeri 

16 
200 
105 

111,88 
164,27 
162,27 

4,795 ,091  

Öğretmen adaylarının akademik not ortalamasına göre coğrafya disiplinine yönelik metaforlara katılım 
düzeyleri değerlendirildiğinde 3 kategoride anlamlı farklılık bulunmuştur. “yaşam kaynağı bilim olarak 
coğrafya”,  “yaşanılan mekan” ve  “çeşitlilik içeren bilim olarak coğrafya” kategorilerde akademik not 
ortalaması yüksek olan öğretmen adaylarının puanları daha yüksek bulunmuştur. Diğer deyişle akademik 
not ortalaması arttıkça metaforlara katılım puanlarının arttığı belirlenmiştir.  

Tablo-5’te öğretmen adaylarının sık izledikleri TV programları değişkenine göre kategorilere yönelik 
görüşlerinin istatistiksek sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 5.  

Öğretmen Adaylarının Sık İzlenen TV Programı Değişkenine Göre Kategorilere Yönelik Görüşlerinin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Kategoriler TV  
Programı 

N Sıra 
Ortalaması 

sd χ 2 p Anlamlı fark 

Yol Gösterici Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

169,94 
192,16 
148,95 
163,33 
158,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

7,167 ,127  

Yaşam 
Kaynağı  

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

179,28 
180,94 
144,11 
159,59 
172,39 

9,787 ,044 Belgesel-
Sinema filmi 

Haber-Sinema 
filmi 

Arasında 
Belgesel ve 

haber izleyenler 
lehine 

Tamamlayıcı 
Öğelerin 
Birleşimi 

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

169,13 
165,51 
154,66 
165,29 
161,78 

1,400 ,844  

Yaşanılan 
Mekan 

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

166,55 
176,20 
155,08 
177,24 
145,99 

3,903 ,419  

Bir Eğlence 
Boyutu 

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

178,57 
178,19 
151,04 
153,89 
156,55 

5,717 ,221  

Çeşitlilik 
İçeren Bilim 

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

155,69 
141,63 
169,65 
183,17 
138,80 

7,296 ,121  

Fayda 
Sağlayıcı Bilim 

Belgesel 
Haber 
Sinema 

filmi 
Spor 
Diğer 

70 
35 
142 
33 
41 

178,06 
166,00 
150,02 
169,79 
158,56 

4,822 ,306  

Öğretmen adaylarının çoğunlukla izledikleri TV programlarına göre coğrafya disiplinine yönelik 
metaforlara katılım düzeyleri değerlendirildiğinde; “Yaşam kaynağı bilim olarak coğrafya” kategorisinde 
haber ve belgesel programlarını izleyen öğretmen adayları lehine farklılık bulunmuştur. Bu farkın hangi 
değişkenler arasında olduğu belirlemek için yapılan analizde ise haber ve sinema filmi ile belgesel ve sinema 
filmi izleyenler arasında, haber ve belgesel izleyenle lehine bir sonuç elde edilmiştir. 

Tablo-6’da öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım düzeyleri değişkenine göre kategorilere 
yönelik görüşlerinin istatistiksek sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 6.  

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Durumlarına Göre Kategorilere Yönelik Görüşlerinin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Kategoriler Sosyal Medya 
Kullanım Durumu 

N Sıra 
Ortalaması 

sd χ 2 p Anlamlı fark 

Yol Gösterici Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

191,05 
152,85 
158,98 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

4,228 ,121  

Yaşam 
Kaynağı  

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

185,86 
149,18 
161,43 

3,792 ,150  

Tamamlayıcı 
Öğelerin 
Birleşimi 

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

205,70 
160,35 
153,34 

9,126 ,010 Kullanmayanlar-
Sık Kullananalar 
arasında  

Kullanmayanlar 
lehine 

Yaşanılan 
Mekan 

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

190,97 
143,86 
162,95 

6,545 ,038 Kullanmayanlar-
Bazen Kullananlar 
arasında 

Kullanmayanlar 
lehine 

Bir Eğlence 
Boyutu 

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

200,81 
151,36 
158,07 

7,176 ,028 Kullanmayanlar-
Bazen Kullananlar 
arasında 

Kullanmayanlar 
lehine 

Çeşitlilik 
İçeren Bilim 

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

183,05 
149,82 
161,59 

3,137 ,208  

Fayda 
Sağlayıcı Bilim 

Kullanmıyorum 
Bazen 

kullanıyorum 
Sık kullanıyorum 

32 
88 
200 

201,61 
151,61 
157,84 

7,366 ,025 Kullanmayanlar-
Bazen Kullananlar 
arasında 

Kullanmayanlar 
lehine 

 

Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanma durumlarına göre coğrafya disiplinine yönelik 
metaforlara katılım düzeyleri değerlendirildiğinde 4 kategoride puanlar anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. 
Bu kategoriler, Tamamlayıcı Öğelerin Birleşimi,  Yaşanılan Mekan, Bir Eğlence Boyutu ve Fayda Sağlayıcı 
Bilim Olarak Coğrafya kategorileridir.  Bu farklılaşma genel olarak sosyal medya kullanmayanlarla bazen ya 
da sık kullananlar arasında dikkat çekmekte olup kullanmayanlar lehine görülmektedir. 

Öte yandan cinsiyet, daha uzun süre yaşanılan yerleşim birimi, ikamet edilen coğrafi bölge, mezun olunan 
lise türü, anne ve baba öğrenim durumları değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
edilmemiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak bu araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının coğrafya disiplinine yönelik daha çok 
hangi metafor kategorilerine yöneldiklerini, hangi demografik öğelerin bu yönelimi etkilediğini ve bu 
konuda sahip oldukları genel algılarını ortaya koymak için önemli ipuçları barındırmaktadır. Öğretmen 
adaylarının coğrafya bilimini önemli oranda yaşam kaynağı olma ve rehber olarak görmeleri olumlu bir 
sonuç olarak değerlendirilebilir. Benzer sonuçlar daha önce bazı akademik araştırma sonuçlarıyla da 
uyumluluk göstermektedir (Öztürk ve Alkış, 2009, Aydın ve Ünaldı, 2010, Şeyihoğlu ve Geçit).    

Buradan hareketle coğrafya eğitimindeki amaçlar göz önüne alınarak farklı programlarda öğrenim 
gören öğretmen adaylarının da coğrafya algılarındaki farklılıkların değişimi üzerinde çalışılabilir. Ayrıca 
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çeşitli alanlardaki öğretmen adayları ile uygulamadaki öğretmenlerin “coğrafya” kavramına ilişkin 
algılarının metaforlar aracılığıyla karşılaştırılmasının ortaya konulmasına yönelik çalışmalar da bizlere yeni 
bakış açıları sunabilecektir. Bu kapsamda nicel ve nitel araştırma paradigmalarını bir arada barındıran 
desenlere de başvurulabilir. 
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TÜRKİYEDE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR 
BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI 
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Dr. Öğr. Üyesi Cennet ŞANLI, Pamukkale Üniversitesi, csanli@pau.edu.tr 

Özet 

Eğitimde öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin önemi yadsınamaz. İyi bir eğitimden bahsedebilmek için, iyi 
yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle öğretmen adayları ve onların aldığı eğitim önemlidir. 
Coğrafya eğitimi açısından da aynı durum geçerlidir. Coğrafya öğretmeni adaylarının nasıl bir eğitim aldıkları, 
mesleki yaşantıya nasıl hazırlandıkları ve mesleğe ilişkin yeterliliklerinin ne olduğu gibi sorulara verilecek 
cevaplar öğretmen eğitiminin durumunu açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu sorulara cevap vermek için 
coğrafya öğretmeni adaylarının konu edildiği veya katılımcısı olduğu araştırmalara bakmak gerektiği 
düşüncesiyle Türkiye’de Coğrafya öğretmeni adayları ile yapılmış akademik çalışmalara ilişkin bir analiz 
yapılması amaçlanmıştır. Böylelikle Türkiye’deki coğrafya öğretmeni eğitiminin adaylar boyutuna ilişkin 
durumun ne olduğunun ortaya konulabileceği ön görülmektedir. Araştırma tarama modeline uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize 
tabi tutulmuştur. Betimsel analiz, araştırılmak istenen farklı olay ve olgular hakkında özet bilgi elde edebilmek 
için sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Araştırma 2002-2019 yılları arasında Türkiye 
üniversitelerinde yapılmış ve YÖK Ulusal Tez Merkezi kataloğuna kayıtlanmış lisansüstü tezler ile ULAKBİM 
veri tabanından ulaşılabilen makaleler ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlılık içerisinde 13 lisansüstü tez ve 51 
makale araştırmada incelemeye alınmıştır. Veri analizi sürecinde yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı 
nasıldır, araştırmaların konusu ve problemi nedir, araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır, tercih edilen 
örneklem/araştırma grubu nedir, hangi veri toplama araçları kullanılmıştır sorularına cevap aranmıştır. 
Analizlerin yapılabilmesi için araştırmacılar tarafından Excel’de bir form geliştirilmiştir. Formda çalışmanın 
yılı, amacı, örneklemi/çalışma grubu, yöntemi, veri toplama aracının yazılacağı bölümler oluşturulmuştur. 
Araştırma kapsamındaki çalışmalar öncelikle detaylı bir şekilde okunarak ve belirlenen bölümlere ilişkin 
veriler forma işlenmiş daha sonrada tablo ve grafiklere dönüştürülerek bulgular elde edilmiştir. Araştırma 
sonucunda coğrafya öğretmenleriyle yapılan ilk çalışmanın 2002 yılında yapıldığı 2010 yılından sonra bu 
çalışmaların hızlı bir ivme kazandığı; yapılan araştırmalarda genel eğilim olarak coğrafya öğretmen 
adaylarının çeşitli değişkenlere ilişkin görüşlerinin alınması amaçlandığı; bu çalışmalarda çoğunluklu tarama 
yönteminin kullanıldığı, çalışmaların ağırlıklı olarak eğitim fakültesi coğrafya öğretmeni adaylarıyla ve bir 
üniversite örneklemindeki coğrafya öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği; yapılan araştırmalarda veri 
toplama aracı olarak görüşme ve anket formunun benimsendiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya eğitimi, Coğrafya öğretmen adayı, Coğrafya öğretmenliği, 
Coğrafya bölümü 

 

ANALYSIS OF RESEARCH ON GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATE MADE IN TURKEY: A 
DESCRIPTIVE ANALYSIS STUDY 

Abstract 

The importance of teacher and teaching profession cannot be undoubtedly denied in the education system. 
Well-trained teachers are needed in order to reach a good education level. Therefore, pre-service teachers and 
their education processes have play important roles during this period, which prevails in geography education. 
Such responses of pre-service geography teachers against questions those are how they have been trained, how 
they are prepared for professional life and their proficiencies related to the profession will help explain the 
situation of teacher training. It is aimed to perform an analysis that includes academic studies conducted with 
preservice geography teachers in Turkey to find out answers to the mentioned questions on the basis of the 
previous studies in which preservice geography teachers are considered as a subject or participants. Thus, it 
has been suggested that situation of geography teacher training in Turkey regarding preservice teachers can 
be determined. The study was carried out in accordance with the survey model. Data were collected by 
document review method. The obtained data were subjected to descriptive analysis which is regarded as a 
common method in order to get summary information about the different events and phenomena to be 
investigated. This research is limited to master theses carried out universities in Turkey and registered in 
Council of Higher Education Thesis Center involving between 2002 and 2019, and articles accessed by the 
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Turkish National Academic Network and Information Center database. Within this scope, 13 master theses and 
51 articles were included in the study. Throughout the data analysis process, some questions are attempted to 
seek an answer those are distribution of the studies regarding years, the subject and problem of the studies and 
their distribution with regard to research method, determination of preferred sample/research group and data 
collection tools. In order to make the analyses, a form was developed in Excel by the researchers. The form 
consists of the several sections that are type of the study (thesis / article), name of the study, year, purpose of 
the study, sample/study group, method and data collection tool. The studies related to the literature were 
firstly examined in detail and the data dedicated to identified sections were transferred into the form and, later, 
the findings were created by converting them into tables and graphs. As a result of the research, the first study 
conducted with geography teachers was made in 2002 and the number of these studies has been considerably 
increased after 2010; a common tendency which is aimed to take preservice geography teachers the opinion 
about various variables was found in the studies conducted; survey method was generally used in these studies 
and they were conducted mainly with preservice geography teachers from the faculty of education and 
preservice geography teachers from a university sample; it was determined that interview and questionnaire 
form was adopted as data collection tool in the researches. 

Keywords: Geography, Geography education, Preservice Geography teacher, Geography teaching, 
Geography department 

Giriş 

Eğitimde öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin önemi yadsınamaz. İyi bir eğitimden bahsedebilmek için, 
iyi yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç toplumları öğretmen yetiştirmeye ilişkin arayışlara 
yönlendirmiş ve ilk defa 17. yüzyılda Fransa ardından Almanya ve ABD’de öğretmen yetiştiren kurumlar 
açılmıştır. Bu kurumlar zamanla Avustralya, İngiltere ve Yeni Zelanda’da yayılmıştır. Türk eğitim tarihi 
öğretmen yetiştirme açısından incelendiğinde Batı dünyasındaki bu kronolojiye paralel bir seyir izlediği 
ifade edilebilir. Osmanlı döneminde açılan ilk öğretmen okulları Cumhuriyet Dönemi ile birlikte hızla 
artmıştır.  

Batıda, özellikle ABD’de öğretmenlerin üniversite içinde yetiştirilmesi yönelik girişimler, Türkiye’de de 
zaman içinde kabul görmüş ve 30 Mart 1983’de 2809 sayılı çıkarılan yasayla öğretmen yetiştiren kurumlar 
üniversitelere bağlanmış ve öğretmen yetiştirme görevi üniversitelere verilmiştir (Yüksel, 2011; 53). 
Böylece bundan sonraki dönemde öğretmen yetiştirme üniversitelerde; Fen-Edebiyat Fakültelerinde 
(öğrencilere pedagojik formasyon dersleri verilerek) ve Eğitim Fakültelerinde gerçekleştirilmiştir (Öztürk, 
2006: 17). Programlardaki mevcut farklılıklara rağmen yükseköğretimde Coğrafya öğretmeni yetiştirmede 
MEB tarafından belirlenen (MEB, 2017:5) “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ve Coğrafya Öğretmeni 
Özel Alan Yeterlikleri ’nin referans alınması, öğretmen yetiştirme standartlarının birbiriyle eşgüdümlü 
olmasını sağlaması açısından önemlidir.  

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri “Mesleki Bilgi, Mesleki Beceri, Tutum ve Değerler” olmak üzere üç 
başlık altında toplanmaktadır (Tablo.1). Bu üç alanın altında yeterlilik ve her bir yeterliliğin göstergeleri 
belirlenmiştir (oygm.meb.gov.tr, 2019).  

Tablo1. 
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (MEB, 2017) 

Mesleki Bilgi  Mesleki Beceri  Tutum ve Değerler 

Alan Bilgisi Eğitim Öğretimi Planlama Milli, Manevi ve Evrensel değerler 
Alan Eğitimi Bilgisi  Öğrenme Ortamları Oluşturma Öğrenciye Yaklaşım 
Mevzuat Bilgisi  Öğretme ve öğrenme Sürecini Yönetme  İletişim ve İş Birliği 
  Ölçme ve Değerlendirme  Kişisel ve Mesleki Gelişim  

 

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerin altında her disiplinin kendine özgü özel alan yeterlikleri de 
belirlenmiştir. Coğrafya öğretmeni özel alan yeterlikleri “Alan Bilgisi, Alan Eğitimi Bilgisi, Değer ve 
Tutumlar” olmak üzere üç alan altında toplanmıştır. 
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Coğrafya öğretmeni özel alan yeterlikleri ise genel yeterlikler esas alınarak MEB’in “Ortaöğretim Projesi” 
adı altında belirlenen ve 26/01/2011 tarihinde yürürlüğe konulan “Genel Kültür, Özel Alan Bilgisi, 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi”nden oluşur. “Genel kültür” coğrafya öğretmen adaylarının çevresini anlaması, 
algılaması ve analiz etmesi ilişkin yeterlilik alanıdır. “Alan Eğitimi” coğrafya öğretmen adaylarının 
öğreteceği konu alanı ile ilgili yeterlilik alanıdır. “Öğretmenlik Mesleği Bilgisi”, coğrafya öğretmen 
adaylarının alan bilgisini öğrencilerine kazandırması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren yeterliliğidir.  

Coğrafya öğretmen adaylarının gelecekte okullarda coğrafya derslerini yürüten bireyler olduğu dikkate 
alındığında yükseköğretim programlarında aldıkları eğitimle bu yeterlik alanlarına ilişkin donanımlı olması 
beklenmektedir. Çünkü bu beklenti okullarda gerçekleştirilen coğrafya öğretimiyle öğrencilerin 
kazandırılması hedeflenen coğrafi bilince ulaşmak için elzemdir. Ayrıca okullarda verilen eğitimin temel 
amaçlarından biri öğrencilerin ders ilişkin akademik başarısını sağlamaktır. Bu nedenle derslerdeki 
akademik başarıyı sağlamada en önemli rol öğretmenindir. Bununla birlikte, coğrafya öğretmenlerin 
yeterlikleri kadar bazı duyuşsal özellikleri (tutum, algı, kaygı, görüş vb) de öğretmenlik profillerinin önemli 
bileşenlerdir.  

Bu anlamda son yıllarda alan yazında coğrafya öğretmen adaylarının yeterlikleri kadar (Çiftçi ve 
Dikmenli, 2018; Şanlı ve Pınar, 2017), mesleğe yönelik tutum, kaygı ve algıları araştıran (Katılmış ve Balcı, 
2017; Karademir, 2018; Keskin, 2017) ve çeşitli konulara ilişkin görüşlerinin ele alındığı çalışmalar (Alım, 
Şahin ve Meral, 2018; Babacan, 2018; Kaya ve  

Bozyiğit, 2018; Şeyihoğlu, Sever, Özmen, 2018; Türker, 2016) yapılmıştır. Ancak alanyazında yapılan 
araştırmaların bütünleyici bir boyutta sistematik olarak ele alınması önemli bir ihtiyaçtır. Yapılan 
araştırmada bu kapsamda coğrafya öğretmen adaylarına ilişkin mevcut çalışmalar belirlenen temalar 
çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmanın coğrafya öğretmen adaylarına ilişkin önemli veriler sağlayarak, 
alanyazında gelecekte yapılacak çalışmalara, YÖK’ün öğretmen yetiştirme uygulamalarına ve MEB’in 
mesleki yeterliğini artırmaya ilişkin hizmet içi eğitimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada Türkiye’de coğrafya öğretmen adaylarına ilişkin yapılan çalışmaların analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

1-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların araştırma sorularına göre dağılımı nasıldır? 

3-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların kullanılan yönteme göre dağılımı nasıldır? 

4-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların örneklem/çalışma grubu büyüklüğüne göre 
dağılımı nasıldır? 

5-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmalardaki Örneklem/Çalışma grubunun 
Üniversite/bölüm çeşitliliğine göre dağılımı nasıldır? 

6-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır? 

7-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların konu çeşitliliğine göre dağılımı nasıldır? 

8-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile ilişkisi 
nasıldır? 

Sınırlılıklar 

Araştırmada kullanılan dokümanlara ilişkin belirlenen sınırlamalar aşağıda verilmiştir.  

1-Araştırma Türkiye’deki coğrafya öğretmeni adayları ile yapılan ve Türkçe yayınlanan çalışmalarla,  

2-YÖK tez merkezine kayıtlanmış ve erişime açık olan lisansüstü tezlerle, 

3-ULAKBİM veri tabanına kayıtlı makale türü çalışmalarla, 

4-Mart 2002-Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan taramalarla sınırlandırılmıştır.  

Tanım 

Coğrafya öğretmeni adayı: Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya 
Öğretmenliği Anabilim Dalının ilk sınıftan son sınıfa kadar olan öğrenciler ile Fen Edebiyat Fakültesi/eş 
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değer diğer fakültelerin Coğrafya Bölümlerinin ilk sınıfından son sınıfına kadar olan öğrenciler coğrafya 
öğretmen adayı olarak tanımlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırma tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman inceleme yöntemi ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz bir konu üzerinde 
yapılan birbirinden bağımsız nitel ve nicel çalışmaların ele alınıp bu çalışmaların eğilimlerinin ve araştırma 
sonuçlarının tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini içeren sistematik süreçtir (Çalık ve Sözbilir, 2014: 
34). 

Verilerin Toplanması 

YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM veri tabanlarında “coğrafya öğretmen adayı”, “coğrafya bölümü”, 
coğrafya bölümü öğrencisi/leri”, “öğretmen adayı”, “coğrafya” anahtar kelimeleri yazılarak tarama 
yapılmıştır. Taramada coğrafya öğretmen adayları ile yapılan en eski makale çalışmasına 2002 yılında, en 
eski lisansüstü tez çalışmasına ise 2004 yılında rastlanmıştır. 3 doktora tezi, 10 yüksek lisans tezi ve 51 
makale olmak üzere toplam 64 çalışma araştırma dokümanları olarak belirlenmiştir. Ulaşılan tez ve 
makaleler bilgisayar ortamına indirilerek dosyalanmıştır. Dokümanlar yüksek lisans tezi, doktora tezi ve 
makaleler olmak üzere üç grup altında gruplanmıştır. Her grup en eskiden yeniye doğru sıralı olacak şekilde 
listelenmiştir. Çalışmaların değerlendirilebilmesi için Excel ortamında bir form hazırlanmıştır. Bu formda 
“çalışmanın amacı, konusu, yayın yılı, çalışma grubu/örneklemi, çalışma yöntemi, çalışmaya dâhil edilen 
üniversite ve bölüm sayısı, veri toplama araçları ve öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile ilişkisi” temaları 
yer almaktadır.  

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmada kullanılan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 
analizi “ön hazırlık, kodlama ve raporlaştırma” olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Ön hazırlık, 
aşamasında araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalar araştırmacılar tarafından okunmuş ve ilk 
izlenimler not edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmada veri toplama aracı olarak yukarıda bahsedilen form 
hazırlanmıştır. Kodlama aşamasında çalışmalar, iki araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde okunmuş ve 
önemli olduğu düşünülen veriler forma kaydedilmiştir. Kodlama sonrasında kaydedilen veriler 
araştırmacılar tarafından yeniden okunarak kategorileştirilmiştir. Raporlaştırma aşamasında bulguların 
okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla her temaya yönelik belirlenen kategoriler frekans 
tablosu yapılarak gösterilmiştir.  

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Araştırma sürecinde veri analizinin güvenirliğini sağlamak üzere, araştırmacılar tarafından araştırmalar 
ayrı ayrı kodlanmıştır. Görüş birlikleri ve ayrılıkları tespit edilerek Miles ve Huberman (1994)’ın 
kodlayıcılar arasındaki tutarlık katsayısı. 91 bulunmuştur. Araştırmada dokümanların incelenmesi ile elde 
edilen veriler, bulgular bölümünde aynen verilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma süreci yöntem bölümünde 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca araştırma dokümanları ve analiz kayıtları ileride teyit gerektirmesi 
ihtimaline karşılık saklanmıştır. 

Bulgular 

Araştırma verilerinin analizi ile ulaşılan bulgular, araştırma sorularının sırasına göre verilmiştir. 

1. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı tablo 2’de gösterilmiştir. 

Araştırmada 3’ü Doktora, 10’u Yüksek Lisans düzeyinde olmak üzere 13 Tez çalışması ile 51 makale 
çalışması incelenmiştir. İlgili literatürde coğrafya öğretmeni adayları ile ilgili ilk çalışma 2002 yılına aittir. 
Eğitim Fakülteleri 1982 yılında YÖK çatısı altında toplandıktan sonra 1997 yılındaki yeniden yapılanma 
Lisansüstü eğitim çalışmalarına da yansımıştır. Bu yıldan sonra Lisansüstü eğitim çalışmaları içerisinde alan 
eğitimi (coğrafya eğitimi, tarih eğitimi, Matematik eğitimi, gibi) adı altında çalışmalar yapılmaya 



 

310 
 

başlanmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarda özellikle 1997 yılından sonra lisansüstü eğitimini, 
alan eğitiminde yapanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Tablo2. 
Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 
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DR Tez           1   1   1  3 
YL Tez   2    1 1  1  1 1 3     10 
Makale 1  1 1 1   1 3 2 3 9 4 10 2 6 5 2 51 
Toplam 1  3 1 1  1 2 3 3 4 10 5 14 2 6 6  64 

 

Çalışmaların çoğu 2010 yılından sonra yapılmıştır. Bunun sebebi de alan eğitimi çalışan 
akademisyenlerin 2000’li yıllardan sonra bu bağlamda çalışmalar yapmaya yoğunluk vermiş olabilecekleri 
şeklinde yorumlanabilir.  

2. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların araştırma sorularına göre dağılımı tablo 3’te 
verilmiştir. 

Çalışmaların amaçları/araştırma problemleri/soruları incelendiğinde 60 çalışmada tek soruya (durum 
nedir? 22; görüşleri nedir? 21; düzeyi nedir? 10; etkisi nedir? 3; algıları nedir? 3; ilişki var mıdır? 1) cevap 
aranmıştır. Üç çalışmada iki soruya (durum nedir?- Etkileyen faktör nedir?; Durum nedir?- İlişki var mıdır?; 
Düzeyi nedir?-İlişki var mıdır? ) cevap aranmıştır. Bir çalışma ise araştırma soruları İhtiyaç nedir?-Geliştir-
Uygula-etkisi nedir? şeklinde Araştırma sorularının bu şekilde formüle edilmiş olması, çalışmalarda daha 
çok durum tespit etmenin amaçlandığını göstermektedir. Sadece bir çalışma diğerlerinden farklı olarak 
duruma yönelik bir öneri getirilerek uygulanmış ve önerinin doğruluğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Tablo3. 
Çalışmaların Araştırma Sorularına Göre Dağılımı 

 Sorular f 

1 Durum nedir? 22 

2 Durum nedir? Etkileyen faktör nedir? 1 

3 Durum nedir? İlişki var mıdır? 1 

4 Görüşleri nedir? 21 

5 Düzeyi nedir? 10 

6 Düzeyi nedir? İlişki var mıdır? 1 

7 Etkisi nedir? 3 

8 Algıları nedir? 3 

9 İlişki var mıdır? 1 

10 İhtiyaç nedir?          Geliştir-Uygula-etkisi nedir? 1 

 Toplam 64 

3. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların kullanılan yönteme göre dağılımı tablo 4’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo4. 
Çalışmaların Kullanılan Yönteme Göre Dağılımı 

 Yöntem DR. Tez  YL. Tez Makale  Toplam 

Nicel Betimsel   1 

39 

Betimsel Tarama 1  4 

İlişkisel Tarama  1 1 

Tarama  7 23 

Deney   1 

Nitel Nitel    7 

16 

Tarama   1 

Betimsel   1 

Aksiyon   1 

Durum   1 

Fenemonoloji   2 

Olgubilim  1 2 

Karma Karma    3 

8 

Deney ve Görüşme   1 

Örnek olay/Durum 
Betimsel tarama 

 1  

Deney ve Durum 1   

Tarama ve Betimsel   1 

Paralel Deney ve Durum 1   

 Belirtilmemiş   1 1 

Toplam 3 10 51 64 

Coğrafya öğretmenleri ile yapılan çalışmaların 39’u nicel yöntemler, 16’si nitel yöntemler, 8’i ise karma 
yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Bir çalışmada yöntem belirtilmemiştir. Nicel yöntemler içerisinde 
birinde deney, ikisinde ilişkisel tarama yapılırken diğerlerinin tamamında var olan bir durumun ne olduğu 
araştırılmıştır. Yöntemi nitel olarak tanımlanan çalışmalarda da genel olarak benzer bir durum söz konudur. 
Bütün çalışmalar içerisinde dört farklı çalışmada deney kullanılmıştır.  

4. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların Örneklem/Çalışma grubu büyüklüğüne göre 
dağılımı tablo 5 de gösterilmiştir. 
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Tablo5. 
Çalışmaların Örneklem/Çalışma Grubu Büyüklüğüne Göre Dağılımı 

 DR Tez YL Tez Makale Toplam 

 f f f f 

≤100 2 6 24 32 

101-200  1 13 14 

201-300 1  3 4 

301-400   4 4 

401-500  2  2 

501-600  1 1 2 

601-700   1 1 

701-800   1 1 

800<  1 3 4 

Toplam 3 10 50 64 

Araştırmada incelenen coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların yarısının (32) 
örneklem/çalışma grubu 100 ya da daha az öğretmen adayından oluşmaktadır. 14 çalışmada ise 
örneklem/çalışma grubu 101-200 arasında öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma grubu büyüklüğü 
yöntemle ilişkilidir. Nitel çalışmalarda ve deney yönteminin kullanıldığı çalışmalarda Örneklem/çalışma 
gruplarının küçük olabilmektedir. Fakat özellikle nicel tarama modeli çalışmaların sonuçlarının, genelleme 
yapılabilmesi için araştırma verilerinin daha geniş örneklem gruplarından toplanması, yapılacak 
genellemenin daha isabetli olmasını sağlayacaktır.  

Bir önceki bulguda ifade edildiği gibi yöntemler açısından bakıldığında var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle ortaya koymayı amaçlayan çalışmalardır. Bu durumda araştırma örneklemi/çalışma grubunun 
daha büyük olması amaca ulaşma açısından önemlidir. Araştırmada incelenen çalışmalarda 
örneklem/çalışma grubunun küçük olması verilerin toplanması için geniş kitlelere ulaşılmadığını 
göstermektedir. Çalışmaların daha çok nicel, betimsel, tarama gibi yöntemler ile gerçekleştirilmiş olması 
çalışmaların sonuçlarının genelleme yapma açısından zayıf oldukları şeklinde yapılacak yorumu destekler 
niteliktedir.  

5. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmalardaki Örneklem/Çalışma grubunun 
Üniversite/bölüm çeşitliliğine göre dağılımı tablo 6 da gösterilmiştir. 

Coğrafya öğretmenleri ile yapılan ve araştırmamızda doküman olarak incelenen 64 çalışmanın 46’sının 
örneklem/çalışma grubu bir üniversiteden oluşturulmuştur. Bu çalışmalardan 33’ünde örneklem/çalışma 
grubu sadece eğitim fakültesinde öğren gören coğrafya öğretmeni adaylarından oluşurken 11’inin 
örneklem/çalışma grubu Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören Coğrafya öğretmen adaylarından 
oluşturulmuştur. Başka bir durum ise toplam 64 çalışmanın 43’ünde çalışma grubu Eğitim Fakültelerinden 
oluşturulurken, 13’ünde Fen Edebiyat Fakültesinden seçilmiştir. 8 çalışmada ise örneklem/çalışma grubu 
hem Eğitim Fakültesinden hem de Fen Edebiyat Fakültesinden karma olarak seçilmiştir. 

Tablo6. 
Örneklem/Çalışma Grubunun Üniversite ve Bölüm Sayısı Çeşitliliğine Göre Dağılımı 

Üniversite sayısı Eğitim Fakültesi* Fen-Edebiyat Fakültesi** Karma Toplam 

 f f  f f 

Bir 33 11 2 (*1+**1) 46 

İki 2    2 
Üç 2 1   3 

Dört 3  1  4 

Beş 2  1 (*3+**2) 3 

Yedi 1    1 
On  1   1 

On bir   2 (*2+**11) 2 

On sekiz   1 (*5+**13) 1 

Yirmi yedi   1 (*4+**24) 1 
Toplam 43 13 8  64 

Türkiye’de Hem Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim 
Dalından hem de Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümlerinden mezun olan öğrenciler (formasyon eğitimi 
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alarak) coğrafya öğretmeni olabilmektedir. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 
(2019) 44 farklı Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde coğrafya bölümü yer almıştır (İstanbul 
Üniversitesi Açık Öğretim hariç). Bunların 13’ünde ayrıca ikinci öğretim bölümleri de bulunmaktadır. 7 
Eğitim Fakültesinde ise Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalına öğrenci kabul edilmiştir. Eğitim 
Fakültelerinde her Anabilim Dalının kontenjanı 20 öğrenciden oluşmaktadır. Fen Edebiyat fakültelerindeki 
kontenjanlar ise 40 ile 100 arasında değişmekte ve toplam 3430 kontenjan bulunmaktadır. Coğrafya 
öğretmenliğine kaynak teşkil eden programlar düşünüldüğünde, Türkiye’de coğrafya öğretmeni adayları ile 
yapılan çalışmaların geneli tam olarak yansıtmadığı söylenebilir. Özellikle örneklem/çalışma grubuna 
sadece bir üniversitedeki coğrafya öğretmenliği ABD’deki öğrencilerin dâhil edilmiş olması araştırmalar 
açısından farklı bilgiler toplama imkânı sunmayan çalışmalar olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

6. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı tablo’7 de 
gösterilmiştir? 

Araştırma dokümanlarından 53 çalışmada veriler tek araç kullanılarak elde edilmiştir. Sekiz çalışmada 
2, üç çalışmada ise 3 ve daha fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. Tek veri toplama aracı kullanılan 
çalışmalarda en çok anket (24), ikinci olarak ölçek (15), üçüncü en çok olarak ta görüşme formları (14) veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada incelenen ve birden fazla veri toplama aracının kullanıldığı 
çalışmalarda da anketlerin, ölçeklerin ve görüşme formlarının üçer çalışmada daha kullanıldığı 
görülmektedir. 

Veri toplama aracının seçimi araştırmanın amacı ve yöntemi ile ilgilidir. Anket, ölçek ve görüşme 
formalarının çok kullanılmış olması araştırmanın ikinci bulgusu ile paralellik göstermektedir. Çalışmalarda 
en çok kullanılan yöntemler var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı sağlayan yöntemler 
olduğuna göre veri toplama araçlarının da buna uygun olması beklenilen bir durumdur. 

Tablo7. 
Çalışmaların Veri Toplama Araçları Çeşitliliğine Göre Dağılımı 

VTA  Dr Tez Yl Tez Makale Toplam Toplam 

 f f f f  

Tek 

Anket  6 18 24 

53 
Görüşme formları  1 11 12 

Ölçek 1 2 12 15 

KİT   2 2 

Çift 

Mülakat+Zihin Haritası  1 1 2 

8 

Anket+Ölçek   1 1 

Başarı Testi+Anket   1 1 

Anket+Açıkuçlu soru   1 1 

Ölçek+Bilgi Testi   1 1 

Gözlem+Görüşme   1 1 

Ölçek+Görüşme   1 1 

Üç + 

Anket+Görüşme+ 
Harita çizimi   1 1 

3 
Başarı testi 
Ölçek 
Görüşme 
Araştırmacı günlükleri 

1   1 
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Başarı testi Envanter 
Anket 
Görüşme 
Gözlem 
Günlük 
Ölçek 

1   1 

 Toplam 3 10 51 64 64 

 
7. Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların konu çeşitliliğine göre dağılımı tablo 8’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo8. 
Çalışmaların Konu Çeşitliliğine Göre Dağılımı 

Sıra Konu f Sıra Konu f 

1 Öğretim teknoloji ve materyalleri 
7 11 

Ölçme 
değerlendirme 

3 

2 Öğretim yöntemleri 
7 12 

Değerler/Değer 
eğitimi 

2 

3 Yeterlilik/Öz yeterlik 7 13 Kaygı 2 

4 Tutum 6 14 Okuryazarlık 2 

5 Dersler 6 15 Alan bilgisi 1 

6 Güncel konular 
5 16 

Bölüm tercih 
sebebi 

1 

7 Kavramlar 4 17 Kişisel gelişim 1 

8 Öğrenci profili 
4 18 

Mezuniyet 
sonrası 

1 

9 Lisans programı 4 19 Özgüven 1 

10 Beceri 
3 20 

Öz-
değerlendirme 

1 

Araştırmada incelen çalışmalarda toplam 20 farklı konunun araştırıldığı görülmüştür. Bu konular 
içerisinde en fazla (7’şer çalışma); öğretim teknoloji ve materyalleri, öğretim yöntemleri ve yeterlilik/öz 
yeterlik çalışılmıştır. Bunları 6’şar çalışma ile tutum ve derslere ilişkin çalışmalar takip etmektedir. 
Yukarıdaki bulgulardan da (araştırma soruları ve veri toplama araçları) anlaşılacağı üzere araştırmada 
incelenen çalışmaların çoğunda coğrafya öğretmeni adaylarının bu konulara ilişkin durumlarının, 
düzeylerinin ve görüşlerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

8-Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların konuları ile öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 
arasındaki ilişki tablo 9 da gösterilmiştir. 
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Tablo9. 
Çalışmaların Konuları ile Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Arasındaki İlişki 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Yeterlik 
Alanı 

Yeterlikler 
Toplam 
Gösterge 

İlişkili 
Göstergeler 

Çalışma 
Sayısı 

A  
Meslek  
Bilgisi 

A1 Alan bilgisi 5 A1.1 x 5, genel 

8 A2 Alan eğitimi bilgisi 6 A2.4, genel 

A3 Mevzuat bilgisi 5  

B  
Meslek  
Becerisi 

B1 Eğitim öğretimi planlama 4  

23 
B2 Öğrenme ortamları oluşturma 7 B2.4 

B3 Öğretme ve öğrenme sürecini yönetme 12 
B3.9x5 

B3.10x4 

   B3.11x6 

    B3.12x1 

 B4 Ölçme ve değerlendirme 5 B4.1-2x2 

C  
Tutum ve  
Değerler 

C1 Milli manevi ve evrensel değerler 4 C1.4x3 

19 

C2 Öğrenciye yaklaşım 4  

C3 İletişim ve iş birliği 6 C3.2x1 

C4 Kişisel ve mesleki gelişim 7 

C4.1x7 

C4.2x1 

C4.3x2 

C4.7x5 

Diğer 

Mesleki yeterlik genel 2 

Lisans programı 7 

Öğrenci profili 5 

Araştırmada incelenen çalışmaların 52’si Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkilendirilmiştir. 7 
çalışma lisans programı ile ilgilidir. 5 çalışma ise öğrenci profilini ortaya koyan çalışmalardır. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkilendirilen çalışmaların 23’ü melek becerisi yeterlik alanı 
ile ilişkilidir. 19’u tutum ve değerler, 8’i ise meslek bilgisi yeterlik alanı ile ilişkilidir. Meslek becerisi yeterlik 
alanında 4 yeterlik ve bunun altında 28 gösterge bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en fazla çalışma (15) 
öğretme sürecini yönetme yeterliği ile ilgilidir. Bu yeterlik 15 gösterge ile ifade edilmiştir. Çalışmalar 
yeterliğin 9-10-11-ve12. göstergeleri ile ilişkilendirilmiştir. Meslek becerisi yeterliğinin eğitim ve öğretimi 
planlama yeterliği ile ilişkilendirilebilen her hangi bir çalışma görülememiştir. Öğrenme ortamları 
oluşturma ve ölçme ve değerlendirme yeterliği ile azda olsa yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. 

Tutum ve değerler alanını ile ilişkilendirilen 19 çalışmanın 15’i kişisel ve mesleki gelişim yeterliği ile 
ilişkili bulunmuştur. Bu alan dört yeterlikten ve bu yeterliklere ait toplam 21 göstergeden oluşmaktadır. 
Kişisel ve mesleki gelişim yeterliğinin toplam 7 göstergesi vardır. Bu göstergelerden 4’üne (1-2-3-7) ilişkin 
çalışmaların olduğu görülmüştür. Milli manevi ve evrensel değerler yeterliği ile iletişim ve iş birliği 
yeterliğine ait az da olsa çalışma ilişkilendirilmiştir. Öğrenciye yaklaşım yeterliği ile ilişkili bir çalışmaya 
olmadı görülmüştür. 
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Meslek bilgisi alanı 3 yeterlik ve 16 gösterge ile ifade edilmiştir. Araştırmada incelenen çalışmalar alan 
bilgisi ve alan eğitimi bilgisi yeterlikleri altında yer alan göstergelerden bazıları ile ilişkilendirilmiştir. 
Çalışmalardan hiç biri bu alanın mevzuat bilgisi yeterliği ile ilişkili bulunmamıştır.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmamıza konu olan coğrafya öğretmeni adayları ile Türkiye’de yapılan ve ULAKBİM veri tabanı ile 
YÖK Tez Merkezine kayıtlanmış çalışmaların betimsel analizi neticesinde ulaşılan sonuçlar: 

● Coğrafya öğretmen adayları ile yapılan çalışmalar 2002 yılında başlamıştır. 2010 yılından sonra bu 
alandaki çalışmalarda artış gözlenmiştir. 

● Çalışmalarda daha çok var olan bir durumun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarda bu amacı 
gerçekleştirmek için daha çok nicel, betimsel, tarama desenleri kullanılmıştır. 

● İncelenen çalışmaların örneklem/çalışma grubu 100 öğretmen adayından daha azdır. Yine 
araştırmaların çoğunda Örneklem/çalışma grubundaki öğretmen adayları tek üniversiteye kayıtlı coğrafya 
öğretmen adaylarından oluşmaktadır.  

● İncelenen çalışmaların çoğunda tek veri toplama aracının kullanılmıştır. 

● Amaç, yöntem, örneklem/çalışma grubu ve veri toplama araçları düşünüldüğünde çalışmaların 
sonuçlarının evrene genelleme yapılabilme özelliğinin zayıf olduğu söylenebilir.  

● Coğrafya öğretmeni adayları gelecekte coğrafya öğretmeni olacaklardır. Bu nedenle öncelikle 
öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ve coğrafya öğretmeni özel alan yeterlikleri sahip olmaları 
beklenmektedir. Bu nedenle eğitim hayatları döneminde bu yeterlik durumlarının belirlenmesi önem arz 
etmektedir. Araştırmada incelenen çalışmalar öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri açısından 
değerlendirildiğinde üç alanın her birinde bir yeterlik ile ilişkili hiçbir çalışma bulunamamıştır. Her bir 
yeterliğin göstergelerinden pek çoğuna ilişkin çalışmanın olmadığı görülmüştür.  

Öneriler 

Araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlara göre coğrafya öğretme adayları ile yapılacak  çalışmalara 
ilişkin; 

● Örneklem/çalışma gruplarının sayısı ve üniversite/bölüm çeşitliliğinin arttırılması, 

● Veri toplama araçlarının çeşitlendirilmesi,  

● Coğrafya öğretmen adaylarının genel ve özel yeterlikleri kadar eğilimlerin de araştırılması 
önerilmiştir.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ 

Burcu ÇELENK, Uludağ Üniversitesi, clnkburcu@gmail.com 

Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, nevino@omu.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin (EAİ) bazı demografik değişkenler 
bağlamında incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 2017–2018 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 410 öğretmen 
adayı oluşturmaktadır. Genel tarama modelindeki bu çalışmada veri toplama aracı olarak ekolojik ayak izi 
ölçeği (EAİ) ve bazı demografik bilgileri içeren (cinsiyet, sınıf, bölüm, yerleşim birimi, aylık gelir ve anne-
babanın eğitim durumu) bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri, 
değişkenlerin karşılaştırılmasında bazı boyutlar için parametrik, bazı boyutlarda ise parametrik olmayan 
testlerden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının EAİ düzeylerinde bölümler 
arasında anlamlı farklılık vardır, buna karşılık cinsiyet, yerleşim birimi ve baba eğitim durumu değişkenlerine 
göre katılımcıların EAİ anlamlı farklılık göstermemektedir. Ölçeğin enerji boyutunda aylık gelir değişkenine 
göre, su boyutunda ise anne eğitim düzeyi değişkeninde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi, Öğretmen Adayları, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Eğitimi  

 

ECOLOGICAL FOOTPRINT OF PROSPECTIVE TEACHERS 

Abstract 

The aim of this study is to examine the pre-service teachers' ecological footprints in the context of some 
demographic variables. The sample of the study consisted of 410 pre-service teachers from different 
departments of Ondokuz Mayıs University (OMU) Faculty of Education in 2017-2018 academic year. The 
research was carried out in the general survey model, a questionnaire was used as a data collection tool, 
including the ecological footprint scale (EFS) and some demographic information (gender, class, department, 
settlement, monthly income, and educational status of parents). In the analysis of the data, in addition to 
descriptive statistical techniques, parametric tests were used for some dimensions and non-parametric tests 
were used for some dimensions. According to the research findings, there is a significant difference between 
the departments in the EFS scores of the prospective teachers, however, the EFS scores of the participants did 
not differ significantly according to the variables of gender, settlement and father's educational status. A 
significant difference was found for the monthly income variable in the energy dimension of the scale and for 
the mother education level variable in the water dimension. 

Keywords: Ecological Footprint, Prospective Teachers, Sustainable Development, Enviroment Education 

Giriş 

Ekosistemdeki dengelerin bozulması ekolojik yıkım ile sonuçlanmaktadır. Bu durum gezegenin tüm 
yaşam alanını tehdit etmektedir. Fark edilmesi uzun zaman almış olan ve oldukça karmaşık olan ekolojik 
sorunlar, büyümeye devam ederek gezegenin tamamına yayılmaktadır. Teknolojik gelişmeler, ekonomik, 
siyasal, kentleşme ve sanayileşme gibi etkenler ekolojik tahribatı artırarak, ekolojik sorunları gelişmiş 
devletlerin gündemlerinde baş köşeye yerleştirmiş bulunmaktadır (Akıllı ve diğerleri, 2008). Doğal 
kaynaklara olan talebin sürdürülebilirliği 1970’lerden beri tartışılabilir düzeyde artmıştır. Mevcut tüketim 
miktarı ya insanların çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazanmasıyla ya da doğal kaynakların azalması 
sonucu değişecektir. Bu nedenle ekolojik ayak izi (EAİ) aracılığıyla çevre duyarlılığına sahip olmak bu 
çevresel problemlere bir çözüm yolu olarak düşünülmektedir (WWF, 2012). 

EAİ kavramı ilk olarak 1990’ların başında Dr. Mathis Wackernagel ile Prof. Dr. William Rees ve 
arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Kullanılmamış doğal kaynakların miktarının ve üretkenliğinin 
ölçülmesi, doğanın durmaksızın tüketilmesini önlemek amaçlı çözümler üretebilmek için bir takım yeni 
hesaplama yöntem ve teknikleri geliştirmişlerdir. Bu şekilde doğada bıraktığımız atıkların yok edilmesi ve 
ihtiyaçlarımızın karşılanması için gerekli olan biyolojik üretken alan hesaplanmış ve “Ekolojik Ayak İzi” 
olarak adlandırılmıştır (Wackernagel ve Rees, 1998). Ekolojik ayak izi, genel anlamda kullandığımız doğal 
kaynakların ekolojik sürdürülebilirliği ölçmesi durumudur. Hayvancılık, tarım, orman ürünleri ve balıkçılık 
faaliyetlerini sağlamayan doğal kaynakların üretimi ve CO2 emilimi bunun yanı sıra alt yapı kurulması için 
gerekli alan gibi ihtiyaçları karşılamak için gerekli üretken alan olarak tanımlanmıştır (Wackernagel ve 
diğerleri, 1999; WWF, 2012). 
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Wackernagel ve Yount (2000), EAİ’nin sürdürülebilir kalkınma göstergesi olarak, ulusal faaliyetler ve 
küresel ayak izleri arasında ilişki kurabilmek için, insanların tüketim alışkanlıklarındaki ve yaşam 
stillerindeki değişimin doğada oluşturabileceği değişiklikleri fark etmek için kullanılabileceğini belirtmiştir. 
Keleş’e (2007) göre ise EAİ, doğal kaynakların ne kadarını tükettiğimizi ve ne sahip olduğumuzu ölçen bir 
hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama ile elde ettiğimiz veriler, doğa üzerindeki etkimizi anlayıp tahribatı 
azaltmamıza yardımcı olacaktır. EAİ barınma, yiyecek, enerji, tüketim malları, hizmetler ve ulaşımın da 
içerisinde olduğu doğadaki tüketimin etkilerini hafifletmeye ihtiyaç duyulan verimli alandır.  

EAİ insanlar tarafından talep edilen ekolojik hizmetlerin tedariki için birbiriyle rekabet içindeki alanları 
kapsar. Yapılaşma, otlatma, balıkçılık, tarımsal üretim ve orman ürünleri üretimi için gerekli olan biyolojik 
üretkenlik sahibi alanlar (biyolojik kapasite) bu hesaplamaya dahildir. Karbondioksit emisyonlarının 
emiliminde okyanusların kapasitesini aşan kısmı için gereken orman alanı da bu kapsam dahilindedir. 
Biyolojik kapasite ve EAİ, küresel hektar (kha) olarak isimlendirilen ortak birimle ifade edilir (WWF, 2014). 
EAİ hesaplamaları tüketilen kaynakların ve ortaya çıkan atıkların takibi, bu atıkların ortadan kaldırılması 
ve ihtiyaçların üretilmesi için gereken biyolojik kapasite alanının hesaplanabilmesi dikkate alınarak 
yapılmaktadır. Bu dayanaklar göz önüne alınarak hesaplanan EAİ, kişilerin üretim ve tüketim çerçevesinde 
biyolojik üretken alanın ne kadarını kullandığını göstermektedir (Öztürk, 2010).  

Bireylerin, insanlık için sürdürülebilir kalınma ilkeleri çerçevesinde çevreye duyarlı bir yaşam stili 
geliştirebilmesi, çevre konusunda daha duyarlı ve sorumluluk sahibi olması bu eğitimin temel hedeflerini 
arasındadır (Bülbül, 2007). İnsanların doğaya karşı saldırgan ve bencilce olan tutumlarının değişmesi için 
gerekli bilgi ve donanımı EAİ farkındalığı ile temin etmek mümkündür. EAİ farkındalığı aracıyla çevresel 
sorunların çözümünde en etkin yol toplumun eğitilmesinden geçmektedir. Bu eğitim ise bütün dünyanın 
her an gündeminde yer alan çevre sorunlarının meydana getirdiği bireysel ve toplumsal bir gereklilik haline 
gelmiştir (Öztürk, 2010). EAİ farkındalığı ve bu doğrultuda verilen çevre eğitimi ekolojik dengenin 
sağlanması ve gezegenin öngörülen olumsuz geleceğini değiştirmek için hayati öneme sahiptir. Geleceğin 
bireyleri olan gençler ve çocukların erken yaşta çevre eğitimi almaları, EAİ farkındalığı kazanmalarını ve 
tüketici toplumun izlerini görmelerini sağlayacaktır (Alım, 2006; Öztürk, 2010). Bu bağlamda, 
sürdürülebilir yaşam ilkelerinin benimsetilmesinde ve çevre duyarlılığının artırılmasında öğretmenlerin 
önemi büyüktür (Keleş ve diğerleri, 2008).  

Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi örnekleminde, farklı öğretmenlik 
alanlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının ekolojik ayak izi farkındalıklarına odaklanmıştır. 
Araştırmada bazı demografik özellikler esas alınarak öğretmen adaylarının toplam ekolojik ayak izi (TEAİ) 
farklılık gösterip göstermediği sınanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Yapılan bu araştırma nicel bir araştırmadır ve genel tarama yöntemlerinden biri olan kesitsel araştırma 
niteliği taşımaktadır. Kesitsel araştırmalar farklı özelliklere sahip gruplardan oluşan bir evrenden seçilen 
büyük örneklemler üzerinde gerçekleştirilen tarama araştırmalarının bir türüdür. Araştırma tarama 
araştırmalarında izlenilen araştırma basamakları esas alınarak: araştırma problemin tanımlanması- 
çalışma örnekleminin belirlenmesi-veri toplama araçlarının hazırlanması-verilerin toplanması- verilerin 
analiz edilmesi- araştırma bulgularının yorumlanması ve raporlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Çalışma evreni için üniversiteye giriş sınavı puan (sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil ve yetenek sınavı) türleri 
esas alınmıştır ve çalışma evreninde 2017-2018 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinin farklı bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları yer almaktadır. Bu 
çalışma evreninden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 410 
öğretmen adayı ölçme aracını cevaplamıştır. Araştırmanın örnekleminde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
(n=93), Sınıf Öğretmenliği (n=78), Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=108), Yabancı Diller Eğitimi (n=78) ve Güzel 
Sanatlar Eğitimi bölümlerinde (n=78) öğrenim gören öğretmen adayları yer almaktadır. Tablo 1’de 
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görüldüğü gibi, örneklemin %76’sı kız, %24’ü erkek öğrencilerden oluşmakta ve %53’ü 1. Sınıf, %47’sini 
4.sınıf seviyesinde öğrenim görmektedir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının %40’ının il, %34’ünün 
ilçe ve %26’sının ise en uzun süre yaşadığı yerleşim biriminin köy olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin 
eğitim düzeylerine bakıldığında en büyük payı annelerde %45 ve babalarda %30 ile ilkokul mezunu aileler 
almaktadır. Söz konusu karşılaştırmada en düşük oranlar ise annelerde %6 ve babalarda %20 ile üniversite 
mezunu ailelere aittir. Katılımcıların aylık gelir düzeyinin büyük bölümünün 1000 TL’nin altında olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 2 

Örneklemin Bazı Demografik Özellikleri 

 Demografi N % 

Cinsiyet Kadın 313 76 

 Erkek 97 24 

Bölüm Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 23 

 Fen Bilgisi Öğretmenliği 78 19 

 Sınıf Öğretmenliği 108 26 

 Yabancı Diller Eğitimi 78 19 

 Güzel Sanatlar Eğitimi 53 13 

Sınıf 1 216 53 

 4 194 47 

Yerleşim birimi Köy-Kasaba 106 26 

İlçe 140 34 

 İl 164 40 

Gelir düzeyi 0-500 TL 147 36 

500-1000 TL 134 33 

 1000-1500 TL 58 14 

 1500 TL ve Üzeri 71 17 

Anne Eğitim Düzeyi İlkokul 184 45 

Ortaokul 97 23 

Lise 105 26 

 Üniversite 24 6 

Baba Eğitim Düzeyi İlkokul 123 30 

Ortaokul 100 24 

Lise 104 25 

 Üniversite 83 21 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak sınıf öğretmeni adaylarının EAİ düzeylerini belirlemek amacıyla 
Coşkun (2013) tarafından geliştirilmiş olan bir ölçek modifiye edilerek kullanılmıştır. Bu ölçekde atık (9 
madde), enerji (15 madde), gıda (8 madde), ulaşım-barınma (9 madde) ve su (5 madde) olmak üzere 5 alt 
boyut ile ilgili 46 adet tutum maddesi bulunmaktadır. Orijinal ölçek beşli Likert tipinde olup (kesinlikle 
katılmıyorum, katılmıyorum, kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) cevaplar veri 
dosyasına aktarılırken “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 5 ve “kesinlikle katılıyorum” seçeneğine 1 
puan verilerek kodlama yapılmıştır. Buna göre ölçüm sonuçları 1’e yaklaştıkça EAİ’nin düştüğü ve 5’e 
yaklaştıkça yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Orijinal ölçeğin psikometrik özelliklerini sınamak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğrenim gören 93 sosyal bilgiler öğretmenliği ve 78 fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayının katılımıyla 
bir pilot çalışma yapılmıştır. Yapılan bu EAİ uygulaması sonucunda verilerin faktör analizine uygunluğunu 
kontrol etmek için KaiserMeyer-Olkin (KMO) ve Barlett’s Test of Sphericity analizleri yapılmıştır. Yapılan 
KMO ve Barlett’s Test of Sphericity analizleri sonucunda KMO değeri 0,84 bulunmuştur. Bu değer ölçeğin 
iyi düzeyde olduğunu gösterir. Barlett Sphericity sonuçlarının ise (X2=3252,18, sd=325, p<0,05) anlamlı 
olduğu ve ölçeğe ilişkin verilerin faktör analizine uygun olduğunu anlaşılmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 3: 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett Sonuçları 

KMO ve BartlettSonuçları Kaiser Meyer Olkin 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) ,84  

 X2 3252,18 

Bartlett Sphericity Testi Sd 325 

 P ,00* 

Pilot çalışma sonrasında yapılan faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte olduğu gibi 5 boyut (atık, 
enerji, gıda, ulaşım-barınma ve su) belirlenmiştir. Ancak orijinal ölçekteki bazı maddeler faktör yüklerinin 
0,30’dan düşük olması, birden fazla faktör altında toplanması gibi nedenlerle eldeki çalışma için 
kullanılacak ölçme aracına dahil edilmemiştir. Buna göre orijinal ölçekteki 20 madde (3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 42 ve 43) çıkarılmıştır. Böylece ölçekte atık boyutunda faktör yükleri 
,72 ve ,44 arasında değişen 7 madde; enerji boyutunda faktör yükleri,62 ile ,82 arasında değişen 6 madde, 
gıda boyutunda faktör yükleri ,54 ile ,66 arasında değişen 6 madde, ulaşım ve barıma boyutunda faktör 
yükleri ,52 ile ,77 arasında değişen 4 madde ve su tüketimi boyutunda faktör yükleri ,56 ile ,75 arasında 
değişen 3 madde olmak üzere toplam 26 madde yer almaktadır. 

Modifiye edilmiş ekolojik ayak izi ölçeği (EAİ), OMÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen 
Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Yabancı Diller Eğitimi ve Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde 
öğrenim gören 410 öğretmen adayı tarafından cevaplandırılmıştır. Ölçeğin son halinin Crombach Alpha iç 
tutarlılık kat sayısının 0,84 (yüksek derecede güvenilir) olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçme aracındaki her 
boyut için iç tutarlılık kat sayıları da incelenmiştir. Yapılan bu analizler sonunda, faktörlerin Crombach 
Alpha (α) güvenirlik katsayıları 0,63 ile 0,85 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 4:  

EAİ Boyutları Betimsel İstatistik ve Güvenirliği 

Boyutlar* N 
 

Varyans α 

AEAİ 7 2,60 ,46 ,79 
EEAİ 6 2,00 ,11 ,85 
GEAİ 6 3,06 ,38 ,69 
UBEAİ 4 3,04 ,70 ,63 
STEAİ 3 2,20 ,23 ,69 
EAİFÖ 26 1,27 .45 ,84 

*AEAİ: Atık Ekolojik Ayak İzi, EEAİ: Enerji Ekolojik Ayak İzi, GEAİ: Gıda Ekolojik Ayak İzi, UBEAİ: Ulaşım ve Barınma 
Ekolojik Ayak İzi, STEAİ: Su Tasarrufu Ekolojik Ayak İzi. 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17 (Statictical Package for Social Sciences Program, Version 17.0) 
paket programı kullanılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda, elde edilen verilerin analizinde frekans (f), 

yüzde (%), aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (SS) dağılımları hesaplanmış bunun yanı sıra, çoklu 
değişkenlerle karşılaştırma yapmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini bulabilmek için 
Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmıştır (Tablo 4). 

Tablo 5:Kolmogornov-Smirnov Testi 

 

x

Değerler AE
Aİ 

EEAİ GEAİ UBEAİ SEAİ 

N 410 410 410 410 410 

Normal  ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Parametreler SS 1 1 1 1 1 
Kolmogornov-Smirnov Z ,858 1,41 ,843 ,765 ,775 

P ,45 ,04 ,48 ,60 ,59 

x
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Analiz sonucunda ölçeğin enerji alt boyutundaki verilerin normal dağılıma uymadığı; atık, gıda, ulaşım-
barınma, su tasarrufu boyutlarında ise verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle enerji 
boyutunda parametrik olmayan testlerden, atık, gıda, ulaşım-barınma, su tasarrufu boyutlarında ise 
parametrik testlerden faydalanılmıştır. Normal dağılım gösteren atık, gıda, ulaşım-barınma, su tasarrufu 
boyutlarında, iki değişken için bağımsız örneklem t testi, üç ve daha fazla değişkenlerde ise ANOVA testi 
kullanılmıştır. Ölçeğin enerji boyutunda ise iki değişken için Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla 
değişken için ise de Kruskal- Wallis H Testi kullanılmıştır. Ortalama puanların yorumlanmasında ise 
Tekin’in (1996) beşli Likert ölçekler için önerdiği aralıklar esas alınmıştır.  

Bulgular 

Toplam Ekolojik Ayak İziyle İlgili Bulgular 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının EAİ sonuçları, Tablo 5’de görüldüğü gibi, minimum 1,3 
maksimum 4,1’dir. EAİ ortalamaları çok düşük olmamakla birlikte, Tekin’in (1996) beşli Likert ölçüm 
yorumlamasının “katılıyorum” dilimine denk gelmektedir. Bu bağlamda katılımcıların EAİ sonuçlarına 
bakarak “öğretmen adaylarının EAİ düşüktür” hipotezi doğrulanmaktadır. 

Tablo 6: 

Ekolojik Ayak İzi Ölçümlerinin Betimsel Analizi 

Betimsel İstatistik N Min. Max. 
 

ss 

EAİ Ortalama 410 1,3 4,1 2,6 ,45 

Toplam 410     

Öğretmen adaylarının EAİ’nin cinsiyete göre bağımsız örneklem t testi analizi Tablo 6’de görülmektedir. 

Bu analizin sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmen adaylarının EAİ puanları cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (t(408) = ,96; p>0,05). Bu durumda EAİ ikinci hipotezi “öğretmen adaylarının 
EAİ cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir.” hipotezi doğrulanmamıştır. 

Tablo 7: 

EAİ Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi 

Cinsiyet    
Testi 

   

Kadın 313 2,57 ,42 
,96 408 ,34 

Erkek 97 2,63 ,52 

 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının EAİ’nün bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık olup 
olmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 7’de de görüldüğü gibi, Fen 
Bilgisi öğretmen adayları ile Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği bölümleri) 
öğretmen adaylarının EAİ ortalamalarının 2,5; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce, 
Fransızca ve Almanca öğretmenliği) öğretmen adaylarının ortalaması 2,6’dır. Bu değerler Tekin’in (1996) 
beşli Likert puan aralığına göre “katılıyorum” seçeneğine denk gelmektedir. Çalışmaya katılan Sosyal 
Bilgiler öğretmen adaylarının ortalaması ise 2,7 olup bu değer “kısmen katılıyorum” seçeneğine denk 
gelmektedir. ANOVA sonucu bölüm değişkenine göre ölçümler arasında anlamlı farklılık olduğunu 
açıklanmaktadır (F=3,897 ve p<0,05). Levene testi sonucu varyansların homojen olduğunu (levene=2,209; 
p>.001) göstermektedir. Bu nedenle farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için seçilen 
Sheffe analizi sonucunda farklılığın Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ile Fen Bilgisi ve Güzel Sanatlar Eğitimi 
öğretmen adayları arasında; Güzel Sanatlar Eğitimi öğretmen adayları ile Sınıf Öğretmenliği öğretmen 
adayları arasında olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları “öğretmen adaylarının EAİ’nin bölüm değişkenine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezini doğrulamaktadır. 

 

 

x

N x ss
t

t Sd p
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Tablo 8:  

EAİ Bölüm Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Grup    Var. K.      

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  93 2,7 ,50 
G. Arası 

3,00 4 ,75 
 

 
3,9 

 

 
,00* 

 
Fen Bilgisi Öğretmenliği  78 2,5 ,43 
Sınıf Öğretmenliği  108 2,6 ,39 

G. İçi 
78,18 405  

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 78 2,6 ,42 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 53 2,39 ,78 
Toplam 

  ,19 

Toplam 410 2,60 ,71 

Anlamlı farklılık 1) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- Fen Bilgisi 
Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Eğitimi 
 2) Güzel Sanatlar Eğitimi- Sınıf Öğretmenliği  

 

Öğretmen adaylarının EAİ’nin sınıf düzeyi değişkenine göre durumu Tablo 8’deki bağımsız örneklem t 

testi analiz sonuçlarında görülmektedir. Bu analizin sonuçlarına sınıf düzeyine göre öğretmen adaylarının 

EAİ anlamlı farklılık göstermektedir (t(408) =3,74 ve p<0,05). Buna göre EAİ sonuçlarına bakarak 
“öğretmen adaylarının EAİ sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi 
doğrulanmıştır. 

Tablo 9:  

EAİ Sınıf Değişkenine Göre t Testi 

Sınıf     
Testi 

   

1 216 2,50 ,46 
3,74 408 ,00* 

4 194 2,68 ,42 

Tablo 9’da öğretmen adaylarının EAİ’nin yerleşim birimi değişkenine göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 
Yerleşme değişkenine göre EAİ ortalamaları 2,56 (il) ile 2,60 (ilçe ve köy) arasında değişen birbirine çok 
yakın değerlerdedir. ANOVA sonucu da yerleşme değişkenine göre EAİ puanları arasında anlamlı farklılık 
olmadığını göstermektedir (F=,476 ve p>0,05). Bu bağlamda araştırmanın beşinci hipotezi olan “öğretmen 
adaylarının EAİ en uzun süre yaşanan yerleşim birimi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir” 
hipotezi doğrulanmamıştır. 

Tablo 10: EAİ Yerleşim Birimi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Yerleşim Birimi    Var. K.      

Köy 106 2,60 ,44 G. Arası ,19 2 ,09 

,476 ,62 
İlçe 140 2,60 ,40 

G. İçi 81,0 407 
,20 İl 164 2,56 ,48 

Toplam 410 2,59 ,45 Toplam  81,2 409 

 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına aylık harcamalarının ortalama kaç lira olduğu sorulmuştur. 
Tablo 10’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının yaklaşık %70’i 1000 TL’nin altında harcamaları olduğunu 

N x ss KT Sd KO F p

N x ss
t

t Sd p

N x ss KT Sd KO F p
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bildirmiştir. Gelir değişkeni esas alındığında EAİ ortalamaları 2,50 (1500 TL ve üstü) ve 2,62 (500-1000 TL) 
arasında ve birbirine yakın değerlerde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim ANOVA sonucu gelir değişkeninin 
EAİ’nde anlamlı bir farklılık oluşturmadığını ifade etmektedir (F=,956 ve p>,05). Buna göre katılımcıların 
EAİ sonuçlarına bakarak “öğretmen adaylarının EAİ aylık gelir değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir” hipotezi doğrulanmamıştır. 

Tablo 11: 
 EAİ Aylık Gelir Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Aylık Gelir    Var. K.      

0-500 TL 147 2,59 ,44 G. Arası ,57 3 ,19 

,956 ,41 

500-1000 TL 134 2,62 ,42 

G. İçi 80,6 406 
,20 

1000-1500 TL 58 2,60 ,52 

1500 TL ve üzeri 71 2,50 ,43 

Toplam 410 2,59 ,44 Toplam 81,2 409 

 

Tablo 11’de öğretmen adaylarının EAİ anne eğitim düzeyi değişkenine göre ölçüm sonuçları verilmiştir 
ve tabloya göre ortalamalar 2,55 (ilkokul) ile 2,67 (ortaokul) arasında değişmektedir. EAİ değerlerine göre 
annesi ortaokul mezunu olan öğretmen adayları (x =2,67) “kısmen katılıyorum” bölümünde yer alırken 
annesi ilkokul (x =2,55), lise (x =2,58) ve üniversite (x=2,57) mezunu olan öğretmen adayları “katılıyorum” 
bölümünde yer almaktadırlar. Bununla birlikte ANOVA sonucu (F=1,67 ve p>0,05) gruplar arasında anlamlı 
farklılık olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda katılımcıların EAİ sonuçlarına bakarak “öğretmen 
adaylarının EAİ anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi 
doğrulanmamıştır. 

Tablo 12:  
EAİFÖ Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Eğitim Düzeyi    Var. K.      

İlkokul 184 2,55 ,43 G. Arası ,99 3 ,33 

1,67 ,17 

Ortaokul 97 2,67 ,43 

G. İçi 80,20 406 
,20 

Lise 105 2,58 ,42 

Üniversite 24 2,57 ,64 

Toplam 410 2,59 ,45 Toplam 81,19 409 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının EAİ ortalamaları baba eğitim düzeyine göre 2,56 ile 
2,62 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre babası ortaokul mezunu olan öğretmen adayları (x =2,62) 
“kısmen katılıyorum” diliminde yer alırken babası ilkokul (x =2,56), lise (x = 2,60) ve üniversite mezunu olan 
öğretmen adayları (x =2,57) “katılıyorum” diliminde yer almaktadır. Bununla birlikte ANOVA sonucu 
gruplar arasındaki bu farklılığın anlamlı olmadığını ifade etmektedir (F (3-406) = ,38 ve p>0,05). Buna göre 
katılımcıların EAİ sonuçlarına bakarak “öğretmen adaylarının EAİ baba eğitim düzeyi değişkenine göre 
anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi doğrulanmamıştır. 

Tablo 13:  
EAİFÖ Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Eğitim Düzeyi    Var. K.      

İlkokul 184 2,56 ,43 G. Arası ,23 3 ,07 

,38 ,77 

Ortaokul 97 2,62 ,44 

G. İçi 80,96 406 
,19 

Lise 105 2,60 ,43 

Üniversite 24 2,57 ,50 

Toplam 410 2,59 ,45 Toplam 81,18 409 

 

 

N x ss KT Sd KO F p

N x ss KT Sd KO F p

N x ss KT Sd KO F p
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Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada değişik alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının EAİ konusundaki farkındalık 
ölçümlerinin bazı demografik değişkenlere göre (cinsiyet, bölüm, sınıf, en uzun süre yaşanılan yerleşim 
birimi, aylık gelir, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi) anlamlı farklılık gösterip göstermediği EAİÖ 
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık 
bulunduğu gözlenirken bazı değişkenlere göre ise farklılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Çalışmaya katılan tüm öğretmen adaylarının ortalaması 2,6 olup bu değer Tekin’in (1996) beşli Likert 
puan aralığına göre “kısmen katılıyorum” diliminde yer almaktadır. Araştırma genel olarak 
düşünüldüğünde öğretmen adayları arasında bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılık görülürken 
cinsiyet, yerleşim birimi, aylık gelir, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık 
görülmediği anlaşılmıştır. Var olan farklılığın sosyal bilgiler öğretmen adayları ile fen bilgisi ve güzel sanatlar 
eğitimi öğretmen adayları arasında; güzel sanatlar eğitimi öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği 
öğretmen adayları arasında olduğu görülmüştür. 

Yapılan t testi sonucunda cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının EAİ farkındalık düzeyleri 
arasında tüm boyutlarda farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Keleş ve arkadaşlarının (2008) Sosyal 
Bilgiler, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları ile yürüttüğü çalışmada kadın ve erkek 
katılımcıların ekolojik ayak izleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Coşkun, 
(2013) sınıf öğretmen adaylarının EAİ farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada atık, su 
ve enerji boyutlarında erkek katılımcıların ekolojik ayak izlerinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu, gıda 
ve ulaşım-barınma boyutlarında ise kadın ve erkek adaylar arasında farklılık görülmediğini tespit etmiştir. 
Yıldız, (2014) çalışmasında Fen Bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre EAİ farkındalıkları 
arasında UBEAİ ölçümleri arasında farkındalık görülmezken AEAİ, EEAİ, GEAİ ve UBEAİ arasında kadınlar 
lehine anlamlı farklılık olduğu görüldüğünü belirtmiştir. Medina ve Toledo-Bruno’nun (2016) Central 
Midanao Üniversitesi’nde 224 üniversite öğrencisi ile yürüttükleri EAİ konulu çalışmada, karbon ayak izi ve 
EAİ farkındalık düzeylerinde cinsiyet değişkeninde göre kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık görüldüğü 
belirtilmiştir. Sivrikaya’nın (2018) Fen Bilgisi ve Türkçe öğretmen adayları üzerinde yapmış olduğu 
çalışmada ise kadın ve erkek adayların EAİ farkındalıkları arasında farklılık görülmediği sonucuna 
varılmıştır. Öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerini araştırmak amaçlı yapılmış olan çalışmalarda 
cinsiyet değişkeni baz alınarak elde edilen bulgular karşılaştırıldığında Keleş ve arkadaşlarının (2008) ve 
Sivrikaya’nın (2018) çalışma sonuçları bu çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Coşkun (2013), 
Medina ve Toledo-Bruno (2016) ve Yıldız’ın (2014) çalışmalarında elde ettikleri bulgular ise bu çalışma ile 
çelişmektedir. 

Bölüm değişkeni baz alındığında çalışmaya katılan öğretmenler adaylarının AEAİ, EEAİ, UBEAİ ve STEAİ 
arasında anlamlı farklılık görülmüştür. GEAİ ölçümlerinde ise farklılık bulunmamıştır. AEAİ ölçümleri 
arasındaki farklılığın sosyal bilgiler öğretmenliği ile fen bilgisi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve güzel 
sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adayları arasında; yabancı diller eğitimi bölümü ile sınıf öğretmenliği 
öğretmen adayları arasında olduğunu görülmüştür. EEAİ analizi sonucunda farklılığın sosyal bilgiler 
öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği ve yabancı diller eğitimi bölümü öğretmen adayları arasında; fen bilgisi 
öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği öğretmen adayları arasında olduğunu belirlenmiştir. UBEAİ analizinde 
sosyal bilgiler öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adayları 
arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Son olarak SEAİ analizi sonucunda ise fen bilgisi öğretmenliği 
ve sosyal bilgiler öğretmenliği öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Sivrikaya’nın 
(2018) çalışmasında Fen Bilgisi ve Türkçe öğretmen adayları ekolojik ayak izleri arasındaki en büyük 
farklılık EEAİ ve SEAİ ölçümlerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sınıf değişkenine göre öğretmen adayları arasında TEAİ, AEAİ, GEAİ ve SEAİ ölçümleri arasında farklılık 
görülmüştür. Analiz sonuçlarında ise 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. Sınıflara göre daha 
büyük EAİ’ne sahip oldukları görülmüştür. EEAİ ve UBEAİ ölçümleri arasında ise istatistiksel olarak farklılık 
bulunmamıştır. Coşkun (2013) ve Sivrikaya (2018) çalışmalarında sınıf değişkenine göre öğretmen 
adaylarının ekolojik ayak izleri arasında tüm değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna 
varmışlardır. Yıldız’ın (2014) çalışmasında ise öğretmen adaylarının sınıf değişkeni bazında AEAİ, GEAİ, 
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UBEAİ ve SEAİ ölçümlerinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. EEAİ ölçümüne bakıldığında ise 2. 
sınıfta öğrenim gören Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 1. sınıflara göre daha büyük EAİ’ne sahip oldukları 
sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda farklılık görülen boyutlarda sınıf düzeyi fazla olan 
öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin alt sınıflara göre fazla olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda tüm boyutlar arasında istatistiksel olarak yerleşim 
birimleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Sivrikaya’nın (2018) ve Yıldız’ın (2014) çalışmalarındaki 
yerleşim birimi değişkeni bağlamında öğretmen adaylarının EAİ incelendiğinde her iki çalışmada da tüm 
değişkenlere göre farklılık görülmediği sonucuna varılmıştır. Her iki çalışma sonuçları da bu çalışmayı 
doğrular niteliktedir. Coşkun’un (2013) çalışmasında ise farklı olarak yerleşim birimi değişenine göre 
öğretmen adaylarının AEAİ ölçümleri arasında farklılık görülmezken EEAİ, GEAİ, UBEAİ ve SEAİ 
ölçümlerinde farklılık görüldüğü belirtilmiştir. Analiz sonucu elde edilen farklılıklara bakıldığında en uzun 
süre köyde yaşayan öğretmen adaylarının EEAİ ölçümlerinin kasaba ve ilçede yaşayanlarla, GEAİ 
ölçümlerinin en uzun süre ilde yaşayanların kasaba ve ilçede yaşayanlarla, UBEAİ ölçümlerinin en uzun süre 
köyde yaşayanların ilçe ve ilde yaşayanlarla, STEAİ ölçümünün ise en uzun süre köyde yaşayanların kasaba 
ve ilçede yaşayanlarla farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Aylık gelir değişkeni dikkate alındığında öğretmen adaylarının EAİ farkındalık düzeyleri arasında tüm 
boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Coşkun’un (2013) Sınıf Öğretmenliği öğretmen adayları ile yürüttüğü 
çalışmasında bu araştırma ile aynı doğrultuda sonuçlara varılmıştır. Yıldız’ın (2014) çalışmasında aylık gelir 
değişkenine göre öğretmen adaylarının EEAİ, GEAİ, UBEAİ ve SEAİ ölçümlerinde farklılık görülmezken AEAİ 
ölçümüne göre farklılık görüldüğü belirtilmiştir. Bu farklılığın ise gelir düzeyi 0-500 TL ile 500-1000 TL olan 
öğretmen adayları arasında ve 0-500 TL ile 1500 TL ve üzeri gelir güzeyine sahip olan öğretmen adayları 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Sivrikaya’nın (2018) çalışmasında ise öğretmen adaylarının aylık gelir 
değişkenine göre TEAİ, AEAİ ve EEAİ ölçümleri arasında farklılık görülürken GEAİ, UBEAİ ve SEAİ 
ölçümlerinde farklılık görülmediği belirtilmiştir. 

Anne eğitim düzeyi değişkeni veri analizleri sonucunda TEAİ, AEAİ, EEAİ, GEAİ ve UBEAİ değerleri 
arasında farklılık görülmezken, SEAİ ölçümleri arasında anlamlı farklılık görüldüğü sonucuna varılmıştır. 
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespiti sonucunda, annesi ortaokul mezunu olan öğretmen 
adaylarının annesi ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarıyla ve lise mezunu olan öğretmen adayları 
arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Coşkun’un (2013) ve Sivrikaya’nın (2018) çalışmalarındaki anne 
eğitim düzeyi değişkeni bağlamında öğretmen adaylarının EAİ incelendiğinde her iki çalışmada da tüm 
değişkenlere göre farklılık görülmediği sonucuna varılmıştır. Yıldız’ın (2014) çalışmasında ise bu iki 
çalışmanın tersine tüm boyutlarda da farklılıklar görüldüğü belirtilmiştir. 

Öğretmen adaylarının babalarının eğitim düzeyleri dikkate alındığında sonucunda tüm boyutlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Coşkun’un (2013), Sivrikaya’nın (2018) 
ve Yıldız’ın (2014) yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde öğretmen adaylarının babalarının eğitim 
düzeyleri baz alındığında ekolojik ayak izleri arasında tüm boyutlarda farklılık görülmediği sonucuna 
varılmıştır. Bu bağlamda literatürde yer alan üç çalışma ile paralel sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bu 
durum öğretmen adaylarının babalarının eğitim düzeyinin ekolojik farkındalıklarına etkide bulunmadığını 
göstermiştir. 
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Özet 

Günümüzde her geçen gün çevre sorunları artmaktadır. Özellikle son on yılda çevreye yönelik çok büyük 
tahribatlar gerçekleştirilmiştir. Çevre sorunlarına kısa süreli çözümler üretilmesi sorunu yalnızca 
ötelemektedir. Bu nedenle çevreye yönelik sürdürülebilir bir korumanın sağlanması ve bunun toplumun tüm 
kesimleri tarafından uygulanması önem taşımaktadır. Ancak dünya nüfusunun halen önemli bir bölümünün 
bu sorunların farkında olmadığı ya da gereken önemi vermediği görülmektedir. Bu durum, toplumda çevre 
bilincinin oluşması için çeşitli girişimlere neden olmuştur. Bu girişimlerin yer aldığı alanlardan biri de çevre 
eğitimidir.  

Günümüz toplumlarının temel prensiplerinden biri sürdürülebilir kalkınmadır. Yeterli miktar ve kalitedeki 
su, çevre, toplum ve sanayi için olduğu kadar gelecek nesillerin refahı için de önemli bir doğal kaynak olması 
nedeniyle su ve sürdürülebilir kalkınma birbiriyle yakından ilişkilidir. 

Su eğitiminin en etkili verileceği yer örgün eğitim kurumları olan okullardır. Su eğitimiyle, küçük yaşlardan 
itibaren öğrencilere kazandırılacak olan su bilinci, yarının geleceği olan öğrencilerde kalıcı davranışlara 
dönüşerek suyu tanıyan, suyu etkin şekilde kullanan ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. 
Günümüzde su eğitimi pek çok ülkede örgün eğitim düzeyinde verilmektedir. Bununla birlikte konuyla ilgili 
yapılan çalışmalar da okullarda verilen su eğitiminin öğrencilerin su tasarrufu hakkındaki bilgilerini ve bilinçli 
su tüketimi davranışlarını artırdığını göstermektedir. 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenimine devam eden birinci ve dördüncü 
sınıf öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve çevre ile ilgili bir ders alıp almama değişkenine göre su tüketim 
davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmamızın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim 
yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim 
gören toplam 94 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin su tüketimine yönelik 
davranışlarını belirlemek amacıyla Çankaya (2014)’nın geliştirdiği 5 faktörlü, 16 maddeden oluşan  ‘Su 
Tüketim Davranışları Ölçeği’ kullanılmıştır. Kullanılan “Su Tüketim Davranışları Ölçeği” beş faktörden 
oluşmaktadır. Bunlar; su tüketimi, su bilinci, su kirliliği, evde su yönetimi, kişisel ve toplumsal sorumluluk 
taşıma olarak belirtilmiştir. Değişkenler bu beş faktör üzerinden incelenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre elde 
edilen sonuçlarda; Su kirliliği faktörü bazında su tüketim davranışlarının cinsiyete göre değiştiği gözlenmiştir. 
Sınıf değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; Su tüketimi ve su kirliliği faktörleri bakımından anlamlı bir fark 
görülmüştür. Çevre ile ilgili ders alıp almama durumu değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; Su tüketimi ve 
su kirliliği faktörleri bazında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farklılığında çevre ile ilgili bir ders alan öğrenciler 
lehine olduğu saptanmıştır. 

Öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarında çevre bilinci düzeylerinin etkili olduğu düşünülmektedir. 
Bu sebepten öğretmenlerimizin mesleğe atılmadan önce bu bilince sahip olmaları için öğretmen adaylarına 
bu alanda eğitimler verilmeli,  çevre ve su eğitimi alanında bire bir alanda uygulama yapmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Çevre, Su eğitimi, Su farkındalığı, Su tüketim davranışları 

COMPARISON OF WATER CONSUMPTION BEHAVIOR OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHER 

Abstract 

Today, environmental problems are increasing day by day. Particularly in the last decade, huge 
environmental devastations have taken place. Providing short-term solutions to environmental problems only 
translates to the problem. For this reason, it is important to provide sustainable protection for the environment 
and to apply it to all segments of the society. However, it is seen that a significant part of the world population 
is not aware of these problems or does not give the necessary importance. This has led to various initiatives to 
raise environmental awareness in society. One of the areas in which these initiatives take place is 
environmental education. 
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One of the basic principles of today's societies is sustainable development. Water and sustainable 
development are closely interrelated, since water of sufficient quantity and quality is an important natural 
resource for the welfare of future generations as well as for the environment, society and industry. 

The most effective place for water education is the schools which are formal education institutions. Water 
awareness, which will be gained to students from a young age through water education, will enable them to 
grow up as individuals who recognize water, use water effectively and protect it by turning into permanent 
behaviors in the students of tomorrow's future. Today, water education is given in formal education level in 
many countries. However, studies on the subject also show that water education in schools increases students' 
knowledge about water saving and conscious water consumption behaviors. 

In this study, it is aimed to determine the water consumption behaviors of first and fourth grade students 
who are continuing their education in science teaching undergraduate program according to gender, grade 
level and environment. In this study, descriptive research method which is one of the quantitative research 
approaches is used. The study group of the study consisted of 94 students in the first and fourth grade of 
Eskişehir Osmangazi University Science Education Department in 2017-2018 academic year. In order to 
determine the students' behaviors towards water consumption, Tüketim Water Consumption Behavior Scale 
faktör consisting of 16 items with 5 factors developed by Çankaya (2014) was used as data collection tool. The 
Tüketim Water Consumption Behavior Scale Kullan used consists of five factors. These; water consumption, 
water awareness, water pollution, home water management, personal and social responsibility. Variables were 
examined on these five factors. According to the results obtained by gender variable; It was observed that water 
consumption behaviors vary according to gender based on water pollution factor. According to the results 
obtained by class variable; A significant difference was observed in terms of water consumption and water 
pollution factors. According to the results obtained by taking environment related courses variable; A 
significant difference was found in terms of water consumption and water pollution factors. This difference is 
in favor of students who take a course on the environment. 

Environmental awareness levels are thought to be effective in water consumption behaviors of teacher 
candidates. For this reason, in order for our teachers to have this awareness before starting to the profession, 
teacher candidates should be provided with trainings in this field and they should be provided with one-to-one 
practice in the field of environment and water education. 

Keywords: Environment, Water education, Water awareness, Water consumption behaviors 

Giriş 

 Çevre; insanların ihtiyaçlarını karşılamak, neslini devam ettirebilmek için sürekli üretim ve tüketim 
faaliyetlerinde bulunduğu bir ortamdır. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve yaşam kalitelerini 
artırabilmek amacıyla, sınırsız sandıkları doğal kaynakları savurgan bir şekilde kullanmışlardır(Gündüz ve 
Bilir, 2012). 

Günümüzde her geçen gün çevre sorunları artmaktadır. Özellikle son on yılda çevreye yönelik çok büyük 
tahribatlar gerçekleştirilmiştir. Çevre sorunlarına kısa süreli çözümler üretilmesi sorunu yalnızca 
ötelemektedir. Bu nedenle çevreye yönelik sürdürülebilir bir korumanın sağlanması ve bunun toplumun 
tüm kesimleri tarafından uygulanması önem taşımaktadır. Ancak dünya nüfusunun halen önemli bir 
bölümünün bu sorunların farkında olmadığı ya da gereken önemi vermediği görülmektedir (Türkman, 
2000). Bu durum, toplumda çevre bilincinin oluşması için çeşitli girişimlere neden olmuştur. Bu girişimlerin 
yer aldığı alanlardan biri de çevre eğitimidir.  

Çevre eğitiminde amaç, birey ve toplumlara, çevrenin karmaşık iç yapısını ve sorunlarını anlatmak, çevre 
ile ilgili olayları yakından izlemek, sağlıklı bir çevre oluşturmak, bireylerin hak ve sorumluluklarının 
bilincine varmasını sağlamak ve çevre sorunlarının çözümünde herkese bilinçli ve etkin katkıda bulunmaya 
olanak sağlamaktır. Başka bir ifade ile çevre eğitiminin amacı, sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmek 
ve insanlara doğayla iç içe yaşamanın yollarını göstermektir(İleri, 1998). 

Günümüz toplumlarının temel prensiplerinden biri sürdürülebilir kalkınmadır. Yeterli miktar ve 
kalitedeki su, çevre, toplum ve sanayi için olduğu kadar gelecek nesillerin refahı için de önemli bir doğal 
kaynak olması nedeniyle su ve sürdürülebilir kalkınma birbiriyle yakından ilişkilidir (Giupponi, Jakeman, 
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Karssenberg, Hare, 2006; akt. Özkan, Aydın, Hurma, Aktaş, 2012). Su kaynaklarının doğa içinde zamana ve 
konuma bağlı olarak miktar ve nitelik açısından kısıtlı olması, bu kaynağın hayat şartlarını ve ekonomik 
yapıyı direk etkileyen, insanlar için çok kıymetli görülmesi, kaynak kullanımına yönelik talebi devamlı 
arttırmaktadır (Özkan, Aydın, Hurma ve Aktaş, 2012). 

 Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan su, sınırlı ve stratejik doğal bir kaynaktır. Su kaynakları 
günümüzde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır (Çankaya, 2014). Ülkemizde kentlerin hem sayısının hem de 
nüfuslarının giderek hızlı bir şekilde artması, oluşan kentlerin su ihtiyaçlarının sadece kaynak ve yer altı 
sularından karşılanmasını imkansız hale getirmektedir (Özgüler, 1997). 

Su tüketiminin gerek dünyada gerekse ülkemizde bu derece artmasında sanayileşme ve nüfus artışının 
yanı sıra, insanların mevcut su kullanım alışkanlıkları da önemli bir rol oynamaktadır (World Water Forum, 
2006). İnsanların su tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye ve var olan suyu tasarruflu bir şekilde 
kullanmalarını sağlamaya yönelik olarak çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bunlar arasında en etkili olanı 
toplumun su tüketimi konusunda eğitilerek toplumda su tüketimi bilincinin oluşturulmasıdır. Bunun 
sağlanması ise etkili bir su eğitimi ile mümkündür. Su eğitimiyle, suya duyarlı bireyler yetiştirmeyi ve 
bireylerin suyu dikkatli kullanmayı alışkanlık haline getirmesi amaçlanmaktadır (Ergin, 2008). Yapılan 
çalışmalar, su tasarrufu konusunda eğitilen yetişkin bireylerin daha çok su tasarrufu yapmaya 
yöneldiklerini ve suyu daha bilinçli kullanmaya başladıklarını göstermektedir(Alaş, Tunç, Kışoğlu ve 
Gürbüz, 2009). 

Su eğitiminin en etkili verileceği yer örgün eğitim kurumları olan okullardır. Su eğitimiyle, küçük 
yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılacak olan su bilinci, yarının geleceği olan öğrencilerde kalıcı 
davranışlara dönüşerek suyu tanıyan, suyu etkin şekilde kullanan ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini 
sağlayacaktır (Ergin, 2008). Günümüzde su eğitimi pek çok ülkede örgün eğitim düzeyinde verilmektedir. 
Bununla birlikte konuyla ilgili yapılan çalışmalar da okullarda verilen su eğitiminin öğrencilerin su 
tasarrufu hakkındaki bilgilerini ve bilinçli su tüketimi davranışlarını artırdığını göstermektedir(Alaş,Tunç, 
Kışoğlu,Gürbüz, 2008). Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenimine devam eden 
birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve çevre ile ilgili bir ders alıp almama 
durumuna göre su tüketim davranışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Betimsel 
araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; bir konuya ya da olaya ilişkin 
katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer 
araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara denir(Büyüköztürk, 
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013).  

Çalışma Grubu 

Araştırmamızın çalışma grubunu 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversite Fen 
Bilgisi Öğretmenliği bölümü birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 94 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’de 
sunulmuştur. 

Tablo 1 

 Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet/ Sınıf 1.Sınıf 4. Sınıf Toplam 
Kız 38 44 82 

Erkek 9 3 12 
Toplam 47 47 94 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak öğrencilerin su tüketimine yönelik davranışlarını belirlemek amacıyla 
Çankaya (2014)’nın geliştirdiği 5 faktörlü, 16 maddeden oluşan  ‘Su Tüketim Davranışları Ölçeği’ 
kullanılmıştır. Madde-toplam korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları .228 ile .695 arasındadır 
ve tüm maddelerde istatistiksel olarak anlamlıdır. Açımlayıcı Faktör analizi ardından 16 maddeye 
indirgenen ölçek için belirlenen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0,83 olarak bulunmuştur. Ölçekten 
elde edilen alt faktörler arasındaki korelasyon katsayıları 0,275 ile 0,455 arasında değişmektedir ve bu 
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katsayılar .01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin beş faktörü su tüketimi, su bilinci, 
su kirliliği, evde su yönetimi, kişisel ve toplumsal sorumluluk taşama olarak belirtilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin her bir soruya verdikleri yanıtlar nicel yöntemle analiz edilmiştir. Soru formundan elde 
edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Cinsiyet, 
sınıf düzeyi ve çevre ile ilgili bir ders alıp almama değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini test 
etmek amacıyla bağımsız gruplar t- testi uygulanmıştır. 

Bulgular 

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma 
gösterip göstermediğini test etmek amacıyla faktör bazında bağımsız gruplar t- testi kullanılmış ve sonuçlar 
Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2 

Cinsiyet Değişkenine Göre Faktör Bazlı t –testi Analizi Sonuçları 

Faktör Cinsiyet n �̅� s sd t p 

Su 
Tüketimi 

Kız 82 0,004 0,987 92 0,106 0,915 

Erkek 12 -0,028 1,130 
Su Bilinci Kız 82 -0,011 1,003 92 -0,279 0,781 

Erkek 12 0,075 1,013 
Su Kirliliği Kız 82 0,078 0,922 92 2,028 0,045 

Erkek 12 -0,537 1,351 
Evde Su 

Yönetimi 
Kız 82 -0,005 1,026 92 -0,128 0,899 

Erkek 12 0,034 0,828 
Kişisel ve 

Toplumsal 
Sorumluluk 

Kız 82 0,028 0,960 92 0,722 0,472 

Erkek 12 -0,195 1,271 

 

Elde edilen bulgulara göre; kız ve erkek öğretmen adayları arasında, Su tüketimi- Su bilinci- Evde su 
yönetimi- Kişisel ve toplumsal sorumluluk faktörleri açısından anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Su kirliliği 
faktörü bazında su tüketim davranışlarının cinsiyete göre değiştiği gözlenmiştir (p<0.05). Bu farklılığında 
kız öğretmen adayları lehine olduğu saptanmıştır. 

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarının sınıf değişkenine göre farklılaşma gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla sınıf düzeyine göre bağımsız gruplar t- testi kullanılmış ve sonuçlar 
Tablo 3’ de verilmiştir. 

Tablo 3 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Faktör Bazlı t- testi Analizi Sonuçları 

Faktör Sınıf n �̅� s sd t P 

Su 
Tüketimi 

1.sınıf 47 -0,351 0,889 92 -3,621 0,000 

4.sınıf 47 0,351 0,988 
Su Bilinci 1.sınıf 47 -0,156 1,040 92 -1,528 0,130 

4.sınıf 47 0,156 0,942 
Su Kirliliği 1.sınıf 47 -0,338 1,106 80,924 -3,476 0,001 

4.sınıf 47 0,338 0,750 
Evde Su 

Yönetimi 
1.sınıf 47 -0,111 1,148 83,406 -1,077 0,284 

4.sınıf 47 0,111 0,823 
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Kişisel ve 
Toplumsal 

Sorumluluk 

1.sınıf 47 -0,081 1,059 92 -0,793 0,430 

4.sınıf 47 0,081 0,940 

 

Elde edilen bulgulara göre; 1.sınıf  ve 4.sınıf öğretmen adayları arasında, Su bilinci- Evde su yönetimi- 
Kişisel ve toplumsal sorumluluk faktörleri açısından anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Su tüketimi- Su 
kirliliği faktörleri bazında su tüketim davranışlarının sınıf düzeyine göre değiştiği gözlenmiştir (p<0.05). Bu 
farklılığında 4. Sınıf öğretmen adayları lehine olduğu saptanmıştır. 

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarının çevre ile ilgili ders alıp almama durumu 
değişkenine göre farklılaşma gösterip göstermediğini test etmek amacıyla faktör bazında bağımsız gruplar 
t- testi kullanılmış ve sonuçlar Tablo 4’ da verilmiştir. 

Tablo 4 

Ders Alma Durumu Değişkenine Göre Faktör Bazlı t- testi Analizi Sonuçları 

Faktör Ders Alma 
Durumu 

n �̅� s sd t p 

Su 
Tüketimi 

Evet 49 0,347 0,968 92 3,753 0,000 

Hayır 45 -0,378 0,899 
Su Bilinci Evet 49 0,183 0,932 92 1,886 0,062 

Hayır 45 -0,200 1,041 
Su Kirliliği Evet 49 0,292 0,799 92 3,088 0,003 

Hayır 45 -0,318 1,103 
Evde Su 

Yönetimi 
Evet 49 0,148 0,827 79,485 1,490 0,140 

Hayır 45 -0,161 1,146 
Kişisel ve 

Toplumsal 
Sorumluluk 

Evet 49 0,025 0,988 92 0,254 0,800 

Hayır 45 -0,027 1,023 

 

Elde edilen bulgulara göre;  çevre ile ilgili ders alıp almama durumuna göre, su bilinci- evde su yönetimi- 
kişisel ve toplumsal sorumluluk faktörleri açısından anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Su tüketimi- su 
kirliliği faktörleri bazında su tüketim davranışlarının ders alıp almama durumuna göre değiştiği 
gözlenmiştir (p<0.05). Bu farklılığında çevre ile ilgili ders alan öğretmen adaylarının lehine olduğu 
saptanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim 
görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerin su tüketim davranışlarının cinsiyet, sınıf, yaş ve çevre ile ilgili bir 
ders alıp almama durumu değişkenleri açısından incelendiği bu araştırmada kullanılan “Su Tüketim 
Davranışları Ölçeği” beş faktörden oluşmaktadır. Bunlar; su tüketimi, su bilinci, su kirliliği, evde su yönetimi, 
kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıma olarak belirtilmiştir. Değişkenler bu beş faktör üzerinden 
incelenmiştir. 

Cinsiyet değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; kız ve erkek öğretmen adayları arasında, su tüketimi- 
su bilinci- evde su yönetimi- kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıma faktörleri açısından anlamlı farklılık 
görülmemiştir. Su kirliliği faktörü bazında su tüketim davranışlarının cinsiyete göre değiştiği gözlenmiştir. 
Bu farklılığında kız öğretmen adayları lehine olduğu saptanmıştır. Çabuk ve Karacaoğlu (2003)’da 
çalışmasında cinsiyete göre öğrencilerin çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir farkın olduğunu 
bulmuştur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevre duyarlılıklarının daha yüksek olduğunu 
vurgulamıştır. Bu sonuç bizim çalışmamızı destekler niteliktedir. 

Sınıf değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; su bilinci- evde su yönetimi ve kişisel ve toplumsal 
sorumluluk taşıma faktörleri açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Su tüketimi ve su kirliliği faktörleri 
bakımından anlamlı bir fark görülmüştür. Bu farklılığında 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adayları lehine olduğu 
saptanmıştır. Bunun sebebinin fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin çevre ile ilgili ders 
almalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Akbaş (2007)’da çalışmasında 4. sınıf öğrencilerinin çevre 
ve ekoloji ile ilgili ders almış olmaları nedeniyle kavram bilgilerinin daha fazla olduğu ve sınıflara göre bir 
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farklılığın ortaya çıktığını söylemiştir. Çabuk ve Karacaoğlu (2003) yaptıkları çalışmada 4. sınıf 
öğrencilerinin alt sınıflardaki öğrencilere göre daha fazla çevre duyarlılığına sahip olduklarını ortaya 
koymuşlardır. 

Çevre ile ilgili ders alıp almama durumu değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; su bilinci- evde su 
yönetimi ve kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıma faktörleri bazında anlamlı farklılık görülmemiştir. Su 
tüketimi ve su kirliliği faktörleri bazında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farklılığında çevre ile ilgili bir ders 
alan öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır. 

Öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarında çevre bilinci düzeylerinin etkili olduğu 
düşünülmektedir. Erten (2004)’e göre çevre bilincinden amaçlanan çevre bilgisi, çevreye yönelik tutum ve 
çevreye yararlı davranışlardır. Alaş, Tunç, Kışoğlu ve Gürbüz (2009)’de çalışmasında çevre bilgisi yüksek 
ve çevreye yönelik tutumu olumlu olan, davranışları çevreye zarar vermeyen bireyler yüksek çevre bilincine 
sahip bireylerdir şeklinde tanımlamıştır. Çevre bilincine sahip bireyleri yetiştirecek olan öğretmenlerin ise 
önce kendilerinin bu bilince sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebepten öğretmenlerimizin mesleğe 
atılmadan önce bu bilince sahip olmaları için öğretmen adaylarına bu alanda eğitimler verilmelidir, çevre 
ve su eğitimi alanında bire bir alanda uygulama yapmaları sağlanmalıdır. 
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Özet 

Çevre eğitimi, çevre ve ilgili konularda bilinçli, mevcut çevresel problemlerin çözümüne katkı sağlayacak 
ve yenilerinin oluşumunu engelleyebilecek bilgi, beceri, tutum, güdü, kişisel ve toplumsal görev ve 
sorumluluklara sahip bir dünya nüfusu geliştirme amacı olan yaşam boyu süren disiplinler arası bir 
yaklaşımdır. 

Disiplinler arası bir çalışma alanı olan çevre eğitiminin, hem bilişsel hem de duyuşsal alanda birçok amacı 
bulunmaktadır. Bilişsel alandaki amaçları, kişileri daha fazla çevre okur- yazarı yapmaya yönelirken, duyuşsal 
alandaki amaçları çevreye ve çevre sorunlarına karşı değer ve tutumları oluşturmaktır. 

Günümüzde su kaynakları ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümünde atılacak en önemli 
adım, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmektir. 
Bu bağlamda, bireyleri su kaynakları ve durumu hakkında bilgilendirme ve onlara su tasarrufu çerçevesinde 
olumlu tutumlar kazandırarak davranış değişikliği oluşturmak gerekmektedir. Bu nedenle yapılabileceklerden 
en önemlisi bireylere verilecek su eğitimi ile suya yönelik tutumlarını değiştirmektir. Su eğitiminin temel 
amaçlarından biri, bireylerin suyun önemi ve sağlığa uygunluğuyla ilgili farkındalıklarını artırmak ve böylece 
suyla ilgili davranışlarında bir değişiklik oluşturabilmektir. Tutum, sosyal psikologlar tarafından kişilerin 
gözle görülmeyen kişi, nesne veya olaylara bağlı duygu, düşünce ve davranışlarını birleştiren eğilimleri olarak 
ifade edilmiştir. Tutum kavramı bir takım insan, nesne veya konular hakkında olumlu veya olumsuz duygulara 
işaret eden genel bir kavramdır. Tutum insanların davranışlarının öncüsü sayılır; çünkü davranıştan önce 
oluşur ve davranışın ortaya çıkmasına öncülük eder. Tutum sonucu bireyler davranışlara yönelirler, yani her 
tutumun altında bir davranış eğilimi yatar. 

Bireylerin su tüketimi ve su kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesi, suyun önemi, yaşam 
kaynağı olarak su, metabolizma ve su, küresel ısınma, yer altı ve yer üstü suları, sulardaki kirlenme ve azalma 
gibi konularda bilinçlendirilmeleri ve eğitilmeleri ile mümkündür. Bu çalışmada üniversite eğitimleri devam 
eden Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin su tutumları belirlemek 
amaçlanmıştır. Araştırmamızda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği, 
Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 201 öğrenci oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin suya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 
Çankaya(2014) tarafından geliştirilen “Su Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde istatistik 
paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; kız ve erkek öğrenciler arasında,  anlamlı  bir 
farklılık saptanmıştır (p<0.05). Bu farklılığın da kız öğrenciler lehine olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyine göre 
ölçeklerden elde edilen bulgulara göre, anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Birinci sınıf ve üçüncü sınıf arasında; 
üçüncü sınıflar lehine, birinci sınıf ve dördüncü sınıf arasında; dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür. Bölüm değişkenine göre ölçeklerden elde edilen bulgulara göre, anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır(p>0.05). Çevre ile ilgili bir ders alıp almama durumuna göre, anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır (p>0.05).  

Çevre eğitimi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarına hitap etmektedir. Bu 
yüzden öğrencilerde suya yönelik tutum gelişebilmesi için okul öncesinden itibaren öğrencilere çevre eğitimi 
kapsamında su eğitimi verilmeli, uygulama yapma imkanı tanınmalı, çevre sorunlarına yönelik toplumsal 
projelerde yer almalarına imkan tanınmalıdır. 

Anahtar kelimeler: çevre eğitimi, su eğitimi, su bilinci, su tutumu 
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DETERMINATION OF WATER ATTITUDES OF STUDENTS STUDYING IN AGRICULTURAL 

ENGINEERING, BIOLOGY AND SCIENCE TEACHING DEPARTMENTS 

Abstract 

Environmental education is a lifelong interdisciplinary approach that aims to develop a world population 
with knowledge, skills, attitudes, motives, personal and social duties and responsibilities that are conscious 
about the environment and related issues and that can contribute to the solution of existing environmental 
problems and prevent the formation of new ones. 

Environmental education, which is an interdisciplinary field of study, has many aims in both cognitive and 
affective fields. Their goal in the cognitive field is to make people more environmental literate, while their 
affective field is to create values and attitudes towards the environment and environmental problems. 

Today, water resources are facing serious problems. The most important step to be taken in solving these 
problems is to raise conscious and sensitive individuals about the conservation and efficient use of water 
resources. In this context, it is necessary to inform individuals about water resources and their status and to 
create behavioral changes by giving them positive attitudes within the framework of water conservation. For 
this reason, the most important thing that can be done is to change their attitudes towards water through 
water education. One of the main objectives of water education is to increase the awareness of individuals 
about the importance and health of water and thus to make a change in water-related behaviors. Attitude was 
expressed by social psychologists as the tendency of individuals to combine their emotions, thoughts and 
behaviors related to invisible people, objects or events. The concept of attitude is a general concept that 
indicates positive or negative feelings about a team of people, objects or subjects. Attitude is considered to be 
the forerunner of people's behavior; because it occurs before behavior and leads to the emergence of behavior. 
As a result of attitudes, individuals tend to behave, that is, a tendency to behave under each attitude. 

The positive development of individuals' attitudes towards water consumption and water use is only 
possible through their awareness and training on issues such as the importance of water, water as a source of 
life, metabolism and water, global warming, ground and surface water, pollution and reduction in water. In 
this study, it is aimed to determine the water attitudes of the students of Agricultural Engineering, Biology and 
Science Teaching who are continuing their university education. In our research, screening model which is one 
of the quantitative research methods was used. The study group of the research consists of 201 students 
studying in the Department of Agricultural Engineering, Biology and Science Teaching in Eskişehir Osmangazi 
University in 2017-2018 academic year. As a data collection tool, “Water Attitude Scale geliştiril developed by 
Çankaya (2014) was used to determine the attitudes of students participating in the research towards water. 
Statistical package program was used in the analysis of quantitative data. As a result of the findings; There 
was a significant difference between male and female students (p <0.05). This difference is also in favor of 
female students. A significant difference was found according to the findings obtained from the scales 
according to grade level. Between first grade and third grade; in favor of the third grade, between the first 
grade and the fourth grade; There was a significant difference in favor of the fourth grade. No significant 
difference was found according to the findings obtained from the scales according to the department variable 
(p> 0.05). There was no significant difference according to whether or not to take a course related to the 
environment (p> 0.05). 

Environmental education addresses students' cognitive, affective and psycho-motor learning domains. For 
this reason, in order to develop attitude towards water in students, water education should be given to the 
students within the scope of environmental education, they should be given the opportunity to practice and 
they should be allowed to take part in social projects about environmental problems. 

Keywords: Environmental Education, Water Education, Water Awareness, Water Attitude 

Giriş 

Çevre, insan açısından ele alındığında; insanların ihtiyaçlarını karşılamak, neslini devam ettirebilmek 
için sürekli üretim ve tüketim faaliyetlerinde bulunduğu bir ortamdır(Gündüz ve Bilir, 2012). Diğer bir 



 

336 
 

bakış açısıyla çevre, bireyin ve toplumun fiziksel, biyolojik, sosyal-psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 
yaşamını etkileyen tüm etmenler olarak tanımlanabilir (Güney, 2003). 

Çevre eğitimi, çevre ve ilgili konularda bilinçli, mevcut çevresel problemlerin çözümüne katkı sağlayacak 
ve yenilerinin oluşumunu engelleyebilecek bilgi, beceri, tutum, güdü, kişisel ve toplumsal görev ve 
sorumluluklara sahip bir dünya nüfusu geliştirme amacı olan yaşam boyu süren disiplinler arası bir 
yaklaşımdır(Moseley, 2000; akt. Kahyaoğlu,2016). 

Disiplinler arası bir çalışma alanı olan çevre eğitiminin, hem bilişsel hem de duyuşsal alanda birçok 
amacı bulunmaktadır. Bilişsel alandaki amaçları, kişileri daha fazla çevre okur- yazarı yapmaya yönelirken, 
duyuşsal alandaki amaçları çevreye ve çevre sorunlarına karşı değer ve tutumları oluşturmaktır (Erol, 
2005). 

Çevre eğitiminin asıl amacı, bireyin çevre ile ilgili konularda duyarlılık kazanması, bilinçli davranarak 
çevreyle etkileşiminde eleştirici bir bakış açısı geliştirmesi ve gelecek kuşaklara sağlıklı ve temiz bir çevre 
bırakmasının sağlanmasıdır(Doğan, 1997; akt.Timur ve Yılmaz, 2011). 

İnsan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biri sudur. Canlı yaşamının sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle hayati bir öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan, en büyük 
canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Hayatımızı idame 
ettirebilmemiz için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında 
temel unsur olduğu gibi, vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da önemli bir görevi yerine 
getirir. Vücudumuzdaki pH dengesinin korunmasından başlayarak, hücrelerdeki moleküllere ve 
organellere dağılma ortamı oluşturmasına; besinlerin, artık maddelerin ilgili yerlere taşınmasına kadar pek 
çok görev alır. Su canlılar için yaşamsal olmasının yanında aynı zamanda canlılar için bir yaşam ortamıdır. 
Bu şekilde yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan su, sınırlı ve stratejik doğal bir kaynaktır. (Çankaya, 2014). 

Günümüzde su kaynakları ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. bu sorunların çözümünde atılacak en önemli 
adım, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler 
yetiştirmektir. Bu bağlamda, bireyleri su kaynakları ve durumu hakkında bilgilendirme ve onlara su 
tasarrufu çerçevesinde olumlu tutumlar kazandırarak davranış değişikliği oluşturmak gerekmektedir. Bu 
nedenle yapılabileceklerden en önemlisi bireylere verilecek su eğitimi ile suya yönelik tutumlarını 
değiştirmektir (Çankaya, 2014). Su eğitiminin temel amaçlarından biri, bireylerin suyun önemi ve sağlığa 
uygunluğuyla ilgili farkındalıklarını artırmak ve böylece suyla ilgili davranışlarında bir değişiklik 
oluşturabilmektir(Akpınar, Küçükcankurtaran, Ünal-Çoban, Yıldız, Öztürk, Yılmaz, Karadeniz ve Ergin, 
2011). Tutum, sosyal psikologlar tarafından kişilerin gözle görülmeyen kişi, nesne veya olaylara bağlı 
duygu, düşünce ve davranışlarını birleştiren eğilimleri olarak ifade edilmiştir(Kiraz ve Fırat, 2014). Tutum 
kavramı bir takım insan, nesne veya konular hakkında olumlu veya olumsuz duygulara işaret eden genel 
bir kavramdır. Tutum insanların davranışlarının öncüsü sayılır; çünkü davranıştan önce oluşur ve 
davranışın ortaya çıkmasına öncülük eder. Tutum sonucu bireyler davranışlara yönelirler, yani her tutumun 
altında bir davranış eğilimi yatar(Kalkan, 2011). Dolayısıyla birey sahip olduğu düşünce ve davranışların 
olumlu ve olumsuzluğuna bakmadan zamanını düşünmekle, ilgilenmekle ve ilişkili konularla uğraşmakla 
geçirir(Kiraz ve Fırat, 2014). Aynı zamanda tutumun ortaya çıkmasına yol açtığı duygu, düşünce ve davranış 
eğilimleri bütünleşir. Tutum gözlenemez ama insanların davranışları değerlendirilerek onların sahip 
oldukları tutumun hangi yönde veya nasıl bir nitelik taşıdığı anlaşılabilir. 

Randolph ve Troy (2008)’a göre su kullanımında tutum, bireyin kendisine ya da başkasına yönelik 
algılamalarını değerlendirmesi istendiğinde verdiği yanıt olarak açıklanmaktadır. Suyla ilgili tutumlar ve 
davranışlar hem çevresel hem de fiziksel bazı koşullardan etkilenmektedir. Bu koşullar bireyin ekonomik 
statüsü, eğitim düzeyi, ailedeki fert sayısı, ailenin sahip olduğu evin ve bahçenin büyüklüğü olarak 
belirtilmektedir(Yıldız- Fevzioğlu, Akpınar, Ünal-Çoban, Capellaro ve Ergin, 2010). 

Bireylerin su tüketimi ve su kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesi, suyun önemi, 
yaşam kaynağı olarak su, metabolizma ve su, küresel ısınma, yer altı ve yer üstü suları, sulardaki kirlenme 
ve azalma gibi konularda bilinçlendirilmeleri ve eğitilmeleri ile mümkündür(Kiraz ve Fırat, 2014). Bu 
bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada üniversite eğitimleri devam eden Ziraat Mühendisliği bölümü, biyoloji 
bölümü ve fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin su tutumları belirlemek amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırmamızda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; bir 
konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin 
belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 
araştırmalara denir(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 201 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bölüm ve cinsiyete göre dağılımı 
Tablo.1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 

 Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Bölüm ve Cinsiyete Göre Dağılımı  

Bölüm/ Cinsiyet Kız Erkek Toplam 
Ziraat Mühendisliği 42 49 91 

Biyoloji 45 12 57 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 36 17 53 

Toplam 123 78 201 
 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplamak amacıyla Çankaya (2014) tarafından geliştirilen “Su Tutum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Su Tutum Ölçeği demografik değişkenlere ilişkin soruların da bulunduğu bir form ile 
araştırmacılar tarafından öğrencilere dağıtılmıştır. 

Veri toplama araçları 

Veri toplama aracı olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin suya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 
Çankaya (2014) tarafından geliştirilen “Su Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin madde-toplam 
korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları. 332 ile. 760 arasındadır ve tüm maddelerde 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Güvenirlik çalışması sonucunda toplam 14 maddeye indirgenen ölçek için 
belirlenen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0,897 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Bu aşamada uygulanan “Su Tutum Ölçeği” nden elde edilen nicel verilerin analizi ve çözümlenmesine 
yer verilmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin değerlendirilmesinde betimleyici istatistiklerden ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. 
Puanlar arasında anlamlı fark olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız gruplar t- testi ve tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, su 
tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma gösterip göstermediğini test etmek amacıyla bağımsız 
gruplar t- testi kullanılmış ve sonuçlar Tablo. 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 

 Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Analizi Sonuçları 

Cinsiyet n �̅� s sd t p 

Kadın 123 61,01 7,504 
199 2,890 0,004 

Erkek 78 57,58 9,178 
 

Elde edilen bulgulara göre, kız ve erkek öğrenciler arasında,  anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05). Bu 
farklılığın da kız öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır. 
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Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, su 
tutumlarının sınıf değişkenine göre farklılaşma gösterip göstermediğini test etmek amacıyla tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve sonuçlar Tablo. 3’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 3 

 Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar 
Arası Fark 

Gruplar 
Arası 

978,109 3 326,036 
4,964 0,002 

1-3 
1-4 
3-1 
4-1 

Gruplar içi 12939,145 197 65,681 
Toplam 13917,254 200  

 

Sınıf düzeyine göre ölçeklerden elde edilen sonuçlara göre, anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Birinci sınıf 
ve üçüncü sınıf arasında; üçüncü sınıflar lehine, birinci sınıf ve dördüncü sınıf arasında; dördüncü sınıflar 
lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, su 
tutumlarının bölüm değişkenine göre farklılaşma gösterip göstermediğini test etmek amacıyla tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve sonuçlar Tablo. 4’de verilmiştir.  

Tablo 4 

 Bölüm Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar 
Arası Fark 

Gruplar 
Arası 

315,251 2 157,626 
2,295 0,103 Yok 

Gruplar İçi 13602,003 198 68,697 
Toplam 13917,254 200  
 

Bölüm değişkenine göre ölçeklerden elde edilen bulgulara göre, anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır(p>0.05). 

Ziraat Mühendisliği, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, su 
tutumlarının çevre ile ilgili bir ders alıp almama durumu değişkenine göre farklılaşma gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla bağımsız gruplar t- testi kullanılmış ve sonuçlar Tablo. 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5 

 Ders Alma Durumu Değişkenine Göre t- testi Analizi Sonuçları 

Ders Alma 
Durumu 

n �̅� s sd t p 

Evet 77 59,89 7,526 
199 0,280 0,780 

Hayır 124 59,55 8,837 
  

Çevre ile ilgili bir ders alıp almama durumuna göre, anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).  

Sonuç ve Tartışma 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği, biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinde 
öğrenim görmekte olan öğrencilerin su tutumlarının cinsiyet, sınıf, yaş, okuduğu bölüm ve çevre ile ilgili bir 
ders alıp almama durumu gibi değişkenler açısından incelendiği bu araştırmada; 

Cinsiyet değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; kızlar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. 
Literatür incelendiğinde; Şama (2003) kız ve erkek öğrencilerin çevre tutumlarının kızlar lehine anlamlı 
farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Erol ve Gezer (2006) kızların çevre tutum puanlarının erkeklerden daha 
yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Sınıf değişkenine göre elde edilen sonuçlarda; birinci sınıf ve üçüncü sınıf arasında, birinci sınıf ve 
dördüncü sınıf arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Literatür incelendiğinde; Akbaş (2007) 
çalısmasında, öğrencilerin birinci sınıfta sahip oldukları çevre bilgileri ile dört yıllık eğitim sonunda sahip 
oldukları çevre tutum ve bilgilerine ne ölçüde yansıdığını karşılaştırmıştır. Arastırma sonucunda elde edilen 
sonuçlardan 4. sınıf öğrencilerin puanlarının 1. sınıf öğrencilerine göre anlamlı fark gösterdikleri, çevre 
duyarlılıklarının da buna bağlı olarak daha fazla olduğu gözlenmistir. 

Ders alma durumu değişkenine göre elde edilen sonuçlarda,  anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Akbaş 
(2007), çalışmasında öğrencilerin üniversiteye başlamadan önceki dönemlerde çevre dersi almalarının 
kavram bilgilerinin artmasında bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji bölümü ve Ziraat Fakültesi bölümlerinin, bölümler arası su tutum 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçlarında; bölümler arasında anlamlı farklılık 
görülmemiştir. Bu sonuç doğrultusunda, bölümlerin su tutumlarının eş değer olduğu söylenebilir. Üç 
bölümünde biyoloji temelli olması, çevreye yönelik dersler almış olmalarının bu sonucu etkilediği 
düşünülebilir. Ergin, Akpınar, Küçükcankurtaran ve Ünal-Çoban (2009) uyguladıkları Su Eğitimi İçin 
Öğretim Materyali Geliştirme Projesi’nde Su Okulu İşlik çalışmasının 2. kademe öğrencilerin ve 
öğretmenlerin suyu kavrama, su kirliliği ve su tasarrufu ile ilgili kavramları öğrenmelerinde etkili olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Çankaya (2014) fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir su kullanımına yönelik 
su eğitimi verilerek farkındalıklarını geliştirmeyi amaçladığı çalışmasında, verilen su eğitimi sonrasında 
öğretmen adaylarının farkındalıkları; su bilgi düzeyleri, su tüketim davranışları ve suya yönelik 
tutumlarında artış gözlemiştir. 

Erten(2004)  çevre eğitimini, çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi ve çevre dostu davranışların gösterilmesi ve bunların sonuçlarının görülmesi süreci olarak 
tanımlamıştır. Çevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye 
yönelik tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlamaktadır. Çevre eğitimi, 
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarına hitap etmektedir. Bundan dolayı okul 
öncesinden itibaren öğrencilere çevre eğitimi verilmeli, uygulama yapma imkânı tanınmalı, çevre 
sorunlarına yönelik toplumsal projelere yer verilmelidir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler alanında çevre konusunu ele alan lisansüstü tezler ve makalelerin 
genel analizini yapmaktır. Bu kapsamda tez ve makalelerin yayınlandığı yıl, anahtar kelimeler vasıtasıyla öne 
çıkan kavramları, araştırma yöntemi, modeli, örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve analiz 
metotları incelenmiştir. Bu çalışmanın sosyal bilgiler alanında çevre konulu tez ve makalelerin çeşitli açılardan 
incelenerek bilginin topluca sunulması ve alandaki boşluğun tespit edilmesi adına imkan sağlaması, çevre 
eğitimi konusunda sosyal bilgiler alanında genel eğilimin hangi yönde olduğu, bu kapsamda hangi tekniklere 
başvurulduğu gibi bilgilere kolay erişim sağlanabilmesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca 
Türkiye’de sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu araştırmaların genel analizinin yapıldığı bu çalışma, 
çevre eğitimi konusunda çalışmak isteyen araştırmacılara içerik, yöntem ve analizlerin sunulması açısından 
yardımcı olabilir ve bundan sonra bu alanda yapılacak çalışmalar için kılavuz niteliği taşıyabilir. Çalışmada 
veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği ile toplanmış ardından betimsel analize tabi 
tutulmuştur. YÖK Tez veri tabanı kullanılarak “çevre eğitimi, çevre okuryazarlığı” anahtar kelimeleri 
taranmış, 2010-2019 yılları arasında çevre konulu 101 tez tespit edilmiştir. Bu tezlerden sosyal bilgiler 
alanında çevre konulu 10’u yüksek lisans, 2’si doktora tezi olmak üzere 12 tez çalışmaya dahil edilerek 
incelenmiştir. Ayrıca ULAKBİM' de taranan 12 dergide “çevre eğitimi, sosyal bilgiler” anahtar kelimeleri 
aratılarak 2010-2019 yılları arasında yayınlanan 37 makale belirlenmiş, makalelerden 20’si çalışmaya dahil 
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tez ve makalelerin içeriği araştırmacılar tarafından geliştirilen tarama 
formları vasıtasıyla incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre hem tez hem de makaleler en çok 
2016 yılında yayınlanmıştır. Tez ve makalelerde en sık kullanılan anahtar kavramların “sosyal bilgiler” “çevre 
eğitimi” “çevre bilinci/bilgisi” “çevre duyarlılığı” olduğu tespit edilmiştir. Tez ve makaleler desen yönünden 
incelendiğinde makalelerde nitel, tezlerde ise nicel desenlerin yoğunluk kazandığı göze çarpmaktadır. Tez ve 
makalelerde en çok betimsel /tarama modeli kullanılmıştır.  Hem tez hem de makalelerde örneklem/çalışma 
grubunun çoğunlukla ortaokul öğrencilerinden oluştuğu, ayrıca tezlerde ilkokul öğrencileriyle de yapılan 
çalışmaların ağırlık kazandığı belirlenmiştir. Veri toplama araçları açısından tez ve makaleler incelendiğinde 
makalelerde açık uçlu görüşme formunun daha sık kullanıldığı, tez çalışmalarında ise ölçek ve anketlere daha 
sık yer verildiği tespit edilmiştir. Tezlerde çoğunlukla betimsel analiz ve varyans analizleri kullanılırken 
makalelerde ise en sık betimsel analize yer verildiği tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 
sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu tez ve makalelerin sayısının oldukça az ve birbirini tekrar eder 
nitelikte benzer çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Lisansüstü grupların örneklem/çalışma grubuna hiç 
dahil edilmediği, karma yöntemin kullanıldığı çalışmaların sayısının az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çevre 
eğitimi ile ilgili araştırmalarda eleştirel çalışma, örnek olay incelemesi gibi farklı araştırma desenleri ile 
çalışmalar zenginleştirilebilir. Çevre eğitimi alanında kullanılan veri toplama araçları ve veri analiz yöntem 
ve teknikleri çeşitlendirilebilir. Bu alanda özellikle karma desenin az kullanıldığı, farklı örneklem gruplarının 
dahil edildiği ve farklı araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmalara yer verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, sosyal bilgiler, doküman analizi. 

A STUDY ON THESİS AND ARTİCLES ON ENVİRONMENTAL EDUCATİON İN THE FİELD OF SOCİAL 
STUDİES 

Abstract 

The aim of this study is to make a general analysis of graduate theses and articles dealing with 
environmental issues in the field of social studies. In this context, the year in which the dissertations and articles 
were published, the prominent concepts, research method, model, sample / study group, data collection tools 
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and analysis methods were examined. It is important that this study provides the opportunity to present the 
information collectively by examining various theses and articles about social studies in the field of social 
studies and to determine the gap in the field, which direction is the general trend in the field of social education 
in environmental education, and which techniques are applied in this scope and to provide easy access to 
information. It is believed. Furthermore, this study is made of the overall analysis of the research on 
environmental education in the field of social sciences in Turkey, content to researchers who want to work on 
environmental education can help in terms of the provision of methods and analysis, and thereafter as 
guidance for future studies in this area. In the study, the data were collected from qualitative research methods, 
document analysis technique and then subjected to descriptive analysis. The keywords “environmental 
education, environmental literacy tar were searched by using YÖK Thesis database and 101 theses on 
environment were determined between 2010-2019. Among these theses, 12 theses in the field of social studies, 
10 of which are master's degree and 2 of which are doctoral dissertations, are included in the study. In addition, 
37 articles published between 2010-2019 were identified by searching the keywords “environmental education, 
social studies ide in 12 journals scanned in Ulakbim and 20 of these articles were included in the study. The 
contents of the theses and articles included in the study were examined through the screening forms developed 
by the researchers. According to the findings of the study, both theses and articles were published most in 2016. 
The most common key concepts used in theses and articles are “social studies” “environmental education” 
“environmental awareness / knowledge” “environmental sensitivity”. When theses and articles are examined 
in terms of patterns, qualitative and quantitative designs are the majority in articles. In the thesis and articles, 
descriptive / scanning model was used the most. In both the thesis and the articles, it was determined that the 
sample / study group was mostly composed of middle school students, and the studies with primary school 
students were higher in the theses. When the theses and articles were examined in terms of data collection 
tools, it was found that open-ended interview form was used more frequently in the articles and scales and 
questionnaires were used more frequently in thesis studies. While descriptive and variance analyzes were used 
in the theses, descriptive analysis was the most frequently used in the articles. According to the results obtained 
from the study, it was determined that the number of dissertations and articles on environmental education in 
the field of social studies were similar and repetitive. It was concluded that graduate groups were never 
included in the sample / study group and the number of studies using mixed methods was low. Studies can be 
enriched with different research designs such as critical study and case study in environmental education 
research. Data collection tools and data analysis methods and techniques used in the field of environmental 
education can be diversified. In this area, especially mixed studies are used less, different sample groups are 
included and different research models can be used. 

Keywords: Environmental education, social studies, document analysis 

Giriş 

İnsanoğlu var oluşundan günümüze dek çevre ile etkileşim içindedir. Bu etkileşim zamanla farklı 
boyutlara ulaşmıştır. Örneğin ilk dönemlerde avcı toplayıcı olarak doğa ile alışveriş içinde bulunan insan, 
sonraki dönemlerde bu düzeni değiştirerek kurduğu fabrikalarla, kestiği ağaçlarla, kullandığı zehirlerle 
doğaya ciddi zararlar vermiştir. Bu zarar milattan önceki dönemden 1950 yılına kadar az miktardayken, 
1950 itibariyle sanayileşmede yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi boyutlara ulaşmıştır (Köylü, 2011) . 
Öyle ki önceki dönemlerde görülmeyen asit yağmurları, iklim değişiklikleri son yıllarda sık sık yaşanmaya 
başlayınca dünyadan başka yere gidecek yeri olmayan insan, çevreye verdiği zararı tespit etmek ve 
azaltmak amacıyla çalışmalar yapmaya başlamıştır. Zamanla çalışmaların içeriği ve hedefleri değişerek 
niceliklerinde artış yaşanmıştır. Başlangıçta doğa insan ilişkileri çevre sorunları ekseninde incelenirken 
sonraki dönemlerde doğa ile ilişkiler eğitimden hukuka, politikadan felsefeye birçok alt boyutta farklı 
açılardan ele alınmaya başlanmıştır (Atasoy, 2005 ). Bu çalışmalar arasında şüphesiz ki en önemli 
görevlerden biri eğitim alanına düşmektedir. Çünkü çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli bireylerin 
yetişmesi ancak iyi bir çevre eğitimi ile mümkün olabilir (Tombul, 2006). Çevre eğitimi terimi ilk kez 1948 
de Paris’te Uluslararası Tabiatı Koruma Birliğinde kullanılmış, formal düzeyde 1960’lı yılların sonunda ABD 
de ortaya çıkmıştır. Çevre eğitimi konusunda en önemli gelişme Tiflis Bildirgesi (1977) ile yaşanmıştır. Söz 
konusu bildirgede çevre eğitiminin kapsamı, niteliği, amaç ve pedagojik esasları üzerine durulmuş ve hedef 
kitlenin tüm insanlık olması gerektiği vurgulanmıştır (Kahyaoğlu ve Kaya, 2012).  

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜRKÇEV)’na göre çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre 
bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların 
yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak 
katılımın sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır (Web-2). Bazı 
çalışmalarda çevre eğitiminde en verimli zamanın orta öğretim dönemi olduğundan bahsedilse de durum 
ülkemiz bazında ele alındığında ilkokul sonrası okula devam edilmeme durumu gibi sorunlardan dolayı 
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çevre eğitimi, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler, fen bilimleri, hayat bilgisi gibi derslerin içerisinde 
verilmektedir (Şimşekli, 2001). Hayat bilgisi dersleriyle temelleri atılan çevre eğitimi konusu sonraki 
dönemlerde fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Öyle ki fen bilgisi 
öğrenme alanlarından biri İnsan ve Çevre iken, sosyal bilgilerde İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme 
alanında çevre eğitimi konusu ele alınmaktadır.  

2018 Sosyal Bilgiler Programı’nda çevre konusuna özellikle dikkat çekilmiştir. Bu durum programının 
özel amaçları kısmında “Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre 
arasındaki etkileşimi açıklamaları” “Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre 
duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip 
olmaları” gibi maddelerle vurgulanmıştır (Sosyal Bilgiler Programı, özel amaçlar madde 6, s, 8, 2018). 
Programın amaçları, kazandırılması beklenen beceri ve değerlerine yönelik olarak sosyal bilgiler alanında 
birçok çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışmaların kapsam, konu, yöntem gibi yönlerden incelenerek 
çalışmalardaki genel eğitimin ortaya çıkarılmasında ve alandaki boşlukların fark edilmesi adına derleme 
çalışmaları önem taşıyabilir. Bu bağlamda sosyal bilgiler alanında çevre konulu tez ve makaleleri incelemek 
bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara yardım edebilir. Nitekim daha önce de farklı alanlar için benzer 
derleme çalışmaları yürütülmüştür. 

Literatür taraması sonucu eğitim alanında çevre konu çalışmaların derlendiği ve çeşitli kriterler 
bağlamında incelendiği çalışmalar ve kapsamları şöyledir: 

Ünlü, Sever, Akpınar (2011) “Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi 
Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi” adlı araştırmalarında bildiri ve makaleleri 
incelemiştir. Çalışmada doküman ve içerik analizi yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına 
göre ilköğretimden yüksek öğretime kadar tüm kademelerde, öğretmen ve öğrencilerde sera etkisi ve 
küresel ısınma kavramalarına yönelik yanılgıların olduğu ve bilgi eksikliklerinin yer aldığı paylaşılmıştır. 

Güven, Kaplan, Varinlioğlu, Sungur Gül, Hamalosmanoğlu ve Bozkurt (2014) tarafında yapılan “Çevre 
Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum” adlı araştırmada 2007-2011 
yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Toplamda 112 çalışmanın 
incelendiği araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada çalışmaların çoğunun Türkçe yayınlandığı 
ve duyuşsal alanla ilgili olduğu, çalışmalarda yoğunlukla nicel yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre veri toplama aracı olarak en çok anket tercih edilirken, analiz programı olarak 
en çok SPSS kullanılmıştır. Araştırma çevre eğitimi konulu çalışmaların genel çerçevesinin çizilmesi adına 
önem taşımaktadır.  

Gülay Ogelman ve Güngör (2015) “Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitimi Çalışmalarının 
İncelenmesi: 2000-2014 Yılları Arasındaki Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi” adlı çalışmasında 5 yüksek 
lisans tezi, 1 doktora tezi, 3 ulusal makale ve 7 uluslararası makale incelemiştir. Epistemolojik doküman 
analizi tekniğinden yararlanılan çalışmada tez ve makaleler belirli kriterler çerçevesinde ele alınmış ve 
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre okul öncesi dönem çevre eğitimi konulu tez ve 
makalelerin yeterli olmadığı ve bu alandaki çalışmaların sayısının artırılması gerektiği vurgusu yapılmıştır. 

Kahyaoğlu (2016) “Türkiye’de Çevre Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması” 
adlı araştırmasında 2000-2013 yılları arasında yayınlanan çevre eğitimi konulu 179 çalışmayı incelemiştir. 
Araştırma sonucu elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 
en çok nicel araştırma yöntemleri kullanılırken, araştırma deseni olarak en çok tarama modeline yer 
verilmiştir. Örneklem grubu olarak en çok ilköğretim ve eğitim fakültesi lisans öğrencileri seçilmiştir. 
Çalışmalarda veri toplama aracı olarak ise en çok testlere yer verilmiştir. 

Bahar ve Kiras (2017) tarafından “Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin 
Genel Analizi” adlı çalışmada 2000-2016 yıllarında yapılan çevre eğitimi konulu tez ve makaleler 
incelenmiştir. 47 ulusal tez ve 39 makale betimsel yöntemle incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 
göre en çok “çevresel tutum ve davranış, çevre bilgisi, çevre eğitimi, çevresel sorunlar” kavramları üzerinde 
çalışıldığı, çalışmaların çoğunlukla üniversite öğrencileriyle yürütüldüğü, yöntem olarak en çok 
betimsel/tarama modelinin tercih edildiği, veri toplama aracı olarak en çok ölçek ve testlerin kullanıldığı 
bilgisi paylaşılmıştır.   
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Söz konusu çalışmalarda dikkat çeken unsur, araştırmaların daha çok sistematik derleme yöntemi 
kullanılarak toplandığıdır. Sistematik derleme çalışmalarında alanında uzman kişiler tarafından elde 
edilebilir en iyi araştırma kanıtını belirlemek için benzer yöntemler ile yapılmış çok sayıdaki araştırmanın 
yapılandırılmış ve kapsamlı bir sentezidir (Karaçam, 2013). Sistematik derleme çalışmaları mevcut 
uygulamaları değiştirme ve ilgili alanda kalite ve etkinliği arttırmak amaçlarıyla yapılabilir (Web-1). 

Sistematik derleme, bir konuda daha önce yapılan çalışmalar hakkında özet bilgi sunması, yapılan 
çalışmaların metodolojisi ile sonuçları arasındaki bağlantıyı sunması açısından etkili bir yol sunduğundan 
bu çalışmada sistematik derleme çalışması olarak yürütülmüştür. Çevre eğitimi alanında yapılan tez ve 
makaleler; yıl, araştırma türü, araştırma yöntemi, konu alanları, anahtar kelimeler, seçilen örneklem, veri 
toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır. 

1- 2000-2019 yılları arasında sosyal bilgiler alanında çevre konulu tezlerde kullanılan araştırma 
yöntemi, deseni, örneklemi-çalışma grubu, yayın türü nedir? 

2- 2000-2019 yılları arasında sosyal bilgiler alanında çevre konulu makalelerin araştırma yöntemi, 
deseni, örneklemi-çalışma grubu, yayınlandığı yer nedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler alanında çevre konusunu ele alan lisansüstü tezler ve makalelerin 
genel analizini yapmaktır. Bu kapsamda tez ve makalelerin yayınlandığı yıl, anahtar kelimeler vasıtasıyla 
öne çıkan kavramları, araştırma yöntemi, modeli, örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve analiz 
metotları incelenmiştir. 

Araştırma Önemi 

Özellikle sanayileşme sonrası artan çevre sorunları son yüzyıl itibariyle ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
Küresel ısınma, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi yaşanan çevre sorunları insan yaşamını tehdit eder 
boyuta ulaşması sonucuyla çevre ve çevre sorunlarına ilgi artmıştır. Çevreye ilginin artması sonucu çevre 
konulu çalışmaların sayısında da artış gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, çevre 
sorunlarının nedenleri, çevre duyarlılığı, çevre okur yazarlığı gibi temel esaslar üzerinde yoğunlaşıldığı 
dikkati çekmektedir. Çevre konusu sadece belirli kesimleri değil tüm insanlığı ilgilendiren bir alan olduğu 
için mühendislikten, tıbba, eğitimden hukuka kadar geniş bir yelpazede ele alınmıştır. İnsan bilinç ve 
farkındalığının ilk oluşmaya başladığı okul sıraları ise çevre eğitimi konusunda ayrıca önem taşımaktadır. 
Nitekim ailelerde gözetilmeyen hassasiyetler okul ve eğitim vasıtasıyla bireye aşılanabilir. Çevre gibi önemli 
bir konuda da okul ve eğitimcilere önemli görevlerin düştüğü bilinerek çevre eğitimi üzerine eğitim 
fakültelerinde, okullarda, öğretmen ve öğrencilerle birçok çalışmaya yer verilmiştir. Eğitim alanında çevre 
konulu çalışmaların çoğu fen eğitimi alanında yapılmıştır. Bunun nedeni olarak fen bilgisi alanında “insan 
ve çevre” öğrenme alanının yer bulması görülebilir. Keza sosyal bilgiler alanında da çevre konulu birçok 
çalışma bulunmaktadır. Sosyal bilgilerin öğrenme alanlarından olan insanlar yerler çevreler öğrenme 
alanında farklı sınıf seviyelerinde yerel ve ulusal çevre konusu ele alınmaktadır. Ayrıca sosyal bilgiler eğitim 
programının genel amaçlarında çevre duyarlılığı çok kez vurgulanmıştır. Sosyal bilgiler alanında çevre 
konusunun önemli olması sonucu bu alanda birçok çalışma yapılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmaların niceliğinin çok oluşu bu alanda çalışmak ya da araştırma yapmak isteyen bireylerin işlerini 
zorlaştırmaktadır. Bu çalışma ile sosyal bilgiler alanında hazırlanan tez ve makaleler belirli kriterler 
çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışma alanda araştırma yapmak isteyen bireylere yol göstermesi ve 
buradaki boşluğun fark edilmesinde kolaylık sağlaması açısından önem taşıdığı düşü. Nitekim söz konusu 
çalışmanın sosyal bilgiler alanında çevre konusunda hangi çalışmaların, hangi yöntem, teknik ve 
örneklemlerle incelendiği, çalışmaların hangi yıllarda nasıl yürütüldüğü gibi bilgileri toplu bir şekilde 
sunması açısından da önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Çalışmada nitel araştırma modellerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem yeni kavram ve 
ilişkiler sunmaktan ziyade var olanın daha açık şekilde sunulmasını kolaylaştırması açısından bu çalışmada 
tercih edilmiştir (Çepni, 2014). 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılardan Torun tarafından hazırlanan makale ve tez 
inceleme formu aracılığıyla toplanmıştır. İnceleme formu hazırlandıktan sonra uzman görüşüne baş 
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vurulmuştur. Uzmanlardan alınan dönüt doğrultusunda gerekli düzeltme ve eklemeler yapılarak forma 
nihai şekli verilmiştir.  

Makale İnceleme Formu’nda makalelerin yazarları, yayın yılı, hangi dergide yayımlandığı gibi 
demografik bilgilerinin yanı sıra kullanılan anahtar kavramlar, araştırma deseni, araştırma yöntemi, 
örneklem, veri toplama aracı, veri analiz metodu gibi nitelikleri de form vasıtası ile taranmıştır. Tez Tarama 
Formu’nda ise tezin yazarı, tez türü, yayın yılı, hangi üniversitede yapıldığı gibi bilgilerle birlikte kullanılan 
anahtar kavramlar, araştırma deseni ve modeli, örneklem, veri toplama aracı ve analiz metodu nitelikleri 
bu form ile elde edilmiştir. 

Makale tarama kriterleri. Türkiye’de yayınlanmış sosyal bilgiler alanında çevre konulu makaleler 
araştırma kapsamına alınarak, öncelikle çalışmanın başlığı ardından içeriğe dönük tarama 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Dergi Park ve Google Scholar alt yapıları, kullanılarak dergilere ulaşılmış, 
tarama gerçekleştirilmiştir. 

• 2010-2019 tarihleri arasında yayınlanan makaleler taranmıştır. 
• Çalışma kapsamı gereği sadece sosyal bilgiler alanında çevre konusunu ele alan makaleler 

taranarak, sosyal bilgiler alanına vurgu yapmayan çalışmalar taramanın dışında tutulmuştur.  

Belirlenen kriterler doğrultusunda ULAKBİM aracılığıyla makaleler taranmıştır. Taramada öncelikle 
“çevre ve sosyal bilgiler” kelimeleri birlikte aranmıştır. Listelenen sonuçlara göre ilgili çalışmalara erişim 
sağlanmıştır. Arama yapılan kelimelerden istenilen sayıda çalışmanın elde edilememesi sonucu sadece 
sosyal bilgiler yazılıp arama yapılmış, listelenen sonuçlar araştırmanın kapsamına göre çalışmaya dahil 
edilmiştir. Kapsamın genişletilmesi için “çevre” “çere eğitimi” “çevre okuryazarlığı” “çevre duyarlılığı” gibi 
alana dahil benzer ve ilişkili kelimelerle arama yapılarak makaleler taranmış ve araştırma kapsamına giren 
makaleler çalışmaya dahil edilmiştir. 37 makalenin tarandığı çalışmada araştırma kapsamına giren 20 
makale tespit edilmiş olup, bu makaleler üzerinden çalışma yürütülmüştür.  

Tablo 1 

 Çalışma Kapsamında Taranan Makaleler 

Dergi Adı Taranan makale sayısı Araştırmaya dâhil edilen 
makale sayısı 

Marmara Coğrafya Dergisi  5 
Kastamonu Eğitim Dergisi  4 
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni 
Yaklaşımlar Dergisi 

 2 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar 
Dergisi 

 1 

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi  1 
Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

 1 

Uluslararası Coğrafya ve Coğrafya 
Eğitimi Dergisi 

 1 

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler 
Dergisi 

 1 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi 

 1 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi 

 1 

İlköğretim Online  1 
Turkish Studies  1 
Toplam  20 
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Tez tarama kriterleri. Tarama yapmak için anahtar kelime olarak öncelikle “sosyal bilgiler ve çevre” 
kavramları birlikte aranmıştır. Bu arama sonucu sadece bir teze ulaşıldığı için, ilgili kavramlar ayrı ayrı 
tekrar aranmıştır. Arama sonucu listelenen sonuçlar, çalışma kapsamına göre ele alınarak araştırmaya dahil 
edilmiştir. Tarama sırasında ayrıca “çevre eğitimi” “insanlar, yerler, çevreler” “çevre okuryazarlığı” gibi 
bağlantılı kelimelerle de arama yapılmıştır. Sosyal bilgiler alanına dahil olmayan çalışmalar, araştırma 
kapsamı dışında yer aldığı için dahil edilmemiştir. Tez taraması sonucu sosyal bilgiler alanında hazırlanmış 
çevre konulu 10 yüksek lisans 2 doktora tezine ulaşılarak incelenmiştir. 

• Tez tarama için YÖK Tez Merkezi’nden yararlanılmıştır. 
• Çalışma kapsamında 2010-2019 yıllarında sosyal bilgiler alanında yapılan tezler taranmıştır. 

Tablo 2  

Çalışma Kapsamında Taranan Tezler 

 

Çalışma kapsamında Yök Tez veri tabanı kullanılarak çevre konulu tezler taranmış, 81 yüksek lisans 20 
doktora tezi tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına giren 12 tez çalışmaya dahil edilerek incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada tez ve makale tarama formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel 
analiz yöntemiyle incelenmiştir. Analiz aşamasında N-vivo programından yararlanılmıştır. Literatür 
taraması sonrası elde edilen tüm veriler Nvivo programına yüklenmiş, tez ve makaleler için ayrı klasörler 
oluşturulmuştur. İncelenecek çalışmalara göre temalar oluşturulmuş, ilgili bilgiler bu alanlara girilerek 
analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizde veriler önce sistematik ve açık biçimde betimlenir 
ardından betimlemelerden yola çıkılarak çıkarım ve sonuçlara ulaşılır (Çepni, 2014, s. 184). 

 

Bulgular 

Makale Tarama Formu ve Tez Tarama Formu ile toplanan verilere yapılan içerik analizine ilişkin 
bulgular “Makale Analizine İlişkin Bulgular” ve “Tez Analizine İlişkin Bulgular” başlıkları altında 
yorumlanmıştır. 

Makale Analizine İlişkin Bulgular 

2010-2019 yılları arasında sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu makalelerin incelenmesi sonucu 
elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

 

Tez türü  Taranan tez sayısı Araştırmaya dâhil edilen 
tez sayısı 

Yüksek Lisans  81 10 
Doktora  20 2 
Toplam                                                                                                                                              101 12 
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Şekil 1. Çevre Eğitimi Konulu Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu makalelerin en çok 2016 yılında (5) 
yazıldığı görülürken 2011,2015 ve 2019 yıllarında sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu makale 
çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir. 

Tablo 3 

Makalelerde Öne Çıkan Kavramlar 

Anahtar Kavramlar   Çalışılan konu frekansı 
Çevre eğitimi  11 
Sosyal Bilgiler 11 
Çevresel tutum ve davranış   5 
Çevre bilinci/ bilgisi/duyarlılığı 5 
Çevre sorunları ve problemleri  4 
Beceri ( Empati, Okuryazarlık becerileri) 3 
Metafor/Karikatür/Görüş 3 
Çevre Okuryazarlığı 2 
Katılımcı (Öğretmen adayları, Sınıf öğretmenleri, 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları 

2 

Toplam Kavram 46 
Tablo 3 incelendiğinde sosyal bilgiler alanında hazırlanan çevre eğitimi konulu makalelerde en sık yer 

verilen anahtar kavramların “Sosyal Bilgiler” (11), “çevre eğitimi” (11) “Çevresel tutum ve davranış” (5) ve 
“Çevre bilinci/ bilgisi/duyarlılığı” (5) olduğu görülmektedir. Bu kavramların yanı sıra çalışmalarda anahtar 
kelimeler arasında katılımcı grup, ele alınan beceri, kullanılan yöntem isimlerine de yer verilmiştir. 

 

Şekil 2. Makalelerin Araştırma Desenleri 

Makalelerde kullanılan araştırma desenleri incelendiğinde, makalelerin yarısından fazlasında nitel 
araştırma desenine (13) ye verilirken, en çok kullanılan ikinci desenin nicel araştırma deseni (9) olduğu 
görülmüştür. Nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma desene söz konusu yıllarda yapılan 
çalışmalarda yer verilmediği görülmüştür. 

0%

41%

59%

YÖNTEM

Karma Nicel Nitel
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Şekil 3. Makalelerin Araştırma Modeli 

Makalelerde en çok yararlanılan araştırma modelleri incelendiğinde betimsel/tarama modelli 
çalışmalara ağırlıklı olarak yer verildiği görülmüştür. Çalışmalarda ayrıca fenomenografik (6), karşılaştırma 
(3), deneysel (2) ve eylem araştırması (1) modellerinin de yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4. Makalelerin Örneklemleri 

Makaleler örneklem açısından incelendiğinde çalışmaların çoğunlukla ortaokul öğrencileri (9) ile 
yürütüldüğü tespit edilmiştir. Makalelerde üniversite (8), ilkokul (1) ve lise (1) düzeyinde gruplarla çalışma 
yapılırken, lisansüstü eğitim düzeyi ve öğretmen gruplarının örneklem olarak seçilmediği görülmüştür. 
Makalelerde ayrıca örneklem olarak doküman çalışmalarına da yer verildiği görülmüştür.    

Tablo 4 

 Makalelerde veri toplama araçları 

Veri Toplama Aracı Kullanılma Sıklığı 
Ölçek   6 
Anket  4 
Yazılı Doküman 3 
Açık uçlu sorular  7 
Başarı Testi 4 
Gözlem Formu  

 

0
2
4
6

8
10

Araştırma Modeli

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ortaokul Üniversite Doküman İlkokul Lise
Araştırma Örneklemleri
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Makalelerde veri toplamak için kullanılan araçlar incelendiğinde en çok açık uçlu soruların bulunduğu 
görüşme formlarının (7) kullanıldığı, ikinci en çok kullanılan veri toplama aracının ise ölçek (6) olduğu 
görülmüştür. 

 

Şekil 5. Makalelerde Veri Analiz Metotları 

Makalelerde en sık kullanılan veri analiz metodunun betimsel analiz tekniği (7) olduğu tespit edilmiştir.  
Çalışmalarda ayrıca varyans (5), t-testi (4) içerik (3), ve korelasyon (2) veri analiz tekniklerinin de 
kullanıldığı belirlenmiştir. 

 

Tez Analizine İlişkin Bulgular 

2010-2019 yılları arasında sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

Şekil 6. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 6 incelendiğinde sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu çalışmaların en çok 2016 (4) yılında 
yapıldığı, 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2) yıllarında da konu üzerine tez çalışmalarının yapıldığı, 2013, 2015, 
2017, 2018 yıllarında ise çevre eğitimi konularında çalışmalara yer verilmediği görülmüştür. 
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Tablo 5 

 Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı 

Üniversite Yüksek Lisans Doktora Toplam 
Gazi Üniversitesi  3 1 4 
Fırat Üniversitesi 1 - 1 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi  

1 - 1 

Kafkas Üniversitesi   1 - 1 
Marmara Üniversitesi   1 - 1 
Ahi Evran Üniversitesi 1 - 1 
Dokuz Eylül Üniversitesi - 1 1 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 - 1 
Trakya Üniversitesi 1 - 1 
Toplam 10 2 12 

 

Tez çalışmalarının yürütüldüğü üniversiteler incelendiğinde yüksek lisans ve doktora tezleri en çok Gazi 
Üniversitesi (4) bünyesinde yürütülmüş, tabloda yer alan diğer üniversitelerin ise söz konusu alanda birer 
tez çalışması yürüttüğü tespit edilmiştir.  

Tablo 6 

 Tezlerdeki Anahtar Kavramlar 

Anahtar Kavramlar Kullanılma Sayısı 

Çevresel tutum ve davranış   1 
Çevre sorunları ve problemleri  2 

Çevre bilinci/ bilgisi/duyarlılığı 3 

Çevre eğitimi  3 
Sosyal Bilgiler 5 
Çevre Okuryazarlığı 1 
Metafor/Karikatür/Görüş - 
Katılımcı (Öğretmen adayları, Sınıf öğretmenleri, 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları 

- 

Beceri ( Empati, Okuryazarlık becerileri) 1 
Çevresel Kavramlar (İklim, Hava olayları, Deprem 3 

 

Çevre eğitimi konulu tezler incelendiğinde çalışmalarda en çok yer verilen anahtar kelimelerin “sosyal 
bilgiler” (5), “çevre bilinci/ çevre bilgisi” (3), “çevre eğitimi” (3) olduğu görülmüştür. Çalışmalarda ayrıca 
katılımcı grup isimlerine, incelenen becerilere ve çevresel kavramlara yer verildiği tespit edilmiştir. 
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Şekil 7. Tezlerde Araştırma Desenleri 

Şekil 7’de görüldüğü üzere tezlerde kullanılan araştırma desenleri arasında nicel yöntemin (6) ağırlıklı 
olarak kullanıldığı, ayrıca nitel (3) ve karma (3) yöntemlere de yer verildiği görülmüştür. 

 

Şekil 8. Tezde Kullanılan Araştırma Modelleri 

 Şekil 8’ e göre tezlerde kullanılan araştırma modelleri arasında en fazla betimsel/ tarama (6) 
modellerinin kullanıldığı, bunun yanı sıra deneysel araştırma modeli (4), fenomenografik araştırma (2) 
modeli ve karşılaştırma çalışmalarına (1) da tezlerde yer verildiği görülmüştür.  
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Şekil 9. Tezde Kullanılan Örneklemler 

Tezlerin yürütüldüğü örneklemler incelendiğinde çalışmaların en çok ilkokul (4) ve ortaokul (4) 
öğrencileriyle yapıldığı, daha sonra öğretmen (3), doküman (2) üniversite öğrencileri (1) ile çalışmaların 
yürütüldüğü görülmüştür.  

 

Tablo 7 

 Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Veri Toplama Aracı Kullanılma Sıklığı 
Ölçek   6 
Anket  5 
Kitap, program, makale   2 
Açık uçlu sorular   1 
Başarı Testi  3 
Gözlem Formu 1 

 

Tezlerde en fazla kullanılan veri toplama araçları olarak ölçekler (6) ve anketlerden (5) yararlanıldığı, 
çalışmalarda ayrıca açık uçlu soruların bulunduğu görüşme formları, başarı testleri, dokümanlar ve gözlem 
formlarının da kullanıldığı tespit edilmiştir. 

İlkokul Ortaokul Öğretmen Doküman Üniversite

Araştırma Örneklemleri
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Şekil 10. Tezlerde Kullanılan Veri Analiz Metotları 

Tezlerde en sık kullanılan veri analiz yöntemi betimsel analiz ve varyans analizleri (6) olduğu tespit 
edilmiştir. Bu analiz yöntemlerinin yanı sıra t testi (5), içerik (3) ve kolerasyon analizlerinin de yapıldığı 
görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada 2010-2019 yılları arsında sosyal bilgiler alanında çevre konulu tez ve makalelerin yıllık 
yayın frekansı, kullanılan yöntem, model, örneklem, anahtar kelime analiz türü betimsel analiz kullanılarak 
incelenmiştir. Bu kapsamda 10 yüksek lisans, 2 doktora tezi, 20 makale incelenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre 2011 ve 2015 yıllarında çevre eğitimi alanında çalışma yapılmamıştır. Buna karşın 
hem makalelerde hem de tezlerde en çok 2016 yılından itibaren sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi 
konulu çalışmaların artış gösterdiği görülmüştür. Bu artışın sebebi, çevre okuryazarlığı kavramının ön 
plana çıkması, çevre okuryazarlığının kazanım boyutunda ifade edilmesi, artan çevre sorunlarına 
farkındalığın arttırılması gibi unsurlar bu dönemde vurgulanmış olması olabilir. Bahar ve Kiras (2017) 
tarafından yapılan çalışmada eğitim alanında çevre konulu tez ve makalelerin 2012 yılında en yüksek sayıda 
olduğu belirlenmiştir. Ancak söz konusu çalışmadan elde edilen verilerden faklı olarak sosyal bilgiler 
alanında çevre konu tez ve makaleler sonraki dönemlerde çokça çalışılan konular arasında yerini almıştır. 
Bu durumun nedeni olarak çevre eğitimi konusunun sosyal bilgiler alanında daha sonra yer alması olduğu 
düşünülebilir. 

Tez ve makalelerde en sık kullanılan anahtar kavramlar incelendiğinde, “sosyal bilgiler” “çevre eğitimi” 
“çevre bilinci/bilgisi” “çevre duyarlılığı” kelimelerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu kavramalara sık yer 
verilmesinin nedeni çalışmaların sosyal bilgiler alnında yapılması, çalışmaların eğitim alanında yapılması, 
bu alandaki bilinç/bilgi durumunun tespit edilmek istenmesi, olabilir. Yürütülen çalışmaların konu ve 
içeriği sosyal bilgiler içeriği ile çevre konularının bağdaştırılması, konular arasında nasıl yer aldığı, çevre 
eğitimi konusunu sosyal bilgiler bağlamında ele almasından dolayı olduğu düşünülebilir. Ayrıca toplumun  
çevre ve çevre problemleri konusundaki bilgisini belirlemeyi, çevresel sorunlara ne kadar duyarlı oldukları 
ve bu konuda harekete geçme adına ne düşündükleri gibi durumları ortaya çıkarmak amaçlandığı için 
anahtar kavramların belirli kelimelerde yoğunlaştığı düşünülebilir. Çalışmalarda çevresel sorunlar, 
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çevresel tutum ve davranış kavramlarına daha az yer verilmiş olması dikkat çekici bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Nitekim çevre alanında yürütülen çalışmaların çevre sorunlarına az değinmesi, 
tutum ve davranışı inceleyen çalışmaların az oluşu bu durumun nedeni olarak görülebilir. Bahar ve Kiras 
(2017) tarafından yapılan çalışmada eğitim alnındaki çevre konulu tez ve makalelerde çevre bilinç/ bilgi/ 
tutum ve davranış kavramlarına sıklıkla yer verildiğinden bahsetmiştir. Sosyal bilgiler alanında bu 
kavramalara daha az yer verilmiş olması olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  Oysa çevre 
eğitimi konusunda önemli yere sahip olan tutum, davranış kavramlarına yer veren daha fazla çalışmanın 
yapılması gerekmektedir.  

Tez ve makale çalışmaları desen yönünden incelendiğinde makale çalışmalarında nitel , tezlerde ise nicel 
çalışmaların yoğunluk kazandığı göze çarpmaktadır. Bu bulgu daha önce Sözbilir ve Kutu, (2008) Göktaş vd. 
(2012) Sözbilir, Kutu ve Yasar, (2012), Güven vd. (2014), Kahyaoğlu (2016) ve Bahar ve Kiras (2017) 
tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Nitekim söz konusu çalışmalarda incelenen 
çalışmaların çoğunluğunda nicel yöntemin kullanıldığından bahsedilmiştir. Sosyal bilgiler alanında çevre 
konulu makalelerde nitel yöntemin ağırlık kazanması olumlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İncelenen konunun derinlemesine araştırılması ve nedeninin sorgulanması adına nitel çalışmaların önemli 
bir yere sahiptir. Çalışmalarda katılımcıların fikirlerinin altında yatan nedenlerin tespit edilip tedbirlerin 
alınması adına önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan nicel çalışmaların daha geniş 
konu alanlarını ele alması, farklı değişkenler bağlamında durumların incelenmesi adına avantaj sunmakta 
olduğu göz önüne alınınca tez çalışmalarının çoğunun nicel yürütülmesi için olumlu bir durumdur.  

Tez ve makalelerde kullanılan araştırma modeli incelendiğinde her iki araştırma türünde de betimsel 
/tarama modellerinin çoğunlukla kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Göktaş vd., (2012), 
Sözbilir vd., (2012) Kahyaoğlu (2016) Bahar ve Kiras (2017) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla 
örtüşürken, Çalık vd., 2008; Sözbilir ve Kutu, 2008; Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker, 2012 tarafından 
yapılan çalışma ile örtüşmemektedir. Söz konusu çalışmalarda çoğunlukla deneysel modelin tercih edildiği 
vurgulanmıştır. Çalışmalarda deneysel olmayan desenlerin tercih edilmesinin nedeni olarak, çalışmaların 
sorunu tespit etmeyi amaçladığını düşündürmektedir (Göktaş vd., 2012). Söz konusu çalışmalarda çevre 
eğitimi üzerine genel durumun ortaya konması, bu tür çalışmaların nispeten daha kısa sürede yapılabilmesi 
bu modelin tercih edilmesine neden olduğu söylenebilir 

Çalışmalar örneklem bağlamında incelendiğinde çalışma grubu olarak hem tez hem de makalelerde 
ortaokul öğrencileriyle çalışmaların yürütüldüğü, ayrıca tez çalışmalarında ilkokul öğrencileriyle de 
çalışmaların çoğunlukla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi olarak sosyal bilgiler dersinin 
çoğunlukla ortaokul düzeyinde verilmesinin yanı sıra öğrencilerin genel yargısının tespit edilip çözüme 
yönelik önerilerde bulunma adına yarar sağlanmasının amaçlanması olabilir. Örneklem olarak çalışmalarda 
lisansüstü öğrenim düzeyinden örneklerin alınmayışı dikkat çeken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Elde edilen bu sonuç Sözbilir ve Kutu (2008) ve Bahar ve Kiras (2017), Kahyaoğlu (2016) tarafından yapılan 
çalışmadan elde edilen sonuçlarla örtüşmemektedir. Nitekim söz konusu çalışmalarda örneklem olarak 
çoğunlukla üniversitenin tercih edildiğinden bahsedilmiştir. Ancak yaptığımız bu çalışmada üniversitenin 
örneklem olarak tercih edildiği çalışmaların az olduğu görülmüştür.  

Veri toplama araçları açısından tez ve makaleler incelendiğinde makalelerde açık uçlu görüşme 
formunun daha sık kullanıldığı, tez çalışmalarında ise ölçek ve anketlere daha sık yer verildiği tespit 
edilmiştir. Tez çalışmaları için elde edilen bu sonuç (Sözbilir ve Kutu, 2008; Göktaş vd, 2012), Burak ve Kiras 
(2016), Kahyaoğlu (2016)’nun çalışmalarının sonuçları ile paraleldir. Makalelerde sorunun genel analizinin 
katılımcı tarafından ortaya konulmasının istenmesi bu duruma sebep olduğu söylenebilir. Diğer taraftan tez 
çalışmalarının daha fazla örneklem grubuyla çalıştığı ve daha çok kişiye daha çok sorunun sorulabildiği 
ölçek ve anketlerin veri toplama aracı olarak kullanıldığı, uygulama ve analizde kolaylık sağlamasın adına 
bu araçların kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.   

Tezlerde en sık kullanılan veri analiz yöntemi betimsel analiz ve varyans analizleri (6) olduğu tespit 
edilmiştir. Makalelerde ise en sık kullanılan veri analiz metodunun betimsel analiz tekniği (7) olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durum (Sözbilir ve Kutu, 2008, Bahar ve Kiras (2017) tarafından yapılan çalışmanın 
sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bazı çalışmalarda veri analiz yöntemi açıkça belirtilmemiş olup yapılan 
işlemler incelenerek çıkarımda bulunulmuştur. 

ULAKBİM - Dergi Park’ da taranan dergilerde 2010-2019 yıllarında sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi 
konusunda yayınlanan makale ve YÖK Tez alt yapısıyla erişilen sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi konulu 
lisansüstü tezlerin incelendiği bu araştırmada, çalışmalar çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. Çalışma 
sosyal bilgiler alanında çevre konusunu çalışmak isteyen araştırmacılara alandaki boşluğu görme adına 
fırsat sunacağı düşünülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler alanında çevre 
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eğitimi konulu tez ve makalelerin sayısının oldukça az ve birbirini tekrar eder nitelikte benzer çalışmaların 
yapıldığı belirlenmiştir. Bu alanda özellikle karma desenin az kullanıldığı, farklı örneklem gruplarının dahil 
edildiği ve farklı araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmalara yer verilebilir.  

 

Öneriler 

• Sosyal bilgiler alanında çevre eğitimi üzerine yapılan çalışmalar az sayıda olduğu için çalışmaların 
sayısı artırılabilir. 

• Boylamsal çalışmalar yürütülebilir. 

• Çevre eğitimi üzerine farklı konular ele alınabilir.  

• Farklı örneklemler alınarak çalışmalar yürütülebilir. Lisans ve lisansüstü örneklemin alındığı daha 
fazla çalışma yapılabilir. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ARCS MOTİVASYON MODELİ: DERS PLANI ÖRNEKLERİ 

 

YL Öğrencisi, Serpil ERSOY, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, serpil.ersoy@outlook.com 

Doç. Dr. İLHAN TURAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,  İlhan.turan@erdogan.edu.tr 

Özet 

Bir öğrencinin başarısız olma sebepleri değerlendirildiğinde akla gelen ilk unsur motivasyondur. Eğer 
öğrencinin motivasyonu yeterli değilse ve derse karşı ilgisizliği, dikkatsizliği varsa bu durum öğrenmede 
başarısızlığı da beraberinde getirmektedir (İlgar, 2004). Motivasyonu etkileyen çeşitli iç ve dış faktörler 
bulunmaktadır. Bu faktörler kişilere göre farklılık göstereceğinden bireylerin motivasyon düzeylerinin 
öğrenme üzerindeki etkisi oldukça büyük bir önem arz etmektedir.  Öğrencilerin önemli bir kesimi dersin 
içeriğinden kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı sosyal bilgiler dersine karşı olumsuz bir 
tutum  sergileyebilmektedir. Bunlara ek olarak teknolojinin gelişmesiyle beraber öğrencilerde elektronik 
aletlere karşı oluşan bağımlılık duygusu, bu duyguya bağlı olarak zaman kayıplarının yaşanması, dikkat 
eksikliği gibi olumsuzluklar da öğrencilerin derslere olan ilgilerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 
motivasyon eğitimin her alanında olduğu gibi sosyal bilgiler dersi için de büyük bir önem taşımaktadır. 

‘’Bu çalışmada, ARCS “Attention (dikkat), Relevance (ilişki), Confidence (güven) ve Satisfaction (doyum)” 
motivasyon modeli stratejilerinden yararlanılarak öğrencilerin motivasyonunu etkileyen faktörleri belirlemek, 
ders esnasında yaşadıkları motivasyon problemlerine yönelik çözüm yolları sunabilmek, akademik başarılarını 
artırmak ve öğrenme kalıcılığını sağlamak adına ders planları örneklerini göstermek amaçlanmıştır. Çalışma 
önemli ölçüde “Sosyal Bilgiler Dersinde ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, 
Kalıcılık ve Derse Karşı Motivasyon Düzeyine Etkisi” adlı yüksek lisans tezinin plan örneklerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Geliştirilen ders planlarının öğrencilerin ders motivasyonunu etkileyen 
faktörleri belirleme ve bu faktörlerin öğrenci motivasyonu lehine kullanılabilmesi hususunda araştırmacılara 
ve öğretmenlere önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. ARCS motivasyon modeline yönelik 
literatürdeki tez ve makale çalışmaları incelenmiş ve bu çalışmalardaki modele dayalı olarak hazırlanan ders 
planlarında hangi unsurların dikkate alındığına yönelik bilgiler edinilmiştir. Elde edilen bu bilgiler ışığında 
sosyal bilgiler dersi 5. sınıf “Üretim, Dağıtım, Tüketim” öğrenme alanı kazanımlarını içeren ders planları 
geliştirilmiştir. ARCS motivasyon modelinin eğitime uyarlanması, öğrenci motivasyonunun artırılması 
noktasında etkili olan unsurlar üzerine kapsamlı araştırmaların yapılması ve öğretmenlerin ders planlarını 
oluştururken motivasyonel unsurları dikkate alması önerilmektedir. 

Kısaca, ARCS  motivasyon modelini esas alan ders planlarının sosyal bilgiler dersinde kullanılmasını 
önermek ve uygulamasını göstermek amacı ile hazırlanan bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerine yenilikçi 
bir örnek sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, ARCS motivasyon modeli, öğrenci motivasyonu, ders planı. 

 

ARCS MODEL OF MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES TEACHING: LESSON PLAN SAMPLES 

 

Abstract 

Motivation is the first factor that comes to mind thinking about student's reasons for failure. If the student 
does not have enough motivation and she/he indifferent and careless towards the course, this situation leads 
to failure in learning (Ilgar, 2004). There are various internal and external factors that have an influence on 
motivation. Because each students has different motive, the effect of motivation levels on learning is of great 
importance. A significant part of our students may exhibit a negative attitude towards social studies course 
due to some reasons arising from the content of the course. Apart from that, students lose their interest in the 
course because of the development of technology, students’ dependence on electronic devices, loss of time due 
to this dependence, and lack of attention. Because of that, motivation is of great importance for social studies 
as in all areas of education. 

In this study, using the ARCS model of motivation, which is “Attention, Relevance, Confidence and 
Satisfaction”, the following purposes are tried to be achieved: to determine the factors that affect students' 
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motivation, to provide solutions to the motivation problems they have experienced during the course, to 
increase their academic achievement, and to show examples of lesson plans in order to ensure permanence 
related to learning. The study has been prepared to a great extent by using the lesson plan samples of the 
master thesis titled “The Effect of Teaching Based on ARCS Model of Motivation on Academic Achievement, 
Retention, and Motivation Level in Social Studies Course ”. It is thought that the lesson plans will make 
significant contributions to the researchers and teachers in determining the factors affecting the students' 
motivation and the use of these factors in favour of student motivation. The thesis and article studies in the 
literature related to ARCS motivation model were examined and information about which elements were taken 
into consideration in the lesson plans prepared based on the model in these studies was obtained. In the light 
of this information, lesson plans were developed including social sciences course “Production, Distribution, 
Consumption” learning area gains. It is suggested that ARCS model of motivation should be adapted to 
education, comprehensive researches should be done on the factors that are effective in increasing student 
motivation, and teachers should consider the motivational elements when formulating lesson plans.   

In short, this study, which was prepared with the aim of suggesting and applying the course plans based on 
ARCS motivation model in social studies course, presents an innovative example to social studies teachers. 

Keywords: Social studies, ARCS motivation model,  student motivation, lesson plan. 

 

Giriş 

Günümüzde eğitim dünyasındaki en önemli sorunlardan birisi öğrencilerin derse ve yapılan aktivitelere 
katılma konusunda yaşadıkları motivasyon düşüklüğüdür. Bireylerin özellikle eğitime başlamasından 
sonraki süreçte motivasyonun öğrenme için son derece önemli bir faktör olduğu eğitimciler tarafından 
dikkat çekilen konular arasında yerini almaktadır (Çolak ve Cırık, 2015). Eğitim camiasında öğrencilerin 
hepsinin aynı etkenlere bağlı olarak motivasyonlarının yükseltilebileceği gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. 
Oysaki her karakter ve kişiliğin farklı davranış biçimleri ve ihtiyaçları vardır, dolayısıyla bireyleri motive 
eden faktörler de birbirinden farklı olacaktır. (Hatırlı ve Duran, 2015). Bu nedenle öğretim, öğrencilerin 
farklı özelliklerini kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve gerçekleştirilmelidir.   

Öğrenci motivasyonunun yeterli düzeyde tutulması ve sağlıklı bir öğrenmenin gerçekleşmesi hususunda 
önemli derecede etkili öğretim unsurlarından biri de ders planlarıdır. Planlı çalışmanın öğrenme üzerindeki 
etkileri düşünüldüğünde öğretmenlerin hazırlayacakları ders planlarının öğrenciyi ders süresince aktif 
tutan, işlenen konuyla ilgili çeşitli etkinlikleri bünyesinde barındırarak ders ortamını sıkıcılıktan kurtaran 
ve öğrenmeyi keyifli hale getiren bir yapıda olması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ARCS 
motivasyon modeli temel alınarak örnek bir ders planı oluşturulmuştur. 

ARCS Motivasyon Modeli 

Bu model; John M. Keller’ın (1987) motivasyon üzerine gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını 
sentezleyerek geliştirdiği, öğrenme sürecinde öğrenci motivasyonunun canlı tutulması ve devamlılığının 
sağlanması noktasında çeşitli boyut ve stratejileri bünyesinde barındırarak araştırmacılara çözüm yolları 
sunan motivasyon modelidir (Varol vd., 2014). ARCS Motivasyon Modeli’nin üç önemli özelliği 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, modelin öğrenme ve motivasyon arasındaki bağlantıyı ortaya koymak 
adına oluşturulan dört kavramsal boyutunun bulunmasıdır. İkincisi, motivasyonun sağlanması ve devamına 
yönelik bir dizi stratejileri bünyesinde barındırmasıdır. Üçüncüsü ise modelin başlı başına bir öğretim 
tasarım sürecini içermesidir (Keller, 1987b). ARCS motivasyon modeli boyutları ve bu boyutlara yönelik alt 
boyutlar Tablo-1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1 

 ARCS Motivasyon Modeli 

ATTENTION 
 (Dikkat) 

RELEVANCE   
 (İlişki) 

CONFIDENCE (Güven) 
SATISFACTION 

(Doyum) 
Algısal Uyarılma Hedefe Yönelme Öğrenme İhtiyacı Doğal Sonuçlar 

Sorgusal Uyarılma Güdü Uygunluğu Başarı İçin Fırsatlar Olumlu Sonuçlar 
Çeşitlilik Yakınlık-Aşinalık Kişisel Sorumluluk Eşitlik 

 

ARCS Motivasyon Modeli bireylerin öğrenme istekliliğinin harekete geçirilmesi ve bu hareketin 
devamlılığının sağlanması noktasında motivasyon stratejilerinin nasıl kullanılabileceğine dair çözüm 
yöntemlerini bünyesinde barındırır ve modelin dört boyutu birbiriyle bütünsel olarak ele alındığında 
öğrenme için gerekli olan motivasyon yeterli düzeyde elde edilir (Çetin ve Mahiroğlu, 2008). 
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Köymen’e (2000) göre ARCS Motivasyon Modeli içerdiği boyutlar ve bu boyutlara ait alt boyutlara 
yönelik çeşitli öğretim stratejilerini de bünyesinde barındırarak hem modelin eğitime uyarlanmasını 
kolaylaştırmakta hem de öğrencileri motive edebilmek adına her alt boyutta öğrenci özellikleri 
anlamlandırılabilmektedir (Akt. Kayak ve Mahiroğlu, 2010).  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ARCS motivasyon modeli eğitimde iyi örnekler kapsamında tanıtmaktır.  Bu 
kapsamda temel olarak sosyal bilgiler dersi 5. sınıf “Üretim, Dağıtım, Tüketim” adlı öğrenme alanına yönelik 
örnek bir ders planı sunmaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Sosyal bilgiler dersi bireylerin; geçmişini öğreterek geleceğine yön vermesinde, sosyal yanlarının 
gelişmesinde, çevresini, ülkesini ve dünyasını daha iyi anlamlandırarak olaylar arasında ilişki 
kurabilmesinde, insan haklarına saygılı, vatanını, milletini seven demokratik bir birey olmasında, kısaca 
yaşama hazırlanmasında önemli derecede katkısı olan bir derstir. Onlara göre bireylerin ders sürecinde 
elde ettikleri başarıları günlük hayata en iyi şekilde yansıtabilmeyi sağlayarak öğrendiklerini günlük hayata 
adapte edebilen öğrenciler yetiştirmek, sosyal bilgiler dersini diğer derslerden ayıran en önemli 
özelliklerden biridir (Çetinkaya ve Uçar 2019). 

Bazı araştırmalara (Özkal vd., 2004; Yılmaz ve Şeker, 2013; Sarıtepeci ve Çakır, 2014) göre sosyal bilgiler 
dersi diğer derslere nazaran ikinci plana atılmakta; sadece ezber bilgi içerdiği düşünüldüğünden öğrencinin 
ilgisini çekmeyen, gerçek yaşamla bağlantısı olmayan, öğrenci tarafından sıkıcı bulunan bir içeriğe sahiptir. 
Bu yaklaşım öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı negatif bir tutum sergilemelerine yol açmakta, 
motivasyonlarını düşürmekte ve dolayısıyla başarılı olamamalarına neden olmaktadır. Bunlara ek olarak 
teknolojinin gelişmesiyle beraber öğrencilerde elektronik aletlere karşı oluşan bağımlılık duygusu, bu 
duyguya bağlı olarak zaman kayıplarının yaşanması, dikkat eksikliği gibi olumsuzluklar da öğrencilerin 
derslere olan ilgilerinin azalmasına yol açmaktadır. 

Motivasyonun öğrenme üzerindeki önemi ve ARCS Motivasyon Modeli ile ilgili yurt içinde yapılan 
araştırmalar değerlendirildiğinde modelin farklı derslerde uygulandığı ve ağırlıklı olarak başarılı sonuçlar 
elde edildiği (bk. Tezel ve Soytürk, 2017) görülmüştür. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın öğretim 
sürecinde ders planı ile etkinlik hazırlamada ve uygulamada güçlük çeken öğretmenlere katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Bir dersin etkili ve verimli olmasında öğrencilerin ilgi ve beklentileri, bireysel öğrenme özellikleri, 
hazırbulunuşluk düzeyleri gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bireyleri motive eden unsurlar öğretmen 
tarafından önceden belirlenir ve ders planı hazırlanırken bu belirlenen hususlara ne kadar değinilirse 
başarıya ulaşma oranı da o kadar yüksek olacaktır. Bu araştırmada; ders planı oluşturmada problem 
yaşayan öğretmenlere örnek olması ve ders planı oluştururken sıkça kullanılan 5E modeline alternatif 
olarak yeni bir yöntem sunulması amacıyla ARCS motivasyon modeli temel alınarak örnek bir ders planı 
oluşturulmuş; yapılan uygulama sonucunda öğrenci motivasyonu ve öğrenme üzerinde başarılı sonuçlar 
elde edildiği (bk. Ersoy, 2019) saptanmıştır. Benzer şekilde Tahiroğlu (2015) çalışmasında, ARCS 
Motivasyon modeline göre ders planları tasarlamış ve modelin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı ve 
motivasyonu üzerinde etkili bir model olduğunu tespit etmiştir. Modelin farklı derslerde denendiği 
literatürdeki diğer çalışmalarda da akademik başarı ve motivasyona yönelik ağırlıklı olarak başarılı 
sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

• Motivasyonun eğitim için ne kadar önemli bir unsur olduğu göz önünde bulundurularak özellikle 
ders işleme sürecinde öğrencileri motive eden faktörler belirlenmeli ve bu faktörler dikkate alınarak ders 
planları oluşturulmalıdır. 

• Öğretmenler derse hazırlık yaparken öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almalı ve tüm 
öğrencilerin ders içerisinde aktif olacağı bir sınıf ortamı oluşturmalıdır. 
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EK-1.  ARCS Motivasyon Modeline Göre Tasarlanmış Örnek Ders Planları 
 

 
DERS 

 
SOSYAL BİLGİLER 

 
SINIF 

 
5 

 
ÖĞRENME ALANI 

 
ÜRETİM, DAĞITIM, TÜKETİM 

 
SÜRE 

 
40+40+40 

 
KAZANIMLAR 

5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 
5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir. 
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DİKKAT 

Algısal Uyarılma basamağında işlenmiş bakır ile işlenmemiş saf bakır, mısır 
taneleri ile mısır unu, işlenmemiş çay ile işlenmiş çay sınıfa getirilir; 
öğrencilerden bu ürünleri incelemeleri istenir. Sorgusal Uyarılma basamağında 
bu ürünlerin ilk halleri ile son halleri arasında nasıl bir bağlantı olduğu 
öğrencilere sorulur. Çeşitlilik basamağında bu ürünlerin dönüşüm serüvenlerine 
yönelik öğrencilere bir video izletilerek öğrencilerin ürünlerin ilk hallerinden son 
hallerine kadar hangi aşamalardan geçtiklerini fark etmeleri sağlanır. 
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İLİŞKİ 
 

Hedefe Yönelme basamağında günlük hayatta kullanılan temel ürünlerin hangi 
aşamalardan geçerek kendilerine ulaştığı ve bu ürünlere üretilmesine yönelik 
nasıl fikirler geliştirebilecekleri açıklanarak öğrencilerin hedef nedenlerle ilgili 
bilinç kazanmaları sağlanır. Güdü Uygunluğu basamağında sınıf küçük gruplara 
ayrılır. Her gruba renkli A4 kâğıdı dağıtılır. Her gruptan bir ürün seçmeleri ve bu 
ürünün üretim dağıtım tüketim aşamalarına yönelik ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak bir fikir üretmeleri istenir. Yakınlık-Aşinalık basamağında 
öğrencilerden çevrelerinde daha çok hangi ürünlerin üretildiği hakkında örnek 
vermeleri ve bu ürünlerin üretim yerlerine yönelik daha önce yaptıkları gezi 
varsa sınıfta paylaşmaları istenir. 

 
 
 
 

GÜVEN  
 

Öğrenme İhtiyacı basamağında grupların ürettikleri fikirleri sınıfla paylaşmaları 
istenir ve her grubun ürettiği fikre yönelik diğer gruplardan da yorumlar alınarak 
öğrencilerinin birbirlerinin fikirlerini geliştirmeleri sağlanır. Başarı için 
fırsatlar basamağında tahtaya bazı ürünlerin isimleri ve ham maddelerinin yazılı 
olduğu kâğıtlar karışık olarak yapıştırılır. Öğrencilerden bu ürün ve ham 
maddeleri öğretmen tarafından hazırlanan pano üzerinde eşleştirmeleri istenir. 
Eksik veya hatalı yapan öğrencilere tamamlayıcı geri bildirimler verilir. Kişisel 
sorumluluk basamağında bir önceki basamaktaki etkinlik bireysel olarak 
yürütülerek her öğrencinin sorumluluk alması sağlanır. 
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DOYUM  

Doğal sonuçlar basamağında öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hayatlarında 
nasıl kullanacakları ve faydaları sorulur. Olumlu sonuçlar derse aktif katılım ve 
etkinlikte başarı gösteren öğrenciler diğer öğrencileri teşvik edecek şekilde 
takdir edilir ve aferin baskılı sticker verilir. Eşitlik basamağında kazanımlara 
yönelik yapılan etkinliklere tüm öğrencilerin eşit bir şekilde katılımı sağlanır. 
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Güdü Uygunluğu Basamağında Grupların Ürettiği Fikirlerden Örnekler 

 

 
 
 

Başarı İçin Fırsatlar Basamağında Kullanılan Ham Madde-Ürün Eşleştirmeleri 

Kum-Cam               Ağaç-Kâğıt 

Nohut-Leblebi        Üzüm-Pekmez 

Pamuk-İplik            Süt-Tereyağı 

Susam-Tahin           Domates-Salça 

Kakao-Çikolata       Şekerpancarı-Şeker 

Zeytin-Zeytinyağı 
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DERS 

 
SOSYAL BİLGİLER 

 
SINIF 

 
5 

 
ÖĞRENME ALANI 

 
ÜRETİM, DAĞITIM, TÜKETİM 

 
SÜRE 

 
40+40+40 

 
KAZANIMLAR 

 
5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 

G
İR

İŞ
 

 
 
 
 

DİKKAT 

Algısal Uyarılma basamağında öğretmen sınıfa getirdiği çikolataları öğrencilere 
dağıtır ve yemelerini ister. Sorgusal Uyarılma basamağında öğrencilere 
“Çikolataları yemeden önce dikkat etmeniz gereken bir şey var mıydı?” sorusu 
yöneltilir. Çeşitlilik basamağında öğrencilere bilinçli tüketicilikle ilgili bir 
karikatür gösterilir ve karikatürde ne anlatıldığı öğrencilere sorulur. Karikatürden 
ve sorgusal uyarılma basamağındaki sorudan yola çıkılarak bilinçli bir tüketicinin 
hangi davranışlarda bulunup bulunmaması gerektiğiyle ilgili sınıf içinde bir 
tartışma ortamı oluşturulur. 
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İLİŞKİ 
 

Hedefe Yönelme basamağında bilinçli bir tüketici olmanın insan hayatındaki 
öneminden yola çıkılarak dersin hedefleri öğrencilerle birlikte bulunur. Güdü 
Uygunluğu basamağında istasyon tekniği kullanılarak sınıf 3 gruba ayrılır. Her 
gruptan dönüşümlü olarak bilinçli tüketicilikle ilgili resim, şiir ve slogan 
oluşturmaları istenir. Ortaya çıkan ürünler bir panoda birleştirilerek sınıfta 
sergilenir. Yakınlık-Aşinalık basamağında öğrencilerden daha önce satın aldıkları 
bir ürünle ilgili yaşadıkları sorunları sınıfta paylaşmaları istenir. 

 
 

GÜVEN  
 

Öğrenme İhtiyacı basamağında öğrencilere bilinçli tüketicilikle ilgili bir 
animasyon izletilerek bilinçli tüketici olmanın önemini kavramaları sağlanır. 
Başarı için fırsatlar basamağında öğrencilere bilinçli tüketicilikle bağlantılı olan 
bazı amblemler tahtaya yansıtılır ve öğrencilerden bu amblemlerin ne anlama 
geldiğini bulmaları istenir. Kişisel sorumluluk basamağında etkinlik bireysel 
olarak yürütülerek öğrencilerin sorumluluk almaları sağlanır. 
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DOYUM  

Doğal Sonuçlar basamağında öğrencilerden bilinçli tüketicilik kavramından 
öğrendiklerine göre hayatlarında nelere dikkat edecekleri sorulur. Olumlu 
Sonuçlar basamağında derse ve etkinliklere aktif katılan öğrencilere yıldız öğrenci 
rozeti verilir. Eşitlik basamağında tüm öğrencilerin hem etkinliklere hem de ders 
sürecine katılmaları sağlanarak adil bir ders ortamı oluşturulur. 
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Başarı İçin Fırsatlar Basamağında Kullanılan Amblemler 
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KANAGAWA-JP ve ÇANAKKALE –TR JEOTERMAL ALAN KULLANIMI 

 

Doç. Dr. Rüştü ILGAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ilgar@mail.com 

Y.L. Öğr. Minako Takahashi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mina_sylvie@hotmail.com 

Özet 

UNESCO tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim” programı kapsamında çevre eğitiminin 
bir parçası olan jeotermal alanlar ile eğitim arasında karşılıklı ilişki kurulabilmektedir. Bu durum hem 
kullanımına bağlı bilginin kalıcılığını hem de toplumsal bilinç kazandırılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde 
çevre ve çevre eğitiminin bir parçası olan jeotermal alanlar; insan ve doğal çevresi açısından bir eğitim aracı 
olabilmesi için uygun alanlar haline getirildiğinde eğitim yoluyla bireylerde jeotermal bilincin geliştirilmesi, 
çevreye duyarlı, olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerinin kazandırılması, doğal değerlerin korunması, bu tür 
uygulamalara aktif kalıtımının sağlanması gerçekleştirilecektir. 

Türkiye ve Japonya jeotermal alanlar açısından aynı kaderi paylaşan ve jeotermal zenginlik gösteren 
ülkelerdir. Jeotermal enerji kullanımı hem temiz enerjidir hem de ekonomiktir. Türkiye’de jeotermal alan daha 
çok Ege grabenleri, Kuzey Anadolu Fay zonu ve iç ve batı Anadolu kesiminde yer almaktadır. Çanakkale 9.955 
km2’lik bir alana kurulmuş, 540.417 nüfuslu bir ildir. Çanakkale jeotermal potansiyeli oldukça yüksektir. 
Çanakkale İli hemen hemen dört bir yanında var olan jeotermal alanlar enerji ve sıcaklık bakımından yüksek 
bir potansiyele sahiptir. İlin toplam jeotermal enerji potansiyeli 1.262.56 (MWt) iken bunun sadece 1 adet 
jeotermal enerji üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesiste yılda 75 (MWe) üretim yapılmaktadır. İlde 45 adet 
jeotermal kuyu ve 34.829 metrajlı kuyular MTA tarafından çalışılmıştır. Çanakkale İli dahilinde 13 adet kaplıca 
kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklarının 8′inde kaplıca tesisi kurulmuştur.İl genelinde Bakanlar Kurulu 
kararı ile 120,121,122,123,124 kodlu 4 tesis SGK tedavi bedelini ödediği kaplıcalar listesinde yer almaktadır. 

Japonya 200 aktif volkan bulunduran dünyanın en tektonik ülkesi olup, Amerika ve Endonezya’dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük jeotermal kaynaklarına sahip olduğu ve bu jeotermal enerji kullanımının günden güne 
ön plana çıktığı görülmektedir. Kanagawa ise, yaklaşık olarak Japon Adaları'nın merkezinde ve Kanto 
Ovası'nın güneybatısında, kuzeyi başkent Tokyo'ya, doğusu Tokyo Körfezi'ne ve güneyi Sagami Körfezi'ne 
bakmaktadır. Kanagawa Prefektörlüğünün yüzölçümü 2.416.04 km², nüfusu ise 9.199.389’dur. Arazi yapısı 
yüksek alanlar (dağlar, tepeler, yaylalar) ve alçak arazilerden oluşmaktadır. Kanagawa ilinin güneybatı 
ucunda karakteristik yanardağların yoğunluğu görülmektedir. 3.49 (MWt) ortam ısıtması, 9.93 (MWt) kaplıca 
ve yüzme havuzu, 0.03 (MWt) ısı pompaları ve toprak ısıtma, çok düşük miktarda balık üretimi, seracılık, kar 
eritme, soğutma ve sanayi proseslerinde kullanım kapasitesiyle toplamda 13.45 (MWt) luk jeotermal enerji 
rezervine sahiptir. Kanagawa'nın jeotermal eğitim için zengin kültürel mirası, lezzetli yemekleri ve eğlenceli 
gece hayatı ile bütünleşince önemli bir turizm destinasyonu olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal eğitim, Kanagawa, Çanakkale, çevre 

EDUCATION of GEOTHERMALFIELDUSE on KANAGAWA- JP and ÇANAKKALE-TR 

Abstract 

With in the scope of the “Educating for a Sustainable Future” program prepared by UNESCO, a mutual 
relation ship can be established between education and geothermal fields that are part of environmental 
education. This situation aims at both the permanence of the information related to its use and to gain social 
consciousness. Today, the environment and geothermal fields which are a part of environmental education; 
When it is turned into suitable are as in order to be come a training tool for human and natural environment, 
it will be ensured to develop geothermal awareness in individuals through education, to gain environmentally 
sensitive, positive and permanent behavior changes, to protect natural values and to ensure the active in 
heritance of such practices. 

Turkey and Japan share the same fate in terms of geothermal fields and countries that have geothermal 
resources. The use of geothermal energy is both clean energy and economical. There geothermal fields in 
Turkey are mainly located in the North Anatolian fault zone and in the central and western part of Anatolia. 
Çanakkale is a province with a population of 540.417 established on an area of 9.955 km2. Çanakkale’s 
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geothermal potential is quite high. Geothermal fields that existal most all over the province have high potential 
in terms of energy and temperature. While the total geothermal energy potential of the province is 1,262.56 
(MWt), it has only 1 geothermal power generation facility. This plant has 75 (MWe) production per year. 45 
geothermal wells and 34.829 m. wells were studied by MTA. There are 13 thermal springs in Çanakkale. In 8 of 
these resources, a spafacility was established.With the decision of the Council of Ministers, 4 facilities coded 
120,121,122,123,124 are included in the list of spas where they have paid the treatment price. 

Japan is the most tectonic in the world with 200 active volcanoes, and it has the third largest geothermal 
resources in the world after America and Indonesia and this geothermal energy usage is becoming more and 
more important. Kanagawa, approximately in the center of the Japanese Islands and South west of the Kanto 
Plain, over looks the capital city of Tokyo, the east of Tokyo Bay and the south of Sagami Bay. Kanagawa 
Prefector has a surface area of 2.416.04 km² and a population of 9.199.389. The land structure consists of high 
are as (mountains, hills, plateaus) and low lands. The density of characteristic volcanoes can be seen at the 
South west end of Kanagawa Prefecture. 3.49 (MWt) ambien the ating, 9.93 (MWt) spa and swimming pool, 
0.03 (MWt) heat pumps and soil heating, very small amounts of fish production, green housing, snow melting, 
cooling and industrial processes with a total capacity of 13.45 (MWt) geothermal energy reserves. Kanagawa's 
rich cultural heritage for geothermal education, delicious food and entertaining night life make it an important 
tourist destination. 

Keywords: Geothermal education, Kanagawa, Çanakkale, environment 

Giriş 

Jeotermal; yerin derinliğinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklığı, devamlı olarak bölgesel 
atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki yeraltında yer alan ve yerüstünde bulunan 
sulara göre daha fazla mineral, tuz ve gaz içeren basınca maruz kalmış buhar ve sıcak sulara verilen 
isimdir (Erkul, 2012). Jeotermal enerji ise, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının 
oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal 
yer üstü ve yeraltı sularına göre daha fazla ergimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve 
buharın sahip olduğu enerjiye denir. Bu enerjiyi yeryüzüne taşıyan akışkana da jeotermal akışkan 
denilmektedir. Ayrıca hiç bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, 
yeraltındaki “sıcak kuru kayalar” da jeotermal enerji kaynağı olarak adlandırılabilmektedir (DPT 2001:5). 
Kaynaktan yada sondajdan elde edilen jeotermal suyun yeraltındaki hareketi sırasında çevresindeki 
kayaçlarla etkileşime girerek kayaçta bulunan elementleri (sodyum, potasyum, vb.) bünyesine alır ve 
böylece belirli elementlerce zenginleşir. Jeotermal kaynakların genellikle sahip olduğu zengin element 
içeriği bu şekilde oluşur ve kaynakların bu özelliğinden kaplıca tıbbı konusunda yararlanılır. Jeotermale 
olan bilgilendirme ve kullanım eksenli bilinç bireyleri, doğasever, çevreci, bilinçli, dışa bağımlı olmayan, 
sağlıklı bir birey haline getirebilmektedir. 

Yer kürenin altındaki jeotermal deponun, jeolojik araştırmalar ve aletsel ölçümlerle sınırları 
belirlenmiş, yüzeydeki izdüşümü olan yeryüzü parçasıdır. Jeotermal alanlar; enerji, termal, ısıtma vb. 
alanlarda kullanılabilir. Türkiye’nin jeotermal potansiyeli oldukça yüksektir ve bunun en büyük nedeni ise 
fazla sayıda fay hattının olmasıdır. Jeotermalin ülkemiz için önemi ise ürettiğimizden çok enerji 
tükettiğimiz için jeotermaller bize alternatif bir kaynaktır (TMMOB, 2016). Jeotermal alanlar her şeyden 
önce milli sermayemiz, günümüz ve gelecek kuşaklar için bir yatırımdır. Bir toplumda, kısa vadeli karlar 
ile uzun vadeli ekolojik değerlerin çatıştığı durumlarda, gelecek kuşaklara olan sorumluluğun da 
düşünülmesi gerekmektedir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 2001). 

Jeotermalin Önemi, Dünyadaki Yaygın Kullanımları: Jeotermal enerjinin kronolojik geçmişi 
incelendiğinde ilk olarak M.Ö. 10 000’lerde jeotermal akışkandan Akdeniz Bölgesi’nde çanak, çömlek, cam, 
tekstil, kozmetik imalatında yararlanılmaya başladığı ve günümüzdeki yaygın kullanımıyla geliştiği 
görülmektedir. Jeotermaller geçmişten yakın tarihe kadar sadece sağlık amacı ile kullanılırken, günümüzde 
sağlık, ısıtma, elektrik enerjisi vb. kullanımları ön plana çıkmaktadır (Ilgar, 2005). Dünya üzerindeki 
jeotermal alanlar ile deprem alanları arsında koralasyon bulunmaktadır. Yani deprem alanları sismik olarak 
hareketli olup jeotermal kaynaklara ev sahipliği yapmaktadır. 



 
 

367 
 

 

Şekil 1. Dünyadaki Aktif deprem alanları 

Jeotermal enerji kullanım alanları incelendiğinde; sera ısıtması, bölge ısıtması, endüstriyel kullanım, 
tarımsal ürün kurutma, soğuk ve kar çözme, banyo ve yüzme (termal turizm) alanlarında kullanılmaktadır 
(Külekçi, 2009). 

 

Sıcaklık 

(ºC) 

Kullanım Alanları 

180 Yüksek konsantrasyonlu solüsyonların buharlaştırılması,elektrik üretimi, amonyum    

absorbsiyonu ile soğutma 

170 Diatomitlerin kurutulması, ağır su ve hidrojen sülfit eldesi 
160 Kereste kurutmacılığı, balık kurutmacılığı 
150 Bayer’s metodu ile alüminyum eldesi 
140 Konservecilik, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması 
130 Şeker endüstrisi, tuz endüstrisi, 
120 Distilasyonla temiz su elde edilmesi 
110 Çimento kurutmacılığı 
100 Organik maddeleri kurutma (deniz yosunu, çimen, sebze), yün yıkama ve kurutma 

90 Balık kurutma (stok balık) 
80 Yer ve sera ısıtmacılığı 
70 Soğutma (alt sıcaklık limiti) 
60 Sera,ahır ve kümes ısıtmacılığı 
50 Mantar yetiştirme, balneolojik hamamlar 
40 Toprak ısıtma 
30 Yüzme havuzları, fermantasyonlar, damıtma 
20 Balık çiftlikleri 
Tablo 1. Jeotermal enerjinin sıcaklığa göre kullanım alanları (Lindal Diyagramı 1973). 

Tablo 1’de de belirtildiği gibi jeotermallerin bir çok alanda kullanımı mevcuttur ve bu kullanımlar hem 
enerjinin yenilenebilirliğini sağlamakta hem de ekonomik açıdan dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Jeotermal 
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enerji, yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha ekonomik ve çevreyi korumaktadır. 

Japonya’daki Jeotermal Alan Kullanım Düzeyleri: Japonya ateş çemberi olarak bilinen hatta yer alan 
ve 200 aktif volkan bulunduran dünyanın en tektonik ülkesi olup, Amerika ve Endonezya’dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük jeotermal kaynaklarına sahip olduğu ve bu jeotermal enerji kullanımının günden 
güne ön plana çıktığı görülmektedir (Muraoka, 2009). Japon adaları Büyük Okyanusun batısındaki orojenik 
zonda yer almaktadır. Bu zon bilhassa Tersiyerden itibaren kırılma, kıvrılma ve volkanizma yönünden çok 
aktif olmuştur. Dünya volkanlarının % 60’ı bu dar orojenik zonda oluşmuştur. Japon adaları bugünkü şeklini 
tahminen iki milyon yıl evvel almış olmasına karşılık, volkanik aktivite 25 milyon yıl evvel, Miyosenden beri 
devam etmektedir. En eski arazi Honşu adasının orta ve batı kesiminde olup, bunlar Paleozoyik ve 
Paleozoyik öncesi gnayslardır, granit ve granodiyorit gibi İntruzif kütleler tarafından kesilmiştir. Paleozoyik 
volkanik kayaçları bazik karakterde olup denizaltı püskürmeleri şeklinde oluşmuştur. Japon adalarında 
Miyosende başlayan ve şiddet bulan orojenik hareketler, bu volkanik zonları çok kırıklı ve çatlaklı hale 
getirmiştir. Japonya’da teknik yeterlilik olmasına ve önemli enerji potansiyeli bulunmasına rağmen, bugün 
sadece 20 jeotermal santral vardır. Bu santraller yaklaşık 535 MW’lık bir üretim kapasitesi ile ülkenin 
toplam elektrik üretiminin sadece % 0.3’ünü oluşturmaktadır. Japonya’nın kırsal kesiminde bulunan 
binlerce doğal kaplıcayı, insanlar rahatlamak ve düşünmek için bir sığınak olarak görmektedirler. Binlerce 
yıldır, ülkenin tarihi ve sosyal yapısının önemli bir parçası haline gelmiş olan kaplıcalar 18. yüzyıldan 
günümüze kadar her yerde temsil edilmektedir. Jeotermaller 23 gigawatt (GW)’lık bir enerji üretimi ile, 
günümüz Japonya’sının enerji sektörünün önemli bir parçası olma potansiyelini taşımaktadır. Jeotermal 
enerji santralleri Japonya’da yeni değildir. Ülkenin ilk jeotermal tesisi 1924 yılında Bepphu’da açılmıştır. 
Buhar olarakta evlerin ısıtılmasında ve restoranlarda yemek pişirilmesinde kullanılıyordu. 1952 yılında 
Hachimantai şehrinde, Japonya Metal&Chemicals tarafından açılan ve türbinleri Toshiba tarafından üretilen 
Japonya’nın ilk ticari jeotermal santrali, bugüne kadar yaklaşık 9,5 MW’lık bir enerji üretmiştir ve bugünkü 
üretiminin yaklaşık %40’ını tarımsal uygulamalar için kullanılan atık sıcak suyla sağlamıştır.  

 

 Şekil 2. Japonya jeotermal alanlar haritası (MTA,-2007 haritası güncellenmiştir) 
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Gerek bu nedenle ve gerekse piroklastik kayaçların yayılış tarzına göre, jeotermal alanların çoğu bu 
volkanik zonlarda oluşmuştur. Sıcak su kaynaklarının çoğu Kuvaterner yaşındaki püskürüklerden 
çıkmaktadır. Bir kısım kaynaklarda direkt olarak Tersiyer, Mesozoyik ve Paleozoyik formasyonlarda oluşan, 
volkanik zonlar dışındaki kaynaklardır ve sıcaklıkları 42℃ den azdır. Bunlardan başka önemli bir kısım 
kaynaklarda Tersiyer ve Paleozoyik formasyonlarını kesmiş kuvarsporfir ve granitporfirler civarından 
çıkmaktadır. Bugün bilhassa elektrik üretimi yapabilmek amacıyla 25 jeotermal alan üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır (Miyashiro, 1975). 

Türkiye’deki Jeotermal Alan Kullanım Düzeyi 

Günümüzde yapılan araştırmalar Türkiye’nin jeotermal enerji bakımından zengin ülkeler arasında 
olduğunu göstermektedir. Türkiye’de toplam 140 jeotermal alan bulunmaktadır. Potansiyel olarak 
Dünya’da 7ci, Avrupa’da 1ci sıradadır. Ancak ülkemizde jeotermalle ilgili geniş kapsamlı kanunların 
olmayışı, devlet katkısının jeotermal arama ve kuyular açılmasında çok az olması, jeotermal kuyu riskinin 
devlet tarafından üstlenilmemesi, yeterince finansman ve kredi temin edilememesi gibi nedenlerle bu 
enerjiden yeterince yararlanılamamaktadır. 

Türkiye’de 20-287°C arasında değişen, yaklaşık 2000 mineralli ve sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu 
kaynaklardan ekonomik açıdan kullanılabilen kaynak sayısı 227 olarak tespit edilmiştir. Bu alanlar Kuzey 
Anadolu Fay Zonu boyunca, Batı Anadolu’daki grabenler, İç ve Doğu Anadolu’daki bölgelerde yer almaktadır 
(Şimşek, 2015). 

 

Şekil 3. Türkiye jeotermal kaynaklar dağılımı ve uygulama haritası (MTA) 

Şekil 3 incelendiğinde Türkiye, jeotermal kaynak bakımından yüksek bir potansiyele sahip ülke 
konumundadır. Milli bir kaynak olan jeotermal, Türkiye’nin dışa bağımlı enerji anlayışını azaltmasında ve 
döviz kaybının önlemesinde önemli bir rolü vardır (Çirkin ve Kaymakçıoğlu, 2005). Türkiye, sahip olduğu 
jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik üretiminin %5’ini, ev ısıtması için gerekli enerji ihtiyacının ise 
%30’unu karşılayabilecektir. Mevcut şartlara göre jeotermal elektrik üretiminde, 2010 yılı hedefi olarak 
500 MWe, 2020 yılı hedefi olarak 1000 MWe jeotermal kurulu güce ulaşılması amaçlanmaktadır. 
Desteklenmiş durumda ise 2010 yılı hedefi 1000 MWe, 2020 yılı hedefi ise 2000 MWe olacaktır (DPT, 2001: 
52). 
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Yöntem 

Jeotermal enerji Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir öz kaynak teşkil etmesi, 
temiz ve çevre dostu olması, yanma teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi, 
konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için 
ideal şartlar sunması gibi nedenlerle günümüzde tercih edilen bir enerji türü olması nedeniyle oldukça 
önemlidir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı;Çanakkale İlinin ve Kanagawa idari bölgesinin jeotermal 
potansiyelini belirleyerek var olan jeotermal alanların litolojik yapılarla ilişkisini incelemek, hidrojeolojik 
özelliklerle ilişkisini açıklamak ayrıca jeotermal alanlarda bulunan kaplıcaların medikal- turizm açısından 
önemlerini vurgulayarak elde edilen bilgilere göre çözüm önerileri sunmak ve en önemlisi eğitimde 
kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Çalışmada arazi çalışması ve derleme yöntemlerinden, durum 
çalışması seçilmiştir.  

Bulgular 

Çanakkale’ deki Jeotermal Alan Kullanımı: Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde yer alan Biga ve Gelibolu 
yarımadaları ile ülkemizin sahip olduğu sayılı adalardan olan Gökçeada ve Bozcaada’yı sınırları içinde 
bulunduran Çanakkale’nin yüzölçümü 9,955 km2 olup nüfusu 540,417 dir. Çanakkale’nin toplam jeotermal 
enerji potansiyeli 1,262.56 (MWt)’dir. Çanakkale Tuzla jeotermal enerji üretim tesisi yılda 75 (MWe) üretim 
yapılmaktadır. İlde 45 adet jeotermal kuyu ve 34,829 metrajlı kuyular MTA tarafından çalışılmıştır. 
Çanakkale İli dahilinde 13 adet kaplıca kaynağı olup 8’inde kaplıca tesisi kurulmuştur. Günümüzde ikisi 
deprem ve yangın nedeniyle hasarlandığı için kullanılmamaktadır. İl genelinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
120, 121, 122, 123, 124 kodlu 4 tesis tedavi bedelinin ödendiği kaplıcalar listesinde yer almaktadır. 
Çanakkale’de jeotermal alanlar incelendiğinde ağırlıklı olarak Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ilçeleri 
başta olmak üzere birçok sıcak su kaynağı bulunmaktadır (Bucak ve Özkaya, 2013). 

Çanakkale ili jeotermal enerji potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen bölgelerinden biridir. 
Çanakkale’de il geneline yayılmış 13 jeotermal alan bulunur. Bunlar Tuzla (Ayvacık), Küçükçetmi (Ayvacık), 
Kırkgeçit (Biga), Çeltik (Biga), Hıdırlar (Yenice), Ataol (Çan), Karaılıca-Tepeköy (Çan), Bardakçılar (Çan), 
Alibeyçiftliği (Çan), Kestanbol (Ezine), Kocabaşlar (Lapseki), Külcüler (Bayramiç), Yukarı Palamut 
(Bayramiç) jeotermal alanlarıdır. Bu jeotermal alanlardaki sıcak suların yüzey sıcaklıkları 28-87℃ arasında 
değişir. Bu jeotermal alanlarda sıcak sular genelde yüzeye kendiliğinden oluşmuş “jeotermal kaynak” 
şeklinde yada bazı alanlarda sondajlarla çıkar. Ayvacık ilçesi yakınlarında bulunan Tuzla 87℃ ve 174℃ lik 
kuyu sıcaklığı ile Çanakkale ilinin en yüksek sıcaklığa sahip jeotermal alanlarından biridir. Bölgedeki 
kaynakların büyük bölümü sadece kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. Sadece Tuzla jeotermal alanında 
elektrik üretimi ve tuz üretimi yapılmaktadır. 

 

Şekil 4. Tuzla jeotermal santrale ait bir görünüm (https://www.tuzlajes.com.tr/tr).  

Çanakkale’de Kırkgeçit (Biga), Bardakçılar (Çan), Kestanbol (Ezine), Ataol (Çan), Külcüler (Bayramiç), 
Karaılıca (Çan) termal tesisleri Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı termal tesislerdir. Hıdırlar kaplıcası atıl 
durumda, Küçükçetmi – Afrodit (Ayvacık) yangında hasara uğradığı, Tuzla (Ayvacık) tesisi de depremde 
ciddi derecede hasar gördüğü için kullanılmamaktadır. Çanakkale’deki jeotermal alanlarda bulunan termal 
tesisler genelde dere kenarlarında ve çevreleri ormanlık alanla kaplı vadilerde kurulmuş olup güzel bir 
doğaya sahiptir. Termal tedavi merkezlerinde olması istenen klima özelliklerine ve uygun doğal koşullara 
sahiptirler. Ayrıca Türkiye’de çok az termal merkezde bulunan kıyı alanında termal su potansiyeli 

https://www.tuzlajes.com.tr/tr
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Çanakkale ilinde mevcuttur. Çanakkale’de jeotermal alanlar Gelibolu yarımadası hariç hemen hemen ilin 
her ilçesinde mevcuttur. Çanakkale ili Tablo 2’de ve Şekil 3’te görüldüğü gibi jeotermal alanlara sahiptir. 

 
Şekil 5. Çanakkale Kaplıca Kaynaklar Dağılımı (2019) 

Haritada görüldüğü gibi bir hat bouyutca uzanan kaplıcalar ilin kuzeydoğusundan güney batısına doğru 
uzanmaktadır. Bu kaplıcaların genel özellikleri ise şu şekildedir: 

 

Tablo 2 

Çanakkale il sınırları içinde bulunan jeotermal kaynakların bazı özellikleri 

No İlçesi Kaynak yeri Ölçüm 

Yılı 

Türü Debi (L/s)  Sıcaklık (0C) pH 

1 Ayvacık Tuzla 2004 Kaynak  87.0 6.1 

2 Küçükçetmi 1989 Kaynak 6.5 42.0 7.2 

3 Bayramiç Külcüler 1990 Kaynak -1.5 35.0 8.5 

4 Yukarıpalamut 2007 Kaynak -0.3 37.3 8.6 

5 Biga Kırkgeçit 2012 Kaynak 3.9 52.3 8.6 

6 Çeltik 1995 Kaynak 3.0 30.0 7.8 

7  

Çan 

Çan 2007 Sondaj  48.0 6.9 

8 Alibeyçiftliği 2007 Kaynak -1.5 28.4 7.6 

9 Karaılıca 2007 Kaynak -3.0 49.0 6.7 

10 Bardakçılar 2007 Kaynak -3.0 52.9 8.1 

11 Ezine Kestanbol 2010 Kaynak  74.0 6.2 

12 Lapseki Kocabaşlar 2007 Kaynak  36.1 7.0 

13 Yenice Hıdırlar 2007 Kaynak 1< 84.8 7.6 

Kanagawa’daki Jeotermal Alan Kullanımı: Kanagawa  Bölgesi, Japon takımadalarından en büyüğü 
olan Honşu adasının orta kesiminde ve Kanto Ovası'nın güneybatısında yer almaktadır (doğudan batıya 
yaklaşık 80 km ve kuzeyden güneye 60 km). Kanagawa topografyası üç bölüme ayrılır; batıdaki dağlık alan, 
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merkezdeki ovalar ve yaylalar ve doğudaki tepeler ve kıyı alanlarıdır. Kuzeyinde başkent Tokyo,    
doğusunda Tokyo Körfezi ve güneyinde Sagami Körfezi uzanmaktadır. Ortalama1500-1600m  yükseklikteki  
dağlık alan, aktif  faylarla sınırlanmış olup, güneyde Hadano havzasına ve güney batı sahilindeki küçük Oiso 
tepesine kadar devam etmektedir.Kanagawa İl merkezinin batısındaki bu dağlık bölgenin en yüksek 
tepeleri, Hirugatake (1673m), Mt. Omuroyama (1 587m), Tanzawa (1 567m)’dir. 

 

Şekil 6. Kanagawa Prefectörlüğü 

Kanagawa idari bölgesi 2,416.04km2'lik bir alana sahiptir. Sagami nehri ve batıda akan Sakawa nehri, 
ilin önemli su kaynaklarını oluşturmaktadır. Bölgenin batısındaki dağlık bölgelerde yer alan Tanzawa 
dağları üzerindeki Hakone kalderası N-S 1km, E-W 7km boyutları ile bölgeden morfolojik olarak ayrılan ve 
iç içe üç halkadan oluşan bir kaldera özelliği göstermektedir. Kalderanın eteğinden termal sular, çoğunlukla 
meteorik kökenlidir. 

Kanagawa idari bölgesinin 426 km sahil şeridini oluşturan Tokyo Körfezi oldukça gelişmiş bir limandır. 
Kanagawa’da pek çok plaj, Hakone ve Yugawara gibi kaplıcalar ve zengin doğal çevre ve turizm  kaynakları 
ile sanayi ve kültür ile kutsanmış olan "tarihi şehir" Kamakura  bulunmaktadır. Kanagawa bölgesindeki 
toplam nüfus 9,199.389 olup, nüfusyoğunluğu 3,807 dir. Kaplıca merkezi Hakone’de toplam nüfus 11,236 
nüfus yoğunluğu ise 121 kişidir (Kanagawa - 2019 bilgi işlem nüfus kayıtları). 

Kanagawa idari bölgesinde ortam ısıtması için 3.49 MWt, sıcak su kaplıca ve yüzme havuzları için 9.93 
MWt, ısı pompaları ve toprak ısıtmaya 0.03 MWt, çok düşük miktarda balık üretimi, kar eritme, soğutma ve 
sanayi üretim proseslerinde kullanım kapasitesi ile toplamda 13.45 MWtluk jeotermal enerji rezervine 
sahiptir. 
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Şekil 7. Kanagawa’daki Jeotermal Alanlar 

Sonuç ve Tartışma 

Jeotermal enerji üretimi fosil yakıtlara bağlı değildir. Doğal enerjiyi kullanarak enerji üretim sisteminin 
biri olarak çevre koruma amaçlı büyük bir avantaja sahiptir. UNESCO tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir 
Gelecek İçin Eğitim” programı kapsamında çevre eğitiminin bir parçası olan jeotermal alanlar ile eğitim 
arasında karşılıklı ilişki kurulabilmektedir. Bu durum hem kullanımına bağlı bilginin kalıcılığını hem de 
toplumsal bilinç kazandırılmasını amaçlanmalıdır. Jeotermal alanlar ile ilgili bu artışın bir sonucu olarak 
birçok ülke jeotermal sistemlerini geliştirmek, sürdürülebilirliğini artırmak için araştırma merkezleri 
kurmuştur. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasında bulunan merkezlerin bünyesinde çok sayıda bilim insanı 
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çalışmaktadır. Bu merkezlerin bünyelerinde yerbilimleri, temel bilimler ve mühendislik bilimleri uzmanlık 
alanlarına sahip bilim insanları çalışmaktadır ve kadroları ise bu merkezler bünyesinde bulunmaktadır. 
Yurtdışındaki merkezler ülkemizdeki Enstitüler gibi çalışmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerde bulunan 
merkezlerde yasalar gereği bünyesinde kadrolu öğretim üyeleri alamamaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki 
çalışmalar gönüllük esasına dayanmaktadır. Ayrıca, özel ve kamu sektörü ile ilgili bu konudaki ortak 
çalışmalar son derece azdır. Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliği için jeotermal merkezler son derece 
önemlidir. Jeotermal enerji merkezleri, jeotermal uzmanlar topluluğu içinde, bilimsel ve teknik veri ve 
bilgiyi derlemek, yayımlamak ve yaymak vasıtasıyla, jeotermal kaynakları araştırma, geliştirme ve 
yararlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu merkezlerin diğer bir amacı ise veri ve teknik bilginin 
toplanması, paylaşılması, ulusal ve uluslararası projeler yaygınlaştırılmasını hedeflemektedirler. Bu 
nedenle, bu merkezlerin geliştirilmesi, bu merkezler bünyesinde kadrolu elemanların sağlanması, özel 
sektörün araştırmaları için bu merkezden destek alması ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının 
sürdürülebilirliği için son derece önemlidir (Kuzgunkaya, 2011). 

Jeotermal araştırmalarda jeoloji, jeofizik, jeokimya, jeomorfoloji, coğrafya, ekonomi ve işletme 
çalışmaları birlikte yürütülür ve elde edilen veriler değerlendirilerek uygun sondaj lokasyonları 
belirlenmektedir. Yapılan sondaj çalışmaları ve testler sonucunda jeotermal akışkanın sıcaklığı, debisi ve 
kimyasal özellikleri tespit edilmektedir. Bu özellikler elde edildikten sonra jeotermal enerjinin kullanımına 
yönelik proje ve tesisler yapılmaktadır (Arslan ve diğ. 2001). 

Şifalı sulara ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, analizler termal kaynak kullanımını geliştirmiş, bugünkü 
haline getirmiş ve sağlık turizminin içine dahil edilmiştir. Jeotermal kaynak sularının içeriği ve fiziksel 
özellikleri farklılıklar göstermektedir. Kimyasal içeriğine göre tuzlu, sülfürlü, bikarbonatlı, sülfatlı, 
karbonik, arsenikli ve demirden zengin olabilirler. Ayrıca kaynak suları radyoaktif de olabilirler. 
Dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan sular genellikle sülfür, hidrojen sülfid ve sülfatlardan  
zengin sulardır (Karaca ve diğ.,2005:2). Bu açıdan bakıldığında kaplıca sularının farklı kimyasallara sahip 
olması farklı hastalıklara iyi geleceği söylenebilir. Ayrıca banyo ve içme kürleri de farklı hastalıklarda etki 
göstermektedir. 

Japonya’da da öznel olarak jeotermal eğitimi orta ve lise öğretim programında bulunmamaktadır. Ancak 
çeşitli dersler kapsamında konu olarak yer almaktadır. Yükseköğretimde lisans ve lisansüstü/doktora 
eğitim programında ise bağımsız programlar şeklinde yer almaktadır. Jeotermal alan eğitiminin çevre 
bilinci oluşturmasının yanı sıra çevre sorunlarının önlenmesi için düzeltici adımlar atma gibi bu tip düzeltici 
çabaları destekleme istek ve bilinci oluşturulur. 

Japonya da Kanagawa ilinde Hakone Jeopark bölgesindeki Jeolojik yapı ve jeotermal alanlarını içeren 
yerel müze mevcut olup her gelen ziyaretçi gezerek eğlenerek Jeotermal hakkında bilgilendirilmektedir. 

Japonya’nın farklı şehirlerinden ve çevre okullarından gelen izcilere doğa olayları açık hava müzesi 
olarak anlatılarak gezerek görerek eğitim verilmektedir. 

Türkiye’deki bilinçsiz uygulamalar nedeni ile reenjeksiyon yapılmaması, uzman olmayan kurum-
kuruluş ve kişilerin bu alana girmesi genelde jeotermal kaynağın ve mineralli suların yanlış yorumlanıp 
değerlendirilmesine sebep olmuş, bazı alanlarda çevre kirlenmiş, rezervuar etkilenmiş ve bu kaynaklar 
zarar görmüşlerdir. Bütün bu konuların önlenmesinin ilk ve önemli aşaması, bu kaynaklarla ilgili 
faaliyetlerin, “konunun uzmanı olan disiplin ve kurumların” işbirliğiyle yürürlüğe konulacak uygulanabilir 
bir mevzuattan geçmektedir (Kaymakçıoğlu ve Çirkin, 2010). 

Öneriler: Günümüzde, çevre ve çevre eğitiminin bir parçası olan jeotermal alanlar; insan ve doğal 
çevresi açısından bir eğitim aracı olabilmesi için uygun alanlar haline getirildiğinde eğitim yoluyla 
bireylerde jeotermal bilincin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerinin 
kazandırılması, doğal değerlerin korunması, bu tür uygulamalara aktif kalıtımının sağlanması 
gerçekleştirilecektir. Jeotermal alan eğitimi verilirken temel alınacak esas unsur; üniversite eğitimine 
hazırlık olarak temel bilgilerin verilmesi olduğu kadar, toplum genel kültürüne kazandırılacak jeotermal 
alan kavramıyla ile ilgili bilgilerin de göz önüne alınmasını gerekmektedir. Jeotermal alanlar, öğretim ortamı 
olarak değerlendirilmektedir. Yerinde öğrenme, ziyaretçilerde ve öğrencilerde bilgi kalıcılığını 
sağlamaktadır. Çevre eğitiminin bir parçası olarak jeotermal alan eğitiminde, alan sahası ile karşılıklı ilişki 
kurulabilmektedir. Bu durum hem bilgi kalıcılığı hem de toplumsal bilinç kazandırılması açısından oldukça 
önemlidir.  

Günümüzde, çevre eğitiminde yer alan milli park alanları ve jeotermal alanlar gibi sahalar insan ve doğa 
çevresi açısından bir laboratuar olarak değerlendirilerek, eğitim için uygun alanlar haline getirildiğinde 
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eğitimde kalıcılık ve toplumsal bilincin kazandırılmasında önemli alan haline gelebilmektedir (Öztura, 
2010). 

Türkiye’nin jeotermal potansiyeli göz önüne alındığında, jeotermal alan eğitiminin davranış 
değişiklikleri kazandırılması, doğal değerlerin korunması, bu uygulamalara aktif katılımının sağlanması 
amaçlanmalıdır. Türkiye gibi nüfus artışının fazla olduğu ülkelerde enerji tüketimi fazladır. Jeotermal 
potansiyelimiz göz önüne alındığında alternatif enerji kaynağı bakımından ülkemiz oldukça yüksek bir 
potansiyele sahiptir. Jeotermal alan eğitimi ile alternatif enerji bilinci toplumun her bireyine aktarılmalıdır. 

Çanakkale ve Kanagawa’daki jeotermal alanlar, öğrencilerin çevre bilincinin, yenilenebilir kaynak 
kullanımı arttırılmasında kullanılabilir. Temel amacın bireylerde jeotermal bilincin geliştirilmesi çevreye 
duyarlı, olumlu ve katılımcı olmalarının sağlanmalıdır. 

Jeotermal alanların korunmasına yönelik kazanımlar; bireylerde çevre kirliliğine neden olacak 
davranışlardan uzaklaşmayı sağlayacak uygulamalar yapılmalıdır. 

Doğal güzellik ve çevre sorunlarının çözümünde katılım ve görev alma istek ve bilinci sağlanmalıdır. 

Jeotermaller konusundaki haberler, toplumsal donanım için değerlendirme ve kongrelerde çok yönlü 
bakış açısının gelişmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Çanakkale’deki jeotermal alanlar Kanagawa’daki alanlar ile karşılaştırıldığında, jeotermal alanların 
potansiyeli ve jeotermal alanların sorunlarının kavranmasına katkı sağlayacak temel bilgilerin eksikliği 
ortaya çıkmaktadır. 

Jeotermal alan eğitimi her şeyden önce insanın jeotermal eğitimi açısından, lise programlarımızda 
bulunmamaktadır. Jeotermal alanlar yönünden zengin olan ülkemizde jeotermallerle alakalı bilinç düzeyi 
yetersizdir. Sağlık ve sağlık turizmi açısından önemli bir paya sahip doğal bir kaynak olan jeotermaller, 
ülkenin doğal rezervlerinden biridir. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesini ve koruyucu bir politika 
izlemesini içeren eğitimin kanımızca büyük önemi olacaktır. 

Kanagawa’nın enerji politikasının çeşitlendirip gönenilir ve sürdürülebilir enerjiye önem vererek, 
Kanagawa’nın ekonomisinin gelişmesini, Kanagawa vatandaşlarının istikrarını geliştirmek ana amaç 
olmalıdır. 

Sadece Tuzlada küçük bir alanda yappılmış olan jeotermal seralara yönelik eğitim yayım çalışmalarında, 
girdi yönetimi ve insan kaynakları yanında, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin hususların 
dikkate alınması gereklidir. İlköğretim programlarında çevre eğitiminin hem genel ve özel hedeflerde hem 
de kazanımlarda daha çok çevre-insan ilişkisi, çevre korumaya odaklı ve çoğunlukla fen derslerinde 
verildiği göz önünde bulundurulursa, daha çok geleneksel bir çevre eğitimi olarak ele alındığı söylenebilir 
(Tanrıverdi, 2009). 

Jeotermal sularının içindeki mineral ve çeşitli alglerin yararları hakkında okul gezileri yapılabilir. 

Jeotermal suları ve çamurların sağlık açısından nasıl ve hangi kürler kullanılarak fayda ve zararları 
üzerine çalışmalar ve Jeotermal su ve gazların kullanım alanları araştırılmalıdır. Jeotermal sıcak su 
kaynaklarının kaplıca olabilecek nitelikleri araştırılarak, potansiyel oranında kullanıma uygun yapı inşaatı 
üzerine çalışmalar, ziyaretçi ve sağlık turizm için uygun yol destinasyonlarının yapılması üzerine çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Okullarımız da sadece formal ve örgün eğitim kapsamında değil, informal ve yaygın eğitim ortamlarında 
sağlanan etkinliklerle bütüncül bir çevre eğitimi yapılması; okulların çevre eğitimine uygun olarak 
düzenlenmesi, farklı çevre organizasyonları ya da gönüllü kuruluşlarla çevre temelli çalışmaların nitelik ve 
nicelik yönünden artırılması yoluna gidilmelidir. 

Çanakkale’de kamu dışı grişimcilerin mevcut jeotermal kaynakların faydalı kullanımı hakkında ilgileri 
oldukça azdır. Bu konuda gerek kamu gerekse özel sektör tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Kamuda yapılmış jeotermal kaynak bilgilerinin üzerine detaylı çalışmalar yapılarak daha 
gerçek verilerin kullanıma sunulması sağlanmalıdır.  
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Üretilen ürünlerin yenilenebilir jeotermal enerji kaynakları ile üretildiğini belgelendirmek, ayrıca 
seracılıkta kullanımının geliştirilmesi gereklidir (tarımsal faaliyetlerin verimliliğini artıracak araştırma ve 
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Doğan, 2010). “jeotermal sera ürünü- yeşil ürün” vb. 
logolar geliştirilmesi ve yetiştirme bölgesi itibariyle coğrafi tescillerin yapılması (Hasdemir ve diğ, 2015) 
üzerine çalışmalar yapılmalıdır. 

Jeotermal seracılık faaliyetlerinin artırılması için üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılıp 
sertifikalı eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Gerek Çanakkale’de ve gerekse Kanagawa’da üniversite ve 
araştırma kuruluşlarının jeotermal seracılık hakkında araştırma geliştirme birimlerini kurması, eğitim 
kurumlarının ve öğrencilerin bilinç düzeyine katkı sağlayacaktır. 

Kaynaklar 

Arslan, S. Darıcı, M. Karahan,Ç. (2001).“Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeli”, Jeotermal Enerji Seminer, 
Ankara 

Baba, A.(2007). “BigaYarımadası’ndaki  jeotermal  kaynakların potansiyeli ve geleceği”. ÇASİAD Dergisi, 
45-55. 

Bucak, T. ve Özkaya,E. (2013). “Çanakkale ilinin termal turizm potansiyeli”, Aksaray Üniversitesi İİBF 
Dergisi 67 

Doğan,H.(2010). “Yozgat ilinde seracılıkta kullanılan jeotermal enerjinin ekonomik katkıları ve çevresel 
etkileri”. bildiri kitabı.cilt 2 243 

DPT, (2001). 5. Kurultay Yayınları. 156., sayı, 74. 

DPT (2001). 8. Beş yıllık Kalkınma Programı, Madencilik Özel ihtisas Komisyonu Enerji Ham maddeleri 
Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu, DPT, www.dpt.gov.tr/18.06.2009. Ankara. 

Deniz,O. (2010). “Çanakkale Çan çevresindeki jeotermal sistemlerin hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal 
incelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir. 

Deniz, O. (2012). “Çanakkale İli jeotermal alanlarının Hidrojeoloji ve termal turizm açısından 
değerlendirilmesi”, Çasiad Dergisi 72 

Erkul, H. (2012). “Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri”: Denizli- Kızıldere Jeotermal 
Örneği, Jeomorfoloji Yer Bilimleri Dergisi, s.82, Ankara.  

Güvenç, C. (2007). “Türkiye'deki termal turizm tesislerinin planlama ve tasarım ilkelerine ilişkin bir 
model önerisi (Çanakkale Örneği)”, Tez (Doktora), Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Hasdemir M., Gül,U., Ataseven Y. (2015).“Jeotermal Sera İşletmelerinin Bilgi Kaynakları” Tarım Ekonomisi, 
Dergi Park 3.cilt, 258 

Ilgar R. (2005).“Ekolojik bakışla jeotermal kaynaklara dualist yaklaşım”, Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi,  

Kanmaz K., Kanmaz E., Karalı M. (2008). “Çan Yöresindeki Jeotermal Potansiyelin Kullanılabilirliğinin 
İncelenmesi”, Çan Değerleri Sempozyumu, ÇOMÜ Yayınları, Çanakkale 

Karaca Ş., M. Kulaç, F. Aktepe, H. Özel, (2005). “Eozinofilik selülit (Wells Sendromu): Olgu sunumu”, 
Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 59-62 

Kaymakçıoğlu, F.V, Çirkin, T. (2005).“Jeotermal Enerjinin Değerlendirilmesi ve Elektrik Üretimi”, III. 
Yenilenebilir Enerji Sempozyumu Afyon. 

Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (2001). Ekoloji ve Çevre Bilimleri, İstanbul:Remzi Kitapevi  

Kuzgunkaya, G (2011)-X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Sempozyumu Kongresi, 13/16 Nisan 2011/İzmir, 
mmoteskon.org 

Külekçi, Ö. C. (2009). “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye 
Açısından Önemi”, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi - dergipark.org.tr 

Mahmutoğlu, A. Seçer, F.(2009). Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz, Cilt: 1, Sayı: 2 Sf: 9-23 

Miyashiro, A. (1975) “Island arcvolcanic rock series”, A criticalreview: Petrologie, 1/3, 177- 187 

Muraoka H, Koizumi H (2009) Satellite Ecology (SATECO) Linking ecology, remote sensing and 

https://scholar.google.com.tr/citations?user=P3Er58YAAAAJ&amp;hl=tr&amp;oi=sra
http://www.dpt.gov.tr/18.06.2009


 
 

377 
 

micrometeorology, from plot to regional scale, for the study of ecosystem structure and function. 
Journal of Plant Research 122:3-20 

MTA. Genel.Müdürlüğü,http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal- harita 

Şimşek, Ş. (2015). “Dünya’da ve Türkiye’de jeotermal gelişmeler”, III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, 
Bildiriler Kitabı,  s. 1-17. 4-6 Kasım 2015 Ankara 

Öztura, E. 2010- “Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin 
Türkiye'de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri” Y.L. Tezi. ÇOMÜ -
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/638 

Tanrıverdi, B. (2009). “Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının 
Değerlendirilmesi” Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 34 Sayı 151 egitimvebilim.ted.org.tr 

TMMOB, (2016) Mühendisliğin Jeotermal Enerjide Kullanımı, İstanbul. 

Uysallı, H. (2009). MTA “Yeni Zelanda ve Japonya jeotermal Alanlar”,dergipark.org.tr 

Uysallı, H. (2010). MTA“Dünyada jeotermal alanlar”,www.saturk.gov.tr. MTA Dergisi 2010, 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-%20harita
http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/638


 

378 
 

TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA FİZİKİ COĞRAFYA 

KONULARININ DAĞILIMI  

Doç.Dr. Caner ALADAĞ Necmettin Erbakan Üniversitesi, caner5101@gmail.com. 

 Dr. Öğr. Yasin DURAN Necmettin Erbakan Üniversitesi, yasinduran10@gmail.com. 

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye ve Türkmenistan coğrafya öğretim programlarında yer alan fiziki coğrafya 
konularının dağılımı karşılaştırılmıştır. Bilindiği üzere öğretim programları plânlı öğretimin temelini 
oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarının amacı, ülkenin siyasî, sosyal ve ekonomik şartlarının göz önünde 
tutularak, ülkenin eğitim felsefesinin de temel alınmasıyla bireylerde istendik bilgi, beceri ve tutum değişikliği 
meydana getirmektir. Eğitimcilere göre bir eğitim programının sahip olması gereken özelliklerin başında 
işlevselliği; yani programın içeriğinin toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi, bireylerin yeteneklerini ortaya 
çıkarması gibi yönleri gelmektedir. Bu bağlamda, programların oluşturulmasında ve içeriğin düzenlenmesinde 
benimsenen yaklaşımlar (yapılandırmacı, sarmal, doğrusal vs.) programın şekillenmesini etkilemektedir. Yine 
ölçme-değerlendirme ve eğitim durumları da programı oluşturma yaklaşımına uygun olarak şekillenmektedir. 
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde 
doküman analizi tekniğinden yararlanılmış, verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini 
kapsamaktadır. İçerik analizi ise elde edilen verilerin okuyucuların anlayabileceği şekilde kavramlara ve 
ilişkilere ulaşmayı sağlamaktadır. Türkiye coğrafya dersi öğretim programı yapılandırmacı yaklaşım 
perspektifinde, Türkmenistan’ınki ise klasik anlayışta oluşturulmuştur. Dolayısıyla içerik düzenlemesi 
Türkiye’de sarmal yaklaşıma göre belirlenirken, Türkmenistan’da doğrusal yaklaşıma uygundur. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde Türkmenistan coğrafya öğretim programında konuların dağılımı, 2005 öncesinde 
Türkiye’de var olan klasik program yaklaşımına benzerlik göstermektedir. Türkmenistan’da fiziki coğrafya 
konuları, 5. sınıfta Fiziki Coğrafya,  6. sınıfta Kıtaların Ve Okyanusların Fiziki Coğrafyası, 7. sınıfta 
Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası dersleri şeklinde yer almaktadır. Türkiye’de ise fiziki coğrafya konuları, 
sarmal içerik oluşturma yaklaşımı doğrultusunda ortaöğretimin bütün sınıflarında Doğal Sistemler ünitesi adı 
altında her sınıfta verilmektedir. Tabi ki, her sınıfta ünite adı aynı olmakla birlikte konular birbirinin devamı 
niteliğinde değişerek devam etmektedir. Sonuç olarak Türkmenistan’da fiziki coğrafya konuları 5, 6 ve 7. 
sınıflarda müstakil ders olarak verilmektedir. Türkiye’de ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda, Doğal Sistemler ünitesi 
adı altında içeriği değişerek okutulmaktadır. Karşılaştırılan iki ülkede yürürlükte olan öğretim 
programlarının oluşturulmasındaki yaklaşım farklılığı, fiziki coğrafya konularının dağılımda belirleyici bir 
etkiye sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türkmenistan, öğretim programı, fiziki coğrafya, karşılaştırma. 

DISTRIBUTION OF PHYSICAL GEOGRAPHY SUBJECTS IN GEOGRAPHY EDUCATION CURRICULA OF 

TURKEY AND TURKMENISTAN 

Abstract 

This study compares the distribution of physical geography subjects in the geography education curricula 
of Turkey and Turkmenistan. As it is known, curricula constitute the foundation of planned education. 
Educational institutions aim to change knowledge, skills and attitudes of individuals by considering political, 
social and economic conditions and educational philosophy of the country. According to the educationalists, 
features of an educational program should mainly include functionality, which means that the content of the 
program should respond to the needs of the society and should reveal the skills of the individuals. In this context, 
approaches (constructivist, spiral, linear, etc.) adopted in creating the programs and arranging the contents 
affect shaping of the program. Measurement-evaluation and educational situations are also shaped according 
to the approach of creating the program. The study adopted the pattern of case study, which is one of the 
methods of qualitative research methods. The technique of document analysis was used in obtaining the data, 
and method of content analysis was used in analysis the data. Document analysis includes review of written 
materials that contain information about matters to be researched. Content analysis ensures access to 
concepts and relationships to enable the readers to understand the data obtained. The curriculum of 
geography education in Turkey was created in the perspective of constructivist approach while it was created 
on the basis of classical approach in Turkmenistan. Therefore, while content arrangement is determined 
according to the spiral approach in Turkey, it is suitable for linear approach in Turkmenistan. When considered 
in this context, the distribution of subjects in the curriculum of geography in Turkmenistan is similar to the 
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classical program approach in Turkey before 2005. Physical geography subjects in Turkmenistan are divided 
into three categories as Physical Geography in the 5th grade, Physical Geography of Continents and Oceans in 
the 6th grade, and Physical Geography of Turkmenistan in the 7th grade. The subjects of physical geography in 
Turkey, on the other hand, are provided to each grade in all classes of high schools under the unit of Natural 
Systems in line with the approach of creating spiral content.   The name of the unit is the same in every grade, 
but subjects continue as a sequence of each other. In conclusion, the subjects of physical geography in 
Turkmenistan are provided to the 5th, 6th and 7th grades as an independent course. In Turkey, it is provided 
as the unit of Natural Systems in the 9th, 10th, 11th and 12th grades by changing its contents. The difference in 
the approach of creating current curricula in both countries compared has a distinctive effect on the 
distribution of physical geography subjects.  

Keywords: Turkey, Turkmenistan, curriculum, physical geography, comparison.   

Giriş 

Eğitim kurumlarının amacı, ülkenin siyasî, sosyal ve ekonomik şartlarının göz önünde tutularak, ülkenin 
eğitim felsefesinin de temel alınmasıyla bireylerde istendik bilgi, beceri ve tutum değişikliği meydana 
getirmektir (Engin vd., 2003). Okullarda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlı bir şekilde yapılabilmesi 
için öğretim programlarına ihtiyaç vardır (Tomal, 2004: 175). Öğretim programları yetiştirilecek insan 
tipinin ana belirleyicisidir. Bu amaçla, yetiştirilecek insan tipinin hangi özelliklere sahip olması isteniyorsa, 
programlarda o nitelikleri kazandırmaya dönük içeriğe sahip derslere yer verilmelidir (Cin vd., 2011: 55). 
Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen 
ve bitmeyen bir süreçtir (MEB, 2018: 4). Öğretim programları dört temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler, 
“neden öğretiyoruz, ne öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz, ne kadar öğretebildik?” sorularına verilebilecek 
karşılığı ifade etmektedir. Bu öğelerden içerik, öğretim programında belirlenmiş olan hedeflere uygun 
düşecek konuları ifade etmektedir.  

Günümüz eğitim dünyasında, öğrenme ve öğretme ile ilgili paradigmada köklü ve hızlı bir değişiklik 
yaşanmaktadır. Bu doğrultuda eğitim programlarını oluşturma ve düzenleme çalışmaları, insan 
öğrenmesini anlamaya büyük bir ilgi göstermektedir (Akınoğlu, 2004: 73). Coğrafya ve onun bir alt dalı olan 
fiziki coğrafya günün birinde birisi veya birileri tarafından keşfedilmiş veya oluşturulmuş değildir. Öncüsü, 
artçısı da yoktur. İnsanın var oluşundan beri coğrafya, coğrafi bilgi gelişmektedir.  Fiziki coğrafya, adı 
üstünde, fiziki bilimler temeline dayanır. Konuları insanı doğrudan ilgilendiren “ortam”lardır (Kayan, 2014: 
2). Coğrafyayı çoğu birey haritalarla ilgilenen bir çalışma alanı olarak tanımlar, ancak bu tanım sadece 
kısmen doğrudur. Coğrafyanın daha iyi bir tanımı, mekânsal bir boyuta göre doğal ve insan kaynaklı 
fenomenlerin incelenmesi olabilir. Coğrafyanın tarihsel gelişimini bir disiplin olarak incelemek, karakter ve 
metodolojisine ilişkin bazı önemli görüşler sağlar. Bu görüşler aynı zamanda fiziki coğrafyanın doğasını 
daha iyi anlamak için de faydalıdır. Fiziki Coğrafya, gezegenimizin ve tüm bileşenlerinin (toprakları, suları, 
atmosferi ve iç mekânı) incelenmesidir (Dastrup MA, GISP, 2018). Coğrafya dersinin içeriği oldukça geniştir. 
Pek çok olay, olgu ve kavram dersin içeriğini oluşturmaktadır. Her bir olay, olgu ve kavram kendi özellikleri 
ile öğretilirken, ilişkilerinde anlamlı bir şekilde kurulması gerekmektedir (Sezer, 2018). Fiziki coğrafya 
kapsamında değerlendirilen konuların öğrenilmesi, coğrafya öğretimi açısından son derece önem arz 
etmektedir. Çünkü fiziki coğrafya konularından iyi bir temel oluşturulamadığı takdirde coğrafya 
öğretiminin gerçekleştirilmesi oldukça zor hatta imkânsızdır. Fiziki coğrafya konularına dair bir alt yapı 
oluşmadığı zaman, öğrencilerin coğrafya öğretiminde neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi, olayları 
açıklayabilmesi mümkün değildir.  

Fiziki coğrafyadaki çalışmalar, doğal çevrenin özelliklerini, dönüşümünü ve yeryüzünün coğrafi 
çeşitliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma objeleri; troposfer, hidrosfer, biyosfer ve litoferin 
üst katmanını içerir. Fiziki coğrafya; jeomorfoloji, hidroloji, uygulamalı klimatoloji, biyocoğrafya, kriyoferik 
coğrafya (dünya sisteminin donmuş su parçası) ve entegre fiziksel coğrafya dahil olmak üzere çeşitli alt 
dallara sahiptir (Leng vd., 2017). Fiziki coğrafya, Dünya'nın iklim sistemini, okyanusları, yeryüzü şekillerini, 
hayvanları, bitkileri ve insanları içeren süreçlerin etkileşimlerini anlamakla ilgilidir. Dünyanın yüzeyini 
şekillendiren plaka tektoniği, jeomorfoloji, klimatoloji, glasyoloji ve hidroloji ile ilgili süreçleri içeren 
çalışmanın bileşenleri vardır; peyzaj ve biyosfer üzerindeki nihai kontrollerden biri olan iklimsel ve 
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atmosferik süreçlerin toplanması ve Dünya'nın yaşayan bölümünü karakterize eden ekolojik ve 
biyocoğrafik modeller, fiziki coğrafya ile açıklanabilecek konulardır (Day. 2017).  

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretimde uygulanmakta 
olan Türkmenistan’da ise 2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan coğrafya dersi öğretim 
programlarında yer alan fiziki coğrafya kapsamındaki konuların dağılımının karşılaştırılmasıdır. Bu genel 
amaç doğrultusunda, iki ülkenin programları içerik, açısından benzer ve ayrılan yönleri ile karşılaştırılmaya 
çalışılmıştır.   

Yöntem 

Bu bölümde; araştırma modeline, evren ve örnekleme, verilerin toplanmasına ve verilerin analizine yer 
verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Çalışma, ortaöğretim coğrafya öğretim programlarının içeriğinde yer alan fiziki coğrafya konularının 
dağılımını tespit etmeye yönelik nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi 
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecinin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2016: 41). Bu bağlamda, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit 
etmeyi amaçlayan tarama modeli (Karasar, 2018: 109) araştırma yaklaşımı olarak kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Evren, araştırma sonuçlarının genellemek istendiği elemanlar bütünüdür. Evren soyut bir kavramdır, 
tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür. Örneklem ise belli bir 
everenden, belli kuralara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük kümedir. Her 
araştırmanın örneklem üzerinde yapılması zorunluluğu yoktur. Hakkında bilgi edinilmek istenen bütün, 
gerekleri yerine getirilebiliyorsa tümü ile de incelenebilir (Karasar, 2018: 147, 149). Bu tanım 
doğrultusunda ele alındığında, araştırmanın evrenini ve örneklemini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanan coğrafya dersi öğretim programı (CDÖP) ile Türkmenistan’da, Türkmenistan’ın Milli 
Bilim Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Türkmenistan Bilim Bakanlığınca yürürlüğe konan CDÖP (Orta 
Mekteplerin V-XI. Sınıfları İçin Coğrafya Dersi Boyunca Okul Maksatnamesi) fizikî coğrafya 
kazanımları/konuları oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Nitel araştırmada en yaygın olarak kullanılan üç tür veri toplama yöntemi: görüşme, gözlem ve yazılı 
dokümanların incelenmesidir. Yazılı doküman ve belgelerin analizi, nitel araştırmada, gerek kendi başına 
gerekse görüşme ve gözlemle elde edilen verilere destek amacıyla kullanılan bir veri toplama aracıdır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 42).  

Bu araştırmada, coğrafya öğretim programları alanında daha önce yapılmış olan araştırmalar 
incelenmiş, mevcut çalışma için bir literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler doküman analizine 
uygun olarak incelenmiştir. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren 
yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189-190). 

Veri toplama yöntemi olarak kullanılan doküman inceleme yöntemi, Forster’ın (1995) belirttiği; (1) 
dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğini kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme ve (5) 
veriyi kullanma aşamaları göz önünde bulundurularak yapılmıştır (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2016: 194). İlk 
iki aşamada, araştırmada kullanılacak olan öğretim programlarına T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkmenistan Bilim Bakanlığından ulaşılmış ve orijinalliği teyit edilmiştir. 
Dokümanların anlaşılmasını sağlamak için öğretim programlarında yer alan kazanımlardan/konulardan 
fizikî coğrafyaya ait olanlar tablo hâline getirilmiş ve bu tablolar, araştırmanın veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi yapılırken; birbirine benzeyen veriler, 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir 
biçimde düzenlenerek yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 227). Her iki ülkedeki coğrafya öğretim 
programları içerik analizine uygun olarak incelendikten sonra elde edilen veriler fiziki coğrafya konularının 
dağılımı boyutu ile karşılaştırmalı olarak verilmeye çalışılmıştır. 
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Bulgular ve Yorum 

Türkiye’de coğrafya dersi liselerin özelliklerine göre değişmekle birlikte (Fen, Anadolu, Meslek liseleri 
gibi) 4 yıl okutulurken (Tablo-1), Türkmenistan’da 5. sınıftan 9. sınıfa kadar 5 yıl okutulmaktadır.  

Türkiye’de öğretim programlarında yaşanan değişikliklerin en çarpıcı olanı 2005 yılında 
gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren uygulanan coğrafya dersi öğretim programları (CDÖP) kısmen 
değişiklikler yapılmakla birlikte yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda devam etmiştir. Dolayısıyla 
CDÖP’nda öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. 9-12. sınıflarda okutulmak üzere belirlenen 
derslerin adı Coğrafya olarak tanımlanmış ve 4 ünite belirlenmiştir. Bu üniteler; Doğal Sistemler, Beşeri 
Sistemler, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ile Çevre ve Toplum şeklindedir. Derslerin adı ve üniteler aynı 
olmakla birlikte her sınıf düzeyinde ünitelerde yer verilen konular değişmektedir. Fiziki coğrafya konuları, 
ortaöğretim kademesinde Doğal Sistemler ünitesi içerisinde verilmektedir. 

Türkmenistan’da ise 2014 yılında, V-IX sınıflar için coğrafya dersleri öğretim programı uygulaya 
konulmuştur. Coğrafya dersleri; 5. sınıfta Fiziki Coğrafya, 6. sınıfta Kıtalar ve Okyanuslar Coğrafyası, 7. sınıfta 
Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası, 8. sınıfta Türkmenistan’ın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, 9. sınıfta ise 
Dünyanın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası şeklindedir. Görüldüğü üzere 5, 6, 7. sınıflarda okutulan dersler 
fiziki coğrafya konularından oluşmaktadır (Tablo-2). Programların yapılarında ve kurgulanmasında bariz 
farklar bulunurken, sınıflar bazında ele alınacak konular da oldukça farklıdır. Dolayısıyla çalışma konusu 
olan fiziki coğrafya konularının dağılımında da bu fark açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan 
dolayı Türkiye’de okutulan fiziki coğrafya kapsamındaki konuların dağılımını ele alırken ilkokul ve ortaokul 
Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programı ile ortaokul Fen Bilimleri Dersi öğretim programlarını da incelemek 
ihtiyacı doğmuştur (Tablo-3 ve Tablo-4). 

Tablo 1  

Türkiye CDÖP’nın Sınıflara Göre Kazanım Sayısı ve Süre Tablosu 

Sınıf Ders Kazanım sayısı Toplam süre (saat) Haftalık süre (saat) 

9. sınıf Coğrafya 22 72 2 

10. sınıf Coğrafya 34 72 2 

11. sınıf Coğrafya 29 (40) 72 (144) 2 (4) 

12. sınıf Coğrafya 24 (34) 72 (144) 2 (4) 

TOPLAM 109 (130) 288 (432)  

Not. Parantez içinde italik olarak verilen değerler, Coğrafya Dersi Öğretim Programı uygulanırken 11 ve 
12. sınıflarda haftalık 4 ders saati için kazanım sayılarını ve bu kazanımlar için ayrılması öngörülen ders 
saatlerini göstermektedir. 

Tablo 2 

 Türkmenistan CDÖP’da Dersler ve Süre Tablosu 

Sınıf Ders Toplam süre  (saat) 
340 

Haftalık süre (saat) 

5. sınıf Fiziki Coğrafya 68 2 
6. sınıf Kıtaların Ve Okyanusların Coğrafyası 68 2 
7. sınıf Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası 68 2 
8.sınıf Türkmenistan’ın Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası 68 2 
9. sınıf Dünyanın Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası 68 2 
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Tablo 3 

Türkiye 2018 CDÖP ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Fiziki Coğrafyaya Ait Kazanımlar 

 Coğrafya  Sosyal Bilgiler 

Sınıf I. Ünite Doğal Sistemler. Sınıf 3. İnsanlar, Yerler Ve Çevreler 

9
. S

ın
ıf

 

-Doğa-insan etkileşimi, 
-Coğrafyanın bölümleri, ilişkili olduğu 
disiplinler,  
-Coğrafya biliminin gelişimi,  
-Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkileri, 
-Koordinat sistemini oluşturan unsurlar, 
mutlak ve göreceli konum,  
-Harita bilgisi,  
-Atmosferin ve iklim elemanlarının genel 
özellikleri, dünyada ve Türkiye’de 
görülen iklim tipleri ve özellikleri 

4
. S

ın
ıf

 

SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin 
konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı 
mekânların krokisini çizer. 
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî 
unsurları ayırt eder. 
SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava 
olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli 
grafiklere aktarır. 
SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer 
şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında 
çıkarımlarda bulunur. 

1
0

. S
ın

ıf
 

-Dünya’nın tektonik oluşumu, iç yapısı  
-Jeolojik zamanlar 
 -Türkiye’nin jeolojik geçmişi 
 -Yüzey şekillerinin oluşumunda iç ve dış 
kuvvetlerin ve kayaçların etkisi 
- Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin etkisi ve 
oluşturduğu ana yer şekilleri 
- Dünya’nın ve Türkiye’nin su varlığı 
 -Yeryüzündeki toprak ve bitki çeşitliliği 
ile Türkiye’nin toprak ve bitki çeşitliliği 

5
. S

ın
ıf

 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve 
çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak 
açıklar. 
SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan 
faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından 
örnekler vererek açıklar. 
SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal 
özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve 
yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. 
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre 
sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular 
SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine 
etkilerini örneklerle açıklar. 

1
1

. S
ın

ıf
 H
a

ft
a

d
a

 2
 S

a
a

t 

-Biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan 
faktörler 
- Madde döngüleri ve enerji akışı 

6
. S

ın
ıf

 

SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak 
kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi 
konumunu tanımlar. 
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya 
özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini 
ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler 
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki 
insan yaşantılarından yola çıkarak iklim 
özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

H
a

ft
a

d
a

 4
 S

a
a

t 

-Ekosistemi oluşturan unsurlar 
 -Su ekosistemleri 

7
. S

ın
ıf

 

SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten 
günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler 
hakkında çıkarımlarda bulunur. 
SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen 
faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik 
özelliklerini yorumlar 
SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden 
ve sonuçlarını tartışır. 

1
2

. S
ın

ıf
 

H
a

ft
a

d
a

  
2

 S
a

a
t -Ekstrem doğa olayları ve etkileri   

H
a

ft
a

d
a

  
4

 S
a

a
t -Gelecekte doğal sistemlerde meydana 

gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin 
canlı yaşamı üzerindeki etkileri 
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Tablo 4  

Türkiye 2018, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Fiziki Coğrafyaya Ait Kazanımlar 

 Dünya Ve Evren Canlılar Ve Yaşam 

3
. S

ın
ıf

 

F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin 
farkına varır. 
F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların 
yer aldığını kavrar. 
F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava 
katmanının bulunduğunu açıklar. 
F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların 
kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları 
canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır. 
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları 
açıklar. 
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin 
farkına varır. 

4
. S

ın
ıf

 

F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının 
kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 
F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri 
arasındaki farkı açıklar. 
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen 
olayları açıklar. 

 

5
. S

ın
ıf

 

F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar. 
F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın 
büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 
F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar. 
F.5.1.2.2. Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik 
ürettiği fikirleri tartışır. 
F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini 
açıklar. 
F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki 
dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 
F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre 
hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 

F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini 
sorgular. 
F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, 
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 
F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa 
olaylarını açıklar. 
 

6
. S

ın
ıf

 

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri 
ile karşılaştırır. 
F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e 
yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 
F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin 
eder. 
F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin 
eder. 
F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir 
model oluşturur. 

 

7
. S

ın
ıf

 F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar. 
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar. 
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. 

 

8
. S

ın
ıf

 

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik 
tahminlerde bulunur. 
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı 
açıklar. 
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı 
olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim 
bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler. 

F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını 
gözlem yaparak açıklar. 
F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini 
ve olası sonuçlarını tartışır. 

 

Türkiye Coğrafya Öğretim Programında Fiziki Coğrafya Konuları 

2005’ten önceki CDÖP’larında, derslerin adları ayrı olarak verilirken, bu tarihten sonra yapılan 
programlarda sadece Coğrafya dersi olarak geçmektedir. Ayrıca yine 2005’ten önceki programlarda, 
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doğrusal içerik oluşturma yaklaşımı benimsenmişken bu tarihten sonraki öğretim programlarında üniteler, 
öğrenme alanları gibi değişik şekillerde ifade edilse de sarmal içerik oluşturma yaklaşımı tercih edilmiştir. 
Fiziki coğrafya konularının dağılımı, her sınıfın Doğal Sistemler üniteleri bünyesinde yer almaktadır. 9. sınıf 
fiziki coğrafya konuları, doğa-insan etkileşimi, dünyanın şekli ve hareketleri, bu durumun sonuçları, harita 
bilgisi, iklim ve Türkiye iklimi konularına yer vermektedir. 10. sınıfta, Dünya’nın tektonik oluşumu, jeolojik 
zamanlar, iç ve dış kuvvetler, Türkiye’de yüzey şekillerinin oluşumu, Dünya ve Türkiye’nin su varlığı ile 
toprak ve bitki çeşitliliği konularına değinmektedir. 11. sınıfta, haftalık 2 ya da 4 saat olarak okutulmasına 
göre farklılık göstermekle birlikte, biyoçeşitlilik, madde döngüsü, ekosistemi oluşturan unsurlar ve su 
ekosistemleri konuları ele alınmaktadır. Yine 12. sınıfta da 2 ve 4 saat okutulan okul farkları bulunmakta ve 
ekstrem doğa olayları ile doğal sistemlerde gelecekte yaşanabilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı 
yaşamında yol açacağı etkilere değinilmektedir. İlkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler derslerinde, coğrafi 
konum, kroki, doğal ve beşeri unsurları ayırt etme, hava olayları, yaşadığı çevrenin yer şekilleri ile nüfusu 
ilişkilendirme, harita, iklim-insan ilişkisi, yaşanılan çevredeki doğal özellikleri yerleşme ile ilişkilendirme, 
doğal afetler, kıtalar, okyanuslar ve Türkiye konusunu coğrafi konumla ilişkili olarak inceleme, Türkiye’nin 
fiziki özellikleri, geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler gibi konulara yer verilmektedir. Fen 
Bilimleri dersi kapsamında ise, Dünya’nın şekli, karalar ve okyanuslar, atmosfer, kayaçlar, fosillerin 
oluşumu, Dünya’nın hareketleri ve sonuçları, güneş ve gezegenler, iklim, biyoçeşitlilik gibi fiziki coğrafya 
konuları incelenmektedir. 

Türkmenistan Coğrafya Öğretim Programında Fiziki Coğrafya Konuları 

Türkmenistan COP’da hangi sınıfta, hangi dersin okutulacağı açıkça belirtilmiş, içerik düzenlemesi ise 
doğrusal (lineer) yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Türkmenistan’da 5. sınıftan 7. sınıfa kadar 
Fiziki Coğrafya konularını kapsayan dersler yer almaktadır. 5. sınıfta Fiziki Coğrafyaya giriş verilmektedir. 
Bu ders, ilkokul sınıflarındaki doğa bilimleri dersinden coğrafya dersine geçiş özelliğinde ve üst sınıflarda 
okutulacak coğrafya derslerinin temeli niteliğindedir. Derste, öğrencilere harita, yerin katmanları, doğanın 
çeşitli ortamlarının ilişkileri, nüfus ve ülkeler hakkında genel bilgileri vermektir (Tablo. 5). 6. sınıfta Kıtalar 
Ve Okyanuslar Coğrafyası dersi okutulmaktadır. Bu derste öğrencilere kıta ve okyanusların coğrafi konumu, 
alanları, keşfedilmeleri, jeolojisi, jeomorfolojisi, yer altı zenginlikleri, klimatolojisi, toprak coğrafyası, fauna 
ve florası, iklim kuşakları, hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, yer kürenin coğrafi durumu, insanlar ile 
doğanın etkileşimi hakkında genel coğrafi kaideler öğretilmekte ve ekonomik faaliyetlerin sonucunda 
doğanın dengesinin değişmesi problemlerine de değinilmektedir (Tablo. 5). 7. sınıfta, Türkmenistan'ın 
Fiziki Coğrafyası dersi okutulmaktadır. Bu derste ise öğrencilere, ülkenin coğrafi konumu, jeolojik ve 
tektonik oluşumu, yer altı zenginlikleri, iklimi ve hidrografyası hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca 
bu derste öğrenciler, Türkmenistan'ın flora ve faunasını, doğal yapıları, Türkmenistan'ın doğal ilçelerinin 
fiziki coğrafya özelliklerini öğrenmektedirler (Tablo 5). 

Tablo 5  

Türkmenistan CDÖP’da Fiziki Coğrafya Konuları 

5
. S

ın
ıf

 F
İZ

İK
İ 

C
O

Ğ
R

A
F

Y
A

 

Coğrafya neyi 
öğretiyor? 

Yer hakkında coğrafi ilimlerin gelişimi, Kıtalar ve okyanusların keşfedilmesi, Dünya 
güneş sisteminin bir gezegenidir. 

Dünyanın şeklinin 
algılanması 

Dünyanın planı: Dünyanın planı ve lejantlar. ölçek ve çeşitleri, Dünyanın planında 
tarafların bulunuşu 
Coğrafi haritalar: Dünyanın şekli ve ölçekleri, harita, açı ağı, coğrafi koordinatlar, 
Coğrafik haritalarda lejantlar ve kartografik şekilleri yerleştirmenin yöntemleri 

Yerin yapısı 

Litosfer: Yerin yapısı, yerkabuğunu oluşturan kayaçlar, yerkabuğunun hareketi, 
Volkanlar jeotermal alanlar 
Yeryüzünün Jeomorfolojisi: Kıtalar ve okyanuslar, yüzey şekilleri, okyanus altı 
jeomorfolojisi, İnsanların hayatında yer üstünün önemi 
Hidrosfer. Yerin su katmanı,  hidrosfer ve yapısı,  suyun çeşitleri,  doğada su döngüsü, 
Okyanuslar, denizler, okyanus akıntıları, dalgalar, tsunami, taşkınlar, gel-git olayları 
Kara İçi Suları: Yeraltı suları, akarsular, akarsuların beslenmesi ve akışı, göller ve 
oluşumlarına sınıflandırılması, Bataklıklar, buzullar, kanallar ve barajlar 
Atmosfer: Yerin hava katman, havanın sıcaklığı (tempraturası), atmosfer basıncı, 
rüzgarlar, buhar ve bulutlar, yağışlar, İklim ve iklime etki eden faktörler 
Biosfer: Yerin yaşam katmanı, canlıların yayılışı ve çeşitliliği, organizmaların birbiri 
ile bağlantısı 
Okyanuslarda yaşam, doğal kuşaklar 

 Doğanın uyumu 
Doğal toplum, İnsanların doğaya verdiği zararlar. Antropojen ve doğa düşüncesi. 
Doğanın değişmesi, Ekoloji 
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Kendi yaşadığımız 
bölgenin nüfusu ve 
doğası 

Kendi yaşadığımız bölgenin doğası, Kendi bölgenizin Jemorfolojisi, Kendi 
bölgemizde hangi bitkiler ve hayvanlar bulunur, Kendi bölgenizin havası yıllık 
yağmurları, Kendi bölgenizin doğal şartlarına denizlerin göllerin nehirlerin etkileri, 
Kendi bölgenizin doğasını insanlara etkisi 

6
. S

ın
ıf

 K
IT

A
L

A
R

IN
 V

E
 O

K
Y

A
N

U
S

L
A

R
IN

 F
İZ

İK
İ 

C
O

Ğ
R

A
F

Y
A

S
I 

Yer Kürenin Doğasının 
Kanunları 

Litosfer ve yerüstü kuruluşu, Atmosfer ve iklim, Hidrosfer, Yerin coğrafi katmanı 
ve biyosfer 

Ülkeler. Ülkelerin 
Çeşitli Gruplarla 
Sınıflandırılması, 
Kıtalar ve Okyanuslar 

Afrika: Afrika'nın coğrafi konumu coğrafi konum, kıtanın çevresindeki okyanuslar ve 
denizler kıyı şekilleri.  
Kıtanın tarihi gelişimi, kıtanın rölyefi yer altı zenginlikleri, Afrika'nın iklimi, 
Afrika'nın kara içi suları 
Afrika'nın doğal kuşakları 
Avustralya Ve Okyanusya: Avustralya'nın ve Okyanusya'nın coğrafi konumu ve 
rölyefi, iklimi, kara içi suları, gölleri, yer altı suları ve onların önemi,  Doğal kuşaklar 
Okyanusya: Coğrafi konumu, doğası 
Güney Amerika: Güney Amerika'nın coğrafi konumu ve alanı, çevresindeki 
okyanuslar ver denizler, kıyı şekilleri, Yeryüzü şekillerinin yapısı ve yeraltı kaynakları, 
Güney Amerika'nın iklimi, kıtanın kara içi suları, doğal bölgeler 
Kuzey Amerika: Kıtanın coğrafi konumu, çevresindeki okyanuslar ver denizler, kıyı 
şekilleri, yeryüzü şekilleri ve yer altı madenleri, İklimin oluşumunda etki eden 
faktörler, kara içi suları, iklimin oluşumunda etki eden faktörler, Kuzey Amerika'nın 
doğal kuşakları 
Avrasya: Kıtanın coğrafik konumu, en uç noktaları, alanı, kıyı şekilleri, Coğrafi 
konumdan ve alan büyüklüğünden kaynaklanan doğasının çeşitliliği karmaşıklığı, 
Kıtanın etrafındaki okyanuslar ve denizler, Yer yüz şekilleri, İklimi, Kara içi suları, 
Göller, Doğal kuşaklar, Merkezi Asya doğu Asya'nın. Merkezi Asya'nın dağları ve 
platoları, Doğu Çin Japon adaları doğal toplulukların özellikleri 
Antartika: Kıtanın alanı ve coğrafik konumu, keşfi ve öğrenilişi, Güney kutbunda 
günümüzde araştırmalar, buz tabakaları yeryüzü şekilleri doğal kaynaklar, Güney 
kutbunu doğasını özellikleri, iklimi ve iklim kuşakları, bitki ve hayvanlar alemi 

Okyanuslar 

Pasifik Okyanusu: Coğrafi konumu, Denizaltı jeomorfolojisi, okyanus akıntıları, 
ekolojik sorunlar 
Atlas okyanusu: Coğrafi konumu, denizaltı jeomorfolojisi, okyanus akıntıları, 
mineral ve biyolojik zenginlikleri ekolojik sorunlar 
Hint Okyanusu: Coğrafi konumu, denizaltı jeomorfolojisi, okyanus akıntıları, 
organik alemi, okyanusun kıta kıyı kuşaklarına etkisi. ekolojik sorunlar 
Kuzey Buz Denizi: Coğrafi konumu, denizaltı jeomorfolojisi, okyanus akıntıları, 
organik alemi, okyanusun kıta kıyı kuşaklarına etkisi. ekolojik sorunlar, okyanustaki 
buzullar ve kuzey deniz yolu 

İnsan ve Doğanın 
Etkileşimi 

İnsan hayatında doğanın önemi. Doğal kaynakların çeşitleri, İnsan faaliyetlerinin 
sonucunda doğanın değişmesi,  Doğadan faydalanmak ve onu korumanın 
uluslararası zorunluluğu 
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Türkmenistan'ın fiziki coğrafya dersinin amacı,  Türkmenistan'ın doğal özellikleri,  
Türkmenistan'ın alanının ve doğasının öğrenilmesi 

Coğrafi Konum 
Türkmenistan'ın coğrafi konumu, Ülkenin alanı sınırları uç noktaları, 
Türkmenistan'ın Avrasya haritasında yeri 

Türkmenistan'ın 
jeolojisi ve yeryüzü 
şekilleri 

Türkmenistan'ın jeolojik yapısı, Türkmenistan'ın deprem kuşakları, 
Türkmenistan'ın volkanları, Türkmenistan'ın yeryüzü şekilleri, Çöllüklerin 
oluşumları ve çöl topoğrafyası, Türkmenistan'ın yer altı madenleri 

Türkmenistan'ın iklimi İklimin oluşumunda önemli etkenler, İklim özellikleri, Mevsimler 

Türkmenistan'ın suları 

Türkmenistan'ın su zenginlikleri nehirler, onların iklime etkisi 
Akarsuların debisi, yer şekillerinin akarsulara etkisi, Yüzey erozyonu ve seller, 
Nehirler, Türkmenistan'ın gölleri, Hazar denizi yeryüzünün en büyük gölüdür, 
Türkmenistan'ın baraj gölleri 

Türkmenistan'ın 
toprak ve arazi 
çeşitleri 

Toprak oluşumu ve çeşitliliği, Türkmenistan'ın arazi çeşitleri 

Türkmenistan'ın bitki 
örtüsü ve hayvanlar 
alemi 

Bitki örtüsü hakkında genel bilgiler,  çöllerin dağların ve dağ eteklerinin bitkileri, 
Turan fitocoğrafik bölgesi,  
bitkileri sınıflara ayırma, hayvanlar alemi 
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Türkmenistan'ın doğal 
kaynaklarını korumak 
ve ekonomik 
faydalanmak 

Türkmenistan'ın doğal kaynakları, Mineral, su, iklim, toprak, biyolojik, rekreasyon 
kaynaklar, Doğal kaynakları korumak ve onlardan ekonomik faydalanmak, 
Türkmenistan'ın milli parkları ve koruma alanları, Türkmenistan'ın doğal 
harikaları ve onların önemi 

Türkmenistan’ın  Doğal  
Bölgeleri 

Türkmenistan'ı doğal bölgelere ayırmak, Çöller hakkında genel bilgiler, Alçak ve 
yüksek çöller 
Merkezi-Karakum, Büyük Karakum, Tüvergır-üst yurt bölgesi, Sarıkamış ve onun 
çevreleri, Ovalar 
Amuderya bölgesi, Murgap-Tejen nehirler arası, Köpetdağ eteği yüksek düzlükler, 
Ulu ve Kiçi balkan dağları 
Bathyz ve Garabil tepelikleri, Köytendağ, Doğal ortamların tarımda ve 
hayvancılıkta yer altı maden işletmeciliğinde inşatta ve sanayide kullanılması 
Çöllerde ovaların oluşturulması 

Türkmenistan'ın 
şartlarında insan ve 
doğa 

İnsan, doğanın  bir parçasıdır, İnsan sağlığına yararlı ve yararsız doğal şartlar 
insanın doğa ile etkileşimi.  
Dedelerimizin (eski Türkmenlerin) doğa ile uyumu 

Türkmenistan'da 
doğadan 
faydalanmanın esasları 

Doğanın ekonomiye etkisi, Doğal kaynakları kullanımında oluşan ekolojik 
problemler 
İnsanların doğaya verdiği zararları öğrenmek 

 

İçerik Açısından Değerlendirme 

Konuların tek tek karşılaştırılması yerine, tablolarda (Tablo 3, 4 ve 5) fiziki coğrafyaya dair içeriğin 
verilmiş olmasından dolayı tekrara düşüleceği için bütüncül bir değerlendirmenin yapılması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Türkiye’de derslerin adları ve üniteler her sınıfta aynı olup içerikte, ünitelerin ağırlık 
oranlarının değişiklik gösterdiği dolayısıyla verilecek konuların uygun olan ünitelere yedirildiği dikkat 
çekmektedir. Her sınıf düzeyindeki ünitelerin adları aynı olmasına karşın verilen içerik değişiklik 
göstermektedir. Türkmenistan’da ise konuların hangi dersin kapsamında olacağı daha belirgindir. Bunun 
temel sebebi de içerik oluşturma yaklaşımlarının farklı olmasıdır. Bundan dolayı içeriklere sınıflar 
düzeyinde bakmak doğru sonuca götürmemektedir. Türkmenistan CDÖP’da, Fiziki Coğrafya, Kıtalar Ve 
Okyanuslar Coğrafyası, Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası dersleri fiziki coğrafya kapsamında 
değerlendirilen konuların, hangi sınıflarda verileceğini net olarak tarif ederken, Türkiye CDÖP sarmal 
olduğu için konular Doğal Sistemler ünitelerine yerleştirilmiştir.  

Bütünsel olarak bakıldığında, Türkiye’de 9. sınıfta verilen konulardan doğa-insan etkileşimi, dünyanın 
şekli ve hareketleri, haritaya dair konular, yerin yapısı, iklim gibi özelliklerin Türkmenistan’da 5. sınıfta 
okutulan Fiziki Coğrafya dersinde verildiği görülmektedir. Türkmenistan CDÖP’da, Kıtalar ve kıtalardaki 
ülkelere daha fazla yer verildiği dikkat çekmektedir. Türkmenistan CDÖP’da derslerin adları belli olduğu 
için konuların dağılımı buna uygun bir seyir gösterdiği halde, Türkiye’de konuların yeri geldikçe üniteler 
içinde uygun düşen kazanımlar olarak verildiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de bazı konular ilkokul ve 
ortaokul düzeyinde Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinde, ilgili ünitelerde verilmiştir. Karşılaştırma, 
ortaöğretim programları arasında olmasına rağmen, Türkiye’deki eğitim sisteminde coğrafya dersleri 9. 
sınıftan başladığı için ilkokul- ortaokul Sosyal Bilgiler ile ortaokul Fen Bilimleri Derslerinde yer alan fiziki 
coğrafya kazanımlarına da değinmek ihtiyacı doğmuştur. 

Türkiye’de, 10. sınıfta verilen konular ile Türkmenistan’da 6. sınıfta okutulan Kıtalar Ve Okyanuslar 
Coğrafyası dersi içerikleri yer yer birbirine benzemekle birlikte genel olarak farklılık arz etmektedir. Yerin 
yapısı, jeolojik zamanlar, yer şekillerinin oluşumu, dünyanın ve kendi ülkelerinin su varlığı, toprak ve bitki 
çeşitliliği gibi konular benzerlikler arasındadır. Türkiye’de 10. sınıfta, iç ve dış kuvvetler, doğal afetlerin 
oluşum nedenleri ve özellikleri, dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışı ve etkileri, afetlerden korunma 
yöntemleri gibi konulara yer verilmektedir. Türkmenistan’da 6. sınıfta ise yukarıda belirtilen konulara yer 
verilmemiştir. Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası dersinde çöl iklimi ve çöllerin oluşum ve yer şekilleri 
konusu ayrıntılı olarak verilmektedir. 

Sonuç  

Her iki ülkenin öğretim programlarında yer alan fiziki coğrafya konularının dağılımına bakıldığı zaman 
aralarında benzerliklerin yanında farklılıkların da olduğu dikkat çekmektedir. İki ülkede okutulan coğrafya 
derslerinin sınıflar düzeyinde dağılımı ilk dikkat çeken farklılıktır. Türkmenistan’da coğrafya dersleri 5. 
sınıfta başlayıp 9. sınıfta bitmektedir ve 5 yıl okutulmaktadır. Türkiye’de ise coğrafya dersleri olarak 9-12. 
sınıflar düzeyinde 4 yıllık süre ile okutulmaktadır. Burada, Türkiye’deki eğitim sisteminde ilkokul ve 
ortaokulda okutulan sosyal bilgilere ait dersler ile ortaokulda okutulan Fen Bilimleri Dersi akla gelebilir. 
Ancak Türkmenistan eğitim sisteminde 5. sınıfta müstakilen coğrafya dersi olarak verilmesi gözden 



 
 

387 
 

kaçırılmamalıdır. Yine dikkat çeken bir husus, programların oluşturulmasındaki yaklaşım farklılığıdır. 
Türkiye’deki CDÖP yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı halde, Türkmenistan’ınkinin klasik 
yaklaşıma uygun olduğu görülmektedir. İçerik oluşturma yaklaşımları açısından da farklılık söz konusudur. 
Türkiye’nin CDÖP’da sarmal yaklaşım benimsenmişken, Türkmenistan’ın öğretim programı doğrusal 
yaklaşıma uygun olarak hazırlanmıştır. Dikkati çeken en önemli özellik, programların oluşturulmasında 
benimsenen felsefenin farklı olmasıdır. Dolayısıyla bu farklı yaklaşım içeriklerin oluşturulmasına ve fiziki 
coğrafya konularının dağılımına etki etmiştir. Türkiye CDÖP’da fiziki coğrafya konuları Doğal Sistemler 
ünitesi altında her sınıfta verilirken Türkmenistan CDÖP’da konuların dağılışı daha net ve belirgindir. 
Türkmenistan’da derslerin adına uygun olarak fiziki coğrafya konuları, 5, 6 ve 7. Sınıflarda verilmektedir. 
Bu noktada Türkiye’de daha karışık bir durum olması sarmal yaklaşıma göre düzenlenen içerikten 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de fiziki coğrafyada temel teşkil edecek bir takım konuların Fen 
Bilimleri ile Sosyal Bilgiler derslerinde veriliyor olması en dikkat çekici farklardan birisidir. Fiziki coğrafya 
kapsamında değerlendirilecek olan, Dünya’nın şekli, karalar ve denizlerin dağılışı, atmosfer, kayaçlar, 
gezegenler, ayın evreleri, mevsimlerin oluşumu, canlıların yaşadıkları çevreye uyumu, küresel iklim 
değişikliği gibi konuların Türkiye’de ortaokul Fen Bilimleri derslerindeki Dünya Ve Evren ile Canlılar Ve 
Yaşam ünitelerinde verildiği görülmektedir. Yine Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan İnsanlar, Yerler Ve 
Çevreler ünitesinde, konum, kroki, yaşadığı bölgedeki hava olayları, yer şekilleri nüfus ilişkisi, iklimin insan 
faaliyetlerine etkisi, afetler ve çevre sorunları, Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özellikleri gibi konuların 
verildiği dikkat çekmektedir. Türkmenistan CDÖP’da bu değinilen konular sınıf bazında ilgili derslerin 
içeriğinde verilmektedir. Örneğin Türkmenistan’ın özellikleri 7. Sının Türkmenistan’ın Fiziki Coğrafyası 
dersinde bir bütün olarak verilmektedir.  

Sonuç olarak, Türkiye’de Fiziki coğrafya konularının verilişinde bir karmaşa vardır. Hatta fiziki coğrafya 
konuları sadece coğrafya derslerinde değil ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler ile ortaokul Fen Bilimleri 
derslerinde öğretilmektedir. Türkmenistan’da ise konuların dağılımı daha sade bir görünüm arz 
etmektedir. Program ve İçerik oluşturma yaklaşımlarındaki farklılık hem programın sınıflar düzeyindeki 
şeklini hem de Fiziki coğrafya konularının dağılımını bir hayli benzemez hale getirmiştir. Ancak bütünsel 
olarak değerlendirildiğinde verilmek istenen fiziki coğrafya konularının benzerlik gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 
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GEZİ GÖZLEM TEKNİĞİ KULLANIM ENGELLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

Doç. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ Ordu Üniversitesi 

Özet 

Bir sınıf dışı öğretim etkinliği olan gezi gözlem tekniği öğrenci merkezli yaklaşımlardan biridir. Kullanım 
sahası oldukça fazla olan gezi gözlem tekniği öğrencilerin doğrudan bilgi ve deneyime erişmesini sağlar. Bu 
araştırmada “Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği” (GGTKEÖ) geliştirilmiştir. Araştırmada ölçme 
aracının geliştirilmesi için gerekli olan geçerlik ve güvenirlik çalışması aşamaları ile verilmiştir. Her branştan 
gönüllü olarak katılan 250 öğretmen araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlik, güvenirlik 
çalışmaları kapsamında uzman görüşü, açımlayıcı faktör analizi, madde-toplam korelasyonları, Cronbach Alfa 
iç tutarlılık katsayısı, bağımsız değerlendiriciler arası puan güvenirliği ve test tekrar test korelasyon 
katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 
20 maddeden oluşan beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçek beşli Likert Tipinde 
tasarlanmıştır. İç tutarlığı saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .80'dir. Yapılan faktör 
analizi sonucunda envanterin toplam varyansın %55,9'unu açıklayan beş faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. 
Bu faktörler veli kaynaklı, risk kaynaklı, idare kaynaklı, müfredat kaynaklı ve öğretmen kaynaklı olarak 
isimlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, "Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği"nin (GGTKEÖ) geçerli 
ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gezi Gözlem, Gezi Gözlem Tekniği, Ölçek Geliştirme, Geçerlik,  

DEVELOPING a SCALE of  BARRIERS to USING of  TECHNIQUE FIELD-TRIP 

Technique trip field, which is an out-of-classroom teaching activity, is one of the student-centered 
approaches. Excursion observation technique, which has a wide usage area, allows students to have direct 
access to knowledge and experience.In this research, the scale of the barriers to the using of field trip technique 
(SBUTFT) was developed. In the research, the validity and reliability study required for the development of the 
measuring tool is given through the stages. 250 teachers from all branches are participating voluntarily in 
research groups. Within the scope of validity and reliability studies, expert opinion, exploratory factor analysis, 
item-total correlations, Cronbach's alpha internal consistency coefficient, and independent inter-rater score 
reliability were calculated. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the scale has 
a five-factor structure consisting of 20 items.  The scale is designed in the five point likert scale. The Cronbach 
Alpha coefficient is .80, which is calculated to determine internal consistency. As a result of factor analysis, it 
was determined that the inventory consisted of five factors describing 55.9% of the total variance. These factors 
are named as parent-based, risk-driven, administratively, curriculum-based and teacher-based. The findings 
show that " Scale Barriers  to Using of Technique Field- Trip " (SBUTF) can be used as a valid and reliable scale. 

Keywords: Technique Field- Trip, Excursion Observation Technique, Scale Development,  

Giriş 

Eğitimde hedeflenen davranışın kazandırılmasında seçilen strateji, yöntem ve teknik önem taşır. 
Öğretmen hedefin nitelik ve niceliğine bakarak kullanacağı strateji, yöntem ve tekniği seçer. Bir dersin 
hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel yaklaşım 
öğretim stratejisidir. Sunuş (alış), buluş (keşfetme) ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim başlıca 
stratejilerdir.  Anlatım, tartışma, örnek olay, gösterip-yaptırma, problem çözme ve bireysel çalışma ise 
dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yol olan öğretim yöntemleridir. Öğretim tekniği ise, öğretme 
yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür. Yöntem, tasarlama, 
teknik ise tasarının uygulanmasıdır. Grupla, bireysel ve sınıf dışı öğretim teknikleri olarak üç şekilde ele 
alınmaktadır. Sınıf dışı öğretim etkinlikleri ise gezi, gözlem, sergi proje, ödev, görüşme tekniğidir. Sınıf dışı 
öğrenme öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu, doğayı ve dünyayı anlamlandırmaları için onlara somut 
deneyimler yaşama olanağı sunan bir yaklaşımdır. 

Gezi gözlem tekniği; Doğadaki varlık(ları), olgu(ları), gerçek(leri), durum(ları), nesne(ler), olay(ları) 
niteliklerini tespiti için kendi doğal ortamında, doğrudan doğruya veya görsel araçlar yoluyla planlı ve 
amaçlı bir şekilde gözlenmesi ve incelenmesini içeren bir uygulama biçimidir (Demirel, 1996).  Eğitimde 
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gezi gözlem tekniği; öğrencinin derste edindiği bilgiler ile gerçek yaşam arasında ilişki kurması, bilgileri asıl 
kaynağından elde etmesi ve yakın çevresini tanıması amacıyla kullanılmaktadır (Erden, Tarihsiz:164).  

Bir sınıf dışı öğretim etkinliği olan gezi gözlem tekniği öğrenci merkezli yaklaşımlardan biridir. Kullanım 
sahası oldukça fazla olan gezi gözlem tekniği; öğrencilerin doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaşmasını sağlar. 
Görerek ve yaşayarak öğrenmeyi sağladığından çok fazla duyu organına hitap eder. Dolayısı ile öğrenilen 
bilgilerin kalıcılığı yüksektir. Okul ile çevresi arasındaki ilişki gelişir, öğrencinin derse motivasyonu artar ve 
öğrenci gezi gözlem sürecinde sosyalleşir (Mc Partland and Harvey, 1987; Demirkaya ve Atayeter, 2011). 
Coğrafya lisans öğrencileri ile yürütülen araştırmalarda, birkaç öğrenci alan gezilerini sıkıcı, yorucu veya 
yetersiz bulmakla beraber çoğu öğrenci saha çalışmasının sınıf dersinden daha etkili olduğunu ve kendileri 
için önemli, anlamlı, faydalı ve keyifli bir öğrenme etkinliği olduğunu belirtmektedir (Çengelci, (2013; 
Demirkaya, Aydın, 2010) 

Gezi gözlem tekniği sadece coğrafya, sosyal bilgiler derslerine özgü değildir. Sınıf öğretmenliği, fen 
bilgisi, biyoloji, görsel sanatlar, din bilgisi ve ahlak kültürü vs. tüm derslerde kullanılabilecek kullanım alanı 
çok geniş bir tekniktir. Mahgoub and Alawad, (2014) sanat derslerinde alan gezilerinin öğrencilerinin 
yaratıcılık potansiyelini arttırdığını belirtmektedir. (Tezel ve Güven, 2017) gezi gözlem yöntemi ile fen 
bilimlerine ilişkin bilgi ve kavramların öğrencilere daha anlaşılır ve somut aktarılabileceğini 
vurgulamaktadır.  

Literatürdeki birçok araştırmada gezi gözlem tekniği (yöntemi) yeterli ölçüde uygulanmayan veya az 
kullanılan teknik olarak görülmektedir (Atayeter ve Tozkoparan, 2014; Çelikkaya ve Kuş, 2009; Mazman, 
2007; Çetin, Kuş ve Karatekin, 2010; Taşkaya ve Bal, 2009). Yasal ve bürokratik sorumlulukların fazla 
olması, öğrencilerin disiplin ve davranış problemleri, ekonomik sorunlar, uygun yer seçimi zorluğu, 
organizasyonun karmaşıklığı, zaman alması ve iyi planlama gerektirmesi, gezi esnasında kaza ve tehlikeden 
çekinme, gezi gözlem tekniğinin kullanımı sınırlayan faktörlerden olmaktadır.   

Alan yazın taramasında öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım engellerini ölçen herhangi bir ölçeğe 
veya testte rastlanmamıştır. Öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kullanım engellerini belirlemek için 
kullanılabilecek geçerli bir ölçek araştırmacı tarafından aşağıda belirtilen aşamalardan geçerek 
geliştirilmiştir.  

Yöntem 

Çalışmanın örneklemini Ordu ilinde görev yapan basit tesadüfî örneklem ile belirlenen 125 erkek (%50) 
ve 125 kadın (%50) olmak üzere toplam 250 gönüllü öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubunun 
belirlenmesinde “madde sayısının en az beş katı olmalıdır”(Tavşancıl, 2006) kuralı dikkate alınmıştır. 
Ölçekte yer alan madde sayısı ilk başlangıçta 35 olduğu için en az beş katı öğretmen araştırmaya dâhil 
edilmiştir. 

Bulgular 

Ölçek Formunun Geliştirilmesi  

Ölçek çalışması yapılırken ilk adım, konuyla ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. Daha sonra ölçüm şekli 
için ölçeğin Likert tipi formatında olmasına karar verilmiştir. Alan yazından ve öğretmenlerden istenen kısa 
kompozisyondan faydalanarak madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler tasarlanırken, maddelerin sade 
ve anlaşılır olmasına, bir maddenin birden fazla yargı ve düşünce ifadesine sahip olmamasına özen 
gösterilmiştir. Sonraki aşama, oluşturulan madde havuzu için,  maddelerin ölçmek istenilen amaca hizmet 
etme durumunu, gerekliliğini, açık ve özgüllüğünün değerlendirmesini yapan uzman yorumuna 
başvurulmuştur. Böylece bazı ifadelerin çıkarılması ya da değiştirilmesi önerisi getiren uzman görüşü 
(yorumu) ile kapsam ve görünüm geçerliği değerlendirilmiş olmaktadır. Uzmanların tavsiyelerin kabul ya 
da reddedilmesi, ölçek hazırlayanın kendi iradesinde olmakla beraber çalışmada uzmanların görüşlerine 
tamamen uyulmuştur. 

Geçerlik Çalışmaları 

Araştırmada geçerlik çalışmaları kapsamında kapsam ve yapı geçerliği incelemesi yapılmıştır. Kapsam 
geçerliğini sağlamak amacı ile oluşturulan madde havuzu görüş alınması için farklı on uzmana 
gösterilmiştir. Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeğinin kapsam geçerliliğini test etmek için, 
oluşturulan maddeler on uzmandan (coğrafya, sosyal bilgiler, fen bilgisi öğretmenleri, ölçme uzmanı, eğitim 
yöneticisi) görüş alınmıştır. 

Uzmanlardan bu maddeleri “öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kulanım engellerini ölçme amacına”  
uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlar “uygun”, “kısmen uygun” “uygun 
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değil” şeklinde üçlü derecelendirme ölçeği üzerinde değerlendirmelerini yapmıştır. On uzmanın her bir 
madde için uygun olduğu noktasında uyuşma düzeyleri %90 ve üzeri olan 65 madde tamamen alınmıştır. 
On uzmanın %60-70 oranında uyuşma gösterdikleri beş madde ise öneriler doğrultusunda tekrar 
düzeltilerek ölçeğe konulmuştur (Büyüköztürk, 2008). Öneriler doğrultusunda tekrar düzenlenen ölçek 
maddeleri, ölçeğin içerik geçerliliğini artırmak ve uzmanlar arası görüş birliğini güçlendirmek için ikinci 
uzman görüşü için hazırlanmış ve önceki uzman gurubunda yer almayan coğrafya, sosyal bilgiler, tarih ve 
PDR alanından dört uzman görüşüne tekrar sunulmuştur. Uzmanlardan alınan geri bildirimler sonucunda 
ölçekteki maddeler ifade yönünden düzeltmeleri yapılmış, 35 madde de uzmanların uyuşma düzeyleri %90 
olduğu madde sayısı 24’e düşürülmüştür. Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği 24 maddeden 
oluşan bir ölçek olarak ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Uygulamaya hazır olan ölçek 30 öğretmene ön uygulama olarak uygulanmış maddeler üzerinde 
herhangi bir düzenlemeye gerek duyulmamıştır. 300 öğretmenden “Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri 
Ölçeğini” doldurmaları istenmiştir. Geri dönenlerden 250 ölçek formu değerlendirmeye uygun bulunarak 
analize dahil edilmiştir.  

Öğretmenlerden elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 
ve Bartlett küresellik testi ile incelenmiştir. Bu aşamadan sonra geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı 
faktör analizi (AFA), madde toplam korelâsyonları, alt üst grup ortalamalar farkı hesaplanmıştır. Ölçeğin 
güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.  

Yapı Geçerliği 

Faktör analizi, temel amacı veri matrisinin altında yatan yapıyı belirlemek ve tanımlamak olan çok 
değişkenli istatistiksel tekniklerin genel adıdır (Uyumaz vd.2016). Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri 
Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek üzere öncelikli olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör 
analizi yapılmadan önce, verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0,78) katsayısı ve 
Bartlett's Sphericity değerinin de (x²=1309,260, p<.05) olduğu belirlenmiştir. Bartlett's Sphericity 
anlamlılık değerinin 0.05’ten küçük olması verilerin faktör analizine uygun olduğunu bir başka ifade ile 
korelasyon matrisinden faktör çıkarılabileceğini göstermektedir. Genel kabul görmüş KMO değerlerinden 
0,70-0,80 arası iyi olarak yorumlanmaktadır (Sipahi, vd. 2008) (Tablo 1).  

Tablo 1 

 KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,784 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 1388,650 
df 231 
Sig. ,000 

Gezi gözlem tekniği kullanım engellerini ölçmek için oluşturulan ölçek maddeleri katılımcılar tarafından 
farklı algılanmış olabilir. Bu durumda ölçeğin yanlış algılanan maddeleri belirli kriterlere göre analizden 
çıkarılır.  

Anti- image Matrices 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) bütün madde grubunun genel olarak faktör analizine uygunluğunu ölçerken 
Messures of Smpling Adequacy (MSA) değeri tek tek her bir maddenin faktör analizine uygunluğunu test 
etmektedir. Genel kabul görmüş MSA değerlerinin yorumu KMO değerlerinin yorumlarıyla aynıdır (Sipahi 
B. vd.2008).   MSA değerleri Anti- image correlation matrisi ile belirlenir.  Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeği 
oluşturan maddelerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmış Anti- images correlation matris 
tablosunda yer alan tüm korelasyon değerlerinin sağ üst köşesinde bulunan “a” harfi her bir maddenin MSA 
değerini vermektedir. Bu değerin 0,50’den az olduğu madde analizden çıkarılır. Belirtilen kritere göre 
çıkarılması gereken madde tespit edilmemiştir. 

Total Variance Explained ( Açıklanan Toplam Varyans) 

Bir faktör ile yüksek düzeyde ilişki veren maddelerin oluşturduğu bir grup var ise, bu bulgu, o 
maddelerin birlikte bir kavramı, yapıyı ya da faktörü ölçtüğü anlamına gelmektedir. Ölçek faktörlerinin 
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belirlenmesinde genellikle Kaiser özdeğeri 1’den büyük değerler dikkate alınmıştır. Buna göre sonuç Tablo 
2’de görülmektedir. Ölçeğin kaç boyuttan oluştuğunu belirlemek için açıklanan toplam varyans çıktısının 
initial eigen values ana sütununun altında yer alan Total (toplam) sütununda ‘1’ den büyük olan 
özdeğerlerin sayısı ölçeğimizin kaç alt boyuttan oluştuğunu göstermektedir.  

Tablo 2’de Rotation Sums of Squared Loadings (Dönüştürülmüş kareli ağırlıklar toplamı) sütununda 
bulunan % of Variance (açıklanan varyans %) ilgili faktörün varyansın % kaçını açıkladığını göstermektedir. 
Son sütunda yer alan Cumulative % (Birikimli %) ise açıklanan varyans yüzdelerinin birikimli değerini 
vermektedir. Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeğinin 5 alt boyuttan oluştuğu ve toplam varyansın 
% 52,9’unun bu alt boyutlar tarafından açıklandığı görülmektedir (Tablo 3).   

Tablo 2 

Toplam Açıklayıcı Varyans 

Component 
 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 4,594 20,883 20,883 4,594 20,883 20,883 2,558 11,626 11,626 
2 2,206 10,027 30,910 2,206 10,027 30,910 2,556 11,620 23,246 
3 1,879 8,541 39,451 1,879 8,541 39,451 2,527 11,487 34,733 
4 1,745 7,933 47,384 1,745 7,933 47,384 2,226 10,116 44,850 
5 1,226 5,571 52,956 1,226 5,571 52,956 1,783 8,106 52,956 
6 1,030 4,683 57,638       
7 ,946 4,299 61,937       
8 ,845 3,839 65,776       
9 ,790 3,589 69,365       
10 ,742 3,371 72,736       
11 ,684 3,108 75,844       
12 ,677 3,076 78,920       
13 ,621 2,821 81,741       
14 ,603 2,739 84,480       
15 ,557 2,531 87,011       
16 ,535 2,430 89,440       
17 ,490 2,227 91,668       
18 ,436 1,982 93,649       
19 ,392 1,783 95,433       
20 ,370 1,682 97,115       
21 ,346 1,573 98,688       
22 ,289 1,312 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tablo 3 

 Faktör analizi sonucunda faktörlere ilişkin elde edilen (Measures of Sampling Adequacy) 

 Dönüştürülmüş kareli ağırlıklar toplamı 
 Özdeğer Açıklanan Varyans % Toplam Varyans % 
FAKTÖR 1 4,594 20,883 11,626 
FAKTÖR 2 2,206 30,910 23,246 
FAKTÖR 3 1,879 39,451 34,733 
FAKTÖR 4 1,745 47,384 44,850 
FAKTÖR 5 1,226 52,956 52,956 

Extraction Method: Principal 

Bu ölçek geliştirme çalışmasında faktör analizi işlemleri sırasında Rotated Componenet matrisinde 
maddelerin faktör ağırlıklarının seçiminde, faktör yük değerlerinin 0.30 ve daha yüksek olması anlamlılık 
düzeyi ölçütleri dikkate alınmıştır. Madde sayısının az olduğu durumlarda faktör yük değerinin, 0.30 ya da 
daha yüksek olması, madde seçimi için bir ölçü olarak kabul edilebilmektedir (Büyüköztürk, 2005). 
Açımlayıcı faktör analizinde herhangi bir maddenin faktör sütunlarında yakın değerler alması durumunda 
maddenin analiz dışı bırakılması gerekir. Eldeki madde grubu faktör analizine tabi tutulmuş ve M20 birden 
fazla faktörde toplandığından (binişik) ölçekten çıkarılmıştır. Analiz tekrarlandığında faktör yükü 0.30’un 
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altında yer alan M25 ve M19 ölçekten çıkarılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Çıkartılan bu maddelerin bazıları 
tekrar okunup incelendiğinde ilgili faktördeki anlam bütünlüğünü bozduğu bu nedenle de çıkarılmasının 
isabetli olacağına karar verilmiştir. (Sipahi, vd, 2008).  

Tablo 4 

 Gezi Gözlem Engelleri Ölçeği Faktör Yükleri ve Madde-Toplam Korelasyonu  

   
Bileşenler 

Madde-
Toplam 
Korelâsyon 
Katsayıları 

1.faktör 
yükü 

2.faktör 
yükü 

3. 
faktör 
yükü 

4.faktör 
yükü 

5.faktör 
yükü 

 

 1. Faktör Öğrenci /Veli Kaynaklı       
M16 Gözlem gezilerinde öğrenciyi disipline etme güçlüğü ,636     ,517 
M21 Öğrencinin işin eğlence kısmını öğrenmenin önünde tutması ,636     ,469 

M24 
Velinin okul dışı etkinliklerin faydaları konusunda bilinçli 
olmaması 

,620   
  

,502 

M17 Velinin aşırı korumacı tavır ve korkusu ,608     ,349 
M15  Okul dışı eğitim uygulamaları için veliden bir talep olmaması ,574     ,400 

M23 
Gözlem gezilerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 
çokluğu 

,569   
  

,462 

 Cronbach's Alpha      ,717 
 2. Faktör Risk Kaynaklı       
M12 Yasal sorumluluk ve bürokrasinin fazlalığı.  ,780    ,554 
M13 Eğitim öğretim döneminde olumsuz hava koşulları  ,731    ,559 
M14 Gözlem gezilerinin birçok risk taşıması  ,689    ,545 

M9 
Okul dışı öğretim yöntemlerinin öğretmene fazla sorumluluk 
yüklemesi 

 ,630  
  

,465 

 Cronbach's Alpha      ,734 
 3. Faktör İdare kaynaklı       

M7 
Yerel idarelerin gözlem gezilerine ilişkin destekleyici 
yaklaşımlarının olmaması 

  ,827 
  

,674 

M6 
Okul idaresinin okul dışı eğitim uygulamalarına olumlu 
yaklaşmaması 

  ,786 
  

,557 

M5 
Okul idaresinin gözlem gezileri için gerekli bütçesinin 
olmaması 

  ,631 
  

,464 

M20 
 Milli Eğitim Müdürlüklerinin okul dışı eğitim uygulamaları 
için zorluk çıkarması 

  ,571 
  

,431 

M8 
Okulun okul dışı eğitim uygulamaları için ulaşım zorlukları 
yaşaması 

  ,514 
  

,437 

 Cronbach's Alpha      ,745 
 4. Faktör Ders kaynaklı       
M2 Müfredat yetiştirme zorunluluğu    ,817  ,591 

M3 
Dersin programdaki süresinin bu tür etkinlikler için yetersiz 
olması 

   ,780 
 

,591 

 Cronbach's Alpha      ,743 
 5. Faktör Öğretmen kaynaklı       

M26 
Okul dışı eğitim uygulamaları için gerekli enerji ve isteği 
kendimde bulamayışım. 

   
 

,742 ,391 

M11 Okul dışı öğretim uygulamalarının vakit kaybı oluşturması     ,736 ,458 

M10 
İternet ortamında sanal gezi vb. uygulamaların daha kolay 
olması 

   
 

,664 ,410 

 Cronbach's Alpha      ,609 
 Toplam Cronbach's Alpha      ,804 
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Faktör ağırlığı ne kadar yüksek olursa o maddenin ilgili faktörü açıklama gücü de o ölçüde artmakta ve 
buna bağlı olarak da güvenilirliği de artacaktır. Bu nedenle düşük faktör ağırlığına sahip olan maddeleri 
analizden çıkarma inisiyatifi araştırmacıya verilmektedir. Bu hususta uzlaşılmış bir kriter olmamakla 
beraber bazı araştırmacılar 0,50’nin altında bazıları da 0,70’in altında faktör ağırlığına sahip maddeleri 
elemektedirler.  Analizler sırasında böyle bir madde elemeye gidilmemiştir. 

Matriste herhangi bir faktör altında tek madde bulunmaması, birden fazla faktör altında birbirine yakın 
faktör ağırlıklarının bulunmaması veya düşük faktör ağırlıklı maddelerin bulunmaması kriterlerine dikkat 
edilerek analizden çıkarılacak madde kalmayıncaya kadar analize devam edilmiştir. Yinelenen faktör analizi 
sonucunda geriye kalan 20 maddenin yüksek faktör yükleri ile beş faktöre dağıldığı ve böylece ölçeğin altı 
alt boyuttan oluştuğu (Tablo 4) belirlenmiştir. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi birinci alt boyut faktör yükleri 0.63 ile 0.57 arasında değişen 6 maddeden, 
ikinci alt boyut ise faktör yükleri 0.78 ile 0.63 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan 
üçüncü alt boyut ise faktör yükü 0.82 ile 0.51 arasında değişen 5 maddeden ve dördüncü boyut da 0.82 ile 
0.78’den oluşan 2 maddeden oluşmaktadır. Beşinci alt boyut ise 0,74 ile 0,66 arasında değişen 3 maddeden 
oluşmaktadır. İlgili faktörün güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik değeri kabul sınırlarının altında ise 
o faktör kullanılamayacağından ölçekten çıkarılır. Bu nedenle belirlenen her bir faktörlere isim verilmeden 
önce,  faktörlerin güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 

Güvenilirlik Analizi 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için yapılan faktör analizinden sonra her bir alt boyutun güvenilirliği 
sayısal olarak tespit edilmiştir. Faktör altındaki maddelerin güvenilirlik seviyesini gösteren Cronbach’s 
Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda (madde sayısının az olduğunda bu sınır 0,60 değeri ve 
üstü) ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir. 

Tablo 8 

 Birinci Altboyuta Ait Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha             ,717  

N of Items6 

 

Birinci alt boyutun Cronbach's Alpha değeri 0,717 çıkmış olup bu değer faktörün güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Cronbach's Alpha if Item Deleted sütununda 0,717’den büyük değer çıkmaması faktör 
altında yer alan maddelerden tutarlılığı bozan herhangi bir madde bulunmadığının işaretidir (Tablo 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

M16 17,7840 10,395 ,517 ,656 
M21 17,9320 10,778 ,469 ,672 
M24 17,7400 10,739 ,502 ,662 
M17 17,8920 11,454 ,349 ,709 
M15 17,8240 11,543 ,400 ,692 
M23 17,6480 10,968 ,462 ,675 
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Tablo 9 

 İkinci Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,734 4 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M12 11,6600 4,298 ,554 ,657 
M13 11,7400 4,820 ,559 ,660 
M14 11,7280 4,737 ,545 ,665 
M9 11,9240 4,424 ,465 ,716 

 

Dört maddeden oluşa ikinci alt boyutun Cronbach's Alpha değeri 0,734 çıkmış olup bu değer faktörün 
güvenilir olduğunu göstermektedir (Tablo 9). 

 

Tablo10 

 Üçüncü Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,745 5 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M7 14,9960 7,241 ,674 ,639 
M6 15,2120 7,116 ,557 ,683 
M5 14,9200 8,186 ,464 ,717 
M20 15,0840 8,599 ,431 ,727 
M8 15,0360 8,091 ,437 ,728 

 

Beş maddeden oluşan üçüncü alt boyutun Cronbach's Alpha değerinin 0,745 çıkması yine faktörün 
güvenilir olduğunu göstermektedir (Tablo 10). 

Dört maddeden oluşan dördüncü faktörün iç tutatlılığını belirlemek için yapılan analizde Cronbach's 
Alpha değeri ,659 çıkmıştır. Ancak Tablo 11’in “Cronbach's Alpha if Item Deleted” sütununa bakıldığında 
M27 çıkarıldığında faktörün Cronbach's Alpha değerinin ,729 olacağı anlaşılmaktadır. Madde 27 ölçekten 
çıkarılmış ve tekrar analiz edilmiştir. 
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Tablo 11  

 Dördüncü Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,659 4 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M2 10,9280 4,927 ,571 ,498 
M3 10,8880 4,967 ,543 ,518 
M1 11,1240 5,137 ,459 ,577 
M27 11,0160 6,514 ,211 ,729 

 

Tablo 12 

 Dördüncü Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 2 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,729 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M2 7,2920 3,139 ,634 ,543 
M3 7,2520 3,290 ,560 ,632 
M1 7,4880 3,432 ,468 ,743 

 

Madde 27 ölçekten çıkarılıp analiz tekrar edildiğinde Tablo 12’deki değerlere ulaşılmıştır. Ancak tabloya 
göre bu sefer de M1’in analizden çıkarılması durumunda Cronbach's Alpha değerinin 0,743’e yükseleceği 
görülmektedir. Tablo 13’de göürüldüğü gibi Madde 1’in analizden çıkarıldığında dördünü alt boyutun iki 
maddeden oluştuğu ve Cronbach's Alpha değerinin ,743 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 13 

 Dördüncü Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 3 

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,743 2 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M2 3,7640 1,097 ,591 . 
M3 3,7240 1,060 ,591 . 
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Tablo 14 

  Beşinci Alt Boyutun Güvenilirlik Analizi 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,609 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M26 6,0440 3,392 ,391 ,554 
M11 6,4000 3,430 ,458 ,449 
M10 5,8760 3,932 ,410 ,523 

 

Ölçeğin beşinci alt boyutun üç maddeden oluştuğu ve Cronbach's Alpha değerinin ,609 olduğu 
görülmektedir (Tablo 14). 

 

Tablo 15 

 Madde Toplam Test Korelasyonları 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,804 20 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

M26 69,3920 77,798 ,277 ,803 
M11 69,7480 78,848 ,255 ,803 
M10 69,2240 76,978 ,400 ,794 
M2 68,7840 79,383 ,273 ,801 
M3 68,7440 79,468 ,262 ,802 
M5 68,6160 78,197 ,387 ,795 
M6 68,9080 77,915 ,331 ,798 
M7 68,6920 77,716 ,414 ,793 
M8 68,7320 76,904 ,436 ,792 
M20 68,7800 78,028 ,438 ,792 
M12 68,4840 78,379 ,357 ,796 
M13 68,5640 78,608 ,431 ,793 
M14 68,5520 78,224 ,434 ,793 
M9 68,7480 77,057 ,410 ,793 
M16 68,9280 75,834 ,469 ,790 
M21 69,0760 77,669 ,375 ,795 
M23 68,7920 76,487 ,462 ,790 
M24 68,8840 76,858 ,440 ,792 
M17 69,0360 78,766 ,306 ,799 
M15 68,9680 79,140 ,326 ,798 
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Maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla madde-toplam ölçek korelasyonları incelenmiştir. 
Tablo 15’de görüldüğü gibi madde ölçek korelasyonları 0.25 ile 0.47 arasında değişmektedir. Genel olarak 
madde-toplam korelasyonu 0.30’dan yüksek maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği düşünüldüğünde, 
maddelerin ayırt ediciliğinin yüksek olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2007). 

 

Tablo 16 
 Alt%27 ve Üst%27 Grupların Madde Ortalama Puanları için t-Testi Sonuçları 

 GRUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

M16 
alt%27 67 2,8806 1,09437 ,13370 

üst%27 67 4,2687 ,72993 ,08917 

M21 
alt%27 67 2,8507 ,94153 ,11503 

üst%27 67 4,0746 ,80366 ,09818 

M24 
alt%27 67 3,0746 1,06335 ,12991 

üst%27 67 4,3433 ,64084 ,07829 

M17 
alt%27 67 2,9701 1,04403 ,12755 

üst%27 67 3,9403 ,91917 ,11229 

M15 
alt%27 67 3,0597 ,93551 ,11429 

üst%27 67 4,0597 ,79545 ,09718 

M23 
alt%27 67 3,0597 1,07140 ,13089 

üst%27 67 4,3134 ,70084 ,08562 

M12 
alt%27 67 3,5373 1,15900 ,14159 

üst%27 67 4,6119 ,52093 ,06364 

M13 
alt%27 67 3,4478 ,95796 ,11703 

üst%27 67 4,4478 ,58475 ,07144 

M14 
alt%27 67 3,5224 ,85914 ,10496 

üst%27 67 4,5075 ,63659 ,07777 

M9 
alt%27 67 3,0448 1,09313 ,13355 

üst%27 67 4,4627 ,65893 ,08050 

M7 
alt%27 67 3,2537 1,09189 ,13340 

üst%27 67 4,3582 ,68978 ,08427 

M6 
alt%27 67 3,0299 1,16736 ,14262 

üst%27 67 4,1493 ,92530 ,11304 

M5 
alt%27 67 3,3731 1,09870 ,13423 

üst%27 67 4,2985 ,75908 ,09274 

M20 
alt%27 67 3,1940 ,85704 ,10470 

üst%27 67 4,2239 ,71395 ,08722 

M8 
alt%27 67 3,1791 1,11363 ,13605 

üst%27 67 4,2687 ,86308 ,10544 

M2 
alt%27 67 3,1791 1,11363 ,13605 

üst%27 67 4,2090 ,84454 ,10318 

M3 
alt%27 67 3,2388 1,12935 ,13797 

üst%27 67 4,1642 ,94704 ,11570 

M26 
alt%27 67 2,4030 1,19417 ,14589 

üst%27 67 3,5522 1,20960 ,14778 

M11 
alt%27 67 2,2239 ,96642 ,11807 

üst%27 67 3,2836 1,24080 ,15159 

M10 
alt%27 67 2,5821 ,87298 ,10665 

üst%27 67 3,8955 ,78111 ,09543 
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Madde ayırt ediciliğiyle ilgili daha fazla kanıt toplamak amacıyla katılımcıların ölçekten aldıkları toplam 
puanlar hesaplanmıştır. Ölçek toplam puanlarına göre alt ve üst %27’lik gruplardaki katılımcıların 
maddelere verdikleri yanıtlardan elde edilen puanlar, ilişkisiz t testi ile karşılaştırılmış, hesaplanan t 
değerleri Tablo 16’da sunulmuştur. Grupların puanlarında, üst grup lehine gözlenen farkın anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda bu maddelerin ayırt ediciliklerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 17 

 Toplam Açıklayıcı Varyans 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,494 22,468 22,468 4,494 22,468 22,468 
2 1,929 9,646 32,114 1,929 9,646 32,114 
3 1,853 9,264 41,377 1,853 9,264 41,377 
4 1,740 8,702 50,079 1,740 8,702 50,079 
5 1,164 5,819 55,898 1,164 5,819 55,898 
6 ,972 4,862 60,760    
7 ,830 4,152 64,912    
8 ,742 3,709 68,622    
9 ,711 3,555 72,177    
10 ,684 3,421 75,598    
11 ,677 3,387 78,985    
12 ,614 3,069 82,054    
13 ,588 2,941 84,995    
14 ,547 2,735 87,730    
15 ,517 2,587 90,317    
16 ,459 2,295 92,612    
17 ,433 2,164 94,776    
18 ,392 1,958 96,734    
19 ,354 1,770 98,504    
20 ,299 1,496 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  

M1 ve M27 tutarlık analizi sırasında çıkarılmış olup kalan 20 maddenin varyans analizi tekrar 
yapılmıştır. Buna göre beş boyut ölçeğin %55,9’unu yaklaşık %60’nı açıklamaktadır (tablo 17).  

Belirlenen faktörlere, maddelerin ölçeğe konuluş amaçları ve ifadeler dikkate alınarak alan yazın 
doğrultusunda isim verilmiştir. Faktörlerin isimlendirilmesi aşamasında düşünülen isimlerle ilgili uzman 
görüşüne başvurulmuştur. Buna göre birinci faktör; öğrenci/veli kaynaklı engeller, ikinci faktör; risk 
kaynaklı engeller, üçüncü alt boyut; idare kaynaklı engeller, dördüncü alt boyut; müfredat kaynaklı engeller, 
beşinci alt boyut ise; öğretmen kaynaklı engeller olarak isimlendirilmiştir.  

Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin gezi gözlem tekniğinin kullanma engellerini belirleyebilecek bir 
ölçek geliştirmektir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

1.Ölçek, beş dereceli likert tipi bir ölçek olup 5 faktör altında toplanabilen 20 maddeden oluşmaktadır. 
Öğretmenler gezi gözlem tekniğini kullanmalarına engellerini belirlemek üzere ölçekte yer alan maddeler; 
Hiç etkilemez (1), etkilemez (2), kararsızım (3), etkiler (4), çok etkiler (5) şeklinde puanlanmıştır. 

2.Ölçeğin geçerlik çalışması; (1) açımlayıcı faktör analizi, (2) madde-toplam korelasyonu ve (3) madde 
ayırt edicilik güçleri hesaplanarak incelenmiştir. 
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Açımlayıcı faktör analizi sonrasında; maddelerin faktör yüklerinin ,827 - ,514 aralığında olduğu, dört 
boyutlu yapının toplam varyansın % 55,9'unu açıkladığı bulunmuştur. Maddelerin faktör yükünün 
0,30’dan; açıklanan varyans miktarının ise %40’dan yüksek olmasıyla ölçeğin yapı geçerliğine sahip bir 
ölçek olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2008; Eroğlu, 2009; Balcı, 2009; Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2010). 

3. Güvenilirlik analizleri sonunda; 20 maddelik ölçeğin toplam tutarlılık katsayısı ,804 bulunmuştur. 
Faktörlere göre iç tutarlılık katsayıları olarak Cronbach Alfa değerlerinin; öğrenci /veli kaynaklı engeller 
faktörü için .717; risk kaynaklı engel faktörü için .734; idare kaynaklı engeller için .745; müfredat kaynaklı 
engeller için .743, öğretmen kaynaklı engeller alt boyutunda da ,609 olduğu belirlenmiştir.  

4. Gezi gözlem engelleri ölçeğinden en yüksek 100, en düşük 20 puan elde edilebilmektedir. 20-46,6 
puan aralığı düşük, 46,7-73,3 puan aralığı orta, 73,4 ve üzeri puan yüksek kullanım engelleri işaret 
etmektedir. 

Öğrenci / veli kaynaklı engel boyutunda ise en düşük 6 puan, en yüksek 30 puan alınabilecektir. Bu 
boyutta 6-14 puan aralığı düşük; 15- 22 puan aralığı orta; 23 ve üzeri puan aralığı yüksek engel düzeyine 
işaret etmektedir. Bir başka ifade ile bir öğretmen bu boyuttan 10 puan aldığında bu öğretmenin gezi 
gözlem tekniğini kullanmasına öğrenci / veli faktörü düşük düzeyde engel teşkil etmektedir. İkinci alt boyut 
risk kaynaklı engeller ise en düşük 4 puan, en yüksek 20 puan alınabilecektir. Bu boyutta 4-9,3 puan aralığı 
düşük, 9,4-16,7 puan aralığı orta, 16,8 ve üzeri ise yüksek düzeyde engele işaret etmektedir. İdari kaynaklı 
engel boyutunda ise ise en düşük 5 puan, en yüksek 25 puan alınabilecektir. Bu boyutta  5-11,7 puan aralığı 
düşük; 11,8-18,4 puan aralığı orta; 18,5 ve üzeri puan yüksek engel seviyesine denk düşmektedir. Dördüncü 
müfredat engelinde en düşük 2 en yüksek 10 puan alınabilmektedir. 2-4,7 puan arası düşük ,4,8-7,4 puan 
arası orta, 7,5 ve üstü puan alanlar da müfredat yüksek engel teşkil etmektedir. Öğretmen kaynaklı engel 
boyutunda 3-5,3 düşük, 5,4-7,6 orta, 7,7-15 aralığı yüksek engel aralığını açıklamaktadır (Tablo 18).  

Tablo 18 

 Gezi gözlem tekniği kullanım engelleri ölçeği puanlama seviyeleri 

Alt boyutlar   Düşük  Orta   Yüksek  

1.Öğrenci /veli kaynaklı  6-14  15-22  23-30 

2. Risk kaynaklı   4-9,3  9,4-16,7  16,8-20 

3.İdere kaynaklı  5-11,7  11,8-18,4 18,5-25 

4. Müfredat kaynaklı  2-4,7  4,8-7,4  7,5-10 

5.Öğretmen kaynaklı  3-5,3  5,4-7,6  7,7-15 

Ölçek   20-46,6  46,7-73,3 73,4-100 

 

Elde edilen bu sonuçlar ve puan aralıklarıyla “Gezi Gözlem Engelleri Ölçeğinin”, öğretmenlerin bu tekniği 
kullanım engellerinin belirlenmesinde kullanılabilecek güvenirliği yüksek ve kabul edilebilir düzeyde 
geçerli olan bir ölçek olduğu söylenebilir.  

Ölçek eğitim alanında farklı araştırmalarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Eğitim araştırmalarında 
farklı öğretmen gruplarına uygulanarak ölçeğin daha geniş kullanıma sunulması sağlanabilir. 
Araştırmacıların yeni çalışmalarla ölçeğin geliştirilmesine katkı getirmesi beklenmektedir. 
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TÜRKİYEDE KAYAÇLAR VE YERALTI KAYNAKLARI 

 

Turan GÜLLÜ,  İzmit Cahit Elginkan Ana. Lis. turangullu44@gmail.com 

Murat SERT, İzmit Yunus Emre Kız İmam Hatip Ana. Lis. muratsert71@gmail.com 

ÖZET 

Lise Coğrafya Müfredatına göre 10. sınıf Coğrafya dersinde "Kayaçlar" konusu ile 11. sınıf Coğrafya 
dersinde " Ülkemizin Yeraltı Kaynakları" konularında sık sık ismi geçen kayaç çeşitleri, mineraller ve doğal 
kaynakların kavratılmasında güçlükler çekilmektedir.  Son yıllarda Fatih projesi kapsamında yaygınlaşan 
akıllı tahtalar sayesinde interaktif öğrenme yöntemiyle öğrenciye bilgiyi iki boyutlu olarak kavratmada 
başarılı olunmaktadır. Ancak , Ders kitaplarında ismi geçen kayaç ,mineralleri ezberlediği için kitaptaki veya 
internette bunlara ait görseli normal hayatında tanıyamamaktadır. Kayaçlar ve mineraller hakkında yapılan 
farklı ölçme-değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin konu hakkında beklenen oranda bilgiye sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. Fakat arazide günlük karşılaştığı kayacı tanıyamamaktadır. Ezbere olarak özelliklerini 
bildiği kayacı gerçek ortamda tanıyamamaktadır. Bilginin uzun süre kalıcı olabilmesi için elle tutup, gözle 
görebildiği genel olarak yapısını, rengini, sertliğini v.b özelliklerini birebir olarak inceleme imkanı bulduğu 
Ülkemizdeki kayaç, mineral ve farklı jeolojik devirleri temsil eden fosil örneklerinden yardımcı ders materyali 
olarak yararlanmak için okulda bir "Kayaçlar ve Sunumu" köşesi oluşturarak bu sayede öğrencilerin dersleri 
görsel-işitsel ve dokunarak konuyu kavramalarını sağlamaktır.   

Milli Eğitim Bakanlı Ortaöğretim Coğrafya derslerinde adı geçen Türkiye'de örneklerine yaygın olarak 
rastladığımız kayaçlar, madenler ve yeraltı kaynaklarının örneklerinin sergilendiği bir sergi alanı oluşturmak. 
Kocaeli ve Sakarya Üniversiteleri olmak üzere resmi ve sivil kuruluşlar ile yerel gönüllülerle iş birliği 
sağlanarak Ülkemizin farklı yörelerinden, oraya özgü taş, maden ve fosil örnekleri toplandı.  Yeterli miktara 
ulaşınca, akademisyenler tarafından bilimsel sınıflandırmaları yapılarak, özel olarak yaptırılan teşhir 
dolaplarında sergilenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kayaçlar, Jeolojik Geçmiş, Mineraller, Anadolu'nun Fosilleri  

SUMMARY 

According to the High School Geography Curriculum, it is difficult to comprehend the rocks, minerals and 
natural resources frequently mentioned in the subject of "Rocks" in the 10th grade Geography course and 
"Underground Resources" in the 11th grade Geography course. Thanks to the smart boards that have become 
widespread within the scope of Fatih project in recent years, it has been successful in providing students with 
a two-dimensional understanding of information through interactive learning. However, since the rock 
mentioned in the textbooks memorizes minerals, it cannot recognize the images in the book or on the internet 
in normal life. As a result of different assessment and evaluation of rocks and minerals, it is understood that 
students have the expected knowledge about the subject. However, he cannot recognize the rock he encounters 
daily. He cannot recognize the rock he knows as a memorization in the real environment. In order to be able 
to use the fossil specimens representing the rocks, minerals and different geological periods in our country as 
an auxiliary course material, it is possible to examine the structure, color, hardness, etc. characteristics of the 
specimens in order to be able to hold the information for a long time. by creating a corner so that the students 
are able to grasp the subjects by touching the courses audiovisual and touch.  

Ministry of National Education, Secondary rocks we find the common name in the geography lessons as 
examples in the past Turkey, to create an exhibition space that showcases examples of mineral and 
underground resources. Stones, mines and fossil specimens collected from different regions of our country were 
collected by cooperating with Kocaeli and Sakarya Universities, official and civil organizations and local 
volunteers. When it reaches a sufficient amount, it is exhibited in special display cabinets built by academicians 
by making scientific classifications.  

Key Words: Rocks, Geological History, Minerals, Fossils of Anatolia   

1.Amaç 

Lise Coğrafya Müfredatına göre 10. sınıf Coğrafya dersinde "Kayaçlar" konusu ile 11. sınıf Coğrafya 
dersinde " Ülkemizin Yeraltı Kaynakları" konularında sık sık ismi geçen kayaç çeşitleri, mineraller ve doğal 
kaynakları, öğrenciler isimlerini ezberliyorlar. Fakat günlük hayatta her gün karşılaştıkları kayaçları ve 
minerallerin ne olduğunu, ayağına takılan taşın hangi tür olduğunu bilmiyorlar.   

mailto:turangullu44@gmail.com
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Coğrafya eğitiminde sıklıkla adı geçen ve ülkemizde bulunan kayaç, mineral ve fosil örneklerinin 
toplanarak okulda bir sergi alanı oluşturmak ve öğrencilerin görerek, dokunarak   

Ders kitaplarında ismi geçen kayaç, mineral örnekleri ile farklı jeolojik devirleri temsil eden ve 
Türkiye'de bulunan fosil örneklerinden oluşan bir "Kayaçlar ve Sunumu" köşesi veya müzesi oluşturmaktır. 
Bu sayede öğrencilerin dersleri görsel-işitsel duyularının yanında, örneğe dokunarak ta arazideki doğal 
haliyle üç boyutlu olarak kavramaları amaçlanmıştır.    

2. Önemi 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Coğrafya dersi 10. sınıflarda (Türkiye'nin Jeolojik geçmişi ve 
kayaçlar) konusu ile 11. sınıfta (Türkiye'nin Yeraltı Kaynakları ve Madenler) konularının sınıf ortamında 
yeterince kavratılamaması. Öğrenci, derste öğrendiği ve yazılı temelli ezberlemeye çalıştığı bilgileri günlük 
hayatında kullanamamaktadır.    

Coğrafya öğretiminde, kayaçlar, madenler ve fosil temaları derslerde öğrencilere kavratmakta en çok 
zorlanılan konuların başında gelmektedir. Bilimsel eğitim yenilikçi ve sistematiktir. Bilginin kalıcılaşması 
konunun içeriğine bağlı olarak farklı öğretim tekniklerinin, öğrencinin seviyesine uygun kullanılmasına 
bağlıdır. Coğrafya dersinin öğretme sürecinde, temaların gerçekliğine en yakın haliyle öğrenciye sunulması, 
elle tutup gözle görmesi, öğrendiğini daha iyi ve kalıcı anlamlandırmasını sağlamaktadır.  

  Türk eğitim sisteminin ezberci eğitimle olan vazgeçilmez bağlılığı son dönemde sıklıkla 
tartışılmaktadır. “Ezberci eğitim, bilgilerin öğrencilere ezberletilmesi ve yazılı sınavlarla bunun geri 
istenmesi olarak özetlenebilecek bir eğitim yaklaşımı ve öğrenme-öğretme biçimidir. Bu yaklaşım, bilginin 
anlaşılması, kavranması, yorumlanması gibi zihinsel süreçleri ve eğitimin duyuşsal yönünü göz ardı eder. 
Bu sebeple bilginin davranışa dönüşmesi ve hayata yansıması zayıf bir ihtimal haline gelir(1).” Yılmaz, M. 
(2018)  

Öğrenci okulda gösterilen derslerin büyük kısmını ezberlediğinden, öğrendiklerinin önemli bir kısmını 
günlük hayatıyla ilişkilendirememektedir. Okulda öğrendiği bilgileri günlük yaşamla ilişkilendiremediğinde 
mutsuz olmaktadır. “Öğrenilen bilginin davranışa dönüşmesi için içselleştirilmesi, bunun da gerçekleşmesi 
için öğrenme sürecinde bireyin zihninin ve duygularının aktif olması gerekir. Çocuklar, içselleştiremedikleri 
bilgiyi bu konuda rol modelleri de yoksa davranışa dönüştürmekte zorlanırlar. Bugün Türk Eğitim 
Sisteminin temel sorunu budur. Örneğin okul öncesinden lise sona kadar çok detaylı temizlik bilgisi 
verdiğimiz çocuklarımıza yeterince temizlik alışkanlığı kazandıramıyoruz. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi 
çocukların öğretmeye çalıştığımız bilgiyi uygulayan büyükleri görememesi ikincisi de ezberci eğitimdir (1).” 
Yılmaz, M. (2018)  

3. Yöntemler 

A-Gezi-Gözlem. MTA-Ankara Şehit Cuma Dağ Tabiat Parkı Müzesi gezi düzenlendi.  

Kocaeli-Kandıra kıyı jeomorfolojisi gözlem çalışması  

Kocaeli platosu oluşu, tabaka duruşları, kayaç türleri gözlemlendi.  

Yakın çevrede, arazinin jeolojik evreleri gözlemlendi.  

B- Arazi Çalışmaları. Kocaeli ve Sakarya illerinde arazi çalışmaları yapılarak, kayaçların arazideki 
tabaklanmaları ve doğada bulunuş şekilleri gözlemlendi.  

Üniversite öğrencilerinin arazi çalışmalarına refakat edildi.  

Belirlenen arazilerde jeologlar ve coğrafya akademisyenlerinin eşliğinde geziler düzenlendi.  

C- Deneysel Çalışmalar. 1-MOHS deneyi (Kayaç sertlik deneyi)  

2- Tortul Kayaçları ayırt etme (Asit deneyi) yapılmıştır.  

D-Oyun ve Drama Etkinlikleri. 1- Bastığın taşı tanıyor musun?  

2- Maden-Jeolojik devir eşleştirmesi.  
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3- Acaba duvardaki taşın adı nedir?  

4- Bulduğunu bırak (Fosil Avı)  

5- Taşları doğru sınıflandırabiliyorum.  

E- Atölye ve Grup Çalışmaları  

1-Atölye Çalışmaları. Katılımcıların etkileşimini sağlayacak, onlara aktif rol verebilecek şekilde 
tasarlanmış atölye çalışmaları yapılmıştır.   

2-Grup Çalışmaları. Gezi-gözlem, inceleme ve atölye çalışmalarında öğrenciler gruplandırılarak 
çalışmalar yapılmıştır. 10. sınıf öğrencileri kayaçlar ile ilgili çalışma sonucunda okulda bir kayaç sergisi 
oluşturulurken 11. Sınıf öğrencilerinin de katkılarıyla maden cevherlerinden oluşan bir koleksiyon sergisi 
oluşturulmuştur.  

4- Kuramsal Çerçevesi 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren Coğrafya ders kitaplarında ismi geçen kayaç ve mineral 
örneklerinden toplayarak okulda bir kayaç köşesi oluşturma çalışmasında bizzat kendimizin arazide 
topladığımız kayaç örnekleri ile Ülkemizin farklı bölgelerindeki liselerle yapılan çalışmalarla, okulların 
bulunduğu bölgedeki kayaç ve mineral örneklerinin temin edilmesi sağlanmıştır. Sivil toplum örgütleri, 
Gönüllüler, MTA ve Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin de katkılarıyla, 
okulda sergilenebilecek yeterlilikte kayaç, mineral ve fosil örnekleri toplanmaya başlanmıştır.  

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Merkez Bankası Derince 
Anadolu Lisesi arasında iki yıl süreli iş birliği protokolü imzalanmıştır. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya Bölümü ile iş birliği mutabakatı sağlanmıştır. AKUT arazi çalışmalarında ilkyardım ve 
teknik konularda destek olmuştur.  

Ülkemizin farklı yörelerindeki ortaöğretim kurumlarıyla projenin içeriği hakkında görüşülerek yöreye 
özgü kayaç ve maden örneklerinin temini sağlanmıştır. Öğrencilerin tatil dönemlerinde gittikleri yerlerden 
kayaç mineral örneklerinden sergileme değeri olanlar değerlendirilmiştir.   

 

5- Bulgular 

 Proje ye 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerin tamamı dahil edilmiştir. Toplam 230 öğrenci projede yer 
almıştır.  Projeye katılan öğrencilere farkındalıklarını  ve proje sonundaki ilgilerini karşılaştırmak için 
deney grubu ve kontrol grubu aynı olduğundan 15 soruluk öntest ve sontest uygulanmıştır. Soruların 
%20’si  Coğrafya dersine ,kayaçlar ve madenler konusuna ilgiyi ölçmeyi (farkındalık) amaçlamıştır.( 1,2,3. 
Sorular). % 60’ı Türkiye'nin Jeolojik geçmişi, Ülkemizdeki kayaçlar ve yeraltı kaynakları hakkındaki 
durumsallık seviyeleri ölçülmek istenmiştir. (4-12.sorular arası) % 20’i ise çalışmanın olası etkileri ve 
beklentileri amaçlanmıştır. (13,14,15. Sorular)  
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Tablo 1 

Öntest ve Sontest’te soruları işaretleyen öğrenci sayıları 

 
Öntest Sontest 

Soru1 20 86 

Soru2 46 90 

Soru3 55 97 

Soru4 32 2 

Soru5 3 0 

Soru6 14 62 

Soru7 78 126 

Soru8 41 86 

Soru9 16 35 

Soru10 56 112 

Soru11 31 63 

Soru12 9 32 

Soru13 25 75 

Soru14 63 120 

Soru15 11 56 

 

Öğrenciler Proje Başında farkındalık, durumsallık ve çalışmadan beklentilerini içeren soruları 
işaretleme sayıları ile Sontest’te işaretleme sayıları incelendiğinde projenin hedefine ulaştığı 
anlaşılmaktadır. 

 

Grafik1.  Öntest ve Sontest’te çalışmanın öğrenci üzerindeki olumlu değişimi 

Ön test sonuçlarına göre öğrencilerin Coğrafya dersine ve kayaç-maden konularına ilgilerinin beklenen 
seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'nin Jeolojik geçmişi ile ülkemizin önemli yeraltı kaynakları 
derslerde ismi geçen kayaçları tanıma konusunda beklentinin altında olduğu görülmektedir. Çalışmadan 
öğrencilerin beklentisinin yüksek olduğu görülmektedir.   



 

406 
 

Çalışma sonunda aynı sorularla yapılan sontest  sonuçlarına bakıldığında , Coğrafya dersine olan ilginin 
yüzde yüz arttığını, Türkiye'nin jeolojisi, yeraltı kaynakları ve kayaçları istenen seviyede kavradıkları 
anlaşılmaktadır. Son bölümde ise öğrencilerin çalışmadan beklentileri ve etkilerinin çalışmanın amacına 
ulaştığını göstermektedir.  

 

Grafik 2. Öntest-Sontest Değişkenlik oranı (%) 

 

Ön testte %50 olan durumsallık oranı son testte %85’e çıkmıştır.  

Ön testte %25 olan farkındalık oranı son testte % 78’e yükselmiştir.  

Projeden beklentileri % 60’dan % 86’ya yükselmiştir.  

Öntest- sontest arası değişim oranı (orta sütun) %75 olmuştur.  

6- Sonuç 

Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen zengin bir koleksiyon malzemesi elde edilmiştir. Okulda bilimsel 
sınıflandırması yapılarak teşhir altyapısı oluşturulan alanda sergilenmektedir.    

Toplanan materyallerin tanımlanması ve sınıflandırılması, konunun uzmanı akademisyenler tarafından 
yapılmıştır. Yeni örnekler temin edildikçe bilimsel tanımlaması yapılarak, Bilimsel isimleri ve nereden 
geldiği pirinç levhalara yazılarak yapılmaktadır. Sergi değeri olanlar, özel olarak tasarlanmış sensörlü LED 
aydınlatılması yapılmış cam dolaplarda sergilenmektedir.   

Coğrafya derslerinde uygulamalı olarak derslerin bir kısmı burada işlenebildiği gibi, örnekler sınıf 
ortamını da götürülerek gösterilebilmektedir. Bölgedeki lise ve Ortaokullar davet edilerek tanıtımlar 
yapılmıştır. Öğrencilerde tatil dönüşlerinde kendilerine ilginç gelen kayaç örneklerini getirmektedirler. 
Görselliği daha iyi olan örnekler eskisiyle değiştirilmektedir.    

Sergi alanına büyük boyutlarda "Türkiye Jeoloji Haritası", "jeolojik devirler cetveli", "Canlıların jeolojik 
gelişimi" ve "Püskürük kayaçlar"ın oluşumunu gösteren görseller yerleştirilmiştir. Ayrıca çoğunluğu MTA 
yayınlarından oluşan ve Türkiye'yi konu edinen kayaçlar, Jeoloji, Jeomorfoloji, Mineral, Yeraltı Kaynakları 
vb. gibi kitaplar ile Türkiye'nin büyük ölçekli paftalarının olduğu Jeoloji ve Jeomorfoloji haritalarının 
sergilendiği bir dolap oluşturulmuştur.    

Bilimsel etiketlendirmesi yapılmış 114 kayaç, maden, fosil ve mineralin 87 tanesi sergilenmektedir. Bu 
sayı 150’ye ulaştığında katalog oluşturulacak, Bilgilendirme broşürleri bastırılarak ziyaretçilerin 
kullanımına sunulacaktır. Ayrıca örnekler barkodlanarak ziyaretçilerin anında telefonuyla istediği örnek 
hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Kısa bilgilendirmeyle birlikte görseli ve nereden geldiği, harita 
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koordinatlarıyla verilecektir. Sosyal iletişim ağlarında da blok ve gruplar oluşturularak bilgi paylaşımı 
sağlanmaktadır. Böylelikle okulda kalıcı bir kayaç-fosil müzesi oluşturulurken, Türkiye'nin Jeolojik geçmişi 
ve Jeolojik zenginlikleri ile Ülkemizin kayaç-mineral zenginlikleri öğrencilerce daha iyi kavramaları 
sağlanmaktadır.  

Proje kapsamında yapılan çalışmalar okulun resmî web sayfasında, proje için oluşturulmuş kendi 
sitesinde ve sosyal medya sitelerinde yayınlanmaktadır. Kayaçların ve minerallerin çıktığı yerin 
koordinatları harita üzerinden kodlanarak online erişime açılacaktır. Yapılan çalışmalar Milli Eğitim 
Bakanlığı Program Geliştirme Başkanlığına iletilecektir. Milli Eğitim Bakanlığının   EBA sistemi üzerinden 
öğrencilerin yararlanması için sisteme yüklenecektir. Çalışmalara destek veren tüm resmi ve özel kurumlar 
ile iş birliği sürdürülecek ve imkânlar dahilinde yeni proje, geziler ve etkinlikler için zemin oluşturulacaktır  

7- Öneri 

Aydınlanma çağının bilişim çağıyla ile flört ettiği Dünyamızda, toplumların en değerli hazinelerinin 
nitelikli insan gücü olduğudur. Bu bağlamda bireysel özelliklerin ve yeteneklerin öne çıktığı  günümüzde 
ezberci eğitim modeli çağın gerisinde kalmıştır. Çağdaş eğitim anlayışları bireysel yeteneklerin, yaratıcı 
güçlerin, kişisel özellik ve eğilimlerin eğitimde aktif hâle gelmesini istediği, öğrenciyi, bir kavram olarak 
değil, yaşayan ve varolan bir birey olarak eğitimin merkezine yerleştirdiği için, ezberlemenin bu amaca 
uygun olmadığı hatta bu amaca ulaşmayı engelleyici nitelikte olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.  

Ülkemizde de uzun süredir tartışılan eğitim modelleri ve ezberci eğitimi asgariye indirme çabaları 
sürmektedir. Ancak geleneksel eğitim sistemimizde ve toplum yapımızın  değerleri gereği sürecin 
beklenenden yavaş geliştiği bir gerçektir.   

Laboratuvarı dış ortam olan coğrafya dersi müfredatı 2005 yılında köklü değişime uğradı. En önemli 
değişim ise haftalık ders saatlerinin azalması ve 11-12. Sınıflarda seçmeli hale getirilmesidir. Az ders 
saatinde müfredatı yetiştirme telaşına düşen öğretmenler kazanımları yeterince kavratamadan geçmek 
zorunda kalıyorlar. Bu durumda öğrenciler ezbere yönlendirilmektedir.  

Ortaöğretim Coğrafya müfredatı kazanımları içinde uygulamaları, gezi-gözlem ve inceleme yöntemleri 
ile kavratılabilecek birçok kazanım bulunmaktadır. Bunların içinde Kayaçlar ve Türkiye'nin Yeraltı 
Kaynakları konuları diğerlerine göre öğretmenlerin biraz gayretiyle daha iyi kavratılabilir.   

Okullarda “Doğa Bilimleri” köşeleri oluşturularak Başta Coğrafya olmak üzere Biyoloji derslerinde de 
yararlanılabilecek Kayaç-mineral ve Bitki türlerinin  sergilendiği alanlar oluşturulmalıdır. Öğrenciler 
Coğrafya ve Biyoloji derslerinde  gördükleri kayaç-maden ve bitki türlerini görerek-dokunarak doğal 
ortamdaki halleriyle inceleyerek bilgiyi anlamlandırabilir Bilimsel yaklaşımın temel ilke olan neden-sonuç 
bağlantısını kurabilirler.  

Milli Eğitim Bakanlığı ve başta olmak üzere resmi özel bütün muhataplar okullarda “Doğa Bilimleri” 
köşeleri oluşturma konusunda gündem yaratmalıdırlar.  
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COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Mustafa SARIBAŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, mustafasari2023@gmail.com  

Prof. Dr. Ali MEYDAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, alimeydan01@gmail.com 

Özet 

Günümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir parçası olan teknoloji ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan teknolojik gelişmelerin takip edilmesi zorunluluğu teknoloji okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Günümüzde çağdaş müfredatların hem amacı hem de aracı olarak vazgeçilmez becerilerden biri olan teknoloji 
okuryazarlığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen sekiz anahtar yetkinlikten biri olan dijital 
yeterlilik içerisinde kendine yer bulmaktadır. Bunun yanında MEB 2023 Vizyon Belgesinde ortaya konulan 
hedeflerden biri de oluşturulan dijital içerikleri etkin şekilde kullanarak geliştiren, teknoloji kültürü edinmiş 
öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Bahsedilen bu hedeflere teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip öğretmenlerle 
ulaşılabilecektir, bunun için günümüzde teknoloji okuryazarlığı tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. 21. yy 
becerileri arasında sayılan teknoloji okuryazarlığı, teknoloji ile etkileşim halinde bulunan birçok disiplin gibi 
coğrafya eğitimi içerisinde de yerini almaktadır. Ortak bir tanımı olmasa da güvenli bir şekilde teknolojiyi 
anlayarak kullanma, yönetme, değerlendirme ve ondan faydalanma şeklinde tarif edilen teknoloji 
okuryazarlığı, teknolojinin coğrafya eğitimine daha faydalı şekilde entegre edilebilmesi için gerekli bir beceri 
türüdür. Ders içinde doğru bir şekilde kullanıldığında bireylerin zekasını, algısını ve eleştirel düşüncelerini 
geliştirerek, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir unsur olan teknoloji aynı zamanda bireylerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi oluşturarak, üst bilişsel becerileri kullanmaya sevk eden öğrenme programlarının 
oluşturulmasında eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir bileşenidir. Bunun yanında coğrafya öğretimi, 
soyut unsurların görselleştirilerek somutlaştırılmasında önemli bir yeri olan projeksiyon, bilgisayar, akıllı 
tahta vb teknolojik unsurların kullanımından, genel ağlar üzerinden eğitime ve web2 araçları ile eğitime doğru 
hızlı bir şekilde değişmektedir. Coğrafya öğretmenlerinin bu değişime ayak uydurabilmeleri teknoloji 
okuryazarlığını benimsemelerine bağlıdır.  

Teknolojik gelişmelerin eğitim öğretim sürecine dahil ettiği teknoloji okuryazarlığı, sürdürülebilir coğrafya 
eğitimi için öğretmenlerin üstlenmesi gereken en büyük sorumluluklardan biridir. Coğrafya öğretmenlerinin 
sahip oldukları teknoloji okuryazarlıklarının nitelikleri ve seviyeleri, öğretim programlarında yer alan hedef 
ve kazanımların somutlaştırılarak, eğlenceli hale getirilmesi ve öğrencilere kazandırılması açısından 
önemlidir. Coğrafya öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmış olup, veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen sekiz soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında örneklem belirleme işleminde benzeşik örnekleme yöntemi seçilerek, 
2018-2019 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde ortaöğretim kurumlarında zümre başkanlığı görevini 
yürüten coğrafya öğretmenleri örneklemi oluşturmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile 
raporlaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretmeni, Teknoloji Okuryazarlığı, 21. Yüzyıl Becerileri 
 
 
 

A STUDY ON THE GEOGRAPHY TEACHERS TECHNOLOGHY LITERATION 
Abstract 

Technology that is the important part of the education system and the obligation of the followment of the 
technological developments generated as the result of technology, brought out the term of technology 
literation. Technology literation, that is  one of the skills that are not given up, today modern curriculum’s  aim 
and found a place in Turkey Qualification Frame. Besides, one of the aim of 2023 National Education System 
vision is to generate teachers who can read dijital contexts in an impressive way and provide them to gain 
technology culture. It is only possible to access these aims with teachers that have technology literate skills and 
due to this in Today’s World it is not a prefence but necessity to be a technology literate teacher. The technology 
literation among the skills of 21. Century  such as many disciplines that are in connection with also took it ’s 
place in geography education. Although it has not a common explanation of technology literation it is said as 
wing technology by understanding in a safe way management, evaluation an a get benefit of it. It is a kind of 
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skill to put technology in geography teaching when used effectively in lessons it generates the smartness and 
criticizm skills of students. In addition to these, geography teaching is changing day by day and the 
technological items such as projection, smart boards, computers are being used in today’s classrooms and the 
teachers have to follow the technological literate people. 

Being a technological literate teacher is a reel necessity today and the responsibility of them to be in connect 
with the technological developments. The geography teachers being technological literate is important in able 
to make real the aims of the education curriculum in a funny way. In order to make clear the technological 
literate level of teachers of geography in this study, phenomenology pattern used and as the data collection 
item the questionnaires with 8 questions made by the researchers were used in this study. 

In this research, in sampling, homogeneous sampling method was used and a samplizement was made on 
the geography teachers working in the city Karaman in 2018-2019 education year. The datas taken from this 
research were reported with the descriptive analyse technic. 

Keywords: The education of geography, geography teacher, technology literation, the qualifications of 
21. century  

Giriş 
Var olan teorik bilginin pratik olarak uygulamaya geçirilmesi şeklinde ifade edilen teknoloji, kelime 

kökeni olarak sanat, beceri ya da herhangi bir uygulama anlamına gelen Yunanca “techne”; bilim ya da 
çalışma anlamına gelen “logia” sözcülerinin birleşmesinden meydana gelmektedir (Kılıçer, 2008). Türk Dil 
Kurumu internet sayfasında güncel Türkçe sözlükte “teknoloji”  kavramı iki şekilde açıklanmıştır; birincisi 
bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletler ile bunların kullanımını 
kapsayan uygulama bilgisi. İkinci tanım ise, insanoğlunun maddi çevresini kontrol altına almak ve 
değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü yani uygulayım bilimi olarak 
ifade etmektedir  (Türk Dil Kurumu, 2019). 

2004 yılında Amerika’da yapılan bir araştırmada insanlara teknoloji kelimesini duyduklarında akıllarına 
gelen ilk şey sorulmuş; katılımcıların % 65’i bilgisayar cevabını vermiştir. Bu sonuç insanlar arasında 
teknolojiye bakış açısının ne kadar dar olduğunu göstermektedir (Durmaz, 2011). Oysa Teknoloji sadece 
bilgisayar, laptop, tablet gibi elektronik aletler ile bunların çeşitli uygulamaları ve donanımlarından oluşan 
ortamdan ibaret değildir. Teknoloji fen, matematik gibi diğer disiplinlerden elde dilen bilgi ve becerileri 
kullanan bir bilgi türü olup, ihtiyacı gidermek veya var olan bir problemi çözmek için bilginin ve araçların 
kullanılmasıdır (Topsakal, 2005; akt. Durmaz, 2011). Ayrıca teknoloji, insanların dünyaya uyum 
sağlamalarına ve hayatı kolaylaştırmalarına imkan veren bir unsur olurken; öğrencilerin eğitim 
hayatlarında çeşitli bilgi ve yetenekleri elde etmelerine de yardımcı olur (Çevik vd., 2019).  

Bunun yanında yaşamı kolaylaştırmak amacıyla farklı disiplinlerin ortaya koyduğu bilgilerin 
birleştirilmesi ile elde edilen materyallere de teknoloji denilebilir. Bütün bunların ötesinde teknolojinin 
tasarlanarak, üretilebilmesi için temelde bilgiye ve okuryazarlığa ihtiyaç olduğunun bilinmesi 
gerekmektedir. Gelişen teknolojik imkanlar hayatın her yönüyle birlikte eğitimi de üç yönde etkilemektedir. 
Birincisi yeni teknolojilerle yaşayacak şekilde bireylere genel yetenekler kazandırma, ikincisi bu özelliklere 
sahip insan gücünün yetiştirilmesi, üçüncüsü yeni teknolojilerden yararlanma (Doğru, 2016). Bunun 
yanında eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini arttırarak, maliyetleri düşürmek, eğitim öğretim 
faaliyetlerine erişimi arttırmak ve teknolojik değişimlere ayak uydurma zorunluluklarından dolayı eğitim 
öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı artmaktadır (Yürütücü, 2002; akt. Doğru, 2016). 

İçinde bulunduğumuz çağda teknoloji ev hayatından, iş yaşamına, eğitimden, sağlık sektörüne, 

ulaşımdan, iletişime kadar hayatın pek çok alanına genel hatları ile hakim olmuş durumdadır. Bu 

gelişmelerin sonucunda günümüzde bireylerin teknolojiyi anlayan, teknolojiyi kullanabilen ve teknoloji ile 

ilgili karar verebilme özelliklerini taşıma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Teknolojinin hayatın her alanında 

kullanılabilmesi olaylar ve olgular karşısında bireyleri güçlendirirken, hayatı da kolaylaştırmaktadır. Ancak 

teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu bu olanaklarla birlikte bireylere ve toplumlara yeni sorumluluklar 

yüklenmektedir. Bu sorumluluklardan biri de teknoloji okuryazarlığıdır. Teknoloji okuryazarlığının birçok 

ve farklı tanımı olmakla birlikte ortak bir tanıma ulaşmak oldukça zordur. Teknoloji okuryazarlığı en basit 

haliyle teknolojiyi anlayarak kullanma, yönetme ve değerlendirme olarak tanımlanabilir (Canbaz, 2010). 

Eğitim ve teknoloji, insan yaşamının daha faydalı hale getirilmesinde önemli olan iki temel öğedir. Hem 
eğitim hem de teknoloji insanın doğal ve sosyal çevresine hakim olma çabalarında faydalanacağı iki temel 
araç olmuştur. Eğitim, insanı daha güçlü, daha yaratıcı ve daha yapıcı bir varlık haline getirirken; teknoloji 
ise insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha sistematik ve bilinçli olarak uygulayarak 
kullanmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle eğitim ve teknoloji insanoğlunun kendini gerçekleştirerek 
doğaya ve çevresine karşı sözü geçen bir varlık haline gelmesinde etkili olmaktadır (Meydan, 2001). 

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin önemi düşünüldüğünde eğitim öğretim faaliyetleri 
teknolojiden soyutlanamaz. Teknoloji bireylerin zekasını ve eleştirel yetkinliklerini geliştirerek, 
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yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca teknoloji ile iç içe bir eğitim yaşantısı geçiren bireyler, eğitim 
öğretim hayatları sona erdiğinde teknik unsurlara ve teknolojiye hakim olabilirler. Bu durum teknolojinin 
eğitim programlarında neden zorunlu olarak bulunması gerektiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla teknoloji 
okuryazarlığı günümüzde bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir (Önür, 2018). 

Teknoloji okuryazarlığı günümüzde çağdaş müfredatların hem amacı hem de aracı olarak vazgeçilmez 
becerilerden biridir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen sekiz anahtar yetkinlik içerisinde 
yer alan dijital yeterlilik; bilgi iletişim teknolojilerinin çağın gerektirdiği şekilde, güvenli ve eleştirel bir 
şekilde iş hayatında ve günlük yaşam içinde kullanımını kapsamaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde 
(TYÇ) yer alan dijital yetkinlik; internet aracılığıyla genel ağlar üzerinden bilgiye erişim ve bilginin 
kullanımı, aynı zamanda bilginin üretilerek genel kullanıma sunulması ve dijital ortamda güvenli olarak 
bilgi alışverişinin gerçekleşebilmesi için temel teknolojik becerilerin desteklenmesiyle 
gerçekleştirilebilecektir (MEB, 2018a).  

Günümüz bireylerinde bulunması gereken bu dijital yeterliliğin sürekli olarak doğru ve güvenilir 
kaynaklardan beslenerek geliştirilmesi, 21. yy becerilerinden biri olan teknolojik okuryazarlığın 
benimsetilmesine bağlıdır. Günümüzde bilim ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim, toplum ve 
bireylerin değişen ihtiyaçları, toplumun bireylerden beklentilerinin değişimi, bireylerin eğitimini 
dolayısıyla da öğretme öğrenme teori ve yaklaşımlarını etkileyerek, değiştirmektedir. Bu değişim teknoloji 
unsurlarının, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarına entegre edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Uluslararası 
arenada güçlü olmak isteyen ülkeler teknoloji temelli bir toplum oluşturabilmek için teknoloji 
okuryazarlığını gündemlerine almak zorundadırlar. Teknolojinin eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası 
olduğu günümüzde, eğitim politikalarına yön veren uygulayıcılar artık teknoloji odaklı uygulamalara ağırlık 
vermektedir.  

Günümüz eğitim sisteminde bireylerde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi oluşturarak, üst bilişsel becerileri 
kullanmaya sevk eden öğrenme programlarının oluşturulmasında teknolojinin kullanılması dolayısıyla da 
teknoloji okuryazarlığı kaçınılmazdır. Günümüz modern eğitim programlarında istenen niteliklere sahip 
bireylerin yetişmesi için hem öğretim programlarının hem de öğretmenlerin salt bilgi aktaran bir yapıdan 
ziyade bilgiyi üretme ve bilgiye ulaşma yollarını aynı zamanda bilginin günlük hayatta işlevsel bir şekilde 
kullanım yollarını bireylere vermeleri beklenir. Bu aşamada öğretmenlerin öğrencilere kazandırılması 
beklenen hedef ve davranışlar ile kazanım ve becerileri verirken, ortama ve zamana göre sürekli kendini 
yenileyebilmesi, güncellemesi gerekmektedir. Bu ise düzenli bir okuryazarlık yetisine sahip olma ile 
gerçekleştirilmektedir. Günümüzde birçok bilgi kaynağına ve bilgiye ulaşmada en temel kaynağı teknolojik 
unsurlar oluşturup, şekillendirdiği için teknolojik okuryazarlığa sahip olma becerileri ön plana çıkmaktadır. 

Teknoloji günümüzde en etkili ve en caydırıcı güç olarak değerlendirilmekte, bu gücü en iyi şekilde 
yönetip kullanabilecek teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu durum  
teknoloji okuryazarlığının; teknolojiden basit bir şekilde faydalanarak onu kullanmanın ötesinde bir 
konuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Madem günümüzde öğretim programları, eğitim süreçleri, 
eğitim araçları ve ortamları teknoloji ile iç içe geçmiş durumda o zaman, teknoloji okuryazarlığı da öğretim 
sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bulunduğumuz çağda sanal ortamlarda kısa 
zamanda bilgiye ulaşma, bilgileri başkalarına aktarma aynı zamanda bu bilgileri anlayıp yorumlayarak, bilgi 
ve kavramları etkin bir şekilde anlatan metinleri oluşturabilmek için teknolojik okuryazarlığın önemi 
büyüktür.      

Kısa adı ITEA olan Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu tarafından yayınlanan “Teknoloji okuryazarlığı 
için Standartlar: Teknolojik Çalışmalar için İçerik” ve “Tüm Amerikalılar için Teknoloji Projesi” adlı 
çalışmalarda teknoloji okuryazarı olan bir birey; teknolojinin ne olduğunu, nasıl üretildiğini toplumu nasıl 
değiştirdiğini ve toplumdan nasıl etkilendiğini bilen kişi olarak ifade edilmektedir. Örneğin kişi medya 
organları aracılığıyla öğrendiği bir teknoloji haberini ilginç bularak, bilgi edinerek davranış haline getirir; 
bununla birlikte teknolojinin kullanımında rahat ve tarafsızdır (Bacanak vd., 2003). 

Teknoloji okuryazarlığı günümüzde artık gelecekle ilgili kariyer yapmak isteyen bütün bireyler için 
önemli bir yeterlilik haline gelmiştir. Bununla birlikte eğitim sürecinin içinde yer alan öğretmeninden 
öğrencisine, idarecisinden memuruna tüm çalışanlar teknoloji okuryazarı oldukları ölçüde başarılı 
olacaklardır. ITEA’nın çalışmalarına göre öğretim programlarının odağında bulunan öğrencilerin geleceğe 
en iyi şekilde hazırlanabilmeleri teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilmelerine bağlıdır. Teknoloji 
okuryazarlığı konusunda öğrencilere kazandırılması düşünülen kazanımların sağlıklı bir şekilde 
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verilebilmesi için eğitim alanında rehberlik eden, mentor pozisyonunda bulunan öğretmenlerin teknolojik 
okuryazarlıklarının öğrencilerden daha fazlası olması gerekmektedir. 

MEB 2023 Vizyon Belgesinde ortaya konulan hedeflerden biri de, dijital materyaller ile basılı 
materyallerin ilişkilendirilecek olmasıdır. Bunun yanında öğretmenlere dijital içeriklerin etkin kullanımı ile 
ilgili eğitimler verilerek destek materyalleri sunulacak ve dijital materyaller ana öğretim materyalleri 
olarak yaygınlaştırılacaktır. Oluşturulan dijital içerikleri etkin şekilde kullanarak geliştiren, teknoloji 
kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilecektir. Bütün bu dijital içeriklerin geliştirilmesi, üretilmesi, 
çeşitlendirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi 
oluşturulacaktır (MEB, 2018b). 

Eğitim sürecinde öğrenmeyi kolaylaştırması ve kalıcılığı arttırması nedeniyle, öğretim içeriklerinin 
teknoloji ile bütünleştirilmesi zorunluluğuna rağmen öğretmenlerin bu konuda gereken yeterliliğe sahip 
olmamaları, teknoloji ilişkili uygulamalara nadiren yer verdiklerini göstermektedir (Demiraslan ve Usluel, 
2005). Bunun yanında öğretmenlerin eğitim öğretim ve öğrenme kavramlarını algılama farklılıkları 
teknolojiden yararlanma düzeylerini de etkilemektedir. Örneğin bazı öğretmenler öğretmen merkezli 
geleneksel yaklaşımı güçlendirmek amacıyla teknolojiyi araç olarak kullanırken, bazı öğretmenler de 
öğrenci merkezli eğitimi sağlamak amacıyla teknolojiyi kullanmaktadırlar. Ancak öğretmenler teknoloji 
kullanımını öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmedikleri sürece teknolojiden etkin bir şekilde 
faydalanamayacaklardır (Yiğit, 2011).    

Bu süreçte sadece bilgisayar kullanmayı bilen değil, tüm materyalleri etkin bir şekilde öğrenme sürecine 
dahil edebilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. (Akpınar, 2003). Ders içeriklerinin teknoloji ile 
bütünleştirilerek dijital içerik haline dönüştürülmesinde derslere göre farklı uygulamalar olabilmektedir. 
Coğrafya, öğretim sürecini teknoloji ile bütünleştirerek etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecek başat dersler 
içinde yer almaktadır.    
Amaç  

Bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlık düzeylerinin ortaya 
çıkartılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda coğrafya öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlığı kavramına ilişkin 
görüş ve uygulamaları incelenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar 
aranmıştır. 

1-) Sizce Teknoloji okuryazarlığı nedir? 
2-) Kendinizi teknoloji okuryazarlığı konusunda değerlendirebilir misiniz? 
3-) Coğrafya dersinde teknoloji temelli materyallerden ne oranda faydalanıyorsunuz? 
4-) Coğrafya dersini teknoloji ile bütünleştirmen istense bu süreçte nelere yer verirdin? 
5-) Coğrafya derslerinde en çok hangi e içerik türlerini kullanıyorsunuz? 
6-) Coğrafya öğretiminde en çok hangi tür e içerik türlerine ihtiyaç duyulmaktadır? 
7-) Coğrafya öğretim programlarında kullanılabilecek teknoloji temelli içerik üretiyor musunuz? 
8-) Coğrafya dersinde teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak için, coğrafya öğretmeninde ne tür 

yeterlilikler bulunmalıdır? 
İlgili araştırmalar. Günümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir parçası olan teknoloji ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin takip edilmesi zorunluluğu teknoloji okuryazarlığı 
kavramını ortaya çıkarmıştır. 21. yy becerileri arasında sayılan teknoloji okuryazarlığı teknoloji ile 
etkileşim halinde bulunan birçok disiplin içerisinde yerini almıştır. Teknolojinin dolayısıyla da teknoloji 
okuryazarlığının kendine yer edindiği disiplinlerden biri de coğrafya eğitimidir. Coğrafya eğitiminin 
sahadaki uygulayıcısı, rehberi pozisyonunda bulunan coğrafya öğretmenlerinin sahip oldukları teknoloji 
okuryazarlıklarının nitelikleri ve seviyeleri, coğrafya öğretim programındaki beceri ve kazanımların 
öğrencilere kazandırılması açısından önemlidir. Coğrafya öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlık düzeyleri 
ile ilgili alan yazında yapılan araştırmalar oldukça sınırlı olup, genel olarak farklı disiplinlerde farklı 
niteliklerde yapılan çalışmaların olduğu görülmektedir.   

Canbaz (2010) Yetişkin eğitimi kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitim 
ihtiyacını belirleme adlı çalışmasında yetişkin kadınların günlük yaşam aktivitelerinde ev teknolojilerini 
başarı ile kullandıklarını ancak günlük yaşamda çok sık kullanılan bilgisayar, ATM, cep telefonu gibi 
teknoloji araçlarını tam olarak yardımsız kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. Çalışma sonunda bu ihtiyaçlara 
uygun olarak günlük yaşamla ilgili teknoloji okuryazarlığı eğitiminin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Durmaz (2011) Fen öğretiminde teknoloji okuryazarlığı adlı çalışmasında Niğde il merkezinde 6,7 ve 8. 
Sınıflarda okuyan öğrencilerle, ortaokullarda görev yapan fen ve teknoloji öğretmenleriyle yaptığı 
çalışmada 1992, 2000 ve 2005 fen programlarında teknoloji okuryazarlığındaki değişim incelenmiştir. Bu 
çalışmada öğretmen görüşlerine göre yeni fen ve teknoloji kitaplarında teknoloji okuryazarlığına önceki 
kitaplardan daha fazla yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Metin (2011) tarafından veliler üzerinde yapılan teknoloji okuryazarlığını geliştirmek üzere yetişkinlere 
yönelik bir eğitim programı adlı çalışmasında teknoloji okuryazarlığının yetişkin okuryazarlığı 
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programlarında yer alarak, bu programların yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre yeniden revize edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Yine bu çalışmada teknoloji okuryazarlığının yetişkinler arasında geliştirilmesi 
için öğrenme ortamlarının oluşturularak, içerik üretme çalışmalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Yiğit (2011) tarafından hazırlanan çalışmada coğrafya öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlığı 
düzeylerinin ve teknoloji ile bütünleştirilmiş coğrafya öğretimine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Çalışma kapsamında uygulanan teknoloji eğitimi programının coğrafya öğretmen adaylarının teknoloji 
okuryazarlığı düzeylerinde istatiksel açıdan anlamlı düzeyde artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Verilen 
eğitimler coğrafya öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlık düzeylerini yükselterek, teknolojik yaşama 
yönelik becerilerini geliştirmiştir. Bunun yanında tasarıma ait beceri düzeyleri yükseltilerek teknolojiye 
ilişkin bilgileri artmıştır.  

Bölükbaşı (2012) tarafından Teknoloji okuryazarlığına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri -
Ankara ili Çankaya örneği- adlı çalışmada teknoloji okuryazarlığını arttırmak için yakın okullar arasında 
teknoloji kullanımı ile ilgili grupların oluşturularak, öğretmenler için teknoloji okuryazarlığı temalı hizmet 
içi eğitim kurslarının yaygınlaştırılması önerilmiştir. 

Aksin (2014) tarafından yapılan coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) 
yeterlilikleri: Amasya ili örneği adlı çalışmada coğrafya öğretmenlerinin genel olarak istenilen düzeyde ve 
iyi derecede teknoloji okuryazarı olmadıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmenler teknolojik bilgi ile ilgili 
temel bir kavram olan teknoloji okuryazarlığının ne anlama geldiğini bilmemekte olup, kapsamı hakkında 
da sınırlı bilgiye sahiptir. 

Doğru (2016) tarafından Karabük ilinde coğrafya öğretmenleri üzerinde yaptığı Coğrafya 
öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisiyle ilgili yeterliliklerinin incelenmesi adlı çalışmada; 
araştırmaya katılan 42 öğretmenden 21 tanesi kendini teknolojik okuryazarlık olarak çok iyi ve yeterli 
düzeyde görürken, 21 tanesi de fena değil ve yetersiz olarak görmüştür. Araştırma coğrafya 
öğretmenlerinin teknolojiyi günlük hayatta yetecek düzeyde kullandıklarını, derslerle ilgili yeni gelişen 
teknolojileri fazla takip etmediklerini ortaya çıkarmıştır.  

Öçal (2017) İlkokul öğretmenleri ve velilerin kendileri ile velilerin çocuklarına ilişkin dijital okuryazarlık 
yeterlilik algıları adlı yaptığı çalışmada ilkokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık bakımından kendilerini 
“çok yeterli” hissettiği ortaya çıkmıştır.  

 
Yöntem 

Araştırma Modeli  
Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmış olup, bu modelde pek çok araştırma deseni 

bulunmaktadır. Bununla birlikte nitel araştırma kavramı “şemsiye kavram” olup bu şemsiye altında farklı 
araştırma desenleri bulunmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden olan olgubilim deseni 
kullanılmıştır. İçinde yaşadığımız dünyada olaylar, tecrübeler, algılar, tercihler, kavram ve durumlar 
şeklinde karşımıza çıkan olgularla günlük hayat içerisinde değişik şekillerde karşılaşsak da olguları tam 
olarak anladığımız anlamına gelmez. İşte günlük hayat içerisinde değişik şekillerde karşımıza çıkan ancak 
anlamlarını tam olarak açıklayamadığımız olguları araştırmak için olgubilim (fenomenoloji) bize uygun bir 
araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Olgubilim çalışmalarında veri kaynaklarını 
araştırmaya konu olan olguyu yaşayan ve bu olguyu anlatıp, yansıtabilecek birey ya da gruplar oluşturur. 
Araştırmaya konu olan olgulara ilişkin yaşantı ve anlayışları ortaya çıkarabilmek için görüşmeler yapılır 
(Büyüköztürk vd.2017).  

Veri toplama aracı. Coğrafya öğretmenlerinin görüşlerini elde etmek amacıyla araştırmacılar 
tarafından geliştirilen sekiz soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile gerçekleştirilen bu teknik ne tam yapılandırılmış görüşme formu kadar katı ne de 
yapılandırılmamış görüşme çalışmaları kadar esnektir. İki teknik arasında yer almaktadır (Karasar, 1995; 
akt. Yıldırım, 2011). 

Görüşme tekniği, özellikle sosyal bilimlerde nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama 
araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Briggs (1996) görüşme yönteminin, bireyin deneyim, tutum, 
duygu ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede etkili yöntemlerden biri olduğu için sosyal bilimler 
alanlarında yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama yöntemi olduğunu belirtmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). “Bütünsel yorumlama” yöntemi olan görüşme, elde edilen küçük veri 
parçalarının ötesinde, ortaya çıkan bütün veriler “büyük resmi” yani araştırmanın ana temasını oluşturur 
(Büyüköztürk vd. 2017).  
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Patton’a göre görüşmenin amacı, bireyin bakış açısını anlamak için, iç dünyasına inmektir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008). Görüşme esnasında kaynak kişinin ilgi, görüş, tutum ve davranışları ortaya çıkartılmaya 
çalışılır. Görüşme; kaynak kişiyi tam ve doğru cevap verme konusunda güdüleyerek, onun uyum, sosyal 
isteklilik gibi kaynaklardan gelen yanlılıklarını ortadan kaldırmak gibi amaçları vardır (Balcı, 2007). 

Araştırmaya ilişkin veriler 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan görüşmeler sonucunda 
toplanmıştır. Yapılan görüşmelerin sonucunda tutulan kayıtların katılımcılar tarafından tekrar gözden 
geçirilebileceği, istemeleri halinde kayıtlardaki görüşlerin kısmen ya da tamamen çıkarılabileceği veya 
düzeltilebileceği belirtilmiştir. Böylece görüşme esnasında ifade edilen görüşlerin kaydedilmesinden dolayı 
katılımcılar üzerinde oluşabilecek olumsuzluklar önlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu tür 
görüşmelerde araştırmacının elde ettiği görüşleri ve anlamları görüşülen kişiye teyit ettirilmesi yapılan 
çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini arttırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).   

Araştırmanın evreni ve örneklemi. Çalışmanın amacına uygun olarak araştırmanın evrenini 2018-
2019 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde kamuda ortaöğretim kurumlarında zümre başkanı olarak görev 
yapan coğrafya öğretmenleri oluşturmaktadır.  Örneklem belirleme işleminde benzeşik (homojen) 
örnekleme yöntemine başvurularak, Karaman il merkezinde veri toplamaya karar verilmiştir. Bu okullarda 
görev yapan coğrafya öğretmenlerinden gönüllü olanlar araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma 
grubunu oluşturan coğrafya öğretmenlerinin % 59’u erkek iken % 41’i bayanlardan oluşmaktadır. Aynı 
zamanda araştırma grubunun % 70’nin kıdem yılı 0-10 yıl aralığındadır (Tablo 1). 
   Tablo 1 

 Araştırma Grubunun Özellikleri 

Değişkenler Demoğrafik 

Özellikler 

Öğretmen Sayısı 

(N= 17) 

Yüzde (%) 

Cinsiyet Bayan 7 41 

Erkek 10 59 

Kıdem Yılı 0-5 Yıl 6 35 

6-10 yıl 6 35 

11 ve üzeri 5 30 

 

Verilerin analiz edilmesi. Bu araştırmada görüşme tekniği kullanılarak elde edilen verileri açıklayabilmek 

amacıyla betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde, elde edilen veriler daha 

önceden oluşturulmuş temalara göre düzenlenerek, yorumlanır. Ortaya çıkan veriler, araştırmayı ortaya 

çıkaran soruların temalarına göre düzenlenebileceği gibi, görüşme sürecinde kullanılan sorulara göre de 

sorulabilir. Betimsel analizde elde edilen bulguları okuyucuya sunmak için elde edilen veri ve bulgular 

yorumlanarak düzenlenir. Bunun için elde edilen veriler sistematik ve açık bir biçimde betimlenerek 

açıklanır ve yorumlanır. Kavramlar arasındaki neden sonuç ilişkileri irdelenerek sonuçlara ulaşılır. Ortaya 

çıkan sonuçların desteklenmesi amacıyla görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşleri doğrudan alıntı 

yapılarak sık sık metin içinde verilir. Coğrafya öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlık düzeylerinin ortaya 

çıkartılması için yapılan görüşmelerde elde edilen verileri analiz etmek için benzer ifadeler gruplanmış, 

görüşüne başvurulan coğrafya öğretmenlerine Ö1, Ö2 …şeklinde kod numaraları verilmiştir. Görüşme 

tekniği ile elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak ifade edilerek sayısallaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 
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1) Sizce teknoloji okuryazarlığı nedir? 

  Tablo 2 

Coğrafya Öğretmenlerinin “Teknoloji Okuryazarlığı” Kavramı Hakkındaki Görüşleri  

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

2 

 

3                                            

 

4               

5 

Teknolojiyi amacına uygun şekilde kullanmaktır (Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, 

Ö9, Ö11, Ö13) 

Teknolojiyi anlayarak, yorumlayabilmektir (Ö1, Ö12, Ö15, Ö17)                         

Teknolojiyi etkin şekilde kullanarak,                                         

faydalanmaktır (Ö8, Ö7, Ö14) 

Teknolojik aletleri eğitimde kullanmaktır (Ö16, Ö10) 

Bilgisayarı ve akıllı telefonları kullanabilmektir (Ö3) 

7 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

40 

 

24 

 

18 

 

12 

6 

Araştırma sonucuna göre coğrafya öğretmenlerinin tamamı teknoloji okuryazarlığı kavramı hakkında 

görüş bildirmiştir. Coğrafya öğretmenlerinin büyük bir kısmı teknoloji okuryazarlığını; teknolojiyi amacına 

uygun şekilde kullanmak, anlayarak yorumlayabilmek ve teknolojiyi etkin şekilde kullanmak olarak ifade 

etmişlerdir. Bunun yanında araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin % 6’sı dar bir bakış açısı ile 

bilgisayar ve akıllı telefonları kullanmayı, teknoloji okuryazarlığı olarak ifade etmiştir (Tablo 2). 

2) Kendinizi teknoloji okuryazarlığı konusunda değerlendirebilir misiniz? 

Tablo 3 

Coğrafya Öğretmenlerinin Kendilerini Teknoloji Okuryazarlığı Konusunda Değerlendirmeleri  

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

2 

 

Yeterli, teknolojiye hakim, başarılı, orta düzeyde (  Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö12, Ö14, Ö15 ) 

Yeterli değil, sınırlı düzeyde, iyi değil         (Ö1, Ö7, Ö11, 

Ö13, Ö16, Ö17) 

11 

 

6 

 

65 

 

35 

 

Araştırmaya konu olan grupta coğrafya öğretmenlerinin % 65’i teknoloji okuryazarlığı konusunda 

kendini, ihtiyacı doğrultusunda, işini kolaylaştıracak şekilde yeterli düzeyde, başarılı ve orta düzeyde 

bulurken, % 35’i teknoloji okuryazarlığı konusunda kendini en düşük düzeyde, yeterli görmemektedir 

(Tablo 3). Kendini teknoloji okuryazarlığı konusunda yeterli görmeyen öğretmenlerin % 67’si bayan ve 

kıdem yılı 10 yıldan daha azdır. Bu durum kıdem yılının azlığının teknoloji okuryazarlığı üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olmadığını, teknolojiye duyulan ilgi ve merakın teknoloji okuryazarlığı üzerinde daha 

olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ö16 “Teknolojiyi kullanıyorum ama yeterli değil, geliştirilmeye ihtiyacı var.” 



 

416 
 

Ö8 “Teknoloji okuryazarlığım en düşük düzeyde, gerekli olduğu kadar kullanma becerim var.” 

3) Coğrafya dersinde teknoloji temelli materyallerden ne oranda faydalanıyorsunuz? 

4)  

Tablo 4 

Coğrafya Öğretmenlerinin Teknoloji Temelli Materyallerden Faydalanma Oranları  

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

 

2 

 

Yoğun şekilde, yüksek oranda, her fırsatta, yeterince, İyi 

düzeyde ( Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö15, 

Ö17) 

Yeterli değil, sınırlı düzeyde, iyi değil         (Ö1, Ö13, Ö14, Ö16) 

13 

 

 

4 

 

76 

 

 

24 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 76’sı coğrafya dersinde teknoloji temelli materyallerden yüksek 

oranda, her fırsatta, yeterince faydalanmaktadır (Tablo 4). Coğrafya eğitiminde soyut konuların 

somutlaştırılmasında, gidilemeyen ve görülemeyen mekanların öğrencilere gösterilebilmesinde 

teknolojinin bütün imkanlarının ders süresince seferber edilmesi; kazanım ve becerilerin kalıcı bir şekilde 

öğrencilere verilebilmesi için daha fazla duyu organlarına hitap eden materyallerin kullanımı elzemdir.  

Günümüzde FATİH Projesi kapsamında sınıflara takılan etkileşimli tahtaların bilgisayar, projeksiyon, 

ses sistemi vb unsurların özelliklerini tek başına barındırması, coğrafya eğitimi açısından büyük imkanlar 

doğurmaktadır. Bu durum okullardaki teknolojik altyapının coğrafya kazanımlarının öğrencilere 

kazandırılmasında öğretmenlerin vazgeçilmez bir aracı olduğunu, FATİH Projesi kapsamında okullara 

kazandırılan etkileşimli tahtaların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yapılan araştırma 

coğrafya öğretmenlerinin % 24’nün derslerinde teknoloji temelli materyallerden düşük düzeyde 

faydalandıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin % 12’si ise okullarında 

etkileşimli tahta bulunmadığı için teknoloji temelli materyalleri kullanamadığını ifade etmiştir. 

Ö9 “Coğrafya konuları genellikle görselliğe dayandığı için ve her duyu organına hitap etmesi açısından 

teknolojiden olabildiğince faydalanmaya çalışıyorum. Kazanımların öğrencilere verilmesinde öğretmenin 

işini kolaylaştırıyor.” 

Ö4 “Özellikle 9. Sınıf konularında izohips, dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim bilgisi 

konularının somutlaştırılmasında çok faydalı oluyor.”  

Ö2 “Eskiden sınıflarda görsellik adına projeksiyon veya tepegöz olurdu. Slaytları ve görselleri bu şekilde 

öğrencilere gösterebiliyorduk. Ancak artık etkileşimli tahtalar sayesinde sınıf ortamında sesli video, 

animasyon vb görselleri gösterebiliyoruz. Ayrıca MEB’in EBA platformunda oluşturulan zengin içerikler 

sayesinde coğrafya derslerinin daha zevkli hale getirildiğini söyleyebiliriz. Ancak bunun için sınıflarda 

etkileşimli tahta ile internetin aynı anda olması gerekiyor.” 

5) Coğrafya dersini teknoloji ile bütünleştirmen istense bu süreçte nelere yer verirdin? 

Tablo 5 

Coğrafya Öğretmenlerinin Derslerini Teknoloji İle Bütünleştirme Sürecinde Kullanmak İstedikleri 

Materyaller 

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

 

CBS ve uydu teknolojilerini, başta harita bilgisi olmak üzere 

derslerde uygulayabilmek; arttırılmış gerçeklik uygulamaları 

(  Ö3, Ö4, Ö6, Ö13, Ö15  ) 

5 

 

 

29 
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2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Etkileşimli tahta uygulamaları (Slayt, video vb.)        (Ö1, Ö7, 

Ö14, Ö16, Ö17) 

Fiziki coğrafya derslerinde ve uzay konularında üç boyutlu, 

etkileşimli materyaller (Ö5, Ö10, Ö11, Ö12,  

Cep telefonu ve tabletleri ders aracı olarak kullanmak (Ö2, 

Ö8) 

Doğal ve beşeri olayların ilişkilerini ortaya koyacak bir 

program (Ö9) 

5 

 

4 

 

2 

 

1 

29 

 

24 

 

12 

 

6 

 

Coğrafya öğretmenlerinin büyük bir kısmı derslerini teknoloji ile bütünleştirmek için etkileşimli tahta 

içerikleri yanında CBS ve uydu teknolojilerini, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, üç boyutlu etkileşimli 

materyaller gibi yeni nesil içeriklerin kullanımı ile cep telefonu ve tabletleri derslerde kullanmak 

istemektedirler (Tablo 5).  

Ö11 “Görev yaptığımız yerin iklimsel şartlarından dolayı yıl içerisinde çokta gezi yapılacak bir zaman 

aralığı kalmıyor, ayrıca gezi maliyetlerinin giderek artması bütün öğrencilerin bu faaliyete katılmasını 

engelliyor. Bu durumda yapabileceğimiz en etkili yöntem ülkemiz ve dünyanın diğer alanlarının hatta 

uzayın üç boyutlu halini sınıf ortamına getirerek öğrencilere sunmaktır. Bu açıdan ben üç boyutlu 

etkileşimli materyallerin coğrafya eğitiminde daha fazla yer alması taraftarıyım” 

6) Coğrafya derslerinde en çok hangi e içerik türlerini kullanıyorsunuz? 

Araştırma sonucunda, okullarında etkileşimli tahta bulunmayanlar hariç öğretmenlerin tamamı 

konuların daha anlaşılır ve zevkli hale getirmek için slayt, video ve animasyonlar kullanmaktadır. Bunun 

yanında dershanelerin kapatılma süreci ve kaynak kitap aldırmanın yasaklandığı dönemden sonra MEB’e 

bağlı ÖDSGM tarafından geliştirilen soru, test ve kazanım havuzları öğretmenler tarafından en çok 

kullanılan e içerik türleri içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında araştırmaya konu olan coğrafya 

öğretmenlerinin yarıdan fazlasının, dünyanın en büyük eğitim portalı olan EBA’daki video ve diğer ders 

materyallerini kullandığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda araştırmaya konu olan coğrafya zümre 

başkanlarının % 30’u e içerik türü olarak dijital kitap, e kitap ve soru bankası kullanmaktadır. 

7) Coğrafya öğretiminde en çok hangi tür e içerik türlerine ihtiyaç duyulmaktadır? 

Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin tamamı coğrafya derslerinde görsellikle birlikte, 

çocukların ilgisini çekerek, özellikle soyut konuların kavranmasını kolaylaştıracak animasyonların ve 

videoların arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenlerin % 12’si yeni nesil üç 

boyutlu ve interaktif materyallerin arttırılması gerektiğini, % 12’si ayrıntılı dijital haritalara, % 12’si de 

etkileşimli tahtaya uyumlu farklı soru tipleri içeren kitap ve soru tiplerine ihtiyaç duyulduğunu ifade 

etmiştir.  
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8) Coğrafya öğretim programlarında kullanılabilecek teknoloji temelli içerik üretiyor musunuz? 

Tablo 6 

Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretim Programlarında Kullanılabilecek Teknoloji Temelli İçerik 

Üretme Durumları 

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

2 

Hayır (  Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, 

Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17,) 

Evet        (Ö2) 

16 

 

1 

94 

 

6 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 94’nün coğrafya öğretim programlarında kullanılabilecek 

teknoloji temelli içerik üretmediği ortaya çıkmıştır (Tablo 6). Bu durum coğrafya öğretmenlerinin genellikle 

üretilmiş içerikleri kullanmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Sürdürülebilir coğrafya eğitimi için 

öğretmenler içerik üretmeye teşvik edilmelidir 

Bunun yanında MEB 2023 Vizyon Belgesinde, öğretme öğrenme süreçlerinde kullanılmak üzere dijital 

içeriklerin geliştirilmesi, üretilmesi, çeşitlendirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için ülke çapında 

içerik geliştirme ekosistemi oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için dijital 

materyallerle basılı materyallerin ilişkilendirilmesi ve dijital içerikleri etkin şekilde kullanarak geliştiren, 

teknoloji kültürü edinmiş öğretmenlerin yetiştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Coğrafya eğitimi de 

yapılan bu çalışmalardan daha verimli şekilde faydalanması için öğretmenleri dijital içerik üretmeye 

yönlendirmelidir. 

Ö7 “Zaman zaman derslerde kullanmak üzere içerik üretmeyi düşünüyorum ancak üretemiyorum.”  

Ö2 “Sürekli olmamakla birlikte eğer paylaşımlarda herhangi bir görsel materyal bulamamışsam kısmen 

içerik üretiyorum.” 

Ö17 “İçerik üretmiyorum, genelde hazır buluyorum.” 

9) Coğrafya dersinde teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak için, coğrafya öğretmeninde ne tür 

yeterlilikler bulunmalıdır? 

Tablo 7 

Coğrafya Dersinde Teknolojiden Etkin Bir Şekilde Yararlanmak İsteyen Coğrafya Öğretmenlerinde 

Bulunması Gereken Yeterlilikler 

S.N.         Kodlanmış Veriler f % 

1                             

 

2 

 

3 

Bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanabilmeli ( Ö2, 

Ö3, Ö4, Ö11, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17 ) 

Teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve iyi 

kullanmalı         (Ö1, Ö5, Ö7, Ö8, Ö10, Ö12, Ö16) 

Bilgisayar sistemlerini ve programlarını çok iyi 

bilmeli (Ö6, Ö9) 

           8 

 

7 

 

2 

 

47 

 

41 

 

12 

 

Yapılan araştırmaya göre teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak isteyen coğrafya öğretmenleri 
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanabilmeli, teknolojiyi iyi kullanmalı ve gelişmeleri takip etmeli aynı 
zamanda bilgisayar sistemlerini ve programlarını çok iyi bilmelidir (Tablo 7). Bunun yanında araştırmaya 
katılan coğrafya öğretmenlerinin % 18’i coğrafya öğretmenlerinin teknolojiden etkin bir şekilde 
faydalanabilmeleri için artı olarak konularına hakim olmaları gerektiğini ve programların çoğunda İngilizce 
kullanıldığı için İngilizce bilmeleri gerektiğini de ifade etmişlerdir. 

Ö8 “Teknolojiyi yakından takip edip, yenilikleri uygulayabilecek yeterliliklere sahip olmalı.” 
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Ö17 “Bizim öğrenciliğimiz daha çok kitap defterle geçti, şimdi bakıyorum ders esnasında öğrenciler 
tablete, telefona not tutabilir miyiz diye izin istiyorlar. Sanırım bu gidişle yakında derslerimizi doğrudan 
telefona veya tablete çekerek daha sonra dersleri izleyecekler. Şu an karşımızda duran nesil teknolojinin 
tam ortasında duruyor. Biz çoğu zaman akıllı tahtalarla ilgili herhangi bir problem olduğunda 
öğrencilerimizden yardım istiyoruz. Onun için coğrafya öğretmenleri teknoloji ve unsurları ile barışık 
olmalı. Üniversitelerde teknoloji tabanlı eğitimlerin verilmesi öğretmen adaylarının işini 
kolaylaştıracaktır.” 

Sonuç ve Tartışma 
Araştırma sonucuna göre coğrafya öğretmenlerinin tamamı teknoloji okuryazarlığı kavramı hakkında 

görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin % 82’si teknoloji okuryazarlığı kavramını Canbaz’ın (2010) belirttiği 
şekilde doğru ifadelerle açıklamıştır. Bu sonuç Aksin (2014) tarafından yapılan araştırma ile çelişmektedir. 
Bunda şüphesiz eskiye oranla teknoloji ve teknolojik unsurların günlük yaşantımızda daha fazla yer 
kaplamasının yeri büyüktür. 

Coğrafya öğretmenlerinin % 65’i teknoloji okuryazarlığı konusunda kendini yeterli düzeyde görürken, 
% 35’i yetersiz olarak görmektedir. Teknoloji okuryazarlığı konusunda kendini yeterli görenlerin oranı 
Doğru (2016) tarafından yapılan araştırmadaki oranlardan daha yüksek çıkmıştır. Teknoloji okuryazarlığı 
konusunda kendini yetersiz gören coğrafya öğretmenlerinin % 67’si bayanlardan oluşurken, aynı şekilde % 
67’sinin kıdem yılı 10 yıldan azdır. Bu durum bayanlarda teknoloji okuryazarlığının daha az olduğunu aynı 
zamanda kıdem yılının azlığının teknoloji okuryazarlığını olumlu yönde etkilemediğini teknolojiye duyulan 
ilgi ve merakın teknoloji okuryazarlığı üzerinde daha olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 76’sı coğrafya dersinde teknoloji temelli materyallerden yüksek 
oranda, her fırsatta, yeterince faydalanmakta olup bu sonuç Doğru (2016) tarafından yapılan araştırmanın 
sonuçları ile çelişmektedir. Bu durumda şüphesiz FATİH Projesi kapsamında sınıflara takılan etkileşimli 
tahtaların etkisi çok büyüktür. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin % 12’si ise okullarında 
etkileşimli tahta bulunmadığı için derslerinde teknoloji temelli materyallerden yeterince 
faydalanamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu okullarda bulunan öğrencilerin günümüz teknolojik yeniliklerin 
elverdiği imkanlardan daha iyi faydalanabilmeleri için etkileşimli tahta eksikliklerinin giderilmesi 
gerekmektedir. 

Coğrafya öğretmenleri derslerini teknoloji ile bütünleştirmek için etkileşimli tahta içerikleri yanında 
CBS ve uydu teknolojilerini, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, üç boyutlu etkileşimli materyaller gibi yeni 
nesil içeriklerin kullanımı ile cep telefonu ve tabletleri derslerde kullanmak istemektedirler. Teknolojik 
gelişmeleri sınıf ortamına taşıyarak onlardan faydalanmak isteyen, yeniliğe açık öğretmenlerin bulunması 
eğitim sistemi için büyük bir avantajdır. 

Araştırmaya göre, okullarında etkileşimli tahta bulunmayanlar hariç öğretmenlerin tamamı konuların 
daha anlaşılır ve zevkli hale getirerek, kazanım ve becerileri kalıcı hale getirmek için slayt, video ve 
animasyonlar kullanmaktadır. Bunun yanında MEB tarafından kullanıma açılan EBA ve ÖDSGM kullanımları 
hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu eğitim portallarında artan kullanım miktarına bağlı olarak içerik üretimi 
de arttırılmalıdır. 

Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin tamamı coğrafya derslerinde görsellikle birlikte, 
çocukların ilgisini çekerek, özellikle soyut konuların kavranmasını kolaylaştıracak animasyonların ve 
videoların arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenlerin % 12’si yeni nesil üç 
boyutlu ve interaktif materyallerin arttırılması gerektiğini, % 12’si ayrıntılı dijital haritalara, % 12’si de 
etkileşimli tahtaya uyumlu farklı soru tipleri içeren kitap ve soru tiplerine ihtiyaç duyulduğunu ifade 
etmiştir.  

Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin % 94’nün coğrafya eğitiminde kullanılabilecek teknoloji 
temelli bir içerik üretmediği ortaya çıkmıştır. Bu durum coğrafya öğretmenlerinin genellikle üretilmiş 
içerikleri kullanmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Doğru bilgilerle donatılmış, sürdürülebilir ve etkili 
bir coğrafya eğitimi için öğretmenler içerik üretmeye teşvik edilmelidir. 

Yapılan araştırmaya göre teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak isteyen coğrafya öğretmenleri 
bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanabilmeli, teknolojiyi iyi kullanmalı ve gelişmeleri takip etmeli aynı 
zamanda bilgisayar sistemlerini ve programlarını çok iyi bilmelidir.  

21. yy becerileri arasında sayılan aynı zamanda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen 
sekiz anahtar yetkinlikten biri olan dijital yeterlilik içerisinde kendine yer bulan, bunun yanında MEB 2023 
Vizyon Belgesinde ortaya konulan hedeflere ulaşmak için önemli mihenk taşları arasında yer alan teknoloji 
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okuryazarlığı; güçlü ve sürdürülebilir bir coğrafya eğitimi için coğrafya öğretmenlerine benimsetilmesi 
gereken başat becerilerden biridir. 
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Özet 

Günümüzde bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi anlamlı biçimde öğrenen, öğrendiklerini günlük yaşama 
uyarlayabilen, akla yatkın çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek esastır. Zaten bilgi teknolojileri çağında 
öğrencilerin interaktif uygulamalarla bilgiye erişimi sınırsızdır. Fakat öğretim ortamları yapılandırılırken 
öğrencilerin bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrenebilmeleri için onlara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları 
sunulmalıdır. Bireylerin doğal ortamdan doğru biçimde yaralanabilecekleri bilgiler anlamlandırmaları için 
coğrafya eğitiminin önemi kaçınılmazdır. Coğrafya eğitiminde de farklı öğrenme ve öğretme yöntemlerinin 
kullanılması kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir. Bu çalışmada, coğrafya öğretiminde hidrografya konularının 
öğretiminde öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan veren aktif öğrenme yaklaşımının öğrenci 
başarı üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma sorusu “Hidrografya konularının 
öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının uygulandığı ve uygulanmadığı grupların akademik başarı erişileri 
arasında nasıl bir fark vardır?” şeklinde yapılandırılmıştır. Araştırmada ön test – son test kontrol gruplu 
deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya Ankara ili Çankaya ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda 69’u deney 
grubu, 63 kontrol grubu olmak üzere toplamda 132 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacı tarafından hazırlanan akademik başarı testi kullanılmıştır.  Araştırmanın uygulama sürecinde 
kontrol grubunda dersler geleneksel öğretim ile yürütülmüş, deney grubunda ise aktif öğrenme temelinde 
hazırlanmış ve kapsam geçerliği yapılmış çalışma yapraklarından oluşan bir öğretim dizini temelinde 
yürütülmüştür. Uygulamada Kavram haritaları, Vızıltı grupları, A'dan Z'ye Öğrendiklerim, Bilgi çantası gibi 
işbirlikli öğrenmeye dayalı yöntemler kullanılmıştır. Her iki gruba da uygulama öncesi ve sonrasında akademik 
başarı testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 
analizinde t-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ön test akademik başarı puanları açısından aktif 
öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubunun puanları ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol 
grubunun puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak son test akademik başarı puanları 
açısından aktif öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubunun puanları ile geleneksel öğretimin 
uygulandığı kontrol grubu puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Buradan 
araştırma sonucu olarak aktif öğrenme yaklaşımının öğrencilerin coğrafya dersi akademik başarıları üzerinde 
geleneksel yöntemden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca dayanarak coğrafya öğretmenleri 
derslerinde aktif öğrenme yaklaşımından faydalanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aktif Öğrenme, Akademik Başarı, Hidrografya, Coğrafya Eğitimi. 

THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING ON STUDENT SUCCESS IN TEACHING HYDROGRAPHY 

Abstract 

Nowadays, it is essential to educate individuals who do not memorize information but who can learn the 
meaningful knowledge, adapt what they learn to daily life and produce plausible solutions. In the age of 
information technology, students have unlimited access to information through interactive applications 
already. However, in structuring teaching environments, students should be given opportunities to learn by 
doing so that they can learn the meaningful knowledge. The importance of geography education is 
inevitable for the individuals to make sense of the information that they can benefit from the natural 
environment correctly. The use of different learning and teaching methods in geography education also 
supports permanent learning. In this study, it is aimed to examine the effect of active learning approach on 
student achievement which enables students to learn by doing in the teaching of hydrography subjects in 
geography teaching. For this purpose, the research question was structured as ‘’ What is the difference 
between the academic achievement of the groups in which active learning approach is applied and not 
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applied in teaching hydrography subjects? ”.In the study  Pre - test post - test experimental design with 
control group was used. A total of 132 students, 69 of whom were experimental groups and 63 control 
groups, participated in the study in a secondary education institution in Çankaya district of Ankara. 
Academic achievement test prepared by the researcher was used as data collection tool. In the application 
process of the research, the lessons were conducted with traditional teaching in the control group and an 
instruction consisting of the worksheets prepared on the basis of active learning and the content validity 
was conducted in the experimental group. In the application, cooperative learning methods such as Concept 
maps, Buzz groups, Learning from A to Z, Information bag were used. Academic achievement test was 
applied to both groups before and after the application. The data obtained were analyzed using SPSS 
package program. T-test was used to analyze the data. According to the findings of the study, no significant 
difference was found between the scores of the experimental group in which active learning approach was 
applied and the control group in which traditional teaching was applied in terms of pre-test academic 
achievement scores. However, in terms of post-test academic achievement scores, a significant difference 
was found between the experimental group and the control group in which traditional teaching was applied 
in favor of the experimental group. As a result of this research, it has been concluded that active learning 
approach is more effective than traditional method on academic achievement of geography students. Based 
on this result, it is suggested that geography teachers should benefit from active learning approach in their 
courses. 

Keywords: Active Learning, Academic Achievement, Hydrography, Geography Education. 

Giriş 

Eğitim ve öğretim kavramlarının anlamı yıllar içinde değişim göstermiştir. Kitaplarda yazan bilginin 
ezberlenmesi veya olduğu gibi kabul edilmesi şeklindeki eski tanımlar bırakılmıştır. Ezberlenen ama 
kullanılamayan, farklı bilgilere entegre edilemeyen bilgi istenmemektedir. Günümüz teknoloji çağının 
ihtiyaç duyduğu insan profilinin bilgiyi edinmesi, bu bilgiyi kullanması, dönüştürmesi, ihtiyacını 
karşılayacak şekilde zenginleştirerek değerlendirmesi beklenmektedir. “Bilgi Çağı” olarak da 
adlandırdığımız günümüzde sadece öğrenmek artık yetmemektedir; araştıran, sorgulayan, uygulayan ve 
yeni bilgiler üreten insanlara ihtiyaç vardır. Bu sebeple öğrenme – öğretme sürecini düzenleyici, 
öğrenmenin kalitesini artırıcı teori ve modellere ihtiyaç duyulmuştur. 

Aktif öğrenme düşüncesi , yüzyılın başından beri çeşitli araştırmacılar tarafından zaman zaman dile 
getirilen ancak özellikle son 20 – 30 yıl içerisinde bilinirliği ve önemi artan  bir öğrenme alanı olmuştur. 
Bunun başlıca nedenleri arasında öğrenme anlayışında 1970’lerden sonra meydana gelen değişimler, bilgi 
çağında yaşıyor olmamız nedeniyle yaşam boyu öğrenmeye duyulan gereksinim, geleneksel öğrenimin 
yetersizliği ve aktif öğrenmenin diğer öğrenme süreçlerine göre daha yeterli oluşu sayılabilir (Ercan, 2004). 

Bu çalışmada, coğrafya öğretiminde hidrografya konularının öğretiminde öğrencilerin yaparak 
yaşayarak öğrenmesine imkan veren aktif öğrenme yaklaşımının öğrenci başarı üzerine etkisini incelemek 
amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma sorusu “Hidrografya konularının öğretiminde aktif öğrenme 
yaklaşımının uygulandığı ve uygulanmadığı grupların akademik başarı arasında nasıl bir fark vardır?” 
şeklinde yapılandırılmıştır. Elde edilen veriler, coğrafya öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının 
uygulanabilirliği bakımından olumlu sonuçlar ihtiva etmesi açısından önem arz etmektedir. 

Aktif Öğrenme Nedir? 

Dr. Mc. Neil ve Wiles ‘ın hatırda tutma konusunda yaptığı bilimsel araştırmalar (1990) anlatım 
yönteminin hatırda tutma bakımından %5, okuma yönteminin %10, işitsel materyaller kullanma 
yönteminin %20, gösterme yönteminin %30, görsel materyaller kullanma ve bu materyalleri yorumlama 
yönteminin %50, tartışma yönteminin %70, yaparak öğrenme yönteminin %75, öğrendikleri farklı biçimde 
kullanma ve başkalarına öğretme yönteminin de %90 oranında etkiye sahip olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır (Yavuz, 2005 ). 

Beynimizin bilgiyi alması ve saklaması tıpkı bilgisayarın bilgiyi saklamasına benzer. Öncelikle 
açılmalıdır ki bilgi alınsın ve depolanabilsin. Alınan bilgiler arasında bağ kurulduğunda ve bu bilgiler 
kullanıldığında anlamlandırma daha güçlü gerçekleşmekte ve bilginin hafızada kalıcılığı da artmaktadır. 
Test edilen, özetlenen, başkalarına açıklanan veya üzerinde tartışılan bilgi kaybedilmez ve daha iyi bir 
öğrenme gerçekleşir. 

Eğitimde öğretme - öğrenme sürecini açıklamaya ve öğrenmenin miktarı ve kalitesini arttırmaya yönelik 
bir çok teori ve model geliştirilmiştir. Araştırmacıların, özellikle 1980’lerden sonra daha da önem kazanan 
ve temelini John Dewey’in öğrenci merkezli eğitim düşüncesinden olan ”Etkin (Aktif) Öğrenme Yaklaşımı” 



 
 

423 
 

üzerinde yoğunlaştıkları gözlenmektedir. Bu görüşe paralel olarak, Bloom öğrencinin öğrenme sürecindeki 
etkin rolünü vurgulamış ve kalıcı öğrenme ile etkin katılım arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Öğrencinin 
etkin katılımını savunan Tyler da öğrenilecek bilginin öğrenci tarafından bizzat üzerinde çalışarak 
öğrenilmesinin önemini belirtmiştir ( Şahinel, 2003 ). 

Aktif öğrenme düşüncesi çeşitli yazalar tarafından dile getirilmiş. Montessori (Lillard) öğrencilerinden 
neyi öğrenmek istediklerine kendilerinin karar vermesini, Dewey bilginin öğrenci tarafından keşfedilmesini 
tavsiye etmektedir. Bu düşüncelere oldukça değer verilmesi, aktif öğrenme kavramının gelişmesi, ona yeni 
anlamların yüklenmesi, bu düşüncelerin doğruluğuna ilişkin deneysel kanıtların toplanması ve pratiğe 
dökülmesi son 20-25 yıl içinde olmuştur ( Vural, 2004 ). 

Aktif öğrenme, öğrencilerin aktif olarak sürece dahil edildiği, pasif alıcılar olmaktan çıkıp kendi 
yaşamlarını şekillendiren ve bunun sonucunda öğrenen bireylere dönüştüğü öğrenme süreçleridir. Aktif 
öğrenmede öğrenciler sınıfta oturup dinlemekten daha fazla şeyler yapmalı; öğrendiklerini okumalı, 
yazmalı, konuşmalı, tartışmalı, geçmiş yaşantıları ile ilişkilendirmeli, günlük yaşamında uygulamalı ve 
problem çözmelidir. Öğrenci analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek bilişsel davranışlar sergilemelidir 
( Güngördü, 2006). 

Aktif öğrenme; 

-  Deneysel öğrenme 

- Görme, duyma ve yapma 

- Çoklu ortam 

- İşbirliği 

- Olumlu güdeleme 

- Düşük stres ve 

- Eğlenceden oluşur. 

Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin 
çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel 
işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir ( 
Açıkgöz, 2007 ). 

Aktif öğrenmenin tanımı incelendiğinde ilk kısmında “öz düzenleme” , ikinci kısmında ise “aktif bilgi 
işleme” kavramlarının vurgulandığı görülmektedir. 

Öz düzenleme, öğrenenlerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu kendilerin taşıması ve kendi 
öğrenme süreçlerine dair kararları kendisi vermesidir. Öz düzenleme yapan bireyler neyi, nasıl, hangi 
çevrede öğrenecekleri, zamanlarını nasıl kullanacakları, bir başkasından yardım isteyip isteyemeyecekleri, 
güdüsüz ve öğrenmeyi istemiyor oldukları zaman ne yapacakları gibi kararları kendileri alırlar. 

Aktif bilgi işleme, zihnin aktif olarak kullanılmasını, üst düzey karmaşık düşünme süreçlerinin harekete 
geçirilmesini gerektirir. Öğrenenler kendilerine sunulanların pasif alıcısı değildir, onları ezberlemeye 
çalışmazlar ve bilgiye yüzeysel olarak bakmazlar. Tersine derinlemesine düşünürler, iyice kavramaya 
çalışırlar. Aktif öğrenme, öğrenenin anlam çıkarmasını, bilgiyi keşfetmesini, derinlemesine anlamasını 
gerektirir. Aktif öğrenmeye göre, öğrenme sürecinin en değerli anları “Aaa!Tamam!Şimdi anladım.” 
dediğimiz anlardır. 

Aktif Öğrenmenin Kuramsal ve Felsefi Temelleri 

Aktif öğrenme felsefi olarak varoluşculuk ve pragmatizm akımlarına dayanır. Varoluşculuk akımına göre 
eğitimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Her bir öğrencinin kendi değerler sisteminin; özgürce ve 
yetişkinlerin zorlaması olmaksızın gerçekleştirmesine izin vermeli ve yardımcı olunmalıdır. Pragmatizme 
göre eğitimde çıkış noktası konu değil çocuktur. Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim yaşama 
hazırlıktan ziyade eğitimin kendisidir. Dolayısıyla çocuğun etkin katılımı önemlidir. Yaparak, yaşayarak 
öğrenmenin bir yeri vardır.  
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Aktif öğrenmenin kuramsal temelleri ise yapısalcı öğrenme kuramı ile bilişselciliğe dayanır. Bilişsel 
kuram öğrenmeyi sadece gözlenebilen davranış değişiklikleri olarak değil, içsel bir süreç olarak görür ve 
öğrenenin zihinsel süreçlerle bilgiyi işleyerek kendine özgü yapılar ortaya çıkardığını savunur. 
Yapılandırmacılık bir bilme kuramı olarak bilginin ve öğrenmenin doğası üzerinde durur. Buna göre bilgi, 
duyularımızla ya da çeşitli iletişim kanallarıyla edilgin olarak alınan ya da dış dünyada bulunan bir şey 
değildir. Tersine; bilgi, öğrenen tarafından yapılandırılır, üretilir. Yapılar, kişiye özgüdür. 

 

Aktif Öğrenmenin Özellikleri 

Öğrenme, öğrencilerin fikri katılımını ve uygulamasını gerektirir. Kendi başına açıklama ve gösterim, 
uzun süreli öğrenmeyi sağlamaz. 

Öğrenme etkin olduğunda, işin çoğunu öğrenciler yapar. Beyinlerini kullanırlar, fikirleri düşünürler, 
problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar. 

Aktif öğrenme hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir. Öğrenci sıklıkla sırasından uzakta, 
hareketli ve yüksek sesle düşünür. 

Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, görmek, onunla ilgili sorular sormak, başkaları ile görüş alış 
verişinde bulunmak gerekir. Bütün bu eylemler “yapmak” demektir. 

Öğrenciler en iyi yaparak öğrenirler. O halde sınıfınızı canlandırarak, öğrencilerinizi neşelendirerek ve 
ferahlatarak öğrenmeyi aktif duruma getirmeniz gerekmektedir. Bu amaçla ilk olarak öğretmenin nasıl 
gerçekleştiğini anlamamız gerekir. 

Aktif öğrenme; öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmalarına yardımcı olmakla birlikte, onların kararlı 
tahminler yapmalarını ve konu ile ilgili kişisel ilişkilerini ve kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktadır. 

Aktif öğrenme ezberciliği önlemekte; araştırmacı, yaşam boyu öğrenen, eleştirel düşünceye sahip, 
yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesini sağlamaktadır. 

Aktif öğrenme ‘’Öğrenmeye aktif katılım’’ ı aşan bir kavramdır. Aktif öğrenme için aktif katılım gerekli, 
ancak yeterli değildir. 

Aktif öğrenme, aktif katılımın göstergeleri olan soru sorma, açıklama yapma vb. davranışların yanı sıra 
öğrenme sürecini planlama, gözden geçirme gibi etkinlikleri de içermektedir ( Vural, 2004 ). 

Aktif öğrenmenin avantajları şöyle sıralanabilir; 

- Etkililik 

- Ekonomiklik 

- Kullanışlılık 

- Beynin çalışmasına uygunluk 

- Öğrenme – öğretme anlayışındaki yeniliklere uygunluk 

- Çağın gerektirdiği insanı yetiştirebilme 

- Diğer modellerin uygulanmasını kolaylaştırma. 

Konfüçyüs’ün ‘’Ne duyduysam, unuttum. Ne gördüysem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlatırım’’ sözünü 
aktif öğrenmeye uyarlarsak; 

Sadece duyarsam unuturum. 

Sadece duyar ve görürsem, hatırlarım. 

Duyar, görür, ilgili sorular sorar veya tartışırsam, anlamaya başlarım. 

Duyar, görür, sorar, tartışır ve yaparsam, bilgi ve beceri kazanırım. 

Duyar, görür, sorar, tartışır, yapar ve başkasına öğretirsem, iyice öğrenirim ( Vural, 2004 ). 

Aktif öğrenme yaklaşımını etkili bir şekilde kullanan öğretmenler, bu stratejinin yararlarını şu şekilde 
belirtmektedir: 

- Yavaş öğrenenlere ve üstün yetenekli öğrencilere daha çok zaman ayırmak 
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- Öğrencilerin özdenetim geliştirme yollarını desteklemek 

- Sınıf içi ve dışındaki olumsuz davranışları azaltmak 

- Yeni öğretmenlere sınıf yönetiminde yardımcı olmak 

- Dışsal pekiştireçlerden içsel pekiştireçlere geçişi sağlamak 

- Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak ( Koç, 2000 ). 

Aktif Öğrenmede Kullanılabilecek Öğretimsel İşler 

Öğretimsel işler, bir anlamda öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin içeriğini oluşturmaktadır ve çok 
çeşitli alanlarda ve konularda uygulanabilmektedir. Öğretimsel işlerden bazıları şunlardır: 

- Alan gezileri 

- Birine öğretme 

- Bulmaca 

- Çalışma yaprağı 

- Değerlendirme 

- Deney 

- Gazete çıkarma 

- Gözlem 

- Karşılaştırma 

- Kavram haritası oluşturma 

- Koleksiyon yapma 

- Mektup yazma 

- Örnek olay analizi 

- Özetleme 

- Poster / afiş hazırlama 

- Slogan bulma 

- Şiir / öykü yazma 

- Tersini yapma 

- Yanlışları ve nedenlerini bulma 

- Yazma  ( Açıkgöz , 2005) 

Aktif Öğrenme Teknikleri 

Aktif öğrenmenin yaşama geçirilmesi, düşüncelerinin uygulanması, öğrencilere gerçek anlamda aktif 
öğrenme fırsatlarının sağlanabilmesi için uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi gerekir. 

Hangi tekniğin kullanılacağına; işlenen konuya, öğrenci özelliklerine, eldeki malzemelere, ulaşılmak 
istenen amaca göre karar verilir. Aktif öğrenme tekniklerinden bazıları şunlardır: 

- A’dan Z’ye öğrendiklerim 

- Akvaryum 

- Beyin fırtınası 

- Bilgi çantası/ Kese kâğıdı 
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- Değerlendirme yaprakları 

- Doğru mu? Yanlış mı? 

- Eğitimsel oyunlar 

- Karşılıklı öğretim 

- Kartopu 

- Katılıyorum / Katılmıyorum 

- Kavram ağı 

- Örnek olay inceleme 

- Panel / Münazara / Forum /Açıkoturum 

- Problem çözme 

- Rol yapma 

- Sandviç 

- Son sözler 

- Soru ağı 

- Tereyağ – Ekmek 

- Tombala 

- 3 – 2 – 1 

- Vızıltı grupları 

- Zihinsel haritalama 

- Zincir harita ( Açıkgöz , 2005) 

Aktif Öğrenme Yaklaşımının Sınırlılıkları  

Yukarıda açıklanan tüm olumlu özelliklere ve kalıcı öğrenmeye dair getirilerine rağmen aktif öğrenmede 
de sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu sınırlılıkların aşılabildiği ortamlarda aktif ve katılımcı öğrenme ortamları 
oluşabilmektedir. 

- Aktif öğrenmenin geleneksel öğrenmeye göre daha fazla zaman alıyor olması 

- Öğrencilerin güdüsüz olması durumunda etkinliklere katılmak istememeleri 

- Geleneksel öğrenme yaklaşımının rahatlığına alışmış öğrencilerin sorumluluk almaktan kaçmaları 

- Öğretmenleri aktif öğrenme tekniklerini usta bir şekilde uygular duruma getirmek için 
öğretmenlerin yeterince eğitilmemesi 

- Aktif öğrenmenin öğretmenin görevini azaltacağı düşüncesi 

- Aktif öğrenme yaklaşımı için uygun sınıf ortamlarının olmaması 

- Aktif öğrenme eğitimi almamış öğretmenlerin yöntemi uygulamada zorlanması ve bunun 
sonucunda da bu yaklaşımı kullanmaktan vazgeçmesidir ( Aydede, 2006). 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada deneysel modellerden “ ön-test – son-test kontrol gruplu model“ kullanılmıştır. Modelin 
simgesel görünümü ( Karasar, 1998:97 ) şöyledir: 
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Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü 

Gruplar  Ön-test  Son-test 

Deney Grubu R O X O 

Kontrol Grubu R O  O 

 

R: Grup şans yöntemiyle seçildi 

X: Denel işlem 

O: Gözlem 

 

Araştırmaya Katılan Öğrenciler 

Uygulama, Ankara ili Çankaya ilçesinde bir meslek lisesinde üç hafta süre ile 7 ders saati içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. Deney grubu 45 kız 4 erkek olmak üzere toplam 49 öğrenci; kontrol grubu 30 kız 15 
erkek öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrenciden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Ön-test – son-test kontrol gruplu modelde yansız atama ile belirlenen deney ve kontrol gruplarına deney 
başlamadan, bir kez de deney bittikten sonra “hidrografya konuları” ile ilgili başarı testi uygulanmıştır. 
Öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek için ünite ile ilgili başarı testi geliştirilmiştir. Bu test 
geliştirilirken önce ünite analizi yapılmış, hedef ve davranışlar belirlenmiştir. Sonra testin kapsam 
geçerliliği dikkate alınarak 40 soruluk çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular için iki 
öğretim üyesinin görüşü alınmış, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Ankara ili Çankaya ve Keçiören 
ilçelerindeki okullarda bu konuyu bir yıl önce görmüş olan toplam 110 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama 
sonucunda testi oluşturan maddelerle ilgili analiz tablosu oluşturulmuş, sorular P= Güçlük indeksi , D= 
Ayırtedicilik indeksi açısından değerlendirilmiştir . 

Madde güçlüğü, sorulara doğru cevap veren öğrencilerin sayısının o soruya cevap verenlere oranıdır. 
Güçlük düzeyi 0’a yakın olan sorular zor, 1’e yakın olan sorular kolay olarak tanımlanmıştır. Güçlük indeks 
değeri .30 - .70 arasında olan 23 soru, .30’dan küçük 5 soru ve .70’den büyük 12 soru belirlenmiştir.  

Ayırtedicilik indeksi, her bir maddenin toplam puanla ilişkisini belirtir. Madde ile toplam puan arasında 
düşük korelasyon varsa ayırtedicilik düşük, yüksek korelasyon varsa madde ayırtediciliği yüksektir. 
Ayırtedicilikindeksi .19’un altında olan ve aynı zamanda güçlük indeksi .70’den büyük olan sorular testten 
çıkarılmış, yerine yeni sorular eklenmiştir. Diğer sorulardan gerek görülenlerde ise soru kökü veya 
çeldiricileri düzenlenerek testte kullanılmıştır. 

Başarı testinin ön uygulaması sonucunda öğrencilerin aldıkları puanlar sıralanmış, başarı testinin 
varyans (Sx²) ve standart sapma (S) değerleri ve bu verilerden yararlanarak testin KR₂₀= güvenirlik 
katsayısı hesaplanmıştır. 

Standart sapma, bir dizi ölçümün gösterdiği değişimin en güvenilir ölçüsüdür(Güngördü, 1997:52 ). 
Ölçümler arasındaki farklar çoğaldıkça dağılma ölçülerinin değeri büyük, ölçümler arasındaki farklar az ( 
homojen ) ise dağılma ölçülerinin değeri 0’a yakın olur. Başarı testinin ön uygulamasında elde edilen 
ölçümlerin standart sapması 4.21 olarak belirlenmiştir. 

Varyans ise standart sapmanın karesidir ve başarı testinin ön uygulamasında elde edilen ölçümlerin 
varyansı 23.02 olarak belirlenmiştir.  
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KR20 güvenirlik katsayısı bir defa uygulanan bir ölçme aracının iç tutarlık ölçüsünü veren bir güvenirlik 
katsayısıdır. KR20 güvenirlik katsayısı aynı özelliği ölçmek için yazılan maddeler arasındaki benzerliğin 
veya paralelliğin bir derecesini ifade eder. Buna göre araştırmanın ön uygulamasında kullanılan başarı 
testinin KR20 güvenirlik katsayısı hesaplanırsa; KR20 = .9810 gibi oldukça yüksek bir değer göstermiştir. 

Başarı testi, deney ve kontrol gruplarına öntest ve sontest olarak kullanılmıştır. Deney ve kontrol 
gruplarına ait öntest ve sontest sonuçları t-bağımlılık testi ile irdelenmiştir. t-Bağımlılık Testi, aynı yığından 
seçilmiş iki örneğe farklı iki işlem uygulandığında ortaya çıkan sonuçları irdelemede kullanılmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri ve Uygulanması 

Araştırma sırasında deney grupları aktif öğrenme etkinlikleri yapmışlardır. Aktif öğrenme 
etkinliklerinin öğrenciler için yeni olması nedeniyle etkinlikler için gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kontrol 
gruplarında ise aynı konular anlatım, soru cevap gibi geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. 

Deney gruplarında yöntem ve teknik olarak sözel anlatım, A’dan Z’ye Öğrendiklerim, Bilgi çantası, 
Kavram haritaları, Vızıltı Grupları, Çalışma Yapraklarından  yararlanılmıştır. 

A’dan Z’ye öğrendiklerim.   “A’dan Z’ye Öğrendiklerim” etkinliği, öğrencilerin öğrendiklerini alfabenin 
her harfini temel alarak yazmalarını sağlayan bir etkinliktir ( Yavuz , 2005:87 ). Bu etkinlikte öğrenciler 
konu boyunca öğrendiklerini tekrar gözden geçirerek alfabenin her harfiyle ilgili bir tanım veya cümle 
yazmaya çalışırlar. Bu etkinlik, uygulamanın bittiği son derste tekrar ve değerlendirme  amacıyla 
kullanılmıştır. 

Bilgi çantası.    Önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü oluşturmak veya yeni öğrenilenleri 
değerlendirmek amacıyla kullanılan bir etkinliktir. Renkli kartondan yapılan bilgi çantası sınıf panosuna 
asılarak öğrencilerden konu ve kavramlarla ilgili öğrendiklerini küçük kâğıtlara yazarak bu kutunun içinde 
biriktirmeleri istenmiştir. Daha sonra kutu içinde biriken kâğıtlar boşaltılarak yazılanlar okunup 
değerlendirilmiştir. 

Kavram haritaları.    Öğrenim sürecinin her aşamasında kullanılabilen bir tekniktir. Kavram haritaları, 
“bir temel kavram etrafında, bu temel kavramla ilişkili diğer kavramları ve bunların birbiriyle olan 
ilişkilerini gösteren grafiksel yapılardır” veya “bilginin daha uzun süre hatırlanması ve daha verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi için grafiklerle temsil edilmesi yöntemidir” şeklinde tanımlanabilir ( MEB; 
TTKB,2005:46 ). 

Vızıltı grupları.    Küçük öğrenci grupları, verilen bir problem, soru ya da konu üzerinde görüşme 
yaparlar. Öğrencilerden bir hipotez geliştirmeleri ya da konu ile ilgili bir örnek bulmaları gibi işler 
istenebilir. Daha sonra grup sözcüleri aracılığı ile sonucu sınıfa sunarlar. Sunum, bazen sözcüler aracılığı ile 
sırayla bazen de büyük grup tartışması içinde yapılabilir ( Açıkgöz, 2006). 

Çalışma yaprakları.    Çalışma yaprakları; bir konunun uygulanması aşamasında öğrencilerin yapacağı 
etkinliklere yol gösteren kâğıtlardır. 

Teknik donanım ( bilgisayar – projeksiyon ).    Derslerin işlenmesi esnasında uygun yerlerde 
bilgisayar ve projeksiyon yardımıyla konular görselleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece anlatılan konular 
örneklendirilerek daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

 Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler bilgisayarda SPSS İstatistik Programı kullanılarak 
çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi amacıyla Aritmetik ortalama, Standart sapma, t testi ve iki faktörlü 
Anova kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın probleminin analizinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin coğrafya dersi Hidrografya 
konuları başarı puanlarının gruplara (deney - kontrol), ölçümlere (ön-test , son-test) ve bunların ortak 
etkisine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Öğrencilerin Hidrografya ünitesi başarı testinden 
aldıkları ön-test - son-test ortalama puan ve standart sapma değerleri şöyledir: 

 

 

 



 
 

429 
 

 

Öğrencilerin Hidrografya Konuları Başarı Testinden Aldıkları Öntest-Sontest Ortalama Puan Ve 

Standart Sapma Değeri 

 

Tablodan da görüldüğü üzere, aktif öğrenme temelli bir modelin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin 
deney öncesi Hidrografya konuları başarı testi ortalama puanı Χ =13.48 iken, bu değer deney sonrasında Χ 
=20.92 olmuştur. Öğretmen merkezli programın (düz anlatım, soru-cevap) uygulandığı kontrol grubundaki 
öğrencilerin aynı puanları sırasıyla Χ =14.83 ve Χ =17.59’dir. Buna göre hem aktif öğrenme temelli bir 
modelin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin hem de öğretmen merkezli programın uygulandığı kontrol 
grubu öğrencilerinin Hidrografya konuları  başarı düzeylerinde bir artış meydana gelmiştir. 

Öğrencilerin Hidrografya konuları başarıları ile ilgili olarak, öntest – sontest ortalama başarı puanları 
arasında anlamlı bir fark vardır. F(1-89)= 84,734; p 0.05  . Bu bulgu, grup ayrımı yapmaksızın öğrencilerin 
Hidrografya konuları başarılarının uygulanan öğretim modeline bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. 
Aktif öğrenme temelli bir model ve öğretmen merkezli öğretim (düz anlatım, soru-cevap) yöntemlerini 
uygulamanın öğrencilerin başarılarını artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. 
Öğrencilerin Hidrografya konuları başarılarında gözlenen bu farklılıkların öğrenci merkezli bir model olan 
aktif öğrenme yaklaşımından kaynaklandığı söylenebilir. Hidrografya konuları testi puanlarında deney 
öncesine göre daha fazla artış gözlenen aktif Öğrenme yaklaşımının, öğretmen merkezli öğretim 
yöntemlerine göre öğrencilerin başarılarını artırmada daha etkili olduğu görülmektedir. 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Hidrografya Ünitesine İlişkin Öntest-Sontest Başarı Puanlarını 

Gösteren Diyagram 

 

Sonuç ve Tartışma 

Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin, öğrencilerin coğrafya dersinde başarısını artırma konusunda 
etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, aktif öğrenmenin öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu 
göstermektedir. Sontest sonuçlarına göre ise doğru yanıtların ortalaması deney grubunda 20,92 olurken, 
kontrol grubunda 17,59’a ulaşmıştır. Bu da aktif öğrenme teknikleriyle işlenen dersin öğrenci başarısı 
üzerindeki olumlu etkisini desteklemektedir. Bu kapsamda yukarıda yer alan sonuçlardan da yola çıkarak 
şu önerilerde bulunulabilir: 
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Ezbere dayalı geleneksel yöntemler yerine öğrenci odaklı yöntemler kullanmak, öğrenci başarısını 
olumlu yönde etkilemektedir. Başarının yükselmesi de öğrencinin derse karşı olumlu tutum geliştirmesini 
sağlamaktadır. Derslerde aktif öğrenmede yararlanılan öğretimsel faaliyetlerden uygun olanları 
kullanılarak öğrenciler aktif öğrenmeye alıştırılmalıdır.  

Aktif öğrenme yöntemlerinin rahatlıkla uygulanabilmesi için okullarda uygun koşulların sağlanması 
gerekir. Coğrafya sınıfı veya laboratuarının olması, sınıf düzenlerinin daha esnek bir özellik kazanması, 
gerekli doküman, teknolojik araç gereç ve imkânların sağlanması gerekir. 

Öğrenci başarısı değerlendirilirken klasik sınav stilleri yerine bulmaca, kavram haritası hazırlama, afiş 
hazırlama, sunu hazırlama, şiir yazma, slogan bulma, proje hazırlama gibi farklı yöntemler kullanılabilir. 
Böylece öğrenci hem farklı özellikleri ile değerlendirilebilir, hem de sınav kaygısı taşımayan öğrencinin 
derse olan ilgi ve tutumu olumlu yönde etkilenebilir. 
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DOĞAL ORTAMIN MODELLENMESİ İLE COĞRAFYA EĞİTİMİ 

Doç. Dr. Ahmet ATASOY, Uşak Üniversitesi, ahmet.atasoy@usak.edu.tr  

Özet 

Bu çalışma, jeomorfomatik olarak adlandıran aletin tanıtımı yapmak ve bunun coğrafya eğitiminde ne tür 
katkılar sağlayacağını araştırmaya yöneliktir. Fay tipleri, arazi bindirmesi, yaklaşan – uzaklaşan levha 
hareketleri, horst-graben sistemleri, yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan şekiller gibi birçok modelin 
oluşmasını sağlayan jeomorfomatik aletin,  prototipi yapılmış ve şekillerin oluşum tasarımı planlandığı 
sonuçlanmıştır.  

Morfomatik aleti yaklaşık 1,5 m yükseklik, 1.5 metre genişlik ve 1 m genişliğe sahiptir. Değişik renkte 
toprakların konulduğu bölüm ise yaklaşık olarak 1 metre uzunluk ve yarım metre genişlikten oluşmaktadır. 
Temsili levha olarak kabul edilen tabakaların birbirine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşmasını sağlamak için 
aletin her iki tarafında mengeneler yerleştirilmiştir. Diğer taraftan horst ve graben sistemlerinin oluşmasını 
sağlamak için asıl platformun alt tarafında da 10 cm aralıklarla iki adet mengene kullanılmıştır. Alt 
mengenelerin de yavaş yavaş açılmasıyla toprağın sıkıştırılmasıyla oluşan temsili tabakaların aşağı doğru 
kırılarak horst ve graben sistemi oluşmaktadır. Modellemenin karşıdan rahatlıkla izlenebilmesi için 3 mm 
kalınlıkta saydam cam kullanılmıştır.  

Coğrafya eğitimine görsel malzeme oluşturmak ve anlatılan konuların tam anlaşılmasını sağlamak 
amacıyla yapılan jeomorfomatik aleti öğrencilere tanıtımı yapılmış olup, hedeflenen yer şekillerinin tam 
olarak anlaşılması sağlanmıştır. İşlevselliği olan morfomatik gibi aletlerin yaygınlaşmasını sağlayarak 
coğrafya eğitimine katkı sağlamak ve coğrafya eğitimini zevkli hale getirmek bu çalışma varılmak istenilen 
bir hedeftir.  

Doğal bilimlerin tamamında olduğu gibi Coğrafya öğretiminde birçok araç-gereç ve materyal 
kullanılmaktadır. Bunlar kitaplar, haritalar, küreler, tablo ve grafikler, fotoğraflar, modeller, doğal kaynaklar, 
dergiler ve kasetler slaytlar, televizyon programları, müzik gibi görsel işitsel materyaller, sanat eserleri, 
maketler, çalışma kağıtlarıdır. Eğitim teknolojisindeki gelişmelere öğretim araç-gereçlerinin kullanımı eğitim 
açısından öğretmene, öğrenciye, dersin işlenişine ve eğitimin genel ve özel hedeflerine ulaşma bakımından 
birçok faydayı sağlamaktadır. Çok geniş yelpazesi bulunan Coğrafyacıların öğretim sürecinde aktif olabilmesi 
için bu kaynaklarından yeterince faydalanması gerekmektedir.  

İmkânlar ölçüsünde bir prototipi üretilip, patent işlemleri başlatılan jeomorfomatik aletinin eğitim-
öğretim faaliyetlerinde etkili olabilmesi yaygınlaştırması gerekmektedir. Manuel çalışılabilen aletin yaygın 
olabilmesi için öncelikle çeşitli motorların takviye edilmesi gerekmektedir. Jeomorfomatik uygulamalarının 
yaygınlaşması halinde yer şekillerinin oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili daha etkili bir eğitim ve öğretim 
faaliyetinin olabileceği öngörülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Morfomatik, morfoloji, tektonizma, modelleme, Coğrafya eğitimi  

GEOGRAPHY TEACHING THROUGH MODELLING NATURAL ENVIRONMENT 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the device called as morphomatic and investigate how this device 
will contribute to geography teaching. A prototype of the morphomatic device that enabled to form many 
models such as fault types, land overlapping, converging-receeding plate motions, horst-graben systems and 
the shapes formed as a result of ground water drawdown was produced and the formation designs of the 
shapes  were resulted as they were planned.  

Morphmatic is a device with approximately 1,5 meters of height, 1,5 meters of width and 1 meter of depth. 
The part that different colours of soil are put has about 1 meter height and half meter width. Clamps were 
replaced in both sides of the device so that the layers regarded as representative plates can converge to each 
other and receed from each other. In addition, two clamps were used with 10 cm intervals at the bottom of the 
main platform in order to form horst and graben systems. Horst and graben system is formed when the 
representative layers formed by firming the soil curl downwards after the lower clamps open slowly. Clear 
glass with 3 mm density was used so that the modelling can be watched easily.  

 Morphomatic device produced in order to create a visual material for geography teaching and provide a 
complete understanding of the topic was introduced by the students and the target georaphical formations 
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were completely understood. Contribution to geography teaching by making the functional devices such as 
morphomatic widespread and making the geography teaching enjoyable are targets of this study.  

As in all natural sciences, many tools and materials are used in Geography teaching. These are books, maps, 
spheres, tables and graphics, photographs, models, natural resources, magazines and cassettes slides, 
television programs, audiovisual materials such as music, artworks, models, worksheets. The use of 
instructional tools in the developments in educational technology provides many benefits in terms of education 
to the teacher, student, the course and the general and specific objectives of education. Geographers, who have 
a wide range, should benefit from these resources in order to be active in the teaching process. 

The geomorphomatic instrument, which has a prototype produced in accordance with the possibilities and 
patent processes have been initiated, should be effective in educational activities. In order for the manual tool 
to be common, various engines must first be reinforced. If geomorphomatic applications become widespread, 
it is foreseen that there will be more effective education and training activities related to the formation and 
development processes of landforms. 

Key Words: Morphomatic, morphology, tectonism, modelling, Georaphy teaching 

1. Giriş 

Çalışmanın bu bölümünde araç ve gereçlerin Coğrafya eğitim süreçlerine katkısını irdelemek amacıyla 
daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu sonuçların bir kısmı aşağıdaki 
sıralanmıştır.  

Öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikleri içeren  (Cleary, vd. 1976)  eğitim 
teknolojisi “problemlerin çözümü ve sorunların bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için 
gerekli insanları, fikirleri, ekipmanları ve organizasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir süreç” (Aect, 1977) 
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle eğitim teknolojisi; gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve 
teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne kavuşturan bir araç olduğu kabul edilmektedir (Gentry, 1987).   

Doğal bilimlerin tamamında olduğu gibi Coğrafya öğretiminde birçok araç-gereç ve materyal 
kullanılmaktadır. Bunlar ders kitapları, haritalar, küreler, tablo ve grafikler, fotoğraflar, modeller, doğal 
kaynaklar, dergiler, CD ve kasetler slaytlar, televizyon programları, müzik gibi görsel işitsel materyaller, 
sanat eserleri, çeşitli maketler, çalışma kağıtları gibi olarak sıralanabilir (Demiralp, 2007). Eğitim 
teknolojisindeki gelişmelere öğretim araç-gereçlerinin kullanımı eğitim açısından öğretmene, öğrenciye, 
dersin işlenişine ve eğitimin genel ve özel hedeflerine ulaşma bakımından birçok faydayı sağlamaktadır 
(Koşar vd, 2003, 43). Daugherty, çok geniş kanıt ve materyal yelpazesi bulunan Coğrafyacıların öğretim 
sürecinde aktif olabilmesi için bu kaynaklarından yeterince faydalanması gerektiğini savunulmaktadır 
(Lambert & Balderstone, 2000).   

Kuzu ve Yeşilyurt tarafından yapılan bir araştırmaya göre, eğitim-öğretimde araç ve gereç kullanmanın 
öğrenciye bilgi ve beceri kazandırdığı, ders verimini arttırdığı,  konunun işlenmesini zevkli hale getirdiği, 
eğitim ve öğretim sürecine çeşitlilik kattığı, doğal ortamı derslerle bütünleştirdiği, modelleme ile 
öğrenmenin daha etkili olduğu, derslere karşı ilgiyi arttırdığı, kalıcı öğrenmenin sağlandığı sonucuna 
varılmıştır (Kuzu ve Yeşilyurt, 2008).  Nalçacı ve Ercoşkun tarafından yapılan bir araştırmaya göre teknoloji 
destekli Sosyal Bilgiler eğitiminde daha başarılı sonuçlara ulaşıldığı tespit edilmiştir (Nalçacı, Ercoşkun, 
2005). Bakar tarafından yapılan “Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri” adlı 
çalışmada ise oyun ortamında ders işlemenin öğrencilerin ilgilerini çektiğini, derse karşı motivasyonlarını 
artırdığı sonucuna varmıştır (Bakar vd. 2008). Tarman ve Baytak’ın “Teknolojinin Eğitimdeki Yeni Rolü: 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bakış Açıları” adlı çalışmasında teknolojinin eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanları tarafından işlenmesi ve uygulaması gerektiği sonucu elde edilmiştir 
(Tarman ve Baytak, 2011). Hatta çağımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve geleceğe yönelik doğru 
planlamaların yapılabilmesi bakımından teknolojiyi kullanabilen ve her alanda teknolojik model 
geliştirilebilen gençlerin yetiştirilebilmesi eğitim öğretim sürecinin temel amaçları arasında olduğu 
belirtilmektedir (Kaya, 2008). Buna Öğretme-öğrenme sürecinin temel unsurlarından biri araç ve 
materyallerdir (Demiralp, 2007).  
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1.1.  Jeomorfomatik Aletinin Tanıtılması 

“Doğal Ortamın Modellenmesi ile Coğrafya Eğitimi” başlıklı bu çalışmada tarafımızdan tasarlanıp 
uygulama örnekleri yapılan aletin öncelikle tanıtılması gerekmektedir. Uzun uğraşların sonunda bir 
prototipi üretilen ve “jeomorfomatik” olarak adlandırılan alet, çok çeşitli bölmelerden oluşmaktadır. Bu 
bölmeler; taşıma ayakları (1),  hazırlık sehpası (2), iç gövde metalleri (3), mengeneler (4), mengene sapı (5), 
cam bölme (6),   iç bölme (7),   tabaka kanatları (8), tokmak (9), alt mengene haznesi (10),  alt mengeneler 
(11)’dir. Jeomorfolojik şekillerin öğretilmesi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bu alet, mengenelerin 
sıkıştırma veya sıkıştırılmış mengenelerin gevşetilmesi esasına dayanmaktadır (Şekil 1).  

Jeomorfomatik, 130 cm uzunlukta, 105 cm genişlikte ve 100 cm yükseklik ölçülerine sahip metal bir 
masa üzerine yerleştirilmiştir. Uygulamaların yapıldığı iç kısım ise 40 cm derinlik ve 35 cm genişliktedir. 
Uygulama alanının üç tarafı metallerle çevrelenmiştir. Ön tarafında ise oluşan şekillerin gözlenebilmesi için 
3 cm kalınlıkta kırılmaz cam yerleştirilmiştir. Kırılmaz cam sabit olmayıp isteğe göre çıkarılıp, 
takılabilmektedir. Levhaların yakınlaşması ve uzaklaşmasını sağlamak amacıyla yanlara 2 adet mengene 
yerleştirilmiştir. Yine malzemesinin yükselmesini veya alçalmasını sağlamak amacıyla alt kısmına 2 adet 
mengene daha bulunmaktadır. Jeomorfomatik, doğadan toplanan farklı renkteki toprak veya sedimentlerin 
yerleştirilmesi ile çalışmaktadır. Yerleştirilen malzemenin sıkışmasını sağlamak amacıyla sap ve metal 
kısmı bulunan sıkıştırma tokmağı bastırılmaktadır.  Araç kullanıma hazır hale getirildikten sonra 
gösterilmek istenilen şeklin mekanizmasına göre farklı mengeneler çevrilerek şeklin meydana gelişi adım 
adım izlenebilmektedir.  

Jeomorfomatik üzerinde çok sayıda deneme gerçekleştirilmiş olup başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
uygulamalar arasında dağ olumu, rift oluşu, horst-graben oluşu, ters fay, normal fay, bindirme, çapraz 
tabaklanma,  basınçlı Akifelerin teşekkülü, yeraltı suların çekilmesiyle oluşan obrukların modeli 
oluşturulmuştur. Oluşan bu modellerin profilleri çam ekrana yerleştirilen aydınger kağıdı vasıtasıyla 
profilleri de çizilebilmektedir.  

 

Şekil 1.  Jeomorfomatik Aletinin Projesi ve Prototipi 

2. Metot ve Yöntem 

Bu çalışma yapısal ve morfolojik şekillerin nasıl meydana geldiğini modelleyerek eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte günümüzün en önemli 
problemleri olan depremsellik ve yeraltı sularının mevcut durumunu modelleyerek fay hatlarına ve yeraltı 
sularına karşı daha duyarlı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak çalışmanın diğer amaçları arasındadır.  
İstatistiki bilgilere göre bir deprem ülkesi olan Türkiye’de her 55 ayda bir (yaklaşık 5 yıl) şiddeti 6’nın 
üzerinde olan yıkıcı bir deprem meydana gelmektedir. Bu da her beş senede bir Türkiye’de yeni şehrin adeta 
yeniden inşa edilmesi demektir. Bu olaylar Türkiye’nin depreme karşı duyarlı bir toplum olmadığını 
göstermektedir. Ancak bu duyarsızlığa karşı bir farkındalık oluşturması gerekmektedir. İşte jeomorfomatik 
tektonik hatların oluşumunu modellemek yanında geleceğimizin teminatı olan gençler arasında bir 
farkındalık oluşturma gayretine dayanmaktadır.   
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Yeryüzü şekillerinin öğretilmesinin en iyi yolu hiç şüphesiz arazi çalışmaları gerçekleşmektedir. 
Bilindiği üzere arazi çalışmaları çeşitli nedenlerden dolayı her zaman gerçekleşen bir durum değildir. Arazi 
modellemesi arazi çalışmalarının eksikliği kısmen giderek bir yoldur. Hatta bu yöntemle yapılan arazi 
modellemesi, arazi çalışmalarının ön hazırlığını oluşturacak bir niteliktir.  

Coğrafi eğitimlerinde verilen derslerin adeta bilimsel bir oyuncak havasında vermek eğitimi olumlu 
yönde etkileyeceğini düşünerek tasarlanan jeomorfomatik aleti ile yakınlaşan levhalar, uzaklaşan levhalar, 
dağ oluşumu, senklinal, antiklinal, normal fay, ters fay, horst graben, bindirme, tabakalanma, heyelan, obruk 
oluşumu, toprak kayması gibi birçok yer şeklinin oluşumunu modelleme esasına dayanmaktadır.  

Jeomorfomatik’in kullanıma hazırlanması için bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu iş için 
farklı renklerde topraklar toplanmaktadır (Şekil 2.1). Modelin niteliğine göre açık veya kapalı mengene 
haznesine toprakların üst üste istiflendiği (Şekil 2.2) temsili tabaların sıkışmasını sağlamak amacıyla 
tokmak ile basınç uygulanmaktadır (Şekil 2.3). Belli bir kalınlığa ulaşıncaya kadar toprakların dizilmesi ve 
sıkışılması devam etmektedir (Şekil 2.4). Hazırlık ve uygulama aşamasındaki tüm işlemlerin 
görüntülenmesini sağlamak amacıyla Jeomorfomatik’in ön kısmına kırılmaz cam yerleştirilmiştir. 
Tabakaların kalınlığı yaklaşık 10-15 cm’ye ulaşınca mengene sapı ileri veya geri çevrilerek temsili 
tabakalara basınç (Şekil 2.5) uygulanmaktadır.  

Kırılmaz çam sayesinde modeli tasarlanan şeklin oluşumu izlenebildiği gibi her türlü görüntünün 
alınması kolaylaştırmaktadır. Çam ekran üzerine yerleştirilen çizim kâğıtları (aydınger kağıdı gibi) 
vasıtasıyla morfolojik şekillerin çizimleri de rahatlıkla gerçekleştirilmektedir.  

Laboratuvar ortamında tüm aşamaları gerçekleştirilen modellemelerle hedef kitleye geniş bir perspektif 
sağladığı için öğrencilerin derslere katılımını sağlamaktadır. Modellenen tasarımı hakkında bilgi sahibi olan 
gençlerin konu ile ilgili yorum yapmalarını sağlamaktadır.  

 

Şekil 2. Jeomorfomatik  Alatinin Kullanıma Hazırlanması: Toplanan Toprak Malzeme (1), Toprak Renklerine 

Göre Üst Üste İstiflenmesi (2), Toprakların Sıkışması İçin Tokmak İle Bastırılması  (3), Kullanıma Hazır Hale 

Gelen Temsili Tabakalar (4), Mengene Sapı İle Tabakalara Basıncın Uygulanması (5).    
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3. Uygulamalar ve Bulgular 

Çalışmanın bu bölümde jeomorfomatik uygulamaları sırasında elde edilen tasarımların bir kaçı üzerinde 
durulacaktır.  

3.1. Uygulama 1: Ters Fay Modellemesi 

Faylar sıkışmalı tektonik rejimlerin denetimi ve etkisi altında birinin veya her ikisinin yer değiştirmesi 
ile meydana gelmektedir. Fay yüzeyinin özelliğine, tektonik yapı ile aralarındaki doğrultu ilişiklerine ve 
oluşum mekanizmalarına göre sınıflandırılmaktadır. Ters faylar genellikle sıkışma sonucunda 
oluşmaktadır. Ters faylarda fay yüzeyi yükselmiş bloğa doğru eğimli olup, yükselmiş blok alçalmış blokun 
üzerine doğru çıkmıştır. Fakat sonraki aşınmalar sonraki aşınmalarla bu kısım ortadan kaldırıldığı ve fay 
yüzeyi eğiminin görülmediği durumlarda ters fayların tanımlanması zordur (Erinç, 1996). Bütün özellikleri 
ile doğal ortamda rahatlıkla gözlenemeyen fayların modellendirilerek öğretilmesi oldukça önemlidir. 
Aşınma ile özellikleri ortadan kaldırılan ters fay aynasının ortaya çıkarılması için yapılacak olan sondaj 
çalışmaları oldukça ekonomik bir külfet oluşturmaktadır.   

Yukarıda tanımı yapılan ve çeşitli sebeplerle doğal ortamda izlenme olanağı çok kısıtlı olan ters fayların 
modellenmesi jeomorfolmatik ile rahat bir şekilde tasarlanmaktadır. Tasarının gerçekleştirilebilmesi için 
jeomorfomatik mengeneleri sonuna kadar açılmaktadır. Bu işlemin ardından temsili tabakalardaki renk 
farklılığını oluşturmak amacıyla farklı topraklar (Şekil 3.1)  üst üste yığılarak sıkıştırma tokmağı ile 
sıkıştırılmaktadır. İstiflenmeye yaklaşık 10-15 cm’ye ulaşıncaya kadar toprak yığma ve sıkıştırma işlemleri 
devem etmektedir. Bu işlemler yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar sürmektedir (Şekil 3.1). Temsili 
tabakaların kalınlığı belirgin bir yüksekliğe ulaştıktan sonra tek taraflı (Şekil 3.2) veya aynı anda çift taraflı 
(Şekil 3.3) yan mengeneler sıkıştırılmaktadır. Basın gerilimine bağlı olarak tek taraflı sıkıştırmayla ilk önce 
tiltlenme (Şekil 3.2) ardından uygulanan çift taraflı sıkıştırmaya bağlı olarak ters faylar (Şekil 3.3) ortaya 
çıkmaktadır. Sıkıştırmanın devam etmesiyle ters fay hareketinin belirgin hale geldiği (Şekil 3.4) gibi, ileriki 
aşamada paralel ters faylar (Şekil 3.5) oluşmaktadır. Sıkışmanın son aşamasında ise ters fayların çizgiselliği 
bozularak taban veya taban (Şekil 3.6) bindirmesine oluşmaktadır. 

 

Şekil 3. Ters Fay Oluşumunun Jeomorfomatik İle Modellenmesi  

 

3.2.  Uygulama 2. Profil Analizleri ve Jeolojik Kesitler 

Topoğrafyanın özelliklerini saptayabilmek amacıyla çıkarılan profiller üzerinde çeşitli analizler 
yapılmaktadır. Bir profil hattının dalgalı olması, o sahadaki topografyanın engebeli olduğunu, fazla 
aşındığını açıklamaktadır. Morfografik hatları dik kesen profiller rölyefin tektonizması ve flüvyal süreçleri 
hakkında çok önemli bilgiler vermektedir (Bilgin, 2013).  Topografik profillerin çıkarılması ve bunların 
analiz edilmesi flüvyal jeomorfolojinin önemli konuları arasındadır. Jeomorfomatik uygulamaları arasında 
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rahatlıkla yapılabilen bir diğer uygulama ise arazi profillerinin çıkarılmasıdır. Tasarının 
gerçekleştirilebilmesi için Jeomorfomatik’in uygulama haznesine toprakların istiflenmeye başlamasıyla alt 
mengeneler yukarı doğru sıkışılmaktadır. Bu sıkıştırma işlemi sırasında tabalarda düzgün bir istiflenme 
oluşmaktadır. Temsili tabaka belli bir kalınlığa ulaşınca bu defa yan mengeneler devreye sokularak 
sıkıştırma işlemi ile devam etmektedir. Düzensiz tabakalaşma oluşturulduktan sonra çam ekran üzerine 
konulan aydınger kağıtları vasıtasıyla ölçek bulunan profiller oluşturulabilmektedir. Tabaka litolojisini 
temsilen yapılan çizgisel taramalar vasıtasıyla arazinin profili oluşturulabilmektedir.  Bu uygulama 
yardımıyla araziden nasıl profillerin oluşturulabileceği konusu somut bir şekilde hedef kitleye rahatlıkla 
öğretilebilmektedir (Şekil 4).    

 

Şekil 4. Jeolojik Kesit Çıkarma Modellemesi  

3.3. Uygulama 3: Basınçlı Akiferin Modellenmesi ve Yeraltı Sularının Çekilmesiyle Oluşan 

Obruklar 

Medeniyetin gelişmesinde hayati önem taşıyan kullanılabilir tatlı su kaynakları sınırlı miktarda 
bulunmaktadır (Çelik, 2018). Dünya nüfusunun 2025 yılında sekiz milyara ulaşması tahmin edilmektedir. 
Bu  artışa bağlı olarak gıda üretimini iki katından fazlasına çıkarılması öngörülmektedir (Howell vd., 2001). 
Bu üretim sulanabilir alanların korunmasıyla mümkündür (FAO, 2002). Yapılan çalışmalarla yaklaşık 800 
milyon insanın beslenme sorunlarıyla karşılaşacağı bildirilmektedir. İnsanlık için potansiyel tehdit 
oluşturan açlık sorunu iyi bir su yönetimine bağlıdır (Rockström, 2003). Ortadoğu coğrafyası içinde yer alan 
Türkiye yeraltı suları açısından avantajlı bir konumdadır. Ancak mevcut su kaynakları beslenme ve boşalma 
ilişkisi gözetilmeksizin derin artezyenler vasıtasıyla yer altı suyu çok fazla çekilmektedir. Buna bağlı olarak 
göl depoları içinde yer alan akiferlerin doygunluk zonunun taşıma kapasitesi düşer ve buna bağlı olarak İç 
Anadolu Bölgesinde çok sayıda obruk meydana gelmektedir. Modellemenin amacı yeraltı sularının 
oluşumunu ve basınçlı akiferlerin oluşumunu tasarlamaktadır.  Bununla birlikte yeraltı sularının her yıl 
tekrarlanan bir birikim olmadığına farkındalık oluşturmak uygulamanın diğer önemli amaçları arasındadır.  

Yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla jeomorfomatik buna yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Bu uygulama için öncelikle 2 adet 1000’lik serum temin edilmiştir. Jeomorfomatik uygulama 
haznesinde istiflenen toprakların arasına yer altı sularını temsilen serumlar yerleştirilmektedir.  Görüntüyü 
netleştirmek ve suyu temsil etmek amacıyla alttaki seruma bir miktar gıda boyası ilave edilmiştir. Bu 
işlemin ardından serum boruları açılmıştır ancak serumun borudan dışarı çıkmadığı tespit edilmiştir (Şekil 
4.1). Bundan sonraki aşamaya basınç uygulanarak mengeneler sıkıştırılmaktadır. Sıkışmanın derecesine 
bağlı olarak serum yani yer altı suyunun borulardan süzüldüğü tespit edilmiştir (Şekil 4.2). İleri aşamada 
her iki serumun kapağı açıldıktan sonra yer altı suyunun hızlı bir şekilde boşaldığı görülmüştür. Boşalan 
yüzeyin temsili topografik yüzeyinde çökmelerin olduğu izlemiştir  (Şekil 4.3).  
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Şekil 5. Basınçlı Akiferin Modellenmesi ve Yeraltı Sularının Çekilmesiyle Oluşan Obruklar 

3.4 Uygulama  4: Horst Graben Oluşumunun Modellenmesi 

Grabenler, hortlar ve rift vadileri genellikle tansiyonel kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen faylardır. 
Faylanmalar sonucu parçalanarak ortadaki blok alçalır kenardakiler yükselirse meydana gelen çukur şekle 
graben denilmektedir. Kenardakiler veya grabenler arasındaki yükselmiş bloklara horst adı verilmektedir. 
Grabenlerin tabanlarından horstlara geçiş çoğu zaman basamaklı yapı olmaktadır. Bu basamaklı yapıya da 
basamaklı faylar denilmektedir. Dünyanın birçok yerinde bulunan horst-graben sistemleri çok geniş arazi 
bölümlerinden oluşmaktadır (Erinç, 1996). Bu açıklamalarının ardından Erinç, horst-graben sisteminin 
oldukça karmaşık bir yapı olduğunu savunmaktadır. Erinç bu sistemi, tahta blokların su yüzeyinde yaptığı 
deneysel hareketlerle ilişkilendirerek açıklamaktadır. Türkiye Coğrafyasını da geniş ölçüde etkileyen horst-
graben mekanizmasının modellenmesi ve öğretilmesinin de hedeflendiği bu uygulamada sonucunda önemli 
görseller elde edilmiştir.   

Uygulamanın ilk aşamasında boş bir vaziyette mengeleler iyice yakınlaştırılmaktadır. Mengene 
haznesine taşıyıcı levhalar takılmaktadır. Farklılık oluşturacak şekilde topraklar üst üste istiflenerek iyice 
sıkıştırılmaktadır (Şekil 6.1). Daha sonra hafif bir çekme kuvveti uygulanmaktadır ve temsili tabakalarda 
belirgin değişikliğin olmadığı gözlenmiştir (Şekil 6.2). Çekme kuvvetinin devam etmesiyle temsili uzaklaşan 
levhaların derinliklerinde yani yerin derinliklerinde faylanmalar tespit edilmiştir (Şekil 6.3). Çekme 
hareketinin devam etmesine bağlı olarak kesitin tamamında normal faylar meydana gelmektedir (Şekil 6.4). 
Hareket devam etmesiyle faylar belirgin hal almaktadır (Şekil 6.5). Kesintisiz devam eden çekme 
hareketinin altıncı kademesinde horst graben sistemi karmaşık bir hal almaktadır (Şekil 6.6). Uygulamanın 
son aşamasında literatürde (Şekil 6.8) gösterilen çizimlere uygun horst ve graben alanları benzer şekiller 
meydana gelmektedir (Şekil 6.7).   
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Şekil 6. Horst Graben Oluşumunun Modellenmesi 

4. Sonuç ve Öneriler 

Coğrafya eğitimine görsel malzeme oluşturmak ve anlatılan konuların tam anlaşılmasını sağlamak 
amacıyla yapılan jeomorfomatik aleti öğrencilere tanıtımı yapılmış olup, hedeflenen yer şekillerinin tam 
olarak anlaşılması sağlanmıştır. Türkiye Coğrafyası ve Kıyı Bölgeleri Coğrafyası dersleri kapsamında 
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laboratuvar ortamında uygulamaları yapılan jeomorfomatik aletinin eğitim-öğretime etkilerini ölçek 
amacıyla öğrenci görüşlerine de başvurulmuştur. Model uygulama öncesi ve sonrası ile ilgili öğretilmek 
istenilen hedeflere ilişkin öğrencilere bir takım sorular yöneltilmiştir. Uygulama öncesinde tektonik 
hareketlerle ilgili öğrencilerden yeterli yanıt alınamazken, uygulama sonrasında öğrencilerin tamamı konu 
ile ilgili görüş belirtiği ve birtakım yorumlar yaptığı gözlemlenmiştir. Özellikle uygulama sırasında 
öğrenicilerin derse karşı ilgilerinin arttığı ve uygulamaları çok dikkatli izledikleri gözlenmiştir. Uygulamalar 
sonunda öğrencilerin bir takım derslerinin jeomorfomatik uygulamaları yapmak istemeleri, uygulamanın 
başarılı olduğu göstermektedir.  

İmkânlar ölçüsünde bir prototipi üretilip, patent işlemleri başlatılan jeomorfomatik aletinin eğitim-
öğretim faaliyetlerinde etkili olabilmesi yaygınlaştırması gerekmektedir. Manuel çalışılabilen aletin yaygın 
olabilmesi için öncelikle çeşitli motorların takviye edilmesi gerekmektedir. Jeomorfomatik uygulamalarının 
yaygınlaşması halinde yer şekillerinin oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili daha etkili bir eğitim ve öğretim 
faaliyetinin olabileceği öngörülmektedir. 
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  Özet 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersi içerisindeki coğrafya kavramlarının öğretiminde, dijital ve 
çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavramsal anlamalarını etkisini 
karşılaştırmak ve süreçle ilgili öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla sosyal bilgiler 6. sınıf “İnsanlar, 
Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında geçen kavramlar seçilmiştir. Coğrafya konularının öğretiminde, dijital 
ve çalışma yaprağı şeklinde kavram karikatürlerinin kavram öğretimine etkisini karşılaştırmalı olarak 
inceleyen araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın coğrafya öğretimi alanına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma, kavram öğretiminin yoğun olduğu 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 
“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı kapsamında yapılmıştır. Bu öğrenme alanında geçen kavramların 
öğretimi, “dijital destekli kavram karikatürleri” ve “çalışma yaprakları destekli kavram karikatürleri” 
kullanılarak sağlanmıştır. Bu amaçla “Dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin 
sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kavramsal anlamaya etkisi nedir?” sorusuna 
karşılaştırmalı olarak yanıt aranmış ve her iki sürece dahil olan öğrencilerden görüş alınmıştır. Araştırma 
basit deneysel olup çalışmada “iki gruplu öntest-sontest desen” kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Bursa 
ili, Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Okulda 26 kişilik üç şubeden birisi 
rastgele birinci deney grubu, diğeri ise ikinci deney grubu olarak belirlenmiştir. Kavramlar, birinci deney grubu 
öğrencilerine dijital destekli kavram karikatürleri ile zenginleştirilmiş 5E Modeli ders planı kapsamında 
işlenmiştir. İkinci deney grubundaki öğrencilere ise aynı ders planı, çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram 
karikatürleri kullanılarak uygulanmıştır. Araştırmanın verileri: “Kavram Anlamayı Sorgulama Formu”, 
“Dijital destekli kavram karikatürleri”, “Kavram Karikatürleri Çalışma Yaprakları” ve “Yarı Yapılandırılmış 
Mülakat Formu” ile toplanmıştır. Gruplara çalışma öncesi ve sonrasında kavramsal anlamayı sorgulama 
formu, uygulama sonrası ise yarı yapılandırılmış mülakat formu uygulanmıştır. Bulgular nitel ve nicel 
analizlerle ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki coğrafi kavramlar 
hakkında yetersiz ön bilgiye, kavram yanılgılarına ve kavram kargaşalarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 
dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin kavram öğretimini kolaylaştığı 
sonucuna varılmıştır. Bunun yanında dijital destekli kavram karikatürlerinin kullanıldığı birinci deney grubu 
ile çalışma yaprakları destekli kavram karikatürlerinin kullanıldığı ikinci deney grubu öğrencileri arasında, 
kavramsal anlama düzeyleri açısından, bazı kavramların ortalamalarında farklılaşmalar olsa da anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Her iki gruptaki öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu sonucunda, öğrencilerin 5E modeli ders planı kapsamında sunulan dijital ve çalışma yaprakları ile 
desteklenmiş kavram karikatürlerinin, “öğrenme sürecine ve kavram öğrenmelerine olan etkilerine ilişkin 
olumlu görüşlere sahip oldukları” ve başka derslerde de bu yöntemin kullanılması yönünde görüşlere sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmanın sosyal bilgiler dersinde geçen coğrafya konularının 
öğretiminde, dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin, kavram öğretiminde 
uygulanması üzerine literatüre katkı sağlayacağı ve yapılacak araştırmalara fikir vereceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Kavramlar, Kavram Karikatürleri, Kavram Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi 
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF CONCEPT CARTOONS SUPPORTED BY DIGITAL AND 
WORKSHEETS ON CONCEPTUAL UNDERSTANDING IN TEACHING OF GEOGRAPHY TOPICS IN SOCIAL 

STUDIES COURSE 
Abstract 

The aim of this study is to, examine the effects of concept cartoons supported by digital and worksheets on 
the conceptual understanding in geography concepts in social studies course and to discover students' opinions 
about the process. For this purpose concepts are selected from "People, Places and Environment" learning 
domain in 6th-grade social studies course. In geography education, it is observed that the researches 
comparing the effects of concept cartoons supported by digital and worksheets on concept teaching are limited. 
Therefore it is thought that this research will contribute to geography education literature. The research was 
conducted within the scope of "People, Places and Environments" learning domain in the 6th-grade social 
studies course where the concept teaching is intense. The concepts teaching in this learning domain is provided 
by using “concept cartoons supported by digital” and “concept cartoons supported by worksheets”. For this 
purpose, "What is the effect of concept cartoons, supported by digital and worksheets, on conceptual 
understanding in the teaching of geography topics in social studies course? " has been searched an answer 
comparatively and opinions of the students involved in both processes. The research is simple experimental 
and “two-group pretest-posttest pattern” is used in this study. The sample of the study consists of 6th-grade 
students of a secondary school in Yıldırım, Bursa. One of three classes of the school was randomly designated 
as the first experimental group and the others as the second experimental group, each class consisting of 26 
students. The concepts were taught to the experimental group students by the 5E model lesson plan enriched 
with concept cartoons supported by digital. For students in the second experimental group, the same lesson 
plan was applied by using concept cartoons supported by worksheets. Data of the research were collected 
through “Concept Cartoons Supported by Digital”, “Concept Cartoon Supported by Worksheets” and “Semi-
Structured Interview Form”. Questionnaire about conceptual understanding before and after the study, after 
the study, semi-structured interview form was applied. The findings were presented by qualitative and 
quantitative analysis. As a result of the research, it was found that the students had inadequate prior 
knowledge, misconceptions and concept confusions about geographical concepts in social studies course. It has 
been concluded that the concept teaching has been facilitated by using concept cartoons supported by digital 
and worksheets. In addition, it was determined that there was no significant difference between the first 
experimental group using concept cartoons supported by digital and the second experimental group students 
using concept cartoons supported by worksheets in terms of conceptual understanding levels, although there 
were differences in the averages of some concepts. As a result of the semi-structured interview form applied to 
both student groups, students have positive opinions about the learning method that is presented by using 
concept cartoons supported by digital and worksheets in the 5E model lesson plan and it has been determined 
that there are positive opinions about the use of this method in other courses. Consequently, in terms of the 
application of concept cartoons supported by digital and worksheets for the teaching of geography topics in 
social studies course, it is thought that this study will contribute to the literature and it will give new ideas on 
the new studies.  

Keywords: Geography Concepts, Concept Cartoons, Concept Teaching, Social Studies Teaching.  

Giriş 

Öncül (2000, s. 856), öğrenmeyi “tümü ya da bir bölümü ile yaşantı sonucu olan tepki ya da bu tür 
değişimlerin yol açtığı süreç” olarak tanımlamaktadır.  Öğrenmenin temelinde, mevcut bilgi ile yeni 
öğrenilecek bilginin ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve yeniden inşa edilmesi yatmaktadır. Bu 
düşünceye göre, öğrenci yeni kazandığı bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgiler ile karşılaştırarak 
yorumlamakta ve anlamlı hale getirmektedir (Yavuz ve Büyükekşi, 2011, s.26). Bu anlamlılık bireyin bilişsel 
yapısında zihinsel ve sosyal süreçler sonucunda oluşmaktadır. Bireyler bu aşamada ön bilgileri ile yeni 
bilgileri arasında bağlantılar oluşturmaya çalışmakta, bilişsel ve sosyal süreçler yardımıyla zihninde yeni 
durumlara ilişkin anlamlar oluşturmaktadır (Richardson, 1997; Winitzky, Kauchak, Jensen ve Hadden, 
1997’den akt. Evrekli, İnel ve Balım, 2011, s. 62). 

Günümüz eğitim sisteminin öncelikli hedefi eğitimde kaliteyi arttırmak ve kalıcı bilgiye ulaşmaktır. 
Ancak, öğrenmenin hayat boyu devam ettiği düşünüldüğünde bilgi yığınlarıyla karşılaşan öğrencilerde 
birçok kavram birbiri ile iç içe girmiş, kavram yanılgıları ve kavram kargaşası oluşmuş, öğrencilerin 
kavramsal anlamalarında eksiklikler oluştuğu görülür. Bu durumu düzeltecek olan, onlara yol göstererek 
kavram karmaşasını ve yanılgılarını düzeltmelerine olanak sağlayacak eğitimcilerdir. Eğitimciler, gelişen 
dünyanın bilgi yığınlarını öğrencilerine öğretirken, onlara zevkle öğrenecekleri ortam oluşturmalı, yeni ve 
eğlenceli metotlar sunmalıdır. İşte bu aşamada eğitim ortamlarını zevkli hale getiren, öğrenmelerin kalıcı 
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olmasını sağlayan ve kavram yanılgılarının tespit edilip düzeltilmesini kolaylaştıran yöntemlerin önemi 
daha da artmaktadır. Bu bağlamda kavram karikatürlerinin, kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesi 
sürecini olumlu yönde etkileyecek ayrıca eğitim ortamına öğrenciyi katarak öğrenmeyi daha kalıcı ve etkili 
hale getirecek yöntemlerden biri olduğu düşünülmektedir. 

Kavram karikatürleri Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilmiştir. Kavram 
karikatürlerinin geliştirilme sebebi, öğrenenlerin düşüncelerini açığa çıkarmak, sorgulamak ve 
geliştirmede desteklemektir (Keogh ve Naylor, 2013). Ayrıca bu teknik, öğrencilerin, derse aktif katılımına 
imkân veren, öğrenme sürecinde birden fazla duyu organını kullanabildiği, günlük yaşama ilişkin 
problemlerini çözmesine katkı sağlayan ve akademik konulara ilgisini artırdığı potansiyel bir eğitim aracı 
olarak kullanılabilmektedir (Balım, İnel ve Evrekli, 2008; Cleaver, 2008). Karikatürler tartışma ortamı 
sağlamak için iyi bir uyarandır. Dikkat çekmek, tartışmayı başlatmak ve bilimsel düşünceyi ortaya çıkarmak 
için tasarlanmışlardır. “Kavram karikatürlerinde görünüşte sade, basit olan durumların bile dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde çok sayıda olası karışık etkene sahip olduğu görülmektedir. Birçok eğitimci, her 
yaştan öğrencinin bilimsel problemlerin tek bir cevaba sahip olmayabileceğinin ayrımına varmasının 
yararlı olduğuna inanmaktadırlar (Yavuz ve Büyükekşi, 2011, s. 26). Kavram karikatürleri, mevcut kanıtlar 
tarafından doğrulanan bilimsel görüşleri deneysel olarak güçlendirmeye yardımcı olmaktadır (Demir, 
2008, s. 102).  Öğretilecek konu ile ilgili görsel nesneleri içermesi, öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını 
olumlu yönde etkilemekte ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine ortam oluşturmaktadır (Balım, İnel ve 
Evrekli, 2008, s.198). Bu da gösteriyor ki kavram karikatürlerinden eğitim öğretimde faydalanmak hem 
öğrenmeyi sağlamak hem de zevkli bir öğretme ortamı sağlamak için yerinde olacaktır. 

Kavram öğretimi, ilköğretimin ilk yıllarından itibaren önem verilmesi gereken önemli bir süreçtir. Temel 
kavramların ilköğretimde tam ve doğru olarak öğretilmesi; öğrencilerin, orta öğretim ve daha sonraki 
dönemlerde karşılaşacakları kavramları anlamalarında oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde öğrenilmeden 
geçilen kavramlar, bireylerin hem daha sonraki öğrenim hayatlarını etkilemekte hem de günlük ve mesleki 
yaşantılarında çok daha büyük anlama ve kavrama problemleriyle karşı karşıya gelmelerine neden 
olabilmektedir (Schulte, 2001’den akt. Bacanak, Küçük ve Çepni, 2004, s. 68). Bu noktadan bakıldığında 
coğrafya kavramlarının temellerinin atıldığı derslerden biri olan sosyal bilgiler dersinde kavram öğretimine 
verilmesi gereken önem ve bir o kadar da öğretim sürecindeki yöntemlerin seçimine verilmesi gereken 
önem ortadadır.  

Söz konusu sebeplerle bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretiminde “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme 
alanında geçen 16 coğrafya kavramıyla ilgili öğrencilerin önbilgi durumlarına bakılarak, 5E modeline uygun 
hazırlanan ders planı içerisinde kullanılan “Dijital destekli kavram karikatürlerinin (DDKK) ve Kavram 
Karikatürü Çalışma Yapraklarının (ÇYDKK)” kavramsal anlamaya etkisini karşılaştırmalı incelenmiştir. 
Ayrıca yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında geçen 16 
coğrafya kavramını öğrenmelerinde kullanılan DDKK’ler ve ÇYDKK’ler ile ilgili öğrenci görüşlerinin 
belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme 
alanında geçen 16 coğrafya kavramıyla ilgili öğrencilerin önbilgi durumlarına bakılarak, 5E modelinde 
hazırlanan ders planında DDKK’ler veya ÇYDKK’ler kullanıldığında öğrencilerin kavramsal anlamalarına 
etkisi açısından “birinci deney grubu ile ikinci deney grubu arasında bir farklılığın oluşup oluşmadığı” 
sorununa odaklanılmıştır. Ve aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir: 

• 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında geçen coğrafya 
kavramlarına ilişkin öğrencilerin önbilgi durumları nedir? 

• 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularında geçen kavramların öğretiminde DDKK’lerin ve 
ÇYDKK’lerinin kullanımının, öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisi nedir? 

• 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularında geçen kavramların öğretiminde DDKK’lerin ve 
ÇYDKK’lerinin kullanımına yönelik öğrenci görüşleri nelerdir? 
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Yöntem 

Bu araştırmada kavram öğretiminde, dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürleri 
kullanımının öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisini karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla 
deneysel desenlerden biri olan basit deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan basit deneysel 
desende, iki gruplu “ön test-son test deseninden” yararlanılmıştır.  

Araştırma Grubu 

Çalışma Bursa İli, Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
gerçekleştirilmiştir. “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders müfredatı 
kapsamında olduğundan araştırmamızın çalışma grubunu 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Okulun 6. 
sınıf öğrencilerinin akademik başarıları orta düzeydedir. Okulun akademik başarısı Yıldırım ilçesindeki 
ortaokullar arasında son sıralarda yer almaktadır. Örnekleme yöntemi “Amaca Yönelik” örneklemedir. 
Birinci deney ve ikinci deney grubu sınıfı öğrencilerinin bir önceki dönem Sosyal Bilgiler dersi akademik 
başarı ortalamaları (B şubesi 51.9 – C şubesi 51,6) birbirine yakındır. Araştırmacılardan biri araştırma 
sürecini kendisi yürütmüştür. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmanın birinci alt sorusunda, öğrencilerin kavramlarla ilgili önbilgi düzeylerini, kavram yanılgılarını 
ve kargaşalarını tespit etmek için “Kavram Anlamayı Sorgulama Formu” uygulanmıştır. “İnsanlar Yerler ve 
Çevreler” öğrenme alanında geçen kavramlarla ilgili, uygulama öncesi, araştırma grubu dışında seçilen 10 
öğrenciye açık uçlu sorular şeklinde düzenlenen sorular sorularak öğrencilerin kavramlarla ilgili önbilgi 
düzeylerine bakılmıştır. Bu uygulama sonucunda 16 kavrama ilişkin öğrencilerin verdikleri cevaplar alan 
sözlüklerinden faydalanılarak iki alan uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.  

İkinci araştırma sorusunda “ön-test ve son-test” şeklinde “Kavram Anlamayı Sorgulama Formu” 
uygulanmıştır. 4 haftalık uygulama sürecinin sonucunda kavramsal anlamalarındaki değişime bakılmıştır. 
Puanlama yapılırken kavramı doğru anlama 3, eksik ve sınırlı anlama 2, anlamama (yanılgı ve karmaşa) 1, 
cevap verememe 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler nicel olarak analiz 
edilmiştir. Veri analizi “SPSS 20.0 paket programı” ile gerçekleştirilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 
20.0 paket programına girilip ardından veriler çözümlenmiştir. Veriler normal dağılım göstermediğinden 
araştırmanın verilerinin analizinde parametrik olmayan istatistiklerden “Wilcoxon İşaretli-Sıralar Testi, 
Mann-Whitney U Testi” kullanılmıştır. 

Üçüncü araştırma sorusunda nitel alt probleme yönelik toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. 
“İçerik analizi”: metinlerden elde edilen verilerin yorumlarının bazı işlemlerden geçirilerek ortaya 
konulduğu araştırma tekniğidir (Weber, 1989). Çalışma sonucunda veriler kod ve temalara ayrılmış ve tablo 
haline dönüştürülmüştür. Kod ve temalar belirlenirken birbirinden uzak olmasına özen gösterilmiştir. Kod 
ve temaların analizi farklı iki araştırmacı tarafından yapılmış uzlaşım katsayısının %80’in üzerinde 
olmasına dikkat edilmiştir.  

 

Bulgular 

1.  Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırma birinci alt probleminde, “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İnsanlar Yerler ve Çevreler” 
öğrenme alanında geçen coğrafya kavramlarına yönelik öğrencilerin önbilgi durumları nedir?” sorusuna 
cevap aranmıştır.  
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Tablo 1 

 Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “İnsanlar Yerler ve Çevreler” Öğrenme Alanında Geçen 16 Kavrama İlişkin 
Yanılgı İçeren Öğrenci Cevaplarına Örnekler  

1. Coğrafi                   
Konum 

Ö: Haritanın neresinde olduğumuzu gösteren kuşbakışı konumumuza denir.                                                                                                                                    
Ö: Ülke isimlerinin yazıldığı haritadır. 

2. Kıta 
Ö: Dünya’nın bölümleri.                                                                                                                  
Ö: Deprem ve benzerinin ayrılmasıyla oluşan yer kabuğunun bölümleridir. 

3. Okyanus 
Ö: İçinde balinaların, köpekbalıklarının yaşadığı yer.                                                        
Ö: Derinliği ve zenginliği bol su kütlesi. 

4. Körfez 
Ö: Bir yerin bağlantı noktası.                                                                     
Ö: Çukurluk yerlere denir. 

5. Ada 
Ö:Denizi olan bir yer.                                                                                     
Ö: Issız ve denizin üzerinde olan küçük kum parçası. 

6. Yarımada 
Ö:Adanın küçük olması.                                                                                 
 Ö: Adanın yarısıdır. 

7. Ova 
Ö:Yeşillik yerler.                                                                                                   
Ö: Su kaynağının yanında yaşanılan yer. 

8. Dağ 
Ö:Bir yerde taş, toprak ve ağaçlardan oluştuğu yeri.                                     
Ö: Çok büyük, inişli çıkışlı kaya. 

9. Burun 
Ö:Buruna benzetilen bir dağ.                                                                            
Ö: Bir yerin sivri olduğu yerleridir. 

10. Delta ovası 
Ö:Sadece yeşillik olan yer.                                                                                  
Ö: Hafif inişli çıkışlı geniş düzlük. 

11. Göl 
Ö:Okyanustan küçük su.                                                                                    
Ö: Yağmur sularının yaptığı büyük veya küçük su birikintileri. 

12. Plato 
Ö:Haritada sarı renkle gösterilen yerlere denir.                                                
Ö: Toprağa göre alçakta kalan düzlüklere denir. 

13. Akarsu 
Ö:İki gölün birleşmesi ile oluşur.                                                                         
Ö: Dere yataklarına denir. 

14. Harita 
Ö:Bütün ülkelerin ve illerin yazılı olduğu kâğıttır.                                                    
Ö:Ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu büyük bir tablodur.                                   

15. İklim 
Ö:İklim, mevsimlerin değişmesidir.                                                                        
Ö: Bir bölgede yağmur ve güneş olunca buna iklim denir. 

16. Bitki Örtüsü 
Ö:Bir yerde en çok yetişen şey.                                                                                          
Ö: O bölgede yetişen ağaç. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin “İnsanlar Yerler ve 
Çevreler” öğrenme alanında geçen 16 kavrama ilişkin verdikleri cevaplardan önbilgilerin kavram yanılgıları 
içerdiği anlaşılmaktadır. Kavramları anlama düzeyleri için tablo 2 oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 



 

446 
 

Tablo 2 

 Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “İnsanlar Yerler ve Çevreler” Öğrenme Alanında Geçen 16 Kavrama İlişkin 
Öğrencilerin Anlama Düzeyleri 

 Kavramlar 
Kavramı 
Doğru        
Anlama 

Kavramı 
Eksik/ 
Sınırlı 
Anlama 

Kavramı Anlamama 
(Kavram 
Yanılgısı/Karmaşası)  

Cevapsız Toplam 

 f f F f F 

1 
Coğrafi 
Konum 

0 0 9 1 10 

2 Kıta 0 0 10 0 10 

3 Okyanus 0 2 8 0 10 

4 Harita 0 1 9 0 10 

5 Körfez 0 0 8 2 10 

6 Ada 4 1 5 0 10 

7 Yarımada 1 1 7 1 10 

8 Ova 0 2 8 0 10 

9 Dağ 0 2 7 1 10 

10 Burun 0 0 6 4 10 

11 Delta Ovası 0 0 8 2 10 

12 Göl 0 2 8 0 10 

13 Plato 0 0 7 3 10 

14 Akarsu 0 1 9 0 10 

15 İklim 0 0 8 2 10 

16 Bitki Örtüsü 0 1 6 3 10 

 Toplam 5 13 123 19 160 

% 3,1% 8,1% 76,8% 11,8% 100% 

 

Tablo 2’de öğrencilerin kavramlara ilişkin önbilgi durumları ve sahip olduğu kavramsal anlama 
düzeyleri frekans olarak verilmiştir. On öğrencinin %76,8’inin kavramlara verdikleri yanıtlar; kavramla 
ilgisi olmayan ifadeler, kavram kavram yanılgısı ve karmaşası kategorisi içinde yer almaktadır. Öğrencilerin 
16 coğrafi kavrama verdikleri yanıtların değerlendirilmesi “Coğrafya Kavramlar Sözlüklerine” dayanılarak 
yapılmıştır. 

 

2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırma ikinci alt probleminde “6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularında geçen kavramların 
öğretiminde DDKK’lerin ve ÇYDKK’lerinin kullanımının, öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisi 
nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. 
 

Tablo 3  

DDKK Grubunun Toplam Test Puanlarına Yönelik Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

Grup Test N X sd Min. Max. 

Deney 1 Grubu 
Ön Test 

26 
13.30 5.93 3.00 24.00 

Son Test 37.42 7.62 17.00 48.00 

 

DDKK grubu öğrencilerinin toplam test puanına yönelik “ön test” ortalamaları 13.30, “son test” 
ortalamaları 37.42 olarak tespit edilmiştir. DDKK grubu öğrencileri toplamda ön testten en düşük 3.00, en 
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yüksek 24.00 puan alabilmişlerken; son testten en düşük 17.00 ve en yüksek 48.00 puan alabilmişlerdir 
(Tablo 3).  

 

Tablo 4 

DDKK Grubunun “Ön ve Son Test Toplam Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” Sonuçları 

Deney 1 Grubu 
Ön Test-Son Test 

N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 0.00 0.00 -4.46* 0.000 

Pozitif Sıra 26 13.50 351.00   

Eşit 0     

Toplam 26     

*Pozitif sıralar lehinde 

Tablo 4’e göre, DDKK grubu öğrencilerinin “ön ve son test” toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark olduğu görülmektedir (z=-4.46, p<0.05). Fark puanlarının sıra toplamlarına bakıldığında bu farkın 
pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuç, birinci deney grubuna uygulanan dijital 
destekli kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavramlara yönelik toplam test puanları üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5 

 ÇYDKK Grubunun Toplam Test Puanlarına Yönelik Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

Grup Test N X sd Min. Max. 

Deney 2 Grubu 
Ön Test 

26 
13.92 3.86 6.00 22.00 

Son Test 38.73 8.41 21.00 48.00 

 

ÇYDKK grubunun toplam test puanına yönelik “ön test” ortalamaları 13.92 olarak tespit edilirken “son 
test” ortalamalarının 38.73 olduğu tespit edilmiştir. ÇYDKK grubu öğrencileri toplamda ön testten en düşük 
6.00, en yüksek 21.00 puan alabilmişlerken;  son testten en düşük 21.00 ve en yüksek 48.00 puan 
alabilmişlerdir (Tablo 5). 

Tablo 6 

 ÇYDKK Grubu Öğrencilerinin “Ön Test Ve Son Test Toplam Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” 
Sonuçları 

Deney 2 Grubu 
Ön Test-Son Test 

N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 0.00 0.00 -4.45* 0.000 
Pozitif Sıra 26 13.50 351.00   
Eşit 0     
Toplam 26     

*Pozitif sıralar lehinde 

ÇYDKK grubu öğrencilerinin “ön test ve son test” toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir (z=-4.45, p<0.05). Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında bu farkın 
pozitif sıralar yani son test lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuç, ikinci deney grubuna uygulanan 
çalışma yaprağı destekli kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavramlara yönelik toplam test puanları 
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Tablo 6). 
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Tablo 7 

DDKK ve ÇYDKK Gruplarına Yapılan Son Test Uygulamalarının Toplam Test Puanlarına Göre “Mann Whitney 
U Testi” Sonuçları 

Gruplar N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Deney 1 26 24.81 645.00 294.00 0.420 

Deney 1 26 28.19 733.00   

Tablo 7 incelendiğinde, DDKK ve ÇYDKK gruplarının “son test” toplam puanları arasında anlamlı bir 
farklılık yoktur (U=294, p>0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, ÇYDKK grubundaki öğrencilerin 
“son test” puanlarının DDKK grubundaki öğrencilerin son test puanlarına göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde, “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularının 
öğretiminde 5E Modeli ders planı ile kullanılan DDKK’ler ve ÇYDKK’lere yönelik öğrenci görüşleri nelerdir?” 
sorusuna yanıt aranmıştır.  

Tablo 8 

 Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İnsanlar Yerler ve Çevreler Öğrenme Alanında Kullanılan Dijital ve Çalışma 
Yaprakları ile Destekli Kavram Karikatürlerinin Olumlu ve Olumsuz Yanlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

TEMALAR KODLAR KATILIMCILAR f 

O
L

U
M

L
U

 Y
A

N
L

A
R

I D
u

y
u

şs
al

 D
av

ra
n

ış
 A

çı
sı

n
d

an
 

Eğlenceli Ders ve Zevkli Bir Ortam 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46 

46 

Motivasyon - İlgi ve Dikkat Çekicilik 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 

45 

Düşünmeye Teşvik Etme, Kendi 
Cevabını Bulma ve Fikirlerini Yansıtma 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,4
1,42,43,44,45,46 

45 

Derse Karşı Tutumda Değişiklik 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 
37,39,40,41,42,43,44,45,46 

40 

Beğenme ve Devam İsteği 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,2
5,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37, 38,39,40,42 

36 

Merak  29,31,32,33,34,42 6 

B
il

iş
se

l D
av

ra
n

ış
 A

çı
sı

n
d

an
 

Kavram Öğrenme, Yanlış ve 
Yanılgıların Düzeltilmesi 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46 

45 

Etkin Öğrenme 
1,2,3,4,5,6,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27
,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38, 39,40,43,44,45,46 

37 

Konuyu Doğru ve Kolay Kavrama 
1,3, 
4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,2
7,29,30,31,32, 33,37,38,39, 40,41,42,43,44 

36 

Daha Fazla Yeni Bilgi Öğrenme İmkanı 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,32,36,37,40,41,42, 43,45 

33 

Kalıcı Öğrenme 6,12,15,16,22,32,45 7 
Görerek Öğrenme 29,39 2 
Akademik Başarıyı Arttırma 14 1 

Sosyal Açıdan Grup İletişimi ve İşbirliği 2,3,22,32,36,39,42,43,46 9 
Öğretim Ortamı 

Açısından 
Farklı Yöntem/Teknik 
/Teknoloji 

3,5,6,10,22,23,33 7 

O
L

U
M

SU
Z

 
Y

A
N

L
A

R
I Karışıklık 

Sınıf ortamında 
karışıklık/gürültü 

21, 26, 27, 28, 35, 36, 40, 41, 44, 46 10 

Başlangıçta karışık ve garip geldi 2, 3, 9, 15, 16, 21, 22, 45 8 
Zaman 8,15,26,29,31,33,39,40,43 9 
Hiçbir farklılık yok-gereksiz 6,13,18,21,26 5 
Doğru bilgiyi ayırt etmede zorlandım 17,36,38 3 
Sıkıcı 38 1 
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Tablo 8’de görüldüğü üzere birinci ana tema, dijital ve çalışma yaprakları ile kavram karikatürleri 
“olumlu yanları” olarak: duyuşsal ve bilişşsel davranış açısından, sosyal açıdan ve öğretim ortamı açısından 
incelenmiştir. Öğrencilerin tekniğin “olumlu yanlarına” ilişkin görüşleri duyuşsal davranış açısından; 
eğlenceli ders ve zevkli bir ortamı, motivasyon/ilgi ve dikkat çekicilik, düşünmeye teşvik etme, kendi 
cevabını bulma ve fikirlerini yansıtma, derse karşı tutumda değişiklik, beğenme ve devam isteği, merak 
uyandırma şeklindedir. Bilişsel davranış açısından; kavram öğrenme, yanlış ve yanılgıların düzeltilmesi, 
etkin öğrenme, konuyu doğru ve kolay kavrama, daha fazla yeni bilgi öğrenme imkanı, kalıcı öğrenme, 
görerek öğrenme, akademik başarıyı arttırma şeklinde olumlu taraflar içermektedir. Sosyal açıdan; grup 
iletişimi ve işbirliği sağlama, öğretim ortamı açısından ise; farklı yöntem/ teknik ve teknoloji kullanma 
kodları oluşmuştur. 

Tablo 9 

 Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İnsanlar Yerler ve Çevreler Öğrenme Alanında Kullanılan Dijital ve Çalışma 
Yaprakları ile Destekli Kavram Karikatürlerinin Tasarımı ve Diğer Derslerde Kullanılabilirliğine İlişkin 
Öğrenci Görüşleri 

TEMALAR KODLAR KATILIMCILAR f 

T
A

SA
R

IM
 Ö

N
E

R
İL

E
R

İ 

Hareket 

Sesli ve Dijital destekli 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
22, 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46 

44 

Dijital destekli/Çalışma yaprağı 
destekli Fark etmez 

10,13,17,42 4 

Çalışma yaprağı destekli 45, 1 

Karakter 
Seçimi 

Gerçek 
kişiler 

Öğrencilerin Resimler 1,2,3,4,12,17,18,23 8 

Ünlü Tanınmış Kişiler 1,7,15 3 

Komik Olmalı 11,31,38 3 

Karikatürleri Öğrenciler Çizmeli 44 1 

Sayı Karakter Sayısı Fazla Olmalı 19 1 

D
İĞ

E
R

 D
E

R
SL

E
R

D
E

 K
U

L
L

A
N
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I 

Ö
n

er
il

en
 

D
er

sl
er

 

Türkçe 
7,8,9,11,12,13,17,18,20,24,25,26,27,28,29,31,3

3,37, 40,41,42,43,46 
23 

Fen Bilimleri 
1,2,5,6,8,15,17,20,24,25,26,27,28,29,31,32,34,3

7,40,42 
20 

Matematik 8,20,24,25,29,37,40 7 

Bütün Dersler 3,10,30,36,38,44 6 

İngilizce 1,6,20,29,37,40 6 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 17,24,40 3 

Okuma Becerileri 24,40 2 

Ö
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en
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Genel 
yetenek 
dersleri 

Beden Eğitimi 
2,4,5,8,11,12,15,16,17,20,22,23,24,29,31,35,37,

44,45 
19 

Müzik 8,17,24,29,31,32,37,40,42,43,45 11 

Görsel Sanatlar 8,24,29,31,37,40,45 7 

Matematik 1,6,7,17,18,19,31,32,39,42,45 11 

Okuma Becerileri 25,35,37,38 4 

Türkçe 1,6 2 

Bilişim ve Teknoloji 40 1 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 37 1 

Fen Bilimleri 14 1 

Başka derslerde kullanılamaz 21 1 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi öğrenciler dijital ve çalışma yaprakları ile destekli kavram karikatürlerini 
“tasarım önerileri” açısından incelemiştir. Bu bağlamda dijital destekli olması, karakter seçimine dikkat 
edilmesi ve karakter sayısı açısından önerilerde bulunulmuştur. Öğrenciler sesli ve dijital destekli, gerçek 
kişilerden seçilmiş (öğrencilerin resimler, ünlü tanınmış kişiler), komik, öğrenci çizimi, ve çokça karaktere 
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yer verilmesini önermektedirler. Ayrıca diğer bir tema olarak diğer derslerde kullanımı açısından 
incelenmiştir.  Öğrencilerden Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, bütün derslerde kullanılması yönünde 
düşüncelerini ifade ederken bir kısmı genel yetenek dersleri açısından çok uygun olmadığı belirtilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın ilk problemine yönelik öğrencilerin sosyal bilgiler dersi 6. Sınıf “İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler” öğrenme alanında önbilgi düzeylerinde farklı kavram yanılgı ve kavram kargaşası olduğu 
görülmüştür. Öğrencilerdeki bu tür yanlış yapılanmalara sebep olarak, günlük yaşantılarındaki informal 
eğitim ve okulda almış oldukları formal eğitimin eksik ve yanlış algılanması gösterilebilir. Bu süreç ancak 
formal yolla kontrol alınabilir. Buradan hareket ederek kavram öğretiminin öğretmenler tarafından daha 
fazla önemsenmesi gerektiğini söyleyebiliriz (Cansüngü, Koray ve Bal, 2002). Bunun için öğrencilerin ön 
bilgileri tespit edilmeli ve öğretim etkinliği buna göre planlanmalıdır (Yazıcı ve Samancı, 2003, s. 89).  Akbaş 
(2002, s. 131)’a göre öğrencilerde var olan eksikler ve kavram yanılgıları giderildikten sonra kavram 
öğretimine başlanmalı, ayrıca derslerde bir kavramın öğretimine başlamadan önce ilişkili olduğu kavramlar 
ve temel bilgiler de verilmelidir. Kavram öğretimi, eğitimde önemli yere sahiptir ve kavramlar doğru 
öğrenilmediğinde hem yeni bilgi edinmede hem de var olan yanlış bilgiyi düzeltmede bireyler büyük 
zorluklar yaşayacaktır. Özellikle hayatımızın içinde yer alan güncel coğrafi kavramların öğretimine önem 
verilmektedir. Turan (2002)’a göre coğrafya derslerinde gerek öğrenciler gerekse öğretmenler bazı 
kavramları karıştırmakta, kavram ve terimleri örneklemede zorluk çekmekte, yanılmakta, karıştırmakta, 
zaman sıkıntısı yaşamak gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Benzer şekilde Özdemir vd. (2008); Şeyihoğlu ve 
Duman (2016); Şeyihoğlu ve Şahin (2019) çalışmalarında öğrencilerin coğrafya konularında yer alan bazı 
kavramları anlama düzeylerinin yetersiz olduğu, yanılgılar içerdiği ve karıştırıldığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Benzer şekilde Ünal ve Er (2017) de coğrafya kavramlarının öğretiminde sorunlar yaşandığını ifade 
etmişlerdir. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde öğretilmesi zor olan kavramların bazılarının coğrafya disiplini 
içinde yer aldığını, bu kavramlarla ilgili kavram yanılgılarını önlemek için kavram ağları, kavram haritaları, 
kavram karikatürleri gibi yöntemlerin kullanılmasını önermektedirler. 

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik birinci deney grubu sınıfında DDKK’ler kullanılmış, ikinci 
deney grubunda da aynı ders planında ÇYDKK’ler kullanılmıştır. Bu durumun gruplar arasında kavramsal 
anlama düzeyleri açısından bazı kavramların öğreniminde ortalamalarda fark oluştursa da sonuç olarak 
gruplar arasında anlamlı fark oluşturmamıştır. Bulgular sonucunda kavram karikatürlerinin her iki grupta 
da kavram öğretiminde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Dijital destekli öğretimin, öğrencilerin 
akademik ders başarılarını olumlu yönde etkilediğini Yeşiltaş ve Öztürk (2015), yaptıkları araştırma 
sonucunda belirtmişlerdir. Aynı doğrultuda Akbaş ve Toros (2016), çalışmalarında sosyal bilgiler dersi 
kavram öğretiminde interaktif kavram karikatürleri ve kavram haritaları kullanımının akademik başarıyı 
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmışlardır. Kavram karikatürlerinin, kavram öğretimini olumlu 
etkilediği sonucunu başka alanlarda yapılan benzer şekildeki çalışmalarda; (Altunkara, 2013; Balım vd., 
2008; Baysarı, 2007; Burhan, 2008; Durmaz, 2007; Evrekli, 2010; Kabapınar, 2005; Karakuş vd., 2012; 
Kuşakçı Ekim, 2007; Tokiz, 2013; Yıldız, 2008) destekler niteliktedir. Bunların dışında; Topçubaşı ve Polat 
(2014) sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürleri ile öğretim yapılan öğrencilerin, programa dayalı 
öğretim yapılan öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Meriç (2014)’in yaptığı 
çalışmada uygulama sonrasında kavramsal anlama düzeylerinde anlamlı düzeyde artış tespit etmiştir. Şahin 
(2018), kavram karikatürlerinin coğrafya derslerinde kullanılmasının ardından öğrencilere başarı testleri 
uygulanmış sonuçta anlamlı fark çıkmamış; fakat ortalamalar deney grubu lehinedir. Yılmaz Korkut ve 
Şaşmaz Ören (2018) kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin akademik başarıyı anlamlı 
derecede arttırdığı sonucuna varmışlardır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine yönelik olarak dijital ve çalışma yaprakları ile destekli kavram 
karikatürlerine yönelik öğrenci görüşleri: “olumlu yanları”, “olumsuz yanları”, “karikatür tasarım önerileri”, 
“kavram karikatürlerinin derslerde kullanımı” gibi dört ana tema altında toplanmıştır. Sonuç olarak 
öğrenciler tarafından süreç; duyuşsal ve bilişsel davranış açısından, sosyal açıdan ve öğretim ortamı 
açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Sınırlı da olsa olumsuz görüşe sahip öğrenciler de mevcuttur. 
Ayrıca öğrenciler hareketli, karakter sayısı ve seçimine özen gösterilmiş tasarımlar istemektedirler. Kavram 
karikatürlerinin Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik gibi derslere uygun olduğu hatta bütün derslerde 
kullanılabileceği görüşü oluşmuştur. Ancak genel yetenek gerektiren derslere transferinin zor olduğu 
düşünülmüştür. Bu sonuçlara benzer şekilde Durmaz (2007), kavram karikatürlerinin başarı ve duyuşsal 
özelliklere olumlu yönde etki ettiği, öğrencilerin derslerde daha dikkatli, daha istekli oldukları sonucuna 
ulaşmıştır. Kuşakçı Ekim’in (2007) yaptığı çalışmada, öğretmen ve öğrenciler kavram karikatürleri 
hakkında olumlu yönde görüş bildirmiştir. İnel vd. (2009) kavram karikatürlerinin oldukça faydalı olduğu 
ve daha sık kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yarar (2010) öğrencilerin, kavram karikatürlerinden 
oluşan öğrenme nesnelerini beğendiklerini, derse yönelik duygu ve düşüncelerine olumlu yönde 
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etkilediğini vurgulamıştır. Akengin ve İbrahimoğlu (2010) da Sosyal Bilgiler dersinde karikatür 
kullanımının öğrencilerin ders başarısını yükselttiğini ve öğrencilerin derslere yönelik görüşlerinde genel 
anlamda pozitif yönde bir etki oluşturduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Altunkara (2013), 
Düzgün (2013), Gültekin (2013), İnel (2012), Meriç (2014), Sinanoğlu (2017) ve Yılmaz (2013)’ın 
çalışmalarının sonucu da destekler niteliktedir.  

Öneriler 

Bu çalışmadan elde edilen veriler sonucunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

1. Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularıyla ilgili öğretim materyalleri tasarlanırken öğrencilerin ilgi, 
ihtiyaç, yaşları ve konuların özelliklerine göre tasarlanmış kavram karikatürlerden faydalanılabilir. 

2. Bu çalışmada Pawtoon programından faydalanılmıştır. Farklı programlar denenebilir.  Zamanla 
daha etkileşimli ve etkili ürünler ortaya çıkaracak bilgisayar programlarının takibi yapılabilir.  

3. Ayrıca farklı öğrenci grupları, farklı dersler ve konular içinde benzer çalışmalarla kavram öğretimi 
yapılabilir. Çeşitli bağımsız değişkenlerin sonuca etkisine bakılabilir. 

4. Bu çalışmada kavram karikatürlerinin mantığına uygun olması açısından karikatürlere mizah 
eklenme çabası içinde olunmamıştır. Öğrencilerin isteğinden yola çıkılarak daha sonra yapılacak 
çalışmalarda karikatür karakterleri veya senaryosu komik olacak şekilde tasarlanabilir. Bu şekilde dikkat 
çekici ve eğlenceli olabilir. Karakter seçiminde öğrenci görüşleri dikkate alınabilir. 

5. Bu çalışmada 16 kavram için yapılan kavram karikatürlerinin hepsinde aynı karakterler 
kullanılmıştır. Ancak bir süre sonra karikatürlerin etkisinin azaldığı gözlenmiştir. Daha sonraki 
çalışmalarda her kavram için farklı karikatür karakteri kullanılabilir. Bu tercihin öğrenci açısından ilgiyi 
daha canlı tutacağı düşünülebilir.   

6. Hazırlanacak dijital ve çalışma yaprakları ile destekli kavram karikatürlerinde, dikkat çekici yeni 
bilgilerle bağlantı kurulan bilgi ve haber köşelerinin olması etkiyi arttırabilir.  
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Özet 

Coğrafya dersleri genellikle ülke, başkent, şehir ve önemli yer şekillerinin isimlerinin ezberletilmesi şeklinde 
yapılmakta ve öğrencilerin günlük hayatları ile ders arasında anlamlı bir bağ kurulmamaktadır. Öğrenme-
öğretme ortamlarında çoğunlukla ders anlatımı, çalışma yaprakları, harita ve ders kitapları ile 
yetinilmektedir. Oysa coğrafya öğretmenleri derslerinde konuyla ilgili filmlere yer verdiklerinde öğrencilerin 
heyecan ve araştırma merakı artmaktadır. Filmler yoluyla coğrafya öğretimi öğrencilerle ilgi çekici bir unsur 
yaratabilecek dinamik ve öğretimsel bir yaklaşımdır. Bazı coğrafya öğretmenlerinin derslerinde çeşitli filmler 
izlettikleri bilinmektedir. Ancak film izleme etkili bir uygulama yöntemi ile yapılmamaktadır. Coğrafya yeri ve 
uzayı sorgulamamıza yardımcı olan eğlenceli ve heyecan verici bir bilim dalıdır. Film ise yer ve uzay algısının 
yayılmasını sağlayan güçlü ve anlamlı bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, filmlerin coğrafya öğretiminde 
kullanılmasının coğrafya öğretimindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda coğrafya öğretiminde film kullanımına ilişkin 
literatür incelenmiştir. Literatür incelemesinde belirli kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler; filmlerin 
yeryüzünün belirli bölgelerini ele alıyor olması, filmlerin coğrafya ile ilgili konuları açıklığa kavuşturuyor 
olması, belirli yer şekillerine ve bu şekillerin oluşum süreçlerine değiniyor olmasıdır. Çalışma 2019 yılı 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra belirlenen kriterler temelinde bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen 
verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Coğrafya derslerinde film kullanımının avantajları literatür 
eşliğinde tartışılmıştır. Ayrıca coğrafya öğretiminde film izlemenin önündeki engeller yine literatür eşliğinde 
tartışılmıştır. Coğrafya öğretmenleri, öğrencilerinin yaşlarına ve etkili coğrafya öğretimine uygun medya 
okuryazarlığı becerilerine sahip olmalıdırlar. Bu çalışmada coğrafya öğretimi film kullanımının mantığını inşa 
etmek, coğrafya öğretmenlerine öğrencilerin düşüncelerini uyarıcı ilgili örnekleri sağlamak, coğrafya 
öğretmenleri öğrencileri birlikte film izlerken karşılaşabilecekleri başlıca engellerden haberdar olmalarını 
sağlamanın yolları ortaya konulmuştur. Bütün bunların coğrafya derslerinde film izlemenin bazı yan etkileri 
yan etkileri olduğu da literatür de yer almaktadır. Ortaya çıkabilecek başlıca yan etkiler; filmlerdeki önemsiz 
detaylara takılma, kısmi ve basmakalıp bilgilere dikkat çekme, öğrencilerin hayallerinin engellenmesi ya da 
aşırı bilgi yüklenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafya öğretmenleri derslerinde öğrencileri ile birlikte film 
izlerken ortaya çıkabilecek olası yan etkilerin üstesinden gelebilirler. Öğretmenlerin üstesinden gelebilecekleri 
başlıca ilave yan etkiler; kitap dışı metinler, haritalar ya da diyagramlar, bir filmin izlenmesi öncesinde, filmin 
izlenmesi esnasında ve film izlettikten sonraki eleştirel tartışmaları yönetmek ve örgütleyici araçları sağlamak 
olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak coğrafya öğretiminin paydaşlarına yönelik bazı 
önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üst Düzey Düşünme Becerileri, Film, Animasyon Filmi, Öğrenme, Coğrafya Öğretimi. 

GEOGRAPHY TEACHING THROUGH MOVIES 

Abstract 

Geography courses are usually done by memorizing the names of country, capital city, city and important 
places. There is no meaningful connection between the Daily life of the studnets and the geography courses. In 
learnin-teaching environments consisted of mostly lectures, worksheets, maps and textbooks are accepted 
sufficient. However, when geography teachers include films about the subject in their classes, students' 
excitement and research curiosity increase. Teaching geography through films is a dynamic and instructional 
approach that can create an interesting element for students. It is known that some geography teachers watch 
various films in their classes. However, film monitoring is not performed with an effective application method. 
Geography is a fun and exciting science that helps us question place and space. Film, on the other hand, is a 
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powerful and meaningful tool that spreads the perception of place and space. The aim of this study is to reveal 
the importance and place of using films in geography teaching. In this research, document analysis, one of the 
qualitative research methods, was used. In this context, the literature on the use of film in geography teaching 
has been examined. In the literature review, certain criteria were established. These criteria are; that films 
deal with certain parts of the earth, films clarify issues related to geography, and that they refer to certain 
forms of the earth and the formation processes of these forms. The study was conducted in 2019. Then, findings 
were reached on the basis of determined criteria. Content analysis was used in the analysis of the obtained 
data. The advantages of using film in geography lessons are discussed in the light of literature. In addition, the 
obstacles to watching films in geography teaching were also discussed in the light of literature. Geography 
teachers should have media literacy skills appropriate to their students' age and effective geography teaching. 
In this study, the ways of constructing the logic of using geography teaching film, providing geography teachers 
with relevant examples of stimulating students' thoughts, and making geography teachers aware of the main 
obstacles they may encounter while watching movies together are presented. All of these are some of the side 
effects of watching movies in geography classes and there are also side effects in the literature. The main side 
effects that may occur are; It is seen as sticking to insignificant details in films, drawing attention to partial 
and stereotypical information, preventing students' dreams or overloading information. Geography teachers 
can overcome the possible side effects that may arise while watching movies with their students in their classes. 
The main additional side effects that teachers can overcome are; non-book texts, maps or diagrams have 
emerged as a means of organizing critical debates and organizing tools before, during, and after viewing a 
film. Depending on the results, some suggestions were made for the stakeholders of geography teaching. 

Keywords: Higher Thinking Skills, Movie, Animeted Movie, Learning, Teaching Geography 

Giriş 

Coğrafya derslerinde öğretim materyalleri öğrenme-öğretme sürecinde özenli bir biçimde 
kullanıldığında süreci hızlandıracaktır. Şöyle ki öğretim materyalleri bu amaç doğrultusunda 
kullanıldığında eğitim-öğretim daha sistemli ve bütüncül bir yapıya kavuşacaktır. Bu bakımdan coğrafya 
derslerinde materyal kullanımı öğrenme-öğretme ortamında konuların daha verimli ve hızlı bir şekilde 
öğrenilmesi ve öğretilmesinde önemli bir durum arz etmektedir (Şanlı,  2018; Yazıcı ve Demirkaya, 2010). 

Filmler işitsel ve görsel özellikleri ile beraber renk ve hareket kabiliyetine de sahiptirler. Filmler bu 
özellikleri nedeniyle öğrenme-öğretme ortamlarında öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap etmek 
suretiyle öğrenilenlerin içselleştirilmesinde ve dolayısıyla istendik davranışların oluşturulmasında önemli 
rol oynayabilirler. Öğrenciler sürekli sosyal bilgiler derslerinin bilgi ezberlemeye dayandırılması, kullanılan 
öğretim yöntemleri ve içeriğin günlük hayatla bağlantısının yetersizliğinden şikayet ederler (Chiodo ve 
Byford, 2004). Coğrafyaya gelince bu durum öğrencilerin günlük yaşamlarıyla bağlantısı dahi olmayan ülke, 
başkent ve yer şekillerinin adları ve yerlerinden oluşan bilgilerin ezberlenmesine dönüşmektedir. Buna 
ilaveten en çok kullanılan öğretim yöntemleri anlatım yöntemi, çalışma yaprakları ve renkli boyama kitabı 
tarzındaki haritalar kullanılabilmektedir (Edgington ve Hyman, 2005). Tabii ki öğretmenlerin dersin her 
aşamasında bütün öğrencilerini memnun etmeleri beklenemez. Bununla birlikte sosyal bilgiler 
öğretmenleri derslerde filmlerden yararlanarak öğrencilerin derse yönelik merakını ve heyecanını 
artırabilirler (Kenna ve Waters, 2017). 

Kuramsal Çerçeve 

Demircioğlu (2007) öğrencilere zengin öğrenme ortamlarını hazırlayabilecek araçlardan birisinin de 
filmler olduğunu öne sürmüştür. Filmler yoluyla öğretim, öğrenciler açısından ilgi unsuru yaratabilecek 
dinamik ve anlamlı bir yaklaşımdır (Russell, 2012). Film ve videolar uzun zamandan beri genç yetişkinler 
arasında popüler olmasına rağmen, 2010’da 8-18 yaşları arasındaki öğrencilerin günde 4,5 saatlerini film 
ve televizyona ayırdıkları tespit edilmiştir. Hala öğrenciler bu uygulamayı zindeleştirici ve eğlenceli 
bulmaktadırlar (Öztaş, 2017; Russell ve Kenna, 2014).  

Pekçok sosyal bilgiler öğretmeni derslerinde filmlerden yararlandığı halde, filmlerden verimli bir 
şekilde yararlananların sayısı bir elin parmaklarını geçmez (Stoddard ve Marcus, 2010). Yıllardır sosyal 
bilgiler öğretmenleri filmleri görsel bir ders kitabı gibi kullanmaktadırlar (Russell ve Waters, 2010). Yani, 
bu öğretmenler meydana gelen olayları açıklamak için bir görsel kayıt olarak filmleri gösterirler. Bazen 
öğretmenler ders kitabının yerine filmleri kullanırlar. Coğrafya öğretmenleri açısından bir görsel ders kitabı 
olarak film kullanımı, öğrencilere uzak yerlerdeki coğrafi olguların görselleştirilmesi anlamına gelir. Fakat 
coğrafya öğretmenleri çoğunlukla öğrencilerine film izletirken eleştirel tartışmalara yer verme gereksinimi 
duymazlar (Kenna ve Waters, 2017). 
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Köse Biber ve Kubaş (2017) bilim kurgu filmlerinin lise coğrafya öğretiminde öğrenci tutumları 
üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, bilim kurgu ile desteklenen coğrafya derslerinde 
öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarının anlamlı düzeyde arttığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Çalışmanın Önemi. Corder, Atkin, Bomber, Barge, Dunn, Ekelund, Owens, vam Sluijs ve Goodyer (2015) 
İngiltere’de yaptıkları bir araştırmada genç yetişkinlerin film izleme süreleri ile akademik başarıları 
arasında negatif yönlü bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte, iki değişken 
arasındaki bu ilişki herhangi bir neden-sonuç ilişkisini göstermemektedir. Bulgular, öğretmenlere bir 
hatırlatmada bulunmaktadır. Öğretmenler derslerinde öğrencilerine film izletmiş olmak için ya da zaman 
geçirmek için film izlettirmemelidirler. Çünkü öğrenciler uygun ortam hazırlandığında film izlemekten 
hoşlanırlar. Daha doğrusu öğretmenler öğrencilerini uygun medya okuryazarlığı becerileri ile 
donatmalıdırlar. Coğrafya derslerinde uygun filmlerin öğrencilere gösterilmesi anlamlı ve kalıcı öğrenme 
açısından çok önemlidir. Bu nedenle filmler yoluyla coğrafya öğrenme ve öğretmeye ilişkin bir literatür 
çalışmasının yapılması anlamlı bulunmuştur. 

Çalışmanın Amacı. Bu çalışmanın amacı; (1) coğrafya öğretiminde animasyon filmlerinin kullanımına 
yönelik mantıksal temel inşa etmek, (2) coğrafya öğretmenlerine öğrencilerin düşünme becerilerini 
harekete geçirici uygun örnekler sunmak ve (3) öğretmenlerin film izlerken karşılaşabilecekleri başlıca 
engellerden haberdar olmalarını sağlamak. Örnekler iki odak noktasına sahiptir: Bir sıçrama tahtası olarak 
film ve bir örgütleyici olarak film. 

Yöntem 

  Bu araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi vasıtasıyla 
derlenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli zaman 
dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak tarafından ve değişik 
aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2002, s.140-143). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu coğrafya eğitimi ve mekan okuryazarlığı üzerine Türkiye’de ve 
Dünya’da yazılan lisansüstü tezler, bilimsel araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem 
seçimi amaçlı örneklem yöntemi olan ölçüt belirleme tekniği ile yapılmıştır. Örneklem seçiminde ölçüt 
olarak, filmlerin yeryüzünün belirli bölgelerini ele alıyor olması, filmlerin coğrafya ile ilgili konuları açıklığa 
kavuşturuyor olması, belirli yer şekillerine ve bu şekillerin oluşum süreçlerine değiniyor olması 
belirlenmiştir. 

Veri Toplama Süreci Araştırmanın verileri 15 Mart 2019-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Çalışmanın verileri ilgili alanyazın taranarak elde edilmiştir. 

Bulgular 

Coğrafya, bütünüyle yer araştırmaları ya da insan ve çevre ilişkisinin incelenmesi değildir. Aslına 
bakılırsa, coğrafyacıların yarısı bu konuları çalışırken diğer yarısı coğrafya disiplinin içeriğinin nasıl 
oluşturulması gerektiği üzerine odaklanmaktadır. Böylece, içerik bir mekansal ve ekolojik bakış açısından 
çalışıldığında uygundur. Basit bir anlatımla, mekansal bir bakış açısı olgu ve olayların nerede meydana 
geldiğinin incelenmesine odaklanırken, ekolojik bakış açısı olgu ve olayların niçin belirli yer ve mekanlarda 
meydana geldiğini açıklamaya çalışır. Bu iki perspektif birlikte coğrafi bakış açısının özünü oluşturur. 
Coğrafi bakış açısı, araştırmaların formülasyonu ve anlamların yorumlanması yoluyla yardımcı olur. 

Coğrafyacıları destekleyen ilave bakış açıları (Örneğin; tarihi, ekonomik, siyasi ve kültürel) vardır. Fakat, 
coğrafi bir bakış açısı hem yer hem de mekanın tam bir entegrasyonunu sağlamıştır. 

Öncelikli olarak, coğrafya öğretmenleri öğrencilerin bir olguyu kendi yer ve mekanında 
gözlemlemelerine yardımcı olan arazi çalışması ve günlük geziler yoluyla çeşitli birinci elden etkinliklerden 
yararlanabilirler. Arazi gezilerini uygulamadaki bir dizi sınırlılıklara rağmen uygulayabilen öğretmenler 
olsa dahi, maalesef birçok engelin varlığından dolayı arazi gezilerinin uygulanabilirliği çok zordur (Kenna 
ve Russell, 2015). Bununla beraber filmciliğin gelişimi ile birlikte coğrafya öğretmenleri dünyanın farklı 
yerlerindeki yöreleri temsil eden pekçok görseli öğrencilere sunma fırsatı bulmuşlardır (Aitken, 1994). 
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Daha önce bahsedildiği üzere, coğrafya öğretmenleri sıklıkla kompleks dünyanın yanlış yorumlandığı gibi 
derslerinde sadece tek bir görsel ders kitabı olarak filmleri kullandıklarında gerekli önlemleri almalıdırlar. 

Bununla birlikte bütün filmler hatta animasyonlar, bir yerlere yerleştirilmiştir ve izleyicilerine yer ve 
mekanlar hakkında öğrenmek için bir pencere sunarlar (Madsen, 2014).  

Sonunda öğrenciler coğrafya dünyalarının çoğunluğunu birinci elden yaşantılardan ziyade film ve 
fotoğraf gibi indirekt kaynaklardan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapılandırırlar. Gerçek diğer filmde 
gösterilen algıların mücadelesinde yatar (Aitken, 1994). Duygusal ana tema ve görselleriyle yer ve mekan 
algısının inşasında özellikle başarılı olunan animasyon filmlerinde doğrudur (Champoux, 2001). Bu yüzden 
öğrenciler film izlerlerken yer ve mekanın açık bir şekilde temsil edildiğinden ya da yanlış temsil edildiğini 
sorgulamak için gözlemsel ve analitik becerilerinden yararlanmaları gerekir (Sigler ve Albandoz, 2014). 

Sınıflarda film kullanımının çeşitli yolları olduğu halde (Russell, 2012) coğrafya öğretiminde animasyon 
filmlerinden yararlanmak için iki sınıf testli yöntemler aşağıda açıklanmıştır: (1) bir sıçrama tahtası olarak 
film ve (2) bir örgütleyici olarak film. Her iki bölüm ilişkili iki animasyon filminden öğretmenlerin nasıl 
yararlanacağının açıklanmasını içermektedir. İlkokul öğrencileri animasyon filmi kullanımından 
hoşlandıkları açık bir gerçek olarak görülebilirken ortaokul ve lise öğrencileri de animasyon filmlerinin 
incelenmesinden yararlar sağlayabilirler. 

Sıçrama Tahtası Olarak Filmler. Bir sıçrama tahtası olarak filmlerin kullanımı bir konuda öğrencilerin 
ilgisini uyandırma bakımından mükemmel ve zengin kaynaklara sahip bir yoldur. Kısacası öğretmenler 
öğrencilerin dağılan dikkatlerini toparlamak ve onları tartışma, sorgulama ve eleştirel düşünmeye motive 
etme bağlamında kısa film kliplerini kullanırlar (Russell, 2012). Grafik örgütleyiciler, haritalar ve metinler 
ile ilgili olduğu durumlarda film günümüzde öğrencilerin coğrafya disiplinin istediği nitelikli coğrafi 
düşünme biçimini canlandırır. Bir sıçrama tahtası olarak öğretmenler tarafından kullanılabilecek saygın 
animasyon filmleri olarak “Buz Devri” ve “Arabalar” önerilebilir. 

Buz Devri (2013). Bu gişe rekoru kıran film Queen Elsa (Idina Menzel) ve Prenses Anna (Kristen Bell) 
adlı iki kız kardeş ile ilgili esrarengiz ve buzlu bir hikayedir. Hikayede kız kardeşlerin aralarındaki sevgiyi 
yeniden nasıl canlandırdıkları ve krallıklarını korudukları anlatılmıştır. Bu animasyon filmi 
İskandinavya’nın gerçek yaşamının bulunduğu Arendelle’de geçmektedir. Bu nedenle film, İskandinavya’yı 
konusunu işlerken mükemmel bir sıçrama tahtası görevi görebilir. Filmin klibini izledikten sonra, 
öğrenciler aşağıda verilen sorular üzerine tartışabilirler. Filmde niçin bazı eşsiz coğrafi şekiller 
kullanılmıştır? Filmde kullanılan bu şekillerin gerçek olabileceğini düşünüyor musunuz? Filmin direktörü 
film dekoru olarak bu şekilleri niçin kullanmış olabilir? Bölgenin iklimini nasıl tanımlardınız? Öğretmenler 
öğrencilerine bir sıçrama tahtası olarak İskandinavya’nın pekçok gerçek fotoğrafını gösterebileceği halde, 
öğrencilerin büyük bir kısmında Frozen filmini izlemenin öğrenmede daha etkili olduğu dikkatleri 
çekmektedir (Kenna ve Waters, 2017). 

Yukarıdakilere ilave olarak, öğretmenler coğrafi sorgulama üzerine bir derste sıçrama tahtası olarak 
‘Buz Devri’ filmini kullanabilirler. Yani, öğretmen öğrencilerine şu soruları yöneltebilir. Yeryüzündeki hangi 
bölge ‘Buz Devri’ filminin konusu olan ortama benzemektedir? Cevabınız için hangi coğrafi kanıtı referans 
gösterebilirsiniz? Filmin direktörünü filmi bu bölgede çekmeye iten ilham kaynağı ne olabilir? Öğretmenler 
İskaninavya’daki gerçek yaşama ait izlere filmin hangi kısımlarında geçtiğine dair öğrencilerinden bilgi 
isteyebilir. Daha sonra, her öğrencinin film içerisinden seçtiği bölge ile ilgili öğrenciler gerçek dünyaya ait 
coğrafi bilgileri (Örneğin; iklim haritası, fiziki coğrafya haritası vb.)  kurgusal temsilleriyle (Örneğin; kuzey 
ışıkları ile Aurora tahmin haritaları, fiyord ve mimari ile fiziki coğrafya haritası ve fotoğraflar) eşleştirmek 
amacıyla toplar, organize eder ve analiz ederler (Kenna ve Waters, 2017).  

Arabalar (2006). Cars filmi, insan biçiminde araçlardan oluşan bir kurgusal dünya ortamını 
canlandırmaktadır. Hepsinin gerçek dostluğu ve kabulü arayan ün ve şan kazanma konusunda umutsuz olan 
çaylak yarış arabaları (a rookie racecar) ve Şimşek McQueen’i (Owen Wilson) serisini izleyen bir yapımdır. 
Birçok talihsiz olaydan sonra, Şimşek McQueen tam bir toplum hizmeti cezası yükümlülüğünü yerine 
getirmek üzere kendisini küçük bir çöl kasabası olan Radiator Springs’te bulur. Burada dostluk ve kabulü 
bulmak için şan ve şansa ihtiyacı olmadığının farkına varır.  

Coğrafya öğretmenleri mekânsal organizasyonla ilgili bir derste sıçrama tahtası olarak ABD 66. Yol (US 
Route 66) hikaye edilerek tanıtıldığı üç dakikalık bir film klibini kullanabilirler. Daha da açmak gerekirse, 
öğretmenler mekânsal organizasyonun bölgenin ekonomik gelişimi üzerindeki etkilerini tartışabilir. Daha 
sonra, öğrenciler eyaletlerarası otoyolların etrafında kurulmuş diğer küçük kasabaları Google Earth üzerine 
yerleştirirler. Sonra, öğrenciler hazırladıkları bu harita üzerinde ana ulaşım yollarının bir bölgenin 
ekonomisi üzerine etkisini incelerler. Öğretmenler, öğrencilerinden küçük bir kasabanın yakınından 



 
 

459 
 

eyaletlerarası bir yol geçtikten sonra ekonomik gelişimindeki hızlı değişimi de incelemelerini isteyebilir 
(Kenna ve Waters, 2017). 

Örgütleyici Olarak Filmler. Bir örgütleyici olarak filmlerin kullanımı, bir sıçrama tahtası olarak 
filmlerin kullanımına benzetilebilir; onun amacı öğrencilerin ilgi ve eleştirel düşüncelerini ortaya 
çıkarmaktır. Bununla beraber bazı noktalarda farklılıklar gösterir. Çünkü öğretmenler örgütleyici olarak 
filmleri bir tartışma ya da sorgulamayı başlatmaktan ziyade bir konu ya da ünitenin sunumunu organize 
ederken kullanır. Buna ilave olarak, öğretmenler öğrencilerinin bir filmi önceden izlediğini göz önünde 
bulundurarak, sınıfta öğrencilere bir film göstermeye ihtiyaç duymazlar. Örgütleyici olarak coğrafya 
derslerinde kullanılabilecek saygın animasyon filmleri olarak “Uçaklar” ve üç bölümlü “Madagaskar” 
önerilebilir (Kenna ve Waters, 2017). Bunun yanında ‘Uygunsuz Gerçek’, ‘Afrika Dışında’, ve ‘Coğrafya 
Klübü’ gibi filmler de kullanılabilir. 

Uçaklar (2013). Uçaklar filmi, yollardan ziyade gökyüzüne odaklanan Arabalar gibi aynı insan 
biçiminde bir ortamda geçmiştir. Film Dusty Crophopper (Dane Cook) adı verilen bir uçağın içerisinde 
kurgulanmıştır. Bu uçak Küre Etrafında Kanatlar’da (Wings Around the Globe) yarışmayı arzulamakta, fakat 
bu uçakta yükseklik korkusu vardır. İzlanda, Almanya, Hindistan, Nepal, Çin, Meksika ve ABD’de pit 
duruşları yaptıktan sonra, izleyiciler Dusty’nin dünya standartlarında bir yarışçıya dönüşerek yükseklik 
korkusunu yendiğini keşfetmişlerdir (Kenna ve Waters, 2017). 

Dönüşümcü Dusty yaşantılarına benzer bir şekilde, öğretmenler de öğrencilerinin öğrenme yaşantılarını 
Küre Etrafındaki Kanatlar yarışması çerçevesinde organize edilen birimlere dönüştürebilirler. Bu 
organizasyon, öğrencilerin her ülke ve dünya bölgeleri ile ilgili dünya coğrafyası öğrenimi boyunca eğitim-
öğretim yılının büyük bir bölümünde sürdürülebilir. Öğretmenler, öğrencileri kendi bulgularını sınıf 
arkadaşlarına sunmadan önce, kendilerine ödev olarak verilen ülke ya da dünya bölgesi ile ilgili 
araştırmalarını bir grup projesi için bir örgütsel özellik olarak da kullanabilirler. Dahası Uçaklar’ın ticari 
popularitesi gözönünde bulundurulduğunda, öğretmenler yaşantı düzeyini zenginleştirmek için sınıflarını 
kullanırken oyuncak bir Dusty gibi dekorasyonlar ve süslemeler kullanabilirler. 

Madagaskar 1, 2 ve 3 (2005, 2008, ve 2012). Bu film serisi, hayvanat bahçesinin beklenmeyen bir 
şekilde Afrika’ya geri taşınmasından sonra, çok sevdiği ve rahat ettiği hayvanat bahçesini tekrar bulmaya 
çalışan Laex the Liona (Ben Stiller) tarafından yürütülen 4 Central Park Hayvanat bahçesi hayvanını konu 
alan bir komedidir. Birinci bölümde hayvanlar bir gemi kazası sonucunda kendilerini bir Afrika adası olan 
ve fil serisinin ismini aldığı Madagaskar’da bulurlar. İkinci bölümde, hayvanlar New York şehrine geri 
dönmeye çalışırlar, fakat kendilerini Afrika Savanlarında yaşarken bulurlar. Üçüncü bölümde, hayvanlar bir 
hayvan sirki ile birlikte uzun bir Avrupa turnesinden sonra New York’taki Central Park Hayvanat Bahçesi’e 
geri dönerler. 

Bu film serisi bir örgütleyici olarak kullanıldığı zaman, öğretmenler öğrencilerinin öğrenme 
yaşantılarını zenginleştirmek adına hikayenin konusunun kullanımı üzerine odaklanırlar. Örneğin, 
öğretmenler öğrencilerini kendilerini Madagaskar filminde olduğu gibi ıssız bir adada bulunduklarını 
hissetmelerini istediği bir simülasyon kullanabilir. Öğrenciler ilk olarak bu durumda ticari uçaklar ve 
trenler gibi gerçek dünya ulaşım ağını kullanarak evlerinin yolunu bulmadan önce yeni konumlarını 
sistematik bir şekilde belirlemelidirler. Genç öğrenciler özellikle eğlenceli Madagaskar filmi çerçevesinde 
organize edilen birimleri bulabilirler. Çünkü, Madagaskar filmi sınıfta bir parça mizah ve araştırma ruhu 
ilhamı verebilir (Kenna ve Waters, 2017). 

Uygunsuz Gerçek. ABD’nin eski başkanlarından Clinton döneminin başkan yardımcısının küresel ısınma 
sorununu ele aldığı çarpıcı bir film. Al Gore’ün konuyu gündemde tutma gayretleri ile ilerleyen filmde 
küresel ısınma sorunun beklenenden daha kısa bir sürede insanlığın başına ne tür felaketleri getireceği 
irdelenmektedir.  

Başlıca engeller. Öğrenciler, coğrafya derslerinde animasyon filmlerini izleyerek büyük ölçüde yararlar 
sağlayabilirler. Bununla birlikte öğretmenler ülke ve okulun yönetim politikaları, telif hakkı sorunları ve 
potansiyel yan etkilerinin farkındalığı gibi bazı genel engellerden haberdar olmalıdır. 

Öğretmenlerin dikkate almaları gereken ilk husus, okullarının ve ülkelerinin eğitim-öğretimle ilgili 
kanun, yönetmelik ve yönergeleridir. Çünkü, eğitim politikaları okuldan okula, eyaletten eyalate, ülkeden 
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ülkeye değişebilir. Bu durumda öğretmenler okulun yönetim politikalarını öğrenmek için okul müdürü ya 
da yöneticilerle bu konuda bilgi almak için sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bununla beraber Russell ve 
Waters (2010) sürecin planlanmasına yardımcı olabilme bağlamında şu prensiplerin dikkate alınmasını 
önermişlerdir: 

1. Filmler sınıfta yalnızca öğretimsel amaçlarla kullanılmalıdır. 
2. “G(General)-genel izleyici” kategorisindeki filmler öğretmen onayı ve müdür izniyle 

öğretimsel amaçlar için kullanılabilir. 
3. “PG(Parent Guided)-aile kılavuzluğunda” kategorisindeki filmler öğretimsel amaçlar için 

öğretmen onayı, yönetici izni ve aile ya da veli izni ile kullanılabilir. 
4. “PG-13- 13 yaş altı için uygun olmayabilir” kategorisindeki filmler öğretimsel amaçlar için 

öğretmen onayı, yönetici izni ve ebeveyn/koruyucu aile izni ile kullanılabilir. 
5. “R(Restricted)-Cinsel, uyuşturucu vb içerikli ve/ya da daha üstü” kategorideki filmler 

gösterilemez.  

Sınıfta film kullanımı konusu söz konusu olduğunda, öğretmenler filmi izletmeden önce izin formlarını 
toplayabilmek için yeterli zamanı planlamalıdır. Öğretmenler, izlettikleri her bir filmin eğitsel değerini 
açıklamak zorundadır ve öğrencilerinin filmin bir kısmını mı yoksa bütününü mü izleyecekleri konusunda 
bilgi vermelidir. Alternatif olarak, öğretmenler bir eğitim-öğretim yılı boyunca izletmeyi planladıkları tüm 
filmlerin bir listesini çıkarabilirler ve eğitim öğretim yılı başında gerekli izin formlarını toplayabilirler.  

Öğretmenlerin dikkate almaları gereken ikinci husus, okulun bulunduğu eyalet ya da ülkenin telif hakkı 
sorunları olup, gerekli prosedürleri yerine getirmektir. Bir diğer anlatımla, kar amacı gütmeyen eğitim 
kurumlarında görev yapan öğretmenler, yasal bir eğitimsel öğrenme amacı olduğu sürece yüzyüze eğitimin 
yapıldığı eğitimsel amaçlar için yasal yollarla elde edilmiş filmleri kullanabilirler (Kenna ve Waters, 2017). 

Öğretmenlerin dikkate almaları gereken son husus, işe yaramaz, taraflı ya da basmakalıp bilgileri 
gösteren, öğrencilerin hayal güçlerini sınırlayıcı ya da aşırı bilgi yüklemeyi amaçlayan filmler gibi sınıfta 
film gösteriminin birçok yan etkisinin olmasıdır. Öğretmenler, ek kaynaklar (örneğin, dışarıdan metinler, 
haritalar ya da diyagramlar), bir filmi izlemeden önce, film izlerken ve sonrasında eleştirel tartışmaları 
yönetmek ve örgütleyici araçları (not alma ve grafik örtgütleyiciler) sağlamayı içeren potansiyel yan 
etkilerin üstesinden gelebilirler (Kenna ve Waters, 2017). 

Sonuç ve Tartışma 

Coğrafya derslerinde filmler temel alınarak hazırlanan etkinliklerden arzu edilen verimin alınabilmesi 
için coğrafya öğretmenlerinin filmlerin coğrafya öğretimindeki yeri ve önemi hakkında farkındalık ve 
bilince sahip olmaları gereklidir. Coğrafya öğretmenleri, öğrencilerini coğrafyayla sıkı bağlar kurdurmak 
için filmlerden yararlanırlar. Coğrafya derslerinde film kullanımının önünde birtakım engeller olduğu halde 
(okul ya da ülkenin eğitim politikaları, telif hakkı sorunları ve siyasi yan etkileri vb.) daha zengin, daha 
ayrıntılı ve konu alanının sürekli bir biçimde kavranması gibi pekçok yararı vardır. Demircioğlu (2007) 
tarih öğretiminde film kullanımının önemini incelediği çalışmasında filmlerin derslerin daha ayrıntılı ve 
kalıcı bir şekilde öğrenilmesindeki önemine vurgu yapmıştır. Üstelik günümüz öğrencileri pekçok medya 
unsurunun içerisinde yaşamaktadır. Şöyle ki öğretmenler öğrencilerini görsel ortamın eleştirel izleyicileri 
olabilme doğrultusunda açık bir şekilde fırsatlar sunarak desteklemektedirler (Kenna ve Waters, 2017). 
Öğretmenler bu görevi farklı yollarla yerine getirirlerken, bu çalışma popüler animasyon film ortamının 
önemini güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.  

Öğrenciler sosyal bilgiler ve coğrafya derslerini genellikle sıkıcı buldukları halde, eğitim araştırmacıları 
öğrencilerin derse ilgisini artırmaya yönelik yaratıcı ve çekici yolları araştırmaktadırlar. Öztaş (2017) 
çalışmasında benzer görüşlere yer vermiştir. Bu nedenle öğretmenler coğrafya derslerinde 
öğrencilerindeki tartışma ve sorgulama becerilerini geliştirmek ve coğrafya öğretiminde bir örgütleyici araç 
olarak animasyon filmlerini kullanabilirler. 
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Özet 

Türkiye’de günümüzde her ne kadar FATİH projesi ile sınıflarının alt yapısı güçlendirilmekte de olsa 
teknolojik ve modern ders materyallerinin eksikliğinden dolayı halen Türkiye’de geleneksel eğitim materyalleri 
kullanılmaktadır. Geleneksel eğitim ve öğretim materyallerinin en önemlilerinden bazıları sınıflarda okutulan 
ders kitapları ve yazılı materyallerdir. İlk ve orta dereceli okullarda coğrafya eğitiminde temel olarak 
kullanılan eğitim ve öğretim materyalleri yine ders kitapları, atlaslar, haritalar ve yapbozlardır. Geleneksel 
materyaller geçmiş dönemlerde yeterli olarak görülseler de günümüz öğrencilerinin ilgisini yeterince 
çekemediği araştırmacılar tarafından da kabul edilmektedir. Her ne kadar ders kitapları ve yazılı materyaller 
öğrencilerin ilgisini arttırmak ve bilginin öğrenciye kolay geçebilmesine yardımcı olabilmek için tasarım ve 
görsellik bakımından iyileştirilseler de kendilerinden beklenen işlevselliği yavaş yavaş kaybetmektedir. 
Öğrenciler en doğru bilginin bulunduğu ders kitaplarından ve yazılı materyallerden uzaklaşmaktadır. Bu 
nedenle, en doğru bilginin bulunduğu ders kitaplarına ve yazılı materyallere öğrencilerin ilgisini arttıracak 
iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Bazı eğitim araştırmacıları, okullarda sunulan yazılım ve donanım imkânlarının artmasıyla okullarda 
verilen eğitimin başka bir seviyeye evrilmeye başladığının açık seçik bir şekilde görüldüğünü söylemektedirler. 
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı MEB2023 hedeflerinde, dijital materyaller ile basılı 
materyallerin okullarda ortak bir şekilde kullanılacağı belirtilmiştir. Bununla paralel olarak araştırmacılar 
da okullardaki eğitimin yeni yapısının sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile 
zenginleştirilmiş daha interaktif bir hal alacağını öngörmektedirler. Her ne kadar bu konuda daha önce çeşitli 
çalışmalar olsa da resmi eğitim içinde arttırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim hayatına etkileri 
konusunda yeterli verinin olduğu söylenemez. Bu durumun en önemli sebeplerinden bazıları, arttırılmış 
gerçeklik uygulamalarının yazılım geliştirme maliyetlerinin yüksek olması ve donanımlarının pahalı olması 
nedeniyle resmi eğitim hayatında toplu geçişlerin uygulanamamış olmalarıdır. 

Bu uygulama tabanlı bildiride, ilkokul ve ortaokul kademelerinde sosyal bilgiler dersinde hâlihazırda 
coğrafya eğitimi ve öğretimi için kullanılan kitapların artırılmış gerçeklik ile güçlendirilmesi ve desteklenmesi 
konu alınmıştır. Geliştirilen uygulama tabanlı çalışma donanımsal ve yazılımsal açıdan ekonomik, kullanımı 
kolay, işlevsel ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda hâlihazırda kullanılan kitaplarda ve diğer yazılı 
materyallerde en az seviyede değişikliğe gidilerek kullanılabilecek bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır . Bu 
arttırılmış gerçeklik uygulaması, bildirinin yazarları tarafından üretilmiştir. Uygulama temelde Unity ve 
Vuforia araçları kullanılarak hazırlanmıştır. Bu arttırılmış gerçeklik uygulaması, Türkiye’de kullanılan sosyal 
bilgiler kitapları ile uyumlu çalışabilecektir. Bu bildiride ele alınan uygulama tabanlı yaklaşım MEB2023 
hedeflerinde belirtilen dijital içeriklerin kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme platformlarının 
oluşturulmasına örnek teşkil edecek bir çalışmadır ve böylelikle dijital eğitim ekosistemine katkıda 
bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Arttırılmış Gerçeklik, Eğitim Materyalleri 

EMPOWERİNG GEOGRAPHY TEACHİNG MATERİALS WİTH AUGMENTED REALİTY 

Abstract 

Although the infrastructure of classes is enhanced by FATİH project in Turkey, still traditional training 
materials are used in Turkey due to the lack of technological and modern teaching materials. Some of the most 
important traditional teaching and learning materials are textbooks and written materials in classrooms. The 
educational and teaching materials used in geography education in primary and secondary schools are again 
textbooks, atlases, maps and puzzles. Even though traditional materials were seen as sufficient in the past, it is 
accepted by the researchers that they do not attract the attention of today's students. Although textbooks and 
written materials are improved in terms of design and visually to increase students’ interest and to help the 
information pass easily to the students. Unfortunately, they gradually lose the expected functionality. Students 
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move away from textbooks and written materials that contain the most accurate information. Therefore, 
improvements should be made to the students' interest in textbooks and written materials that contain the 
most accurate information. 

According to some educational researchers that it is evident that with the increase in the availability of 
software and hardware available in schools, education in schools has begun to evolve to another level. The 
Ministry of Education in Turkey has published Turkey’s future educational objects as MEB2023. One of the most 
remarkable objects is printed materials in schools with digital materials is indicated to be used in a common 
manner. In parallel, researchers predict that the new structure of education in schools will become more 
enriched by virtual reality and augmented reality applications. Although there have been various studies on 
this subject before, it cannot be said that there is sufficient data on the effects of augmented reality applications 
on the education life in formal education. Some of the most important reasons for this are the fact that 
augmented reality applications have high software development costs and the hardware is expensive, so mass 
transitions cannot be implemented in formal education. 

In this application-based declaration, it is aimed to strengthen and support the books currently used for 
geography education and teaching in the social studies course in primary and secondary school levels with 
augmented reality. This application-based study is an augmented reality application that can be used with 
minimal changes in the books and other written materials that are already used in primary and secondary 
schools. Also, it is aimed to be easy to use, functional and affordable in terms of hardware and software This 
augmented reality application is produced by the authors of the paper. The application is basically prepared 
using Unity and Vuforia tools. This augmented reality app will be able to work in sync with the social studies 
books used in Turkey. The application-based approach discussed in this paper is an example of the creation of 
personalized learning platforms using the digital content outlined in the MEB2023 objectives, which will 
contribute to the digital education ecosystem. 

Keywords: Geography, Augmented Reality, Teaching Materials  

Giriş 

Her ne kadar Türkiye’de sınıfların teknolojik altyapısı FATİH projesi kapsamında gelişse de, bu 
teknolojik altyapıyı kullanacak ders materyallerinin eksikliğinden ötürü halen sınıflarda geleneksel eğitim 
öğretim materyalleri kullanılmaktadır(S. W. Westgard, 2010). Özellikle coğrafya derslerinde kullanılan 
temel materyaller kitaplar, haritalar ve yapbozlardır(Walkington et al., 2011). Geleneksel materyaller 
geçmiş dönemlerde yeterli olarak görülseler de günümüz öğrencilerinin ilgisini yeterince çekemediği 
araştırmacılar tarafından da kabul edilmektedir. Her ne kadar ders kitapları ve yazılı materyaller 
öğrencilerin ilgisini arttırmak ve bilginin öğrenciye kolay geçebilmesine yardımcı olabilmek için tasarım ve 
görsellik bakımından iyileştirilseler de kendilerinden beklenen işlevselliği yavaş yavaş kaybetmektedir (S. 
W. Westgard, 2010). Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı MEB2023 hedeflerinde, dijital 
materyaller ile basılı materyallerin okullarda ortak bir şekilde kullanılacağı belirtilmiştir Her ne kadar 
ülkemiz bu eksikliği kapatmak için çalışsa da eğitim materyallerinin arttırılmış gerçeklikle güçlendirilmesi 
çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir(Chang, Morreale, & Medicherla, 2010). Bu uygulama tabanlı 
bildiride, ilkokul ve ortaokul kademelerinde sosyal bilgiler dersinde hâlihazırda coğrafya eğitimi ve 
öğretimi için kullanılan kitapların artırılmış gerçeklik ile güçlendirilmesi ve desteklenmesi konu alınmıştır. 
Geliştirilen uygulama tabanlı çalışma donanımsal ve yazılımsal açıdan ekonomik, kullanımı kolay, işlevsel 
ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda hâlihazırda kullanılan kitaplarda ve diğer yazılı materyallerde en az 
seviyede değişikliğe gidilerek kullanılabilecek bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Bu arttırılmış 
gerçeklik uygulaması, bildirinin yazarları tarafından üretilmiştir. Uygulama temelde Unity ve Vuforia 
araçları kullanılarak hazırlanmıştır. Bu arttırılmış gerçeklik uygulaması, Türkiye’de kullanılan sosyal 
bilgiler kitapları ile uyumlu çalışabilecektir. Bu bildiride ele alınan uygulama tabanlı yaklaşım MEB2023 
hedeflerinde belirtilen dijital içeriklerin kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme platformlarının 
oluşturulmasına örnek teşkil edecek bir çalışmadır ve böylelikle dijital eğitim ekosistemine katkıda 
bulunulacaktır.  

Tarihçe 

Arttırılmış gerçeklik (AG) 3 boyutlu yapay nesneler ile gerçek dünyanın gerçek zamanlı olarak 
birleştirilmesidir. Bir AG uygulamasının üç temel özelliği vardır(Azuma et al., 2001);  
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1. Gerçek dünya ile yapay nesneler ortaklaşa kullanılmalıdır,  

2. Gerçek zamanlı çalışmalıdır, 

3. Gerçek dünya ve yapay nesneler ortaklaşa kaydedilmelidir 

AG uygulamalarında kullanılan temel elemanlar takılabilir ekranlar, eldivenler ve mobil 
cihazlardır(Kesim & Ozarslan, 2012).  Şekil 1 ve  Şekil 2’de giyilebilir teknolojilere örnekler görülebilir.  

 

Şekil 1 Giyilebilir ekran ve eldivenler(Bowman, Wingrave, Campbell, & Q Ly, 2001) 

 

Şekil 2 Microsoft Hololens (Microsoft, 2019) 

Bu teknolojilerin yanında taşınabilir cihazlar özellikle cep telefonları günümüzde en çok kullanılan AG 
cihazlarındandırlar. 

Türkiye’de özellik FATİH projesi ile birlikte sınıflarda AG uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 
3’te sınıf içi AG uygulamalarından biri görülebilir. 
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Şekil 3 10 Kasım Temalı Bir AG uygulaması 

Yöntem 

Bu proje tabanlı bildiride, klasik bir yapbozun düşük maliyetli olarak arttırılmış gerçeklik teknolojileri 
ile güçlendirilmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle Türkiye siyasi haritasını gösteren bir yapbozun 
parçaları arttırılmış gerçeklik sistemine tanıtılmıştır. Arttırılmış gerçeklik motoru olarak Unity oyun 
motoru üzerinde Vuforia kütüphaneleri kullanılmıştır(Christel et al.). Unity ve Vuforia kullanılmasının 
temel sebebi yazılımın android, ios vb. işletim sistemleri üzerinde kullanılmasına izin vermesidir. Vuforia 
Qualcomm firmasının AG uygulamaları özelinde kullanılması üzerine hazırlanmış bir yazılımdır (Vuforia, 
2019). Vuforia’yı kullanabilmek için 2 Boyutlu yapboz parçaları sisteme tanıtılmıştır. Daha sonra ilgili parça 
ile alakalı özellikler sisteme tanıtılmış ve yazılım kamerasından herhangi bir parça gösterildiğinde o parça 
ile ilgili bilindik özellikler ekranda gösterilmektedir. 
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Şekil 4 Yazılım Arayüz Görseli 

 

Şekil 5 Yazılım Arayüz Görseli 2 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma henüz tam anlamıyla test edilmemiş ve dolayısıyla eğitim materyali olarak herhangi bir 
eğitim kurumunda test edilememiştir. Her ne kadar AG uygulamalarının sınıflarda ve yaygın eğitimde 
kullanılmasına yönelik daha önce çeşitli çalışmalar olsa da yaygın eğitim içinde arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarının eğitim öğretim hayatına etkileri konusunda yeterli verinin olduğu söylenemez. Bu 
durumun en önemli sebeplerinden bazıları, arttırılmış gerçeklik uygulamalarının yazılım geliştirme 
maliyetlerinin yüksek olması ve donanımlarının pahalı olması nedeniyle resmi eğitim hayatında toplu 
geçişlerin uygulanamamış olmalarıdır. Ancak bu uygulama yardımıyla eğitim materyallerinde büyük ölçekli 
değişikliklere gidilmeksizin yaygın eğitim içinde AG uygulaması kullanımının faydaları denenerek 
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ölçümlenebilecektir. Bunun yanında MEB2023 hedeflerinde belirtilen dijital içeriklerin kullanılarak 
kişiselleştirilmiş öğrenme platformlarının oluşturulmasına örnek teşkil edecek bir çalışma olacağı ve 
böylelikle dijital eğitim ekosistemine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 
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YÜKSEKÖĞRETİME ALIMLARDA COĞRAFYA HANGİ PUAN TÜRÜNDE OLMALI? 

Dr. Öğretim Üyesi Erol SÖZEN Düzce Üni., erolsozen@duzce.edu.tr 
Prof. Dr. Halil TOKCAN Niğde Ömer Halis Demir Üni., haliltokcan@gmail.com 

Özet 

Gelişmiş birçok ülkede çeşitli eğitim seviyelerinde coğrafya dersleri ya da coğrafya dersi içerikli kazanımlar  
öğretilmektedir. Türkiye’de de coğrafya konulu kazanımlar okul öncesi düzeyden itibaren başlar. İlkokul ve 
ortaokullarda daha çok hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde coğrafya içerikli konular, çok 
sayıda kazanımla yer bulur. Özellikle lise düzeyinde “coğrafya” adıyla yer bulan bu ders, yükseköğretim 
kurumlarının çeşitli bölümlerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  sınavında sözel puan türüyle öğrenci 
alımı yapmaktadır. Coğrafya dersinin eğitim öğretim programlarında bulduğu yer zaman zaman tartışılsa da 
coğrafyanın daha çok sayısal mantık mı yoksa sözel mantık mı gerektirdiği üzerinde Türkiye’de pek 
durulmamıştır.  

Bu çalışmanın amacı Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) içeriği ile lisans düzeyindeki coğrafya ders 
içeriklerini değerlendirilerek YKS’de eğitim fakültesi coğrafya öğretmenliği anabilim dalı ve fen 
edebiyat/edebiyat fakülteleri coğrafya bölümlerinin hangi puan türü ile YKS’de alım yapması gerektiğini 
ortaya koymaktır. 

Çalışma nitel araştırmalardan doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Çalışmada veri kaynağı olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) ve Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) tarafından yayımlanan 2018 eğitim fakültesi lisans programları ile bir fen edebiyat fakültesi 
coğrafya bölümü dersleri değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonucunda lise CDÖP’de yer alan öğrenme alanlarından doğal sistemler, beşeri sistemler, Küresel 
Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ve Çevre ve Toplum öğrenme alanlarında toplamda 130 kazanımdan 78 tanesinde 
(%60) konuların daha iyi anlaşılabilmesi için sayısal bilgilere ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Kazanımlarında 
en fazla sayısal içerik bulunduran öğrenme alanı 40 sayısal içerikli kazanımla “Beşeri Sistemler” olurken, en 
az sayısal içerik bulunduran öğrenme alanı ise 7 kazanımla “Çevre ve Toplum” öğrenme alanı olmuştur. Sınıf 
düzeyinde değerlendirildiğinde, 9. Sınıfta 22 kazanımdan 11’inde, 10. Sınıfta 34 kazanımdan 22’sinde, 11. 
Sınıfta 40 kazanımdan 23’ünde, 12. Sınıfta ise 34 kazanımdan 22’sinde az veya çok mutlaka sayısal verilerle 
alakalı içerikler tespit edilmiştir. Dünyanın şekli ve hareketleri, koordinat sistemleri ve coğrafi konum, harita 
bilgisi, iklim bilgisi, nüfus, ekonomik coğrafya alanları hem lisans düzeyindeki derslerde hem de lise 
düzeyindeki kazanımlarda oldukça fazla sayısal içerik taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir. 2018 de 
yenilenen Coğrafya Öğretmenliği Lisans programı incelendiğinde ise alan eğitimi kodlu toplam 20 ders 
içerisinden 8’inin yani %40’ının sayısal mantık gerektiren derslerden oluştuğunu göstermektedir. Karabük 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü yeni müfredat ders içerikleri incelendiğinde toplam 46 
zorunlu dersin 31’inin içeriğinin yani %67,3’ünde sayısal mantık gerektiren dersler olduğu görülmektedir.  

2019 yılı itibariyle YKS sınavında fen-edebiyat/edebiyat fakülteleri coğrafya bölümlerine ve eğitim 
fakültesi coğrafya öğretmenliği anabilim dalına sözel puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Yapılan analizler 
göstermektedir ki coğrafya dersi daha çok sayısal mantık ve sözel mantığı beraber gerektiren bir alandır.  Bu 
nedenle YKS sınavında fen edebiyat/edebiyat coğrafya bölümleri ile eğitim fakülteleri coğrafya 
öğretmenlikleri anabilim dalına eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alımı yapılmasının daha doğru bir uygulama 
olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Coğrafya Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 
Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık 

IN WHAT MAJOR GEOGRAPHY SHOULD BE IN FOR SELECTING TO HIGHER EDUCATION 

Abstract 

In many developed countries, geography courses or geography courses are taught at various educational 
levels. geography on acquisitions in Turkey starts from pre-school level. In primary and secondary schools, life 
science, social studies, and science courses have a wide range of geography subjects. Particularly at the high 
school level ders geography yer, this course takes students to various departments of higher education 
institutions with verbal score type in Higher Education Institutions Examination (HEIE). Geography course 
where he finds time to time in the education programs discussed in the geography of whether you are 
pondering more digital logic requires that many in Turkey on narrative and logic. 
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The aim of this study is to evaluate the content of the Geography Course Teaching Program and the 
geography courses at the undergraduate level in order to reveal the type of points that the faculty of education 
and geography departments of the faculty of education and the faculties of science, literature and literature 
should make at Higher Education Institutions Examination. 

The study was conducted with qualitative research document review. In the study, 2018 Geography Course 
Teaching Program published by the Ministry of National Education and Higher Education Institution (YÖK) 
were used as data sources. 

As a result of the study, it was found out that in 78 (60%) of the 130 acquisitions in the areas of learning, 
natural systems, human systems, Global Environment: Regions and Countries and Environment and Society in 
the geography curriculum, numerical information is needed to better understand the subjects. While the 
learning area with the highest numerical content was “Human Systems la with 40 digital content gains, the 
learning area with the least digital content became the“ Environment and Society ”learning field with 7 gains. 
When evaluated at the grade level, content related to numerical data was found more or less necessarily in 11 
out of 22 gains in 9th grade, 22 out of 34 gains in 10th grade, 23 out of 40 gains in 11th grade and 22 out of 
34 gains in 12th grade. . The shape and movements of the world, coordinate systems and geographical location, 
map information, climate information, population, economic geography areas have been identified as areas 
that contain a lot of numerical content in both undergraduate level courses and high school level gains. When 
the undergraduate program of Geography Teacher Education which was renewed in 2018 is examined, it is 
seen that 8 out of 20 courses which are coded in field education consist of courses requiring digital logic. When 
Karabük University Faculty of Letters Department of Geography examines new curriculum content, it is seen 
that 31 out of 46 compulsory courses, 67.3% of which are numerical logic courses. 

As of 2019, students are admitted to the departments of geography of the faculties of science and literature 
and to the department of geography teaching of the faculty of education with the verbal score type. The 
analysis shows that geography course is a field that requires both digital logic and verbal logic together. For 
this reason, it can be said that it would be more appropriate to have students with equal weight score type in 
YKS exam in science literature / literature geography departments and faculties of education geography 
teachers. 

Keywords: Geography, Geography Teaching, Geography Department, Higher Education Institutions 
Examination, Verbal, Numerical, Equal Weight 

Giriş 

Türkiye’de coğrafya öğretimi, bu ders adı altında ortaöğretimde (lise) başlar. Ancak ilkokul hayat bilgisi 
ve sosyal bilgiler dersinde coğrafya içerikli kazanımlar olduğu için coğrafya öğretimi ilkokulda da vardır. 
Ayrıca okul öncesi eğitimi de coğrafya kazanımları olan bir alandır. Yani coğrafya öğretimi okul öncesiyle 
başlar ve üniversiteye kadar devam eder. Birçok lisans programında da coğrafya dersleri ve coğrafya 
içerikleri olan dersler vardır. Coğrafya eğitimi lisans düzeyinde de birçok fakülte ve bölümde yapılmaktadır. 
Bu dersler bazı bölümlerde veya bazı dönemlerde zorunlu, bazı bölüm veya dönemlerde seçmeli olarak 
okutulmaktadır. Coğrafya, Doğal ortamla insan arasındaki karşılıklı etkileşimi sebep sonuç ilişkisi içerisinde 
dağılışlarıyla inceleyen bilim olarak ifade edilebilir (Özçağlar, 2003; Tümertekin ve Özgüç, 2004; Doğanay, 
2002; Atalay, 2007; Şahin, 1996; Şahin, 2001; Şahin, 2010; Doğanay ve Sever, 2016). Toplumumuzda her ne 
kadar coğrafya sözel bir alan gibi bilinse de aslında coğrafya hem sosyal, hem sayısal ve hatta hem de fen 
bilimleri içerikli bir alandır (Şahin, 2001: 17). Coğrafya öğretimi oldukça önemli bir gerekliliktir. Ancak 
Türkiye’de ihmal edildiği eleştirileri dikkate değerdir (Şahin, 2001; Aydın ve Güngördü 2015). Coğrafya 
öğretimi birçok ülke için oldukça önemli bir konu olmuştur. Örneğin coğrafya, 1994 yılında ABD’de NASA 
Eğitim Bölümü tarafından ülkenin en önemli ve stratejik 4 ders içinde gösterilmiştir (Bednarz ve diğ.2005). 

Doğru bir coğrafya öğretimi, bu dersin oluşturabileceği katkılar açısından çok önemlidir. Coğrafya 
eğitimi, Türkiye’nin uluslararası alanda daha etkili olmasından yurt sevgisine, planlama ve kalkınmaya 
kadar etkili olabilecek oldukça önemli bir alandır (Aydın ve Güngördü 2015; Arı 2003; Doğanay, 1993). 
Ancak bu dersi okuyan öğrencilerin bu derse bakış açılarının ortaya koyulması dersin başarısı açısından 
önemli bir gerekliliktir. Coğrafya eğitiminde, öğrencilerin yeterlilikleri, ilgi alanları, hazır bulunuşluk 
düzeyleri dersi anlamalarında, sevmelerinde ve öğrencilerin gelişimleri ve bakış açılarında oldukça etkili 
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olacaktır. Oysa NASA’nın bu denli önem verdiği coğrafya eğitimi, Türkiye’de hem ders saatleri hem de 
üniversite giriş sınavlarındaki soru sayılarının azaltılması suretiyle önemsiz ve çok ihtiyaç duyulmayan bir 
ders ve alan durumuna düşürülmektedir (Sözen ve Türksever, 2018). Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda 
“sürdürülebilir öğrenme” kavramının öneminin arttığı açıktır. Coğrafya eğitiminde okul hayatı sonrası için 
kalıcı bir öğrenmenin mutlaka katkıları olacaktır. Bu durumun coğrafya eğitiminde de ciddiyetle 
irdelenmesi, coğrafya öğretimi için sürdürülebilirliğe ağırlık verilmesinin önemi açıktır. Coğrafya 
eğitiminde sürdürülebilirlik için; 

• “Nasıl bir gelecek hedefliyoruz?”, 
• “Gelecek için hangi gelişimsel paradigmaları öne çıkarmalıyız?”, 
• “Eğitimde, öğretimde sürdürülebilirliği ne tür yaklaşımlarla iyi bir şekilde sağlayabilir?” 
• “Coğrafya eğitiminde insanlara sürdürülebilirlik için nasıl eğitim verilebilirler?” sorularına 

yanıtlar aranması gerekmektedir (Haubrich, 2000). 

Coğrafya biliminin doğru bir şekilde algılanması ve toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan 
problemlere çözüm yolları bulmak için kullanılabilmesinde en önemli konu şüphesiz ki eğitimdir. Her geçen 
gün yeni birtakım çevresel ve siyasal problemlerin yaşandığı dünyamızda coğrafya bilimine verilecek önem 
ölçüsünde coğrafya eğitimine de önem verilmeli, coğrafya biliminde kullanılan yaklaşım, araç gereç ve 
metotlar uygun yöntemlerle coğrafya eğitimine de yansıtılmalıdır (Özgen ve diğ., 2009). Coğrafya 
yeryüzündeki tüm canlı ve cansız nesne ve olayları mekana ve aralarındaki ilişkilere bağlı olarak 
incelemektedir. Bu incelemede insanoğlunun yaşamış olduğu fiziki ve beşeri çevreden herhangi bir zarara 
sebep olmadan, azami ölçüde istifade edebilmesi ve karşılaşmış olduğu çeşitli problemlere çözüm önerileri 
geliştirebilmesi esas amacı oluşturmaktadır (Özçağlar, 2003). Coğrafyanın günlük yaşam için toplumun 
olmazlarından olduğunun kavranması gerekmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, bilgi-iletişim 
alanlarındaki dönüşüm; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ilişkileri artırmıştır. Birçok coğrafya konulu 
araştırmada vurgulandığı gibi “zaman-mekân yakınlaşması” kaçınılmazdır (Aydın ve Güngördü 2015, 
Karabağ ve Şahin 2007). Günümüzde coğrafya alanında teknoloji de oldukça öne çıkmaya başlamıştır. Hatta 
ders öğretim programlarında da “Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanmaya yönelik uygulamalar 
yapılabilir” ifadesi açıklamalar kısmında sık sık yer almaktadır. Oysa CBS alt yapısı okullarımızda mevcut 
değildir (Şahin, 2006; Aydın & Güngördü, 2015). CBS uygulamalarında sayısal verilerin fazlaca kullanıldığı, 
dolayısıyla sayısal mantık tabanı gerektirdiği söylenebilir.   

Coğrafya eğitimi birçok ulus için çok önemli bir alan olmuştur. Mesela coğrafya dersi öğretim 
programları ve coğrafya öğretiminde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik, ABD’deki coğrafya 
reformundan örnek alınarak Türkiye’nin kendi şartları da ele alınmış ve bazı çıkış noktaları coğrafyanın 
tekrar düzenlenmesinin ciddiyeti vurgulanmıştır. Ancak coğrafya eğitimine ne kadar katkı sağlanmaya 
çalışmış olsa da coğrafyanın sayısal mantık gerektiren yapısı daha çok ihmal edilmiştir. 

Coğrafya bilgilerinin topluma iyi bir şekilde verilebilmesi için dikkat edilmesi gereken üç ana hususun 
“Coğrafyada ne-ne zaman ve nasıl öğretilmeli?” sorularına cevap bulabilecek uygulamalar olduğuna vurgu 
yapılmaktadır (Karabağ, & Şahin, 2007). Coğrafya, öğretimindeki uygulamalar neticesinde günümüzde 
önemli problemlerle yüz yüze kaldığı görülmektedir. Mesela çoğu insan coğrafyayı istatistik verileri ve kuru 
bilgiler yığını olarak düşünmekte, coğrafyayı, Türkiye’nin en yüksek dağı, en küçük bölgesi, en uzun 
akarsuyu, en büyük şehri gibi bilgilerden ibaretmiş gibi görebilmektedir (Şahin, 2001). Oysa coğrafya bir 
bilgi depolama ve ezberleme alanı değildir. Aksine bir sentez alanıdır, yorum ve çıkarım alanıdır. Zaman 
zaman, coğrafya öğretimi esnasında, tablolar, grafikler oluşturmak gerekir; istatistiki verileri düzenlemek 
ve yorumlamak gerekir. Zaman zaman bazı formüllerle hesaplamalar yapmak gereklidir. Doğru bir coğrafya 
öğretimi oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Ancak Türkiye’de ihmal edildiği eleştirileri dikkate değerdir (Şahin, 
2001; Aydın & Güngördü, 2015 ). 2019 ÖSYM tercih kılavuzunda hem fen edebiyat/edebiyat fakülteleri 
coğrafya bölümleri hem de eğitim fakültesi coğrafya öğretmenliği anabilim dalları programları sözel puanı 
ile lisans programlarına öğrenci almışlardır (Web1). Bu durum coğrafyanın sözel mi yoksa sayısal mı 
olduğuyla ilgili henüz alanını da tam olarak bulamadığını göstermektedir. Toplumumuzda her ne kadar 
coğrafya sözel bir alan gibi bilinse de aslında coğrafya hem sosyal, hem sayısal ve hatta hem de fen bilimleri 
içerikli bir alandır (Şahin, 2001: 17).  

Yukarıda bahsi geçen bu çelişkinin önemli bir kaynağı ve düzeltilebilecek mercii Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’dir. Çünkü üniversite giriş sınavları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. ÖSYM, 
günümüzde özerk ve kendine ait bütçesi olan bir yapıdadır.  ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, 
Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun 52’nci maddesine göre, 
"Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kurulmuş, 1981 yılında 
yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci 
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Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumuna 
dönüştürülmüş, kendine özgü bütçesi olan, uzmanlığa dayalı bir personel rejimi ve idari yapısını 
oluşturacak yasal zemin hazırlanarak “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” adını almıştır 
(Web2). 

Bu kadar önemli olan coğrafya eğitiminin doğru alandan gelen öğrencilerle çalışılması daha etkili ve 
olumlu sonuçlar çıkaracaktır. 

Araştırmanın amacı  

Bu çalışmanın amacı Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) içeriği ile lisans düzeyindeki coğrafya 
ders içeriklerini değerlendirilerek YKS’de eğitim fakültesi coğrafya öğretmenliği anabilim dalı ve fen 
edebiyat/edebiyat fakülteleri coğrafya bölümlerinin hangi puan türü ile YKS’de alım yapması gerektiğini 
ortaya koymaktır. 

Yöntem 

Çalışma doküman incelemesi şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmada yöntem olarak betimsel tarama 
modelinden yararlanılmıştır. Bu tip çalışmalarda bir alandaki var olan durum araştırılır ve değerlendirilir. 
Bu tip çalışmalar, olay ve olgulara yönelik sistemli, düzenli veriler toplanarak yürütülür. Betimleyici bir 
araştırmada çalışılan duruma yönelik değerlendirmeler üzerine çalışılır. Örneklem değerlendirilerek 
evrenle ilgili bulgulara ulaşılmaya çalışılır. Betimleyici araştırmalar, olgulara, duruma etkili faktörleri ve bu 
etkenlerin nelerle ilişkili olduğunu ortaya koyar (Arseven, 2001; Ekiz, 2015; Sönmez & Alacapınar, 2016; 
Karasar, 2016).  

Veri toplama aracı 

Çalışma için gerekli veriler 2018 yılında yenilen Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP), yine 2018 
yılında yenilenen Coğrafya Öğretmenliği lisans programı ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya bölümü dersleri incelenerek toplanmıştır. Karabük üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
bölümü derslerinin seçilmesinin nedeni bu bölüm derslerinin 2016-2017 yılında itibaren yenilenmiş 
olmasıdır. Çalışma kapsamında CDÖP yer alan kazanımlar, yine coğrafya öğretmenliği lisans programında 
yer alan dersler ile ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü ders içerikleri incelenmiş, 
bu kazanım ve derslerin ne oranda sözel-sayısal mantık içerdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

Ortaöğretim CDÖP’de yer alan kazanımlara yönelik bulgular. 

CDÖP’da dört adet öğrenme alanı vardır (Web3). Bu öğrenme alanları  “Doğal sistemler, beşeri sistemler, 
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ile Çevre ve Toplum öğrenme alanlarıdır. Bu öğrenme alanlarında yer 
toplam 130 kazanımdan 78 (%60) tanesinde konuların daha iyi anlaşılabilmesi için sayısal mantığa ihtiyaç 
olduğu tespit edilmiştir. Kazanımlarında en fazla sayısal mantık bulunduran öğrenme alanı 40 sayısal 
içerikli kazanımla “Beşeri Sistemler” olurken, en az sayısal içerik bulunduran öğrenme alanı ise 7 kazanımla 
“Çevre ve Toplum” öğrenme alanı olmuştur. Sınıf düzeyinde değerlendirildiğinde, 9. Sınıfta 22 kazanımdan 
11’inde, 10. Sınıfta 34 kazanımdan 22’sinde, 11. Sınıfta 40 kazanımdan 23’ünde, 12. Sınıfta ise 34 
kazanımdan 22’sinde az veya çok mutlaka sayısal verilerle alakalı içerikler tespit edilmiştir. Sayısal içerikli 
olan bazı kazanımlar aşağıda sıralanmıştır. 
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Tablo 1 

 CDÖP yer alan sayısal mantık içeren bazı örnek kazanımlar 

9. Sınıf Sayısal Mantık İçeren Kazanımlar 
9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.  
9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.  
9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.                                                 
9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder.  
9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.  
9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.  
9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.  
9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.  
9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.  
9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.  
9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 
10. Sınıf Sayısal Mantık İçeren Kazanımlar 
10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 
10.2.2.İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin 
çıkarımlarda bulunur.  
10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 
(Nüfus yoğunluğu hesaplama yöntemlerine ait örneklere yer verilir. ) 
10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 
10.2.6. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.  
10.2.7. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.  
10.2.8. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 
10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.  
10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle 
ilişkilendirerek çıkarımda bulunur. 
11. Sınıf Sayısal Mantık İçeren Kazanımlar 
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 
11.2.2. Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir.  
11.2.3. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 
11.2.8. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.  
11.2.9. Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.  
11.2.10.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından 
değerlendirir.  
11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 
11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.  
11.2.13. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.  
11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda 
bulunur.  
11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 
11.2.16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 
11.2.17. Türkiye'nin madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 
11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı 
açısından değerlendirir.  
11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 
11.2.20. Türkiye sanayisini ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 
11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.  
11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.  
11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.  
11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder. 
11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından 
değerlendirir.  
11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 
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12. Sınıf Sayısal Mantık İçeren Kazanımlar 
12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz 
eder.  
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün (tarım, sanayi, hizmet) sosyal ve kültürel yaşama olan 
etkilerine yer verilir.  
12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.  
Şehir yaşamı içerisinde birlikte yaşamanın gereği olarak hoşgörü ve dayanışmanın gerekliliği vurgulanır.  
12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda 
bulunur. 
12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 
12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.  
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini 
açıklar. 
12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından 
analiz eder. 
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.  
12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.  
12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir. 
12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.  
12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 

Kaynak: Web 3  

Tablo 1’de  CDÖP’den alınmış ve sayısal içerik barındıran bazı kazanımlar sıralanmıştır. Bu kazanımlarla 
ilgili kitaplara yansıyan içeriklerde, etkinliklerde, çalışma sayfalarında ve ölçme-değerlendirme 
sayfalarında, tablo, grafik oluşturma, yorumlama, problemler tespit edilmiştir. Daha detaylı olarak, yerel 
saat hesaplama, ölçek problemleri, eğim hesaplama problemleri ve formülleri, tarım başta olmak üzere 
ekonomik faaliyetlerle ilgili kazanımlarda, üretim grafikleri, tabloları, nüfusla ilgili kazanımlarda yoğunluk 
hesaplamaları, grafik ve tablolar tespit edilmiştir. İklim kazanımlarında grafikler, nem formülleriyle ilgili 
çok sayıda sayısal işlem ve sayısal mantık yürüterek sentez çıkarma gerektiren içerikler tespit edilmiştir. 
Bu durum kaynak kitaplarda çok daha fazladır. Bu konularda başarılı olmak için sayısal beceriler gereklidir. 

2018 Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Derslere İlişkin Bulgular 

2018 Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Dersler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’den 2018 de yenilenen Coğrafya Öğretmenliği Lisans programı incelendiğinde bu programda 
yer alan Harita Bilgisi, Fiziki Coğrafya 1,  Coğrafi Bilgi Sistemleri1, Fiziki Coğrafya 2,  Coğrafi Bilgi Sistemleri 
2,  Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası,  Arazi Çalışmaları ve Afetler ve Afet Yönetimi dersleri doğrudan sayısal 
mantık gerektiren derslerdir. 
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Tablo 2 

 2018 coğrafya öğretmenliği lisans programlarında yer alan dersler 

 

 

 

Kaynak: Web 4 

Bu durum da bize alan eğitimi kodlu toplam 20 ders içerisinden 8’inin yani %40’ının sayısal mantık 
gerektiren derslerden oluştuğunu göstermektedir. Eğer öğrenciler alan eğitimi seçmelisi olarak belirlenen 
6 dersten 4 ya da daha fazlasını sayısal mantık içeren derslerden seçerse bu oran %50’yi bile 
geçebilmektedir. 
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Fen Edebiyat/Edebiyat Fakültesi Lisans Ders İçeriklerine ilişkin Bulgular  

Fen edebiyat/edebiyat fakülteleri lisans programları bulunduğu üniversiteye göre değişiklik 
göstermektedir. Bu nedenle bu grupta yer alan dersler için 2016-2017 yılında programını yenileyen 
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Programı dersleri örnek olarak 
seçilmiştir. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Programı dersleri tablo 3’de 
verilmiştir. 

Tablo 3 

 Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans Programı dersleri 
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Kaynak: Web5 

Tablo 3’den Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü 2016-2017 yılında yenilenen lisans programı ders 
içerikleri incelendiğinde 1. Yarıyıl alan derslerinin tamamının (6 ders); 2. Yarıyıl alan derslerinden üçünde 
(Klimatoloji I Jeomorfolojiye Giriş Coğrafi Bilgi Teknolojileri); 3. Yarıyıl derslerinin beşinde (Jeomorfoloji I, 
Klimatoloji II, Türkiye Kıyı Bölgeleri, Hidrografya I, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş); 4. Yarıyıl derslerinin 
üçünde (jeomorfoloji II, Hidrografya II, Coğrafi Bilgi Sistemleri I); 5. yarıyıl derslerinin beşinde Türkiye 
Fiziki Coğrafyası I, Jeomorfoloji III, Vejetasyon Coğrafyası I, Coğrafi Bilgi Sistemleri II, Toprak Coğrafyası I); 
6. Yarıyıl derslerinin dördünde Türkiye Fiziki Coğrafyası II, Vejetasyon Coğrafyası II, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
III, Toprak Coğrafyası II); 7. yarıyıl derslerinin üçünde (Afetler coğrafyası, seminer, uzaktan algılama) ve 8. 
Yarıyıl derslerinin ikisinde (Proje, uzaktan algılama uygulamaları) sayısal mantık içeren konular olduğu 
tespit edilmiştir. Kısaca Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde yer alan toplam 46 
zorunlu dersin 31’inin içeriğinin yani %67,3’ünün doğrudan sayısal mantık gerektiren dersler olduğu 
görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Gerek Coğrafya Öğretmenliği gerekse Coğrafya bölüm dersleri genel olarak incelendiğinde derslerin 
coğrafya öğretmenliği ABD alan eğitimi derslerinin %40’nın coğrafya bölüm derslerinin ise %67’sinin 
sayısal mantık içeren derslerden oluştuğu söylenebilir. Bu durum lise coğrafya programı ile kazanımlarını 
da etkilemiş 130 kazanımdan 78 tanesinde (%60) sayısal mantık içeren kazanımların olduğu tespit 
edilmiştir. Tüm bu duruma rağmen ÖSYM’nin yükseköğretim kurumlarına geçiş için yaptığı YKS sınavında 
hem coğrafya öğretmenliği ABD hem de hem de fen edebiyat/edebiyat coğrafya bölümleri sözel puanla 
öğrenci alımı yapmaktadır.  Coğrafya öğretmenliği ve coğrafya bölümleri sözel puanla öğrenci almasına 
rağmen sözel mantığın daha yoğun olduğu bilinen Felsefe grubu öğretmenliği ve felsefe bölümleri ile 
sosyoloji, psikoloji bölümü bile Eşit Ağırlık puan türüyle lisans programına öğrenci alımı yapmaktadır. 

Coğrafya öğretmenliği ve coğrafya bölümlerinin sözel puan türlerinde öğrenci bir nedeni sözel puan 
türüyle öğrenci alımı yapan birçok bölümün zamanla sözel puan türünden eşit ağırlık puan türüne 
dönüşmesi ve sözel puanla öğrenci alan çok fazla bölüm kalmamasıdır. Hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi bölümler geçmiş dönemlerde sözel puan türüyle öğrenci alımı 
yaparken yıllar içinde eşit ağırlık puan türüne kayan bazı bölümlerdir. Coğrafya öğretmenliği ve coğrafya 
bölümü öğretim üyelerinin zamanında bu duruma müdahil olmaması coğrafya eğitimi ve coğrafya 
bölümünün hala sözel puanla öğrenci alımı yapan bir bölüm olarak kalmasına neden olmuştur. Coğrafya 
öğretmenliği ve coğrafya bölümünde görev yapan öğretim üyelerinin büyük kısmı bu durumdan 
şikâyetçidir. Çünkü derslerin içinde yer alan bu kadar sayısal mantığı sözel puan türüyle gelen öğrencilerin 
çoğu maalesef idrak edememekte bu nedenle derslerde istenen verim alınamamaktadır.  

Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre coğrafyanın genel olarak hem sözel mantık hem de sayısal 
mantık içeren içeriğe sahip olduğu, bu nedenle hem eğitim hem de fen edebiyat/edebiyat fakültelerinin ilgili 
alanlarına öğrenci alımlarında sözel ve sayısal mantığın birlikte kullanılmasını gerektiren eşit ağırlık puan 
türüyle öğrenci alımı yapması gerektiği söylenebilir. Ayrıca 2019 yılında bile yükseköğretime giriş 
sınavlarında bile, eğitim fakültesi coğrafya öğretmenliği anabilim dalı ile fen edebiyat/edebiyat fakülteleri 
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coğrafya bölümlerine sözel puan türüyle öğrenci alınıyor olması bizlere Türkiye’de coğrafyanın tam olarak 
hangi alandan öğrenci alımı yapılması gerektiği konusunda doğru bir karar verilmediğini ve bu konuda bir 
karmaşa yaşandığını da göstermektedir.  
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MEKÂNI ALGILAMA BECERİLERİ AÇISINDAN ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ 
İNCELENMESİ  

 

Doktora Öğrencisi Sezgin ELBAY MEB. sezgin_elbay@hotmail.com. 

Özet 

Sosyal bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirmeye katkı sunmak amacıyla, sosyal bilim 
disiplinleri ile vatandaşlık, insan hakları ve demokrasi konularını bütünleştiren bir çalışma alanı olarak 
tanımlanabilir. Dolayısıyla, sosyal bilgilerin yararlandığı birçok sosyal bilim disiplini bulunmaktadır. Bu 
anlamda sosyal bilgilerin yararlandığı disiplinlerden biri de, Coğrafyadır. Coğrafya, genel olarak insan ile 
mekân arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Yani Coğrafya dersinde, insanın 
mekânsal ilişkileri incelendiği için, mekânı algılama becerisinin, bu dersin öğretiminde işe koşulması 
gerekebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, mekânı algılama becerileri açısından, ortaokul sosyal bilgiler 
ders kitaplarındaki durumu betimlemektir.  Böylelikle var olan durum ortaya konabileceği gibi, mekânı 
algılamada daha üst düzey becerilerin kazandırılmasına dönük çalışmalar da yapılabilir. Araştırma, nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen dokümanlar, 
betimsel analize uygun olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda MEB tarafından hazırlanan ortaokul 5, 6 ve 7. 
sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Her bir ders kitapta yer alan görsel, soru ve metinler mekânı 
algılama becerilerine göre değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, 5. sınıf ders kitabındaki mekânı algılama 
becerilerinin, mekân tasviri ve analizine dönük olduğu; öte yandan mekânı değerlendirme alt becerisine 
yönelik ders kitabında herhangi bir bilgi veya sorunun olmadığı tespit edilmiştir. 6. sınıf ders kitabına 
bakıldığında, daha çok mekân bilişi üzerinde durulduğu ve mekânsal temsile büyük ölçüde yer verildiği 
belirlenmiştir. Son olarak 7. sınıf ders kitabında ise, daha çok mekân analizi ve değerlendirme becerilerinin yer 
aldığı saptanmıştır. Bulgulardan hareketle, ders kitaplarında mekânı algılama becerilerinin, hiyerarşik bir 
bütünlükten uzak ve parça parça yer bulduğu yorumlarına gidilebilir. Buna ek olarak, “İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler” ünitesindeki konular ile kazanımların ölçmeye çalıştığı mekânı algılama becerilerinin uyuşmadığı 
söylenebilir. Başka bir ifadeyle, öğrenciye kazandırılmak istenilen mekânı algılama becerilerinin tamamının, 
ünite konuları tarafından kapsanmadığı söylenebilir. Bu bağlamda mekânı algılama becerilerinin kuramsal 
temelleri incelendikten sonra, sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alması ve buna dayalı olarak, özellikle yer 
öğrenme kuramının ilke ve süreçlerine göre gerekli sınıf içi ve dışı çalışmaların, öğretmenler tarafından 
planlanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mekânı Algılama Becerileri, Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitapları, Coğrafya 
Konularının Öğretimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi. 

 

EXAMİNATİON OF SECONDARY SCHOOL SOCİAL STUDİES TEXTBOOKS İN TERMS OF PERCEPTİON 

OF SPATİAL 

Abstract 

Social studies can be defined as a field of study that integrates social science disciplines with citizenship, 
human rights and democracy in order to contribute to the realization of the social existence of the individual. 
Therefore, there are many social science disciplines in which social studies benefit. In this sense, one of the 
disciplines in which social studies benefit is Geography. Geography can be defined as a branch of science which 
examines the relations between human and space in general. In other words, since the spatial relations of 
human beings are examined in the Geography course, the perception of space may need to be employed in the 
teaching of this course. In this context, the aim of the research is to describe the situation in secondary school 
social studies textbooks in terms of perception of spatial. In this way, the existing situation can be revealed, and 
studies can be done to gain higher level skills in perception of spatial. The research is based on document 
analysis, one of the qualitative research methods. The obtained documents were analyzed in accordance with 
the descriptive analysis. In this context, Social Studies course books prepared by the Ministry of National 
Education were examined. Visual, questions and texts in each course book are evaluated according to their 
perception of spatial. According to the findings, the perception of spatial in the 5th grade textbook is directed 
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towards space description and analysis; On the other hand, it was found that there is no information or problem 
in the textbook about the sub-skill of evaluating the spatial. When looking at the 6th grade textbook, it was 
determined that spatial cognition was mostly emphasized and spatial representation was largely included. 
Finally, in the 7th grade textbook, it was determined that space analysis and evaluation skills were mostly 
included. Based on the findings, it can be interpreted that the perception of spatial in textbooks is found in 
parts away from a hierarchical integrity. In addition, it can be said that the subjects in the unit People, Places 
and Environments do not match their ability to perceive the place the gains are trying to measure. In other 
words, it can be said that not all of the students' perceptions of the spatial they want to gain are covered by 
unit subjects. In this context, after examining the theoretical foundations of spatial perception skills, it may be 
suggested that teachers should take part in the social studies textbooks and based on this, planning the 
necessary in-class and extracurricular activities according to the principles and processes of ground learning 
theory.  

Keywords: Spatial Perception Skills, Secondary School Social Studies Textbooks, Teaching Geography 
Subjects, Social Studies Education. 

Giriş 

Sosyal bilgiler eğitimi, bireyin sosyal ve fiziki çevresine etkin uyumunu sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
bağlamda Sosyal Bilgiler öğretim programının genel amaçlarından biri, öğrencilerin “Yaşadığı çevre ile 
dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak, insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı 
algılama becerilerini geliştirmeleri” dir (MEB, 2018: 8). Bununla paralel olarak mekânı algılama becerisiyle, 
öğrencinin, yakın çevresinden uzak çevresine, genişleyen çevre yaklaşımına uygun olarak, mekânsal 
özellikleri betimleyebilmesi ve bu bilgileri analitik olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca 
ulaşabilmek için, mekânsal düşünmeyle ilgili, Sosyal Bilgiler öğretim programında bazı kazanımlar yer 
almıştır.  

NCSS (National Council for the Social Studies), mekânsal düşünmeyi geliştirmek için, mekâna ait sorular 
sorulması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda nereye yerleşmişler, niçin oraya yerleşmişler, coğrafi çevre 
kavramı nasıl tanımlanır, yeryüzü şekilleri nasıl değişime uğrar, bu değişikliklerin insan yaşamına etkileri 
nelerdir? gibi sorularla, mekânsal bilgi, beceri ve anlayış (NCSS, 2014) kazandırılmaya çalışılmaktadır. Buna 
ek olarak, her bir soruya verilecek yanıtlar, uzamsal zihinsel süreçleri etkinleştirebilir. 

Ulusal Araştırma Konseyi (NRC, 2006) sayesinde, mekânsal düşünmenin tanımı ve mekânsal 
okuryazarlık hakkında, görüş birliğine varıldığı söylenebilir. NRC’den önce, mekânsal düşünmeyle ilgili; 
mekânsal yetenek, mekânsal akıl yürütme, mekânsal biliş, mekânsal zekâ ve bilişsel haritalama gibi pek çok 
kavram kullanılmıştır (Gardner, 1983; Golledge ve Stimson, 1997; Kitchin ve Freundschuh, 2000; 
Newcombe ve Huttenlocher, 2000). Daha sonra mekânsal düşünmenin, kapsayıcı bir kavram olarak 
kullanılmasının gerekli olduğu kararlaştırılmıştır (NRC, 2006: 27). 

Mekânsal düşünme hayatın her alanını kapsayabilir. Bu bağlamda, varılmak istenilen bir hedefe çok 
“yaklaşıldığında” veya bir kişinin bir olayın “içerisinde” yer aldığı söylendiğinde, mekânsal düşünme 
kullanılmaktadır (Newcombe, 2010: 31). Bununla birlikte alanyazın incelendiğinde (Schultz, Kerski ve 
Patterson, 2008: 27), mekânsal düşünmenin, insanların çevrelerindeki nesneleri anlamaları için, bir dizi 
beceriden oluştuğu görülmektedir. 

Mekânsal Düşünme Becerileri 

Mekânsal düşünme becerileri; mekânsal tasvir, analiz ve değerlendirme olmak üzere, üç kısımda 
incelenebilir.  

Shemyakin (1962:190), “mekânsal tasviri” zihinde mekânın yansıması olan, parça ve bütünden oluşup, 
bütünleşik bir mekân sistemi yaratan, beynin refleksif bir etkinliği olarak tanımlamaktadır. Mekânsal tasvir, 
canlıların çeşitli biyolojik gereksinimlerini karşılamak için, yaşadıkları doğal ortamlarının incelenmesi ile 
ortaya çıkarılabilir. Örneğin, karınca ve arıların günlük etkinliklerindeki konum ve harekete yönelik 
davranışlarının incelenmesi ile bu canlıların mekânsal davranışları hakkında bilgi edinilebilir (Öcal, 2007).  

Mekânsal analiz, çevre ile ilgili bilgiler elde edildikten sonra, yer ile doğal ve beşeri çevre özellikleri 
arasında, bağlantı kurmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda mekânsal analizde, belli bir çevrenin nüfusa ait, 
ekonomik, fiziki vs. özellikleriyle, insanların yapmış olduğu etkinlikler arasında ilişki kurulmaktadır (Öcal, 
2014). Böylece çeşitli görseller aracılığıyla incelenebilen çevrenin, yer özellikleri irdelenebilir.  

Mekânsal değerlendirme, çevresel özelliklerle ilgili elde edilen verilerin analiz edilerek, bilgi haline 
dönüştürüldükten sonra, bu bilgileri, çevreden en etkili bir şekilde yararlanmak için kullanmaktır. Örneğin, 
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herhangi bir coğrafi çevrede, insanların doğal afetlere karşı alabilecekleri önlemler değerlendirilebilir. Bu 
bağlamda öncelikle, o çevrede yaşanabilecek doğal afet türleri saptanabilir; daha sonra bu yerde yaşayan 
insanların hayat tarzları (ekonomik ve sosyal) ile çevreyi kullanmaları arasında, ilişki kurulabilir ve elde 
edilen bilgiler doğal afetlerle mücadelede kullanılabilir (Öcal, 2014). Dolayısıyla, deprem, heyelan ve çığ gibi 
doğal afetlerin görülebileceği yerlerde, yerleşimlerin yasaklanması, mekânsal değerlendirme yapıldığının 
işareti olabilir. 

Çok az sayıdaki çalışma, ortaokul Sosyal Bilgiler öğretim programındaki mekânsal düşünme becerilerine 
odaklanmıştır. Bu çalışmalarında, 2005’te geliştirilen Sosyal Bilgiler öğretim programı bağlamında yapıldığı 
tespit edilmiştir (örneğin, Öcal, 2014; Uğurlu ve Aladağ, 2015). Ancak MEB’e ait ortaokul Sosyal Bilgiler ders 
kitaplarında, mekânsal beceri alanlarının nasıl bir dağılıma sahip olduğu belirlenmemiştir. 

2018/20019 eğitim-öğretim yılında, TTK (Talim Terbiye Kurulu) tarafından düzenlenen ortaokul Sosyal 
Bilgiler ders kitapları incelenerek, bunlarda yer alan mekânsal düşünme becerilerinin nasıl bir dağılıma 
sahip olduğu tespit edilebilir. Böylece program geliştirme uzmanları ve ders kitabı yazarları, bu konudaki 
anlayışlarını geliştirebilir ve öğretmenler kavram yanılgılarını azaltabilirler. Bu anlayışla, modeller 
geliştirilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 2018 yılında TTK tarafından düzenlenen ortaokul Sosyal 
Bilgiler ders kitaplarındaki mekânsal düşünme becerilerini betimlemektir. Araştırmanın soruları ise şu 
şekilde oluşturulmuştur: 

1. Ortaokul 5.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal düşünme 
becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2. Ortaokul 6.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal düşünme 
becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

3. Ortaokul 7.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal düşünme 
becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

Yöntem 

 Araştırma sorularını yanıtlamak için, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma, 
birey, grupların görüşleri veya dokümanlar incelenerek elde edilen verilerin, analizi sonucu ortaya çıkan 
bulguların, yorumlanmasına dayanan bir yöntemdir (Creswell, 2013). Bu amaçla, MEB’e ait ortaokul Sosyal 
Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. 

Araştırma, MEB’e ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarının, doküman analizi modeline göre 
incelenmesine dayanmaktadır. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan olay veya olgular hakkında, çeşitli 
verileri içeren yazılı ve görsel materyallerin, incelenmesine dayanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Dokümanlar; dergi, fotoğraf, günlük, mektup, resmi belgeler, otobiyografi ve biyografik kayıtlar olabilir 
(Creswell, 2013).  

Araştırmada, nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden, ölçüt durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu 
bağlamda araştırma verileri amaçlı olarak toplanmıştır. TTK tarafından resmi olarak yayınlanan 5, 6 ve 7. 
sınıf ders kitapları, ölçüt olarak belirlenmiştir. 

Dokümanlar yoluyla elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, belgelerin dilini 
çözümlemek için, metin veya söylemlerdeki anlamları ortaya çıkarmak ve bunları sistematik hale getirmeye 
çalışmaktır (Coolican, 2009). Bu bağlamda araştırmada, 2018 yılında geliştirilen Ortaokul Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programı ve buna dayalı olarak TTK tarafından düzenlenen 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders 
kitapları, mekânsal düşünme becerilerini saptamak amacıyla, içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Araştırmada öncelikli olarak ders kitaplarında yer alan metin, görsel ve soruların, hangi mekânsal 
düşünme becerilerine uygun olduğu, alan uzmanlarına gönderilen beceri kontrol listesiyle belirlenmek 
istenmiştir. Bu bağlamda mekânsal tasvir, analiz ve değerlendirme becerileri için belirlenen kodlar 
aracılığıyla, ders kitaplarında yer alan metin, görsel ve sorular, analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 
nicelleştirilerek, tablo ve şekillerle sunulmuştur.  
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Bulgular 

Ortaokul 5.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal 
düşünme becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

TTK tarafından düzenlenen, 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki çeşitli ünitelerde, mekânsal düşünme 
becerilerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda kültür ve miras öğrenme alanı, uygarlıkları 
öğreniyorum ünitesinde, mekânsal tasvire yönelik bir harita saptanmıştır. Haritada, Anadolu ve 
Mezopotamya uygarlıklarının konumlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki mekânsal tasvirle ilgili örnek bir harita: 

 

5. sınıf ders kitabındaki bu haritadan, Anadolu ve Mezopotamya uygularına yönelik, mekânsal ilişkiler 
çıkarılabilir. Bu bağlamda, uygarlıkların kendi aralarında ve deniz ve kıtalara göre konumları 
betimlenebilir. Örneğin haritadan, Friglerin, Lidyalıların güneyinde ve Ege Denizi’nin doğusunda yer aldığı 
çıkarılabilir. Mekân ilişkilerinin bu şekilde kurulması, haritanın, mekânsal tasvire yönelik olduğunu  
göstermektedir. 

5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki mekânsal tasviri içeren bir araştırma ödevi: 

 

Kültür ve miras öğrenme alanı, çevremizdeki güzellikler ünitesinde, mekânsal tasvire yönelik bir 
araştırma ödevinin verildiği belirlenmiştir. Ödevde; doğal varlık, tarihi mekân, nesne ve eserlere yönelik 
bilgi toplanması ve bu yerlerin konumlarının betimlenmesi istenmektedir. Ödeve yönelik ders kitabındaki 
örnek çalışmalar incelendiğinde, bu yerlerin betimlendiği görülmektedir. Bu bağlamda mekânsal tasvir 
becerisinin edindirilmeye çalışıldığı söylenebilir.  

İnsanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında, mekânsal düşünme becerilerinin varlığına yönelik, başka 
işaretler de bulunmaktadır. Bu bağlamda iklimin insan faaliyetlerine etkisi ünitesinde “Yaşadığınız 
çevredeki iklim özellikleri, yaptığınız faaliyetleri nasıl etkilemektedir?” ve “İklim, aşağıda verilen faaliyetleri 
(ulaşım, tarım, konut tipi ve giyinme) nasıl etkilemektedir? Düşüncelerinizi örnek vererek yazınız.” şeklinde 
yer alan sorularla, mekânsal analiz becerisinin de edindirilmeye çalışıldığı söylenebilir. Çünkü öğrencilerin, 
iklim ile ekonomik etkinlikler arasında mekân bağlamında, bir ilişki kurmaları beklenmektedir. 

Nüfus ve yerleşme ünitesinde, “Kitabınızdaki fiziki haritadan ve nüfus miktarı haritasından yararlanarak 
doğal ve beşerî özelliklerin yaşadığınız çevrenin nüfusu üzerindeki etkilerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri 
sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.” şeklindeki araştırma ödevi ve “Aşağıdaki tabloya doğal ve beşerî 
özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnek yazınız.” şeklinde yer alan sorunun, mekânsal 
değerlendirme ile ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü bunlarla öğrencilerden, belli bir yerde yaşayan 
insanların, coğrafi ve beşeri çevreyi nasıl kullandıklarını, verilere dayalı olarak değerlendirmeleri 
beklenmektedir.  

Afetler ve çevre sorunları ünitesinde “Doğal afetler ve çevre sorunlarının zararlarından korunmak için 
bizlere düşen görevler nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız.” şeklindeki soruyla, 
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mekânsal değerlendirme becerisinin yoklanmak istendiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu soru, öğrencilerin, 
doğal afetler karşısında, mekâna uygun olarak, önlemler tasarlamalarını gerektirmektedir.  

Doğal afetlerin yaşamamıza etkisi ünitesinde “Okuduğunuz gazete haberine göre deprem (sel, çığ, heyelan 
ve orman yangını), toplum hayatı üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur? Düşüncelerinizi sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.” şeklinde yer alan sorular, mekânsal analize işaret edebilir. Çünkü mekânsal 
analizde, belli bir çevrenin, fiziksel ve nüfusa ait özellikleriyle, ekonomik faktörleri göz önünde 
bulundurularak, doğal çevrede meydana gelen olaylar ile insan faaliyetleri arasında ilişki kurulmaktadır.  

Üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanı, çevremizdeki ekonomik faaliyetler ünitesinde yer alan 
“Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.” şeklindeki hazırlık sorusunun, mekânsal analize karşılık geldiği söylenebilir. Çünkü 
öğrencilerden, mekân bağlamında gerçekleştirilen ekonomik faaliyet türlerini irdelemeleri 
beklenmektedir. Buna ek olarak, “Yaşadığınız yer ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini araştırınız. Araştırma 
yaparken yaşadığınız yer ve çevresinin coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurunuz. Araştırma sonucunda 
edindiğiniz bilgilerle bir poster çalışması hazırlayınız. Poster çalışmasını görsel ögelerle 
zenginleştirebilirsiniz….” ve “Aşağıda ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden bazıları verilmiştir. Bunların 
yapılmasına etki eden coğrafi özelliği karşısına yazınız.” şeklindeki araştırma ödevlerinde, mekânsal tasvir 
ve analizin işaretleri bulunmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerden, önce belli bir çevreyle ilgili bilgiler 
toplamaları, sonra bu bilgilerden, coğrafi unsurlar ile mekânsal özellikler arasında ilişki kurmak için 
yararlanmaları beklenmektedir. 

Küresel bağlantılar öğrenme alanı, yaşadığım yerin ülke ekonomisine katkısı ünitesinde, mekânsal 
değerlendirmeye işaret eden bir soru bulunmaktadır. Bu bağlamda “Yaşadığınız yer ve çevresinin, ülkemiz 
ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemini araştırınız. Araştırma sürecinde yaşadığınız yer ve 
çevresinde yapılan ekonomik faaliyetleri göz önünde bulundurunuz….” şeklindeki araştırma ödevinin, 
mekansal değerlendirmeye karşılık geldiği söylenebilir. Soruda öğrencilerden, belli bir çevrede yaşayan 
insanların, genişleyen çevre yaklaşımına uygun olarak, coğrafi çevreyi kullanma becerilerine yönelik 
çıkarım yapmaları istenmektedir.  

Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabındaki mekânsal düşünme becerileriyle ilgili elde edilen bulgular, toplu 
bir şekilde tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Mekânsal Düşünme Becerilerinin Dağılımı 

Öğrenme alanı Ünite Mekânsal beceri  
Kültür ve Miras Uygarlıkları öğreniyorum 

Çevremizdeki güzellikler 
Mekânsal tasvir 
Mekânsal tasvir 

 
 
İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

Yeryüzü şekilleri 
İklimin etkisi 
Nüfus ve yerleşme 
Afetler ve çevre sorunları 
Doğal afetlerin etkisi 

Mekânsal tasvir ve analiz 
Mekânsal analiz 
Mekânsal değerlendirme 
Mekânsal değerlendirme 
Mekânsal analiz 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ekonomik faaliyetler 
Ekonomi ve sosyal hayat 

Mekânsal tasvir ve analiz 
Mekânsal analiz 

Küresel Bağlantılar Yaşadığım yerin ülke 
ekonomisine katkısı 

Mekânsal değerlendirme 

 

Tablo 1 incelendiğinde; kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, üretim, dağıtım ve tüketim ve 
küresel bağlantılar öğrenme alanlarıyla, çeşitli mekânsal beceri alanlarının bağlantılı olduğu görülmektedir. 
Ayrıca insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanındaki tüm ünitelerin; buna karşılık küresel bağlantılar 
öğrenme alanındaki bir ünitenin, mekânsal beceri alanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. 

Ortaokul 6.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal 
düşünme becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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Tablo 2 

 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Mekânsal Düşünme Becerilerinin Dağılımı 

Öğrenme alanı Ünite  Mekânsal beceri  
Kültür ve Miras Destan ve yazıtlarda Türkler 

Diğer üniteler 
Mekânsal tasvir 
Mekânsal tasvir 

 
İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

Dünyanın neresindeyim? 
Ülkemin güzellikleri haritada 
Ülkemin zenginlikleri haritada 
Çevremizde kimler yaşıyor? 

Mekânsal tasvir 
Mekânsal tasvir ve analiz 
Mekânsal analiz 
Mekânsal analiz ve                  

değerlendirme 

Üretim, Dağıtım ve 
Tüketim 

Çevremizdeki ekonomik 
faaliyetler 

Ekonomi ve sosyal hayat 

Mekânsal tasvir ve analiz 
Mekânsal analiz 

Küresel Bağlantılar Dünyamıza sahip çıkalım 
Bir projem var 

Mekânsal değerlendirme 
Mekânsal değerlendirme  

 

Tablo 2 incelendiğinde; kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, üretim, dağıtım ve tüketim ve 
küresel bağlantılar öğrenme alanlarıyla, çeşitli mekânsal düşünme becerilerinin bağlantılı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca kültür ve miras ile insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanındaki tüm ünitelerin, 
mekânsal düşünme becerileriyle bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, ders kitabında 
mekânsal düşünme becerileriyle ilgili ünitelerin, 10 tane olduğu tespit edilmiştir. Bu ünitelerin içerisinde , 
4 tane (%38) mekânsal tasvir, 5 tane (%48) mekânsal analiz ve 3 tane (%14) de mekânsal 
değerlendirmenin olduğu görülmektedir.  

Ortaokul 7.sınıf ders kitabındaki ünitelerde yer alan metin, soru ve görsellerde, mekânsal 
düşünme becerileri nasıl bir dağılım göstermektedir? 

Tablo 3 

 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Mekânsal Düşünme Becerilerinin Dağılımı  

Öğrenme alanı Ünite  Mekânsal beceri  
Kültür ve Miras Beylikten cihan devletine 

Avrupa’da uyanış 
Mekânsal analiz 
Mekânsal tasvir 

İnsanlar, Yerler ve 
Çevreler 

Nereye yerleşelim Mekânsal tasvir ve analiz 
 

Küresel Bağlantılar Küresel sorunlara çözüm üretiyorum Mekânsal değerlendirme 
 

Tablo 3 incelendiğinde; kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler ve küresel bağlantılar öğrenme 
alanlarıyla, çeşitli mekânsal beceri alanlarının bağlantılı olduğu görülmektedir. Ayrıca kültür ve miras 
öğrenme alanındaki 2, insanlar, yerler ve çevreler ve küresel bağlantılar öğrenme alanlarındaki 1 ünitenin, 
mekânsal düşünme becerileriyle bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, ders kitabında 
mekânsal düşünme becerileriyle ilgili ünitelerin, 4 tane olduğu tespit edilmiştir. Bu ünitelerin içerisinde 2 
tane mekânsal tasvir (%37), 2 tane (%37) mekânsal analiz, 1 tane (%26) de mekânsal değerlendirmenin 
olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışmayla, mekânsal düşünme becerilerinin, Sosyal Bilgiler ders kitaplarına nasıl yansıdığı ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitapları elektronik ortamda elde edilmiş 
ve bunlar betimsel olarak analiz edilmiştir. Böylece mekânsal düşünme becerilerine uygun olarak, 
öğrencilerin mekânsal düşünmelerini geliştirmeye katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, mekânsal düşünme becerilerinin, 5.sınıf düzeyinde kültür ve miras, insanlar, 
yerler ve çevreler, üretim, tüketim ve dağıtım ve küresel bağlantılar; 6.sınıf düzeyinde kültür ve miras, 
insanlar, yerler ve çevreler, üretim, tüketim ve dağıtım, 7.sınıf düzeyinde insanlar, yerler ve çevreler 
öğrenme alanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan Aydemir’in (2017) yapmış olduğu 
çalışmada, mekânsal algılama becerilerinin, 6. sınıf düzeyinde kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, 
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üretim, tüketim ve dağıtım ve küresel bağlantılar ile 7. sınıf düzeyinde ise, kültür ve miras, insanlar, yerler 
ve çevreler, üretim, tüketim ve dağıtım öğrenme alanlarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır.  

Araştırmada, etkin vatandaşlık öğrenme alanında, mekânsal düşünme becerilerine yönelik, ders 
kitaplarında, herhangi bir metin, görsel ve soruya rastlanılmamıştır. Benzer şekilde Aydemir’in (2017) 
yapmış olduğu çalışmada, TTK tarafından düzenlenen ders kitapları, etkin vatandaşlık öğrenme alanında, 
mekânsal düşünme becerileri tespit edilememiştir. Bunlara zıt olarak, Karasu Avcı ve Faiz’in (2018) yapmış 
oldukları çalışmada, 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkin vatandaşlık öğrenme alanında, kazandırılacak 
beceriler arasında, mekânı algılama becerisinin de olduğu saptanmıştır.  

Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarından başta insanlar, yerler ve çevreler olmak üzere, kültür ve miras, 
üretim, tüketim ve dağıtım ve küresel bağlantılar; mekânsal düşünme becerileriyle bağlantılı bulunmuştur. 
Öte yandan Sosyal Bilgiler öğretim programında, kültür ve miras öğrenme alanının, tarihsel okuryazarlık 
becerileriyle beraber düşünülmesi gerektiği (MEB, 2018) vurgulanmaktadır. Bununla birlikte kültür ve 
miras öğrenme alanının kazanımları açıklanırken, edinilecek beceriler arasında, mekânı algılama becerisine 
yer verilmemiştir.  

Sosyal Bilgiler ders kitaplarında, öğrenciler tarafından öncelikle edinilmesi gereken mekânsal düşünme 
becerilerinin, mekânsal tasvir ve analiz olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde mekânsal kavramların, 
Kanada ulusal coğrafya dersi öğretim programında dağılışı incelendiğinde, yer bilgisi edinmenin öncelikli 
olduğu (Huynh ve Sharpe, 2012) bildirilmiştir. Yine bu bulgunun, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mekânsal 
düşünme algılarıyla tutarlı olduğu söylenebilir. Çünkü Uğurlu ve Aladağ’ın (2015) yapmış oldukları 
çalışmada, öğretmenler, mekânsal düşünmeyi genel olarak, öğrencinin öncelikle yakın çevresini 
tanıyabilmesi ve doğal ortamla etkileşiminin sağlanması şeklinde tanımlamışlardır. 

Araştırmanın bulgularından birkaç öncelikli sonuç çıkarılabilir. Bu bağlamda öncelikle, ders kitaplarında 
yer alan mekânsal düşünme becerileri arasında, hiyerarşik bir yapılanmanın olmadığı söylenebilir. Başka 
bir ifadeyle, mekânsal düşünme becerileriyle ilgili, sınıf düzeylerini göz önünde bulunduran bir hiyerarşinin 
olmadığı düşünülmektedir. Bu durum mekânsal düşünmeye yönelik karmaşık becerilerin edindirilmesini 
zorlaştırabilir. İkinci olarak, ders kitaplarındaki metin, görsel ve soruların, öğrencileri, mekânsal 
düşünmeye yönelik kavram öğrenimi için hazırlamaya uygun olmadığı düşünülmektedir. 

Bulgulara dayanarak; 

1. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında, mekânsal düşünme becerileriyle ilgili metin, soru ve görsellerin, 
basitten karmaşığa doğru, hiyerarşik bir şekilde yer alması, 

2. Ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan mekânsal düşünme becerileriyle ilgili metin, 
görsel ve soruların, mekânsal düşünme becerilerini kapsayan kazanımlarla ilişkisinin ortaya konulması, 

3. Mekânsal düşünme becerileriyle ilgili, ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan etkinlik ve 
sorulara, öğrencilerin verdikleri yanıtların, kazanımlar açısından incelenmesi, 

4. Ortaokul sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programında yer alan mekânsal düşünme beceri 
arasındaki uyuşumun incelenmesi, söylenebilir.  
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Özet 

Günümüz dünyasının en önemli olgularından birisi değişimdir. Farklı alanlarda yaşanan değişim 
süreci doğal olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkilemektedir. Değişimden en fazla etkilenen eğitim 
ve öğretim öğelerinden birisi de şüphesiz öğretim programlarıdır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yaşanan gelişmeler doğrultusunda öğretim programları yenilenmektedir. Ülkemizde öğretim programlarının 
güncellenme çalışmaları en son 2018 yılında yapılmıştır. Yenilenen öğretim programlarının amaç, yetkinlik, 
ünite, kazanım, değer ve beceri gibi öğelerinde güncellemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Bu doğrultuda 
diğer öğretim programlarında olduğu gibi coğrafya dersi öğretim programının da çeşitli öğelerinde 
güncellemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Bu öğelerden birisi de kazanımlar vasıtasıyla öğrencilere 
kazandırılması beklenen becerilerdir. Coğrafya dersi öğretim programlarında beceri eğitimi oldukça 
önemsenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer 
alan becerilerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel yöntemlerden olan 
doküman inceleme deseni kullanılmıştır. Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen konu hakkındaki 
verilerin, çeşitli belgelere göre analiz edilmesidir. Bu doğrultuda 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 
programlarında yer alan becerilerle ilgili veriler toplanmış, toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer alan 
becerilerin benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca bu becerilerin sınıflara ve öğrenme alanlarına/ünitelere 
dağılımının da benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak programlarda yer alan becerilerin bir 
önceki programa göre azaldığı ve becerilerde giderek bir sadeleştirme eğiliminin olduğu görülmüştür. 
Programlarda en fazla coğrafi sorgulama ve harita ile ilgili becerilere; en az ‘fotoğraf kullanma ve okuma’, 
‘birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma’, ‘küre ve atlas kullanma’ ve ‘arazi çalışma’ becerilerine 
yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 2005 ve 2011 öğretim programlarında yer alan beceri sayısı 2018 
programında yer alan beceri sayısından daha fazla olup, programlarda toplamda en fazla 12., en az 9. 
sınıflarda beceriye yer verilmiştir. En fazla beceri ‘Mekânsal Bir Sentez: Türkiye’, en az becerinin ise ‘Küresel 
Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ isimli öğrenme alanında/ünitede yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, öğretim programı, beceri 

 

INVESTIGATING 2005, 2011 AND 2018 GEOGRAPHY COURSE CURRICULA IN TERMS OF 
SKILLS 

Abstract 

One of the most important facts of today’s world is change.  The change process occurred in different 
areas naturally affect education and teaching activities. One of the education and teaching elements, which 
are affected by the change most, is the curriculum undoubtedly. As it is in the whole world, the curricula are 
renewed in our country according to the innovations. Last updating activities in curriculum in our country 
were in 2018. Updates and changes are made to the elements of the renewed curriculum such as purpose, 
competence, unit, acquisition, value and skill. In this respect, as in other curricula, updates and changes are 
made in various elements of the geography curriculum. One of these elements is the skills that are expected to 
be acquired by the students through the gains. Skills training is taken into account seriously in the geography 
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curriculum. In this scope, in this study, it is aimed to investigate the skills in 2005, 2011 and 2018 Geography 
Curricula comparatively. In the study, document analysis method, within the scope of qualitative 
methodology, was employed. The document analysis is the analysis of the data on the subject to be 
investigated according to various documents. In this direction, the data related to the skills in 2005, 2011 and 
2018 Geography Course Curricula were collected and the collected data were analysed with descriptive 
analysis method. At the end of the study, it was found that the skills in 2005, 2011 and 2018 Geography 
Course Curricula were similar. Besides, it was concluded that the distribution of these skills in classes and 
learning areas/units is similar. However, it was found that the skills in the programs decreased compared to 
the previous program and there was a tendency to simplify the skills gradually. It was concluded that the 
skills of geographical questioning and map were mostly included in the curriculum; on the other hand, ‘using 
and reading photographs’, effective use of primary and secondary data sources ’, using globe maps and maps’ 
and ‘field study’ skills were included the least. The number of skills stated in the 2005 and 2011 curricula was 
more than that of 2018 and maximum skills were included 12th grades, minimum in 9th grades in total. Most 
skills state in the learning field/unit called as ‘A Spatial Synthesis: Turkey’, and the least skill in the ‘Global 
Environment: Regions and Countries’ learning areas/units. 

Keywords: Geography, curriculum, skill 

Giriş 

Ülkemizde toplumun ve milli eğitimin beklentileri doğrultusunda zaman zaman öğretim 
programlarının sorunlu görülen alanlarında düzenlemeler yapılmaktadır (Akengin, 2008).  Özellikle 2005 
yılında öğretim programlarında köklü değişiklikler yapılmıştır. 2005 programlarında; aktif öğrenme, 
kavramsal öğrenme, çoklu zekâ ve üst düzey düşünme becerileri, öğrenci merkezli ve yapılandırmacı 
yaklaşım temele alınmıştır. (Erdoğan, Kayır, Kaplan, Ünal ve Akbunar, 2005).  

Ülkemizde 1924’ten itibaren uygulanan Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) süreç içerisinde 
birçok kez güncellenmiştir (Sözen E. 2011). Diğer öğretim programlarında olduğu gibi CDÖP’te de 2005 
yılında köklü değişiklikler yapılmıştır (Sözen, 2011). 2005 CDÖP’te yapılandırmacı, öğrenme ve etkinlik 
merkezli, ana ve ara disiplinlerle işbirliğini kuvvetlendiren, bütüncül/tematik bakış açılarını yansıtan bir 
yaklaşım benimsenmiştir  (Demiralp, 2007). 2005’te CDÖP’ün amaçları güncellenmiş, programda kavram 
öğretimi, beceri ve değerlere değinilmiş, ölçme-değerlendirme sürecinde yeni uygulamalara yer 
verilmiştir. 2005 programında değer ve becerilerin etkinliklerle kazandırılması amaçlanmıştır (Taş ve 
Kızılçaoğlu, 2007).  

CDÖP’ün güncellenmesinin sebeplerinden birisi de coğrafi beceriye sahip bireylerin 
yetiştirilmesidir. Bu amaçla beceri eğitimini ön plana alan değişiklikler yapılmıştır. (Koç ve Aksoy, 2010). 
Bu değişikliklerle birlikte beceri eğitimi, coğrafya dersi için çok önemli bir hale gelmiştir (Demirci, 2006). 
Hatta 2005 CDÖP'te beceri kazanımı oldukça önemli bir yer tuttuğu için programın beceri temelli olarak 
geliştirildiğini söylenebilir (Demiralp, 2007).  

2005 CDÖP’te diğer öğretim programlarında da verilen ortak becerilerin yanında derse özgü 
temel coğrafî becerilere de yer verilmiştir (Demiralp, 2007; Demirci, 2006; Taş ve Kızılçaoğlu, 2007). 
Programda öğrencilerin kazanmaları gereken coğrafi beceriler sekiz başlıkta toplamış, bu becerilerin 
öğrencilerin sınıf seviyesine uygun ve ders içerikleri ile uyumlu bir şekilde kazandırılması gerektiği 
öngörülmüştür. Programda ders içerikleri ile uyumlu olarak öğrencilerin coğrafi becerilerini geliştirmek 
için neler yapılması gerektiği hakkında açıklamalara yer verilmiştir. (Taş, 2008). Programda verilen 
coğrafî beceriler; öğrencilerin yaşamlarında, mesleklerinde ve geleceklerinde kullanabilecekleri nitelikte 
hazırlanmaya çalışılmıştır (Demiralp, 2007; Taş ve Kızılçaoğlu, 2007).  

2005 CDÖP’te yer alan konuların hemen hemen hepsinde farklı düzeylerde kullanılabilen 
beceriler, kazanımların içeriğine göre, kazanımlara entegre edilmiştir. Bu nedenle beceriler kazanımla 
birlikte verilerek (Demiralp, 2007; Taş ve Kızılçaoğlu, 2007) kazanımlarla ilişkilendirilmiş (Girgin, 2010) 
ve her kazanımın hangi beceri ile ilişkili olduğu programda çizelgeler halinde verilmiştir (CDÖP, 2006: 97-
154; Taş ve Kızılçaoğlu, 2007). Program tablosundaki açıklamalar bölümünde kazanım ile ilişkili beceriler 
önerilmiştir (CDÖP, 2006: 157-193). Bu şekilde kazanım-beceri ilişkisi konusunda gerekli olan 
açıklamalar yapılmıştır.   

Zaman içerisinde uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 2005 CDÖP’te 2009, 2011, 2015 
yıllarında bir takım değişiklikler yapılmıştır (Çomak ve Güncegörü, 2012; Demiralp, 2017; Sözen, 2018).  
2017’de ise CDÖP, taslak olarak büyük oranda yeniden düzenlenmiş ve hazırlanmıştır (Sözen, 2018).  
2017 yılında oluşturulan taslak program ise 2018 yılında son şeklini almıştır. 2018 programında da daha 
önceki programlarla benzer şekilde kazanım-beceri ilişkisi kurulmuş, hangi kazanım ile hangi becerinin 



 

489 
 

kazandırılacağı konusunda ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ilişkilendirme özel beceri (alana özgü beceri) 
olan coğrafi beceriler için yapılmıştır. Alana özgü beceriler, coğrafya programında  “coğrafi beceriler” adı 
altında yer almıştır (Demiralp 2017; MEB 2005; MEB 2018). 

 

1. Problem Durumu. 2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerde beceriler ve beceri-kazanım 
ilişkilendirmesinde ne gibi değişiklikler yapılmıştır? 

2. Alt Problemler 

1. 2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerde yer alan beceriler hangileridir? 

2. 2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerde yer alan becerilerin kazanımlarda yer alma sayısı ne kadardır? 

3. Becerilerin; öğretim programları, sınıflara ve öğrenme alanlarına/ünitelere göre dağılımı 
nasıldır? 

Amaç 

2005 CDÖP’ten itibaren var olan beceri temelli coğrafya dersi öğretim programının yapısı, 
program güncellemelerinde de devam ettirilmiştir (Demiralp 2017; MEB 2018;). 2011 ve 2018 
yıllarındaki güncellemelerde de beceri kazanımına önem verilmiş ve bazı değişikliklerle birlikte 
programlarda yine beceri-kazanım ilişkilendirmesi yer almıştır. Bu kapsamda çalışmada, 2005, 2011 ve 
2018 CDÖP’te yer alan becerilerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmada, nitel yöntemlerden olan doküman inceleme deseni kullanılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 
2018, 103). Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen konu hakkındaki verilerin, çeşitli belgelere 
göre analiz edilmesidir. Doküman incelemesinde, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analiziyle veri sağlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187). Bu doğrultuda 2005, 
2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programları incelenmiş ve bu öğretim programlarında yer alan 
becerilerle ilgili veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. 

Analizler, ders saati ya da sınıf farklılıklarına bakılmaksızın 2005, 2011 ve 20018 Coğrafya 
Öğretim Programlarında yer alan bütün kazanımlar ve beceriler dikkate alınarak yapılmıştır. 2005 
Coğrafya Dersi Öğretim Programında “Coğrafya Dersi Öğretim Programı Coğrafi Beceriler ve Uygulamalar” 
bölümüne yer verilmiştir. Ancak 2011 ve 2018 öğretim programlarında bu şekilde yapılandırılan herhangi 
bir bölüme yer verilmemiştir. Bu nedenle öğretim programları bölümünde yer alan öğrenme alanı/ünite, 
kazanım beceri eşleştirilmeleri kullanılmıştır. 
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Bulgular 

1. 2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerde yer alan becerilere ilişkin bulgular 

 
Tablo 1. 

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programlarında Yer Alan Beceriler 

2005 Öğretim Programı 2011 Öğretim Programı 2018 Öğretim Programı 

Arazi çalışma 
Arazi çalışma, arazi çalışması 

yapabilme 
Arazide çalışma 

Birincil ve ikincil veri kaynaklarını 

etkili kullanma 

Birincil ve ikincil veri kaynaklarını 

etkili kullanma 
 

Coğrafi sorgulama, sorgulama Coğrafi sorgulama, sorgulama Coğrafi sorgulama 

Değişim ve sürekliliği algılama Değişim ve sürekliliği algılama Değişim ve sürekliliği algılama 

Fotoğraf kullanma ve okuma - - 

Gözlem Gözlem Coğrafi gözlem 

Harita becerisi 
Harita becerisi,  harita okuma, harita 

kullanma 
Harita becerisi 

Kanıt kullanma Kanıt kullanma Kanıt kullanma 

Küre ve atlas kullanma Küre ve atlas kullanma  

Tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Tablo, diyagram, grafik oluşturma 

ve yorumlama 

Tablo, grafik ve diyagram hazırlama 

ve yorumlama 

Zamanı algılama Zamanı algılama Zamanı algılama 

 

Tablo 1’de 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programlarında yer alan becerilere yer 
verilmiştir. 2005 öğretim programında 11 beceriye (Coğrafi sorgulama ve sorgulama aynı beceri 
içerisinde kabul edilmiştir.), 2011 öğretim programında 10 beceriye (Arazi çalışma ve arazi çalışması 
yapabilme, Coğrafi sorgulama ve sorgulama ile harita becerisi, harita okuma ve harita kullanma aynı 
beceri içerisinde kabul edilmiştir.) ve 2018 öğretim programında 8 beceriye yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

491 
 

2. 2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerde yer alan becerilerin kazanımlarda yer alma sayısına yönelik 
bulgular 
Tablo 2. 

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin Kazanımlarda Yer Alma Sayısı 

Beceriler  2005 2011 2018 

Arazi çalışma 19 25 17 

Birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma 9 10 - 

Coğrafi sorgulama/sorgulama 103 112 82 

Değişim ve sürekliliği algılama 69 80 42 

Fotoğraf kullanma ve okuma 1 - - 

Gözlem 35 39 32 

Harita becerisi 80 84 66 

Kanıt kullanma 52 57 40 

Küre ve atlas kullanma 1 1 - 

Tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama 59 63 33 

Zamanı algılama 15 21 20 

 

Tablo 2’ye göre 2005 öğretim programında kazanımlarda en az yer alan becerilerin ‘fotoğraf 
kullanma ve okuma’ (1) ile ‘küre ve atlas kullanma’ (1) becerilerinin olduğu görülmektedir. Bu karşılık 
2005 öğretim programında kazanımlarda en fazla yer alan becerinin ‘coğrafi sorgulama/sorgulama’ 
becerisi (103) olduğu görülmektedir. 2011 öğretim programında ‘fotoğraf kullanma ve okuma’ becerisine 
hiç yer verilmezken,  kazanımlarda en az yer alan becerinin ‘küre ve atlas kullanma’ becerisi (1) olduğu 
görülmektedir. 2011 öğretim programında kazanımlarda en fazla yer alan becerinin ise ‘coğrafi 
sorgulama/sorgulama’ becerisi (112) olduğu görülmektedir.  2018 öğretim programında ‘fotoğraf 
kullanma ve okuma’, ‘birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma’ ile ‘küre ve atlas kullanma’ 
becerilerine hiç yer verilmezken,  kazanımlarda en az yer alan becerinin ‘arazi çalışa’ becerisi (17) olduğu 
görülmektedir. 2018 öğretim programında kazanımlarda en fazla yer alan becerinin ise ‘coğrafi 
sorgulama/sorgulama’ becerisi (82) olduğu görülmektedir. 

3. Becerilerin; öğretim programları, sınıflara ve öğrenme alanlarına/ünitelere göre 
dağılımına ilişkin bulgular 

Tablo 3. 

Becerilerin Öğretim Programı ve Sınıflara Göre Dağılımı 

Program 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Toplam 

2005 85 105 116 140 446 

2011 71 158 119 135 483 

2018 51 67 60 63 241 

Toplam 207 330 295 338 1170 
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Tablo 3’e bakıldığında en çok 2011 öğretim programında (483)  beceri yer verilirken, en az 2018 
öğretim programında (241) beceri öğretimine yer verilmiştir. 2005 öğretim programında en çok 12. 
sınıfta (140) beceriye yer verilirken en az 9. sınıfta (85) yer verilmiştir. 2011 öğretim programında en çok 
10. sınıfta (158) beceriye yer verilirken en az 9. sınıfta (71) yer verilmiştir. 2018 öğretim programında ise 
en çok beceriye 10. sınıfta (67) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta (51) yer verilmiştir. Bütün öğretim  
programlarında becerilerin sınıflara göre toplam dağılımına bakıldığında en fazla becerinin 12. Sınıfta 
(338), en az becerinin ise 9. sınıfta (207) verildiği görülmektedir. 

Tablo 4. 

Becerilerin; Öğretim Programı, Öğrenme Alanı/Ünite ve Sınıflara Göre Dağılımı 

Program Sınıflar 
Doğal 

Sistemler 

Beşerî 

Sistemler 

Mekânsal 

Bir Sentez: 

Türkiye 

Küresel 

Ortam: 

Bölgeler ve 

Ülkeler 

Çevre ve 

Toplum 
Toplam 

2005 

9. Sınıf 40 12 24 3 6 85 

10. Sınıf 23 29 37 11 5 105 

11. Sınıf 15 17 30 21 33 116 

12. Sınıf 15 17 45 32 31 140 

Toplam 93 75 136 67 75 446 

2011 

9. Sınıf 42 12 8 3 6 71 

10. Sınıf 31 35 65 12 15 158 

11. Sınıf 9 16 27 25 42 119 

12. Sınıf 15 17 55 23 25 135 

Toplam 97 80 155 63 88 483 

2018 

9. Sınıf 26 13 - 6 6 51 

10. Sınıf 36 21 - 2 8 67 

11. Sınıf 8 31 - 12 9 60 

12. Sınıf 4 32 - 22 5 63 

Toplam 74 97  42 28 241 

Toplam 264 252 291 172 191 1170 

Tablo 4’e göre 2018 öğretim programında yer almamasına rağmen en fazla becerinin ‘Mekânsal 
Bir Sentez: Türkiye’ isimli öğrenme alanında (291) yer aldığı görülmektedir. En az becerinin ise ‘Küresel 
Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ öğrenme alanında (172) yer aldığı belirlenmiştir. Bütün öğretim 
programlarının toplamında sınıf bazında en fazla becerinin 2011 öğretim programında 10. sınıfta (158) 
görülürken en az beceriye 2018 öğretim programında 9. sınıfta (51) görülmektedir. 

2005 öğretim programında en fazla beceriye 12. sınıfta ‘Mekânsal Bir Sentez: Türkiye’ isimli 
öğrenme alanında (45) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta ‘Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ 
öğrenme alanında (3) yer verildiği görülmektedir. Sınıf bazında bakıldığı zaman en çok beceriye 12. sınıfta 
(140) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta (85) yer verilmiştir. 

2011 öğretim programında en fazla beceriye 10. sınıfta ‘Mekânsal Bir Sentez: Türkiye’ isimli 
öğrenme alanında (65) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta ‘Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ 
öğrenme alanında (3) yer verildiği görülmektedir. Sınıf bazında bakıldığı zaman en çok beceriye 10. sınıfta 
(158) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta (71) yer verilmiştir. 

2018 öğretim programında ise en fazla beceriye 10. sınıfta ‘Doğal Sistemler’ öğrenme alanında 
(36) yer verilirken, en az beceriye ‘Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ öğrenme alanında (2) yer verildiği 
görülmektedir. Sınıf bazında en çok beceriye 10. sınıfta (67) yer verilirken, en az beceriye 9. sınıfta (51) 
yer verilmiştir. 
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Tablo 5. 

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programları 9.Sınıf Öğrenme Alanları/Üniteler ve Beceriler 

Ö
ğ

re
n

m
e 

A
la

n
ı/

Ü
n

it
e 2005 Öğretim Programı 2011 Öğretim Programı 2018 Öğretim Programı 

Beceri Beceri Beceri 

D
o

ğ
a

l 
S

is
te

m
le

r 

Gözlem, coğrafi sorgulama, değişim 

ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, harita becerisi, birincil ve 

ikincil veri kaynaklarını etkili 

kullanma, harita becerisi, sorgulama, 

arazi çalışma becerisi, küre ve atlas 

kullanma, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, zamanı 

algılama  

Gözlem, coğrafi sorgulama, değişim ve 

sürekliliği algılama, kanıt kullanma, 

harita okuma, birincil ve ikincil veri 

kaynaklarını etkili kullanma, harita 

becerisi, sorgulama, arazi çalışma 

becerisi, küre ve atlas kullanma, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, zamanı algılama 

Coğrafi gözlem, coğrafi 

sorgulama, değişim ve 

sürekliliği algılama, harita 

becerisi, kanıt kullanma, 

tablo, grafik ve diyagram 

hazırlama ve yorumlama, 

zamanı algılama 

B
eş

er
î 

S
is

te
m

le
r
 

Gözlem, sorgulama, birincil ve ikincil 

kaynakları kullanma, kanıt kullanma, 

harita becerisi, zamanı algılama, 

değişim ve sürekliliği algılama 

Gözlem, sorgulama, birincil ve ikincil 

kaynakları kullanma, kanıt kullanma, 

harita okuma, zamanı algılama, değişim 

ve sürekliliği algılama 

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, kanıt 

kullanma 

M
ek

â
n

sa
l 

B
ir

 

S
en

te
z:

 T
ü

rk
iy

e Harita becerisi, gözlem, sorgulama, 

arazi çalışma, tablo, diyagram ve 

grafik oluşturma ve yorumlama, 

zamanı algılama, değişim ve 

sürekliliği algılama, kanıt kullanma 

Harita okuma, gözlem, sorgulama, arazi 

çalışma, tablo, diyagram ve grafik 

oluşturma ve yorumlama, zamanı 

algılama, değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma 

 

K
ü

re
se

l 
O

rt
a

m
: 

B
ö

lg
el

er
 v

e 
Ü

lk
el

er
 

Harita becerisi, sorgulama, tablo, 

diyagram grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Harita becerisi, sorgulama, tablo, 

diyagram grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

kanıt kullanma 

Ç
ev

re
 v

e 

T
o

p
lu

m
 

Gözlem, arazi çalışma, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma 

Gözlem, arazi çalışma, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma 

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

kanıt kullanma 

Tablo 5’e bakıldığında 2005 ve 2011 9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarındaki becerilerin 
benzer olduğu görülmektedir. Bu iki programda yer alan becerilerden sadece harita ile ilgili becerinin; 
2005 programında harita becerisi, 2011 programında ise harita okuma ve harita becerisi olarak yer aldığı 
görülmektedir. 2018 öğretim programındaki beceriler önceki programlarda yer alan becerilerle benzerlik 
göstermekle birlikte özellikle ‘Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ isimli ünitede yer alan becerilerin 
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önceki programlara göre farklılaştığı,  2005 ve 2011 öğretim programlarındaki beceri sayısının daha fazla 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. 

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programları 10.Sınıf Öğrenme Alanları/Üniteler ve Beceriler 

Ö
ğ

re
n

m
e 

A
la

n
ı/

Ü
n

it
e 

2005 Öğretim Programı 2011 Öğretim Programı 2018 Öğretim Programı 

Beceri Beceri Beceri 

D
o

ğ
a

l 
S

is
te

m
le

r 

Gözlem, arazi çalışma, sorgulama, 

değişim ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, harita becerisi, birincil ve 

ikincil kaynakları kullanma, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Gözlem, arazi çalışma, sorgulama, 

değişim ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, harita okuma, birincil ve 

ikincil kaynakları kullanma, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi kanıt 

kullanma, zamanı algılama  

B
eş

er
î 

S
is

te
m

le
r
 

Değişim ve sürekliliği algılama, 

Harita becerisi, tablo, diyagram, 

grafik oluşturma ve yorumlama, 

zamanı algılama, kanıt kullanma, 

sorgulama, birincil ve ikincil 

kaynakları kullanma, gözlem, arazi 

çalışma  

Değişim ve sürekliliği algılama, harita 

becerisi, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, zamanı 

algılama, kanıt kullanma, harita okuma, 

sorgulama, birincil ve ikincil kaynakları 

kullanma, gözlem, arazi çalışma  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, kanıt 

kullanma, tablo, grafik ve 

diyagram hazırlama ve 

yorumlama, zamanı algılama  

M
ek

â
n

sa
l 

B
ir

 

S
en

te
z:

 T
ü

rk
iy

e 

Harita becerisi, sorgulama, kanıt 

kullanma, değişim ve sürekliliği 

algılama, arazi çalışma, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, birincil ve ikincil 

kaynakları kullanma  

Harita becerisi, sorgulama, kanıt 

kullanma, zamanı algılama, değişim ve 

sürekliliği algılama, arazi çalışma, 

harita okuma, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, gözlem, 

birincil ve ikincil kaynakları kullanma 

 

K
ü

re
se

l 
O

rt
a

m
: 

B
ö

lg
el

er
 v

e 
Ü

lk
el

er
 Harita becerisi, zamanı algılama, 

değişim ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, sorgulama, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama 

Harita becerisi, zamanı algılama, 

değişim ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, harita okuma, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, harita kullanma 

Coğrafi sorgulama, harita 

becerisi 

Ç
ev

re
 v

e 

T
o

p
lu

m
 

Harita kullanma, gözlem, arazi 

çalışma, sorgulama, tablo, diyagram, 

grafik oluşturma ve yorumlama  

Harita kullanma, gözlem, arazi 

çalışması yapabilme, sorgulama, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

harita becerisi 

Tablo 6’ya göre 2005 ve 2011 öğretim programlarında yer alan becerilerin benzer olduğu 
görülmekle birlikte bu iki programdaki beceri sayısının 2018 programında yer alan beceri sayısından 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 7. 

 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programları 11.Sınıf Öğrenme Alanları/Üniteler ve Beceriler 

Ö
ğ

re
n

m
e 

A
la

n
ı/

Ü
n

it
e 

2005 Öğretim Programı 2011 Öğretim Programı 2018 Öğretim Programı 

Beceri Beceri Beceri 

D
o

ğ
a

l 
S

is
te

m
le

r 

Harita becerisi, gözlem, sorgulama, 

değişimi ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma, arazi çalışma, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, fotoğraf kullanma ve 

okuma 

Harita kullanma, gözlem, sorgulama, 

değişimi ve sürekliliği algılama, kanıt 

kullanma  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

harita becerisi, kanıt kullanma  

B
eş

er
î 

S
is

te
m

le
r
 

Gözlem, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, değişim ve 

sürekliliği algılama, harita becerisi, 

kanıt kullanma, sorgulama, arazi 

çalışma  

Gözlem, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, değişimi ve 

sürekliliği algılama, harita becerisi, 

kanıt kullanma, harita kullanma, 

sorgulama, arazi çalışma  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, kanıt 

kullanma, tablo, grafik ve 

diyagram hazırlama ve 

yorumlama, zamanı algılama  

M
ek

â
n

sa
l 

B
ir

 

S
en

te
z:

 T
ü

rk
iy

e 

Sorgulama, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, kanıt 

kullanma, birincil ve ikincil 

kaynakları etkili kullanma, değişim 

ve sürekliliği algılama, harita becerisi, 

arazi çalışma  

Harita kullanma, sorgulama, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, kanıt kullanma, harita 

okuma, birincil ve ikincil kaynakları 

etkili kullanma, değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, arazi çalışma 

 

K
ü

re
se

l 
O

rt
a

m
: 

B
ö

lg
el

er
 v

e 
Ü

lk
el

er
 Harita becerisi, sorgulama, kanıt 

kullanma, değişim ve sürekliliği 

algılama, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, zamanı 

algılama 

Harita becerisi, sorgulama, kanıt 

kullanma, harita kullanma, değişimi ve 

sürekliliği algılama, tablo, diyagram, 

grafik oluşturma ve yorumlama, harita 

okuma,  zamanı algılama 

Coğrafi gözlem, coğrafi 

sorgulama, değişim ve 

sürekliliği algılama, harita 

becerisi 

Ç
ev

re
 v

e 

T
o

p
lu

m
 

Sorgulama, zamanı algılama, değişim 

ve sürekliliği algılama, gözlem, arazi 

çalışma, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, harita 

becerisi, kanıt kullanma  

Sorgulama, zamanı algılama, değişim 

ve sürekliliği algılama, gözlem, arazi 

çalışma, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, harita 

kullanma, harita okuma, kanıt kullanma  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma 

Tablo 7’ye bakıldığında ‘Doğal Sistemler’ öğrenme alanı hariç 2005 ve 2011 öğretim 
programlarında yer alan becerilerin benzer olduğu söylenebilir. ‘Doğal Sistemler’ öğrenme alanında ise 
2011 öğretim programına göre 2005 öğretim programında daha fazla beceriye yer verildiği 
görülmektedir. 2018 öğretim programına bakıldığında ise 2005 ve 2011 programlarına göre daha az 
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beceriye yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte 2018 öğretim programında farklı becerilerin yer 
aldığı da görülmektedir. 

Tablo 8. 

 2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programları 12.Sınıf Öğrenme Alanları/Üniteler ve Beceriler 

Ö
ğ

re
n

m
e 

A
la

n
ı/

Ü
n

it
e 

2005 Öğretim Programı 2011 Öğretim Programı 2018 Öğretim Programı 

Beceri Beceri Beceri 

D
o

ğ
a

l 
S

is
te

m
le

r Harita becerisi, gözlem, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, arazi çalışma, kanıt 

kullanma, değişim ve sürekliliği 

algılama 

Harita okuma, gözlem, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, arazi çalışma, kanıt 

kullanma, değişim ve sürekliliği 

algılama 

Coğrafi gözlem, kanıt 

kullanma  

B
eş

er
î 

S
is

te
m

le
r
 

Harita becerisi, sorgulama, değişim 

ve sürekliliği algılama, gözlem, arazi 

çalışma,  tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, kanıt 

kullanma, birincil ve ikincil 

kaynakları etkili kullanma  

Harita becerisi, sorgulama, değişim ve 

sürekliliği algılama, gözlem, arazi 

çalışma,  tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, kanıt 

kullanma, birincil ve ikincil kaynakları 

etkili kullanma, harita kullanma  

Arazide çalışma, coğrafi 

gözlem, coğrafi sorgulama, 

değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, kanıt 

kullanma, tablo, grafik ve 

diyagram hazırlama ve 

yorumlama, zamanı algılama  

M
ek

â
n

sa
l 

B
ir

 

S
en

te
z:

 T
ü

rk
iy

e 

Harita becerisi, sorgulama, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, zamanı algılama, değişim 

ve sürekliliği algılama, arazi çalışma, 

kanıt kullanma, gözlem  

Harita kullanma, sorgulama, harita 

okuma, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, zamanı 

algılama, değişim ve sürekliliği 

algılama, harita becerisi, arazi çalışma, 

kanıt kullanma, gözlem  

  

K
ü

re
se

l 
O

rt
a

m
: 

B
ö

lg
el

er
 v

e 
Ü

lk
el

er
 Harita becerisi, gözlem, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma, zamanı 

algılama  

Harita okuma, gözlem, sorgulama, 

tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, değişim ve sürekliliği 

algılama, kanıt kullanma, zamanı 

algılama  

Coğrafi sorgulama, değişim 

ve sürekliliği algılama, harita 

becerisi, kanıt kullanma, 

tablo, grafik ve diyagram 

hazırlama ve yorumlama 

Ç
ev

re
 v

e 

T
o

p
lu

m
 

Harita becerisi, sorgulama, tablo, 

diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama, gözlem, değişim ve 

sürekliliği algılama, kanıt kullanma  

Sorgulama, tablo, diyagram, grafik 

oluşturma ve yorumlama, harita 

kullanma, gözlem, değişim ve 

sürekliliği algılama, kanıt kullanma  

Coğrafi sorgulama 

 

Tablo 8’e bakıldığında 12. sınıf 2005 ve 2011 öğretim programlarında benzer becerilerin yer 
aldığı görülmektedir. 2018 öğretim programında ise daha az beceriye yer verildiği belirlenmiştir. Özellikle 
‘Doğal Sistemler’ ve Çevre ve Toplum’ ünitelerinde 2005 ve 2011 öğretim programlarında daha fazla 
beceriye yer verildiği görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

İncelenen CDÖP’lerde yer alan beceriler benzerlik göstermekle birlikte 2005 öğretim 
programında en fazla, 2018 öğretim programında en az beceriye yer verildiği görülmüştür. Buradan 
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coğrafya öğretim programlarında beceri konusunda bir sadeleştirme yapıldığına ulaşılmıştır. Bu 
sadeleştirmenin sebebi olarak 2018 programında ünite ve kazanım sayısının daha az olması gösterilebilir.  

2005, 2011 ve 2018 öğretim programlarında en fazla yer alan becerilerin coğrafi 
sorgulama/sorgulama ve harita ile ilgili beceriler olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Taş ve Kızılçaoğlu, 2007). 
Buna karşılık ‘fotoğraf kullanma ve okuma’, ‘birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma’, ‘küre ve 
atlas kullanma’ ile ‘arazi çalışma’ becerilerine az yer verildiği görülmüştür.  

2005 ve 2011 öğretim programlarında yer alan beceri kullanma sayısı, 2018 programından daha 
fazladır. Benzer şekilde 2018 programında ünite ve kazanım sayısının daha az olmasının bu farklılıkta 
etkili olduğu söylenebilir.  

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Öğretim Programlarının sınıflara göre toplam beceri sayısına 
bakıldığında en fazla becerinin 12. sınıfta, en az becerinin ise 9. sınıfta kullanıldığı belirlenmiştir.  

Becerilerin sınıf düzeylerine göre dağılımında bütün programlarda aynı sınıf düzeylerinde bazı 
farklılıklar olmakla birlikte genel olarak benzer becerilere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

2005, 2011 ve 2018 öğretim programlarının aynı sınıf düzeylerinin aynı öğrenme 
alanlarında/ünitelerinde bazı farklılıklar olmakla birlikte genel olarak benzer becerilere yer verildiği 
tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi olarak bütün programlarda yer alan becerilerin benzer olması 
gösterilebilir. 

2018 öğretim programında yer almamasına rağmen en fazla becerinin ‘Mekânsal Bir Sentez: 
Türkiye’ isimli öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Buna karşılık en az becerinin ise ‘Küresel 
Ortam: Bölgeler ve Ülkeler’ isimli öğrenme alanında yer aldığı belirlenmiştir.  

Öneriler 

‘Fotoğraf kullanma ve okuma’, ‘birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma’, ‘küre ve atlas 
kullanma’ ile ‘arazi çalışma’ becerilerine az yer verildiği görülmektedir. Öğretim programında bu 
becerilere daha fazla yer verilebilir. 

2005, 2011 ve 2018 CDÖP’lerin sınıflara göre toplam beceri kullanım sayısına bakıldığında 
farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu nedenle becerilerin sınıflara göre kullanım sayıları bir birine yakın 
bir şekilde dağıtılabilir. 

İncelenen bütün programlarda yer alan becerilere bakıldığında benzer becerilere yer verildiği 
görülmektedir. Güncelliği yakalamak açısından CDÖP’te yeni becerilere de yer verilebilir. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ COĞRAFİ BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Ayşegül TURAL, Bartın Üniversitesi, atural@bartin.edu.tr 

 

Özet 

Sosyal Bilgiler dersi, farklı yapı ve özellikte beceriyi içerisinde barındıran disiplinler arası temel 
derslerden biri olarak, güncelliğini korumaktadır. Günümüzün gelişmelerine uyumlu şekilde Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programı da son dönemde farklı becerilerin kazandırılması üzerinde durmakta ve program 
yenilenirken bu hususlar dikkate alınmaktadır. Özellikle revize edilmiş güncel öğretim programı 
incelendiğinde, bireylerin farklı yönlerine hitap eden farklı beceriler dikkat çekmektedir. Sosyal bilgiler ile 
coğrafya, birbirini destekleyen iki önemli derstir. Bu bakımdan sosyal bilgiler için coğrafi beceriler de önemli 
görülmektedir. Ortaöğretim kademesi için hazırlanmış olan Coğrafya Öğretim Programında da coğrafi 
beceriler başlığı altında ele alınan sekiz farklı beceriden bahsedilmektedir. Bu beceriler: coğrafi gözlem, 
arazide çalışma, coğrafi sorgulama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, harita becerileri, tablo, 
grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama ile kanıt kullanma olarak sıralanmaktadır. Coğrafi beceriler 
başta olmak üzere, Sosyal Bilgiler dersi disiplinler arası yapısı çerçevesinde coğrafya bilimi ile iç içe olan bir 
özelliktedir. Bu açıdan coğrafi becerilerin sosyal bilgiler ile ilişkisinin, sosyal bilgiler dersi kapsamında daha 
çok öne çıkarılması için, ilgili dersin öğretim programına bakmak önemli ve gerekli görülmektedir. Bu 
bağlamda Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde hangi coğrafi becerinin, hangi öğrenme alanında ve 
hangi kazanım ile ilişkili olarak, nasıl yer aldığının incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının coğrafi beceriler kapsamında derinlemesine şekilde incelenmesidir. 
Araştırmanın amacına dayalı olarak, çalışmanın tüm aşamalarında, nitel araştırma süreçlerine 
başvurulması bakımından bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, analiz 
sürecinde doküman olarak kullanılmış olup; veriler doküman incelemesi ile ele alınmış ve verilerin 
çözümlenmesinde doküman analizinden yararlanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı içerisinde, Coğrafya Öğretim Programı kapsamında sıralanan sekiz temel coğrafi becerinin kimi 
öğrenme alanında doğrudan şekilde yer alırken, kimi öğrenme alanında ise dolaylı şekilde vurgulandığı ve bu 
hususların kazanımlar ile desteklendiği görülmektedir. Çalışmanın sonuçları çerçevesinde sosyal bilgiler ile 
coğrafya alanının birbirini desteklediği; coğrafi becerilerin her iki alanın da çok yönlü yapısına uyumlu 
olarak kazandırılabileceği söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi beceri, öğretim programı, sosyal bilgiler. 

 

EXAMINATION OF SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF GEOGRAPHICAL SKILLS 

Abstract 

Social Studies course is one of the basic interdisciplinary courses that contain the skills of different 
structure and features. In line with today's developments, the Social Studies Curriculum also focuses on the 
acquisition of different skills, and these issues are taken into account when renewing the program. Especially 
when the revised current curriculum is examined, different skills addressing different aspects of individuals 
draw attention. Social studies and geography are two important courses supporting each other. In this 
respect, geographic skills are also important for social studies. In the Geography Education Program 
prepared for the secondary education level, eight different skills are mentioned under the title of 
geographical skills. These skills include: geographic observation, field work, geographic inquiry, time 
perception, change and continuity perception, map skills, tables, graphs and diagrams preparation and 
interpretation and use of evidence. Social Studies course, especially geographic skills, is intertwined with 
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geography science within the framework of its interdisciplinary structure. In this respect, it is important and 
necessary to look at the curriculum of the related course in order to emphasize the relation of geographical 
skills with social studies within the scope of social studies course. In this context, it is important to examine 
which geographic skills take place in the Social Studies Curriculum in relation to which learning area and 
which achievement. The main purpose of this research is to examine the Social Studies Curriculum in depth 
within the scope of geographical skills. Based on the purpose of the research, this research is a descriptive 
study in terms of applying qualitative research processes at all stages of the study. Social Studies Curriculum 
has been used as a document in the analysis process; The data were handled by document analysis and 
document analysis was used in analyzing the data. When the results are examined, it is seen that the eight 
basic geographic skills listed within the scope of the Geography Teaching Program are directly involved in 
some areas of learning, while others are indirectly emphasized and supported by gains. According to the 
results of the study, social studies and geography supported each other; it can be said that geographical skills 
can be acquired in harmony with the multi-faceted structure of both fields. 

Keywords: Geographical skill, curriculum, social studies. 

Giriş 

Sosyal Bilgiler dersi, birçok farklı beceriyi içerisinde barındıran disiplinler arası temel derslerden 
biridir. Disiplinler arası yapısı ile sosyal bilgiler, bireyin kişisel-sosyal-toplumsal gelişimini sağlayarak 
sosyalleşmesini ve toplum ile uyum içerisinde toplumsallaşma sürecine katılmasını destekleyici bir derstir 
(Doğanay, 2002). Sosyal bilgiler dersinde, bireylere kazandırılması gerekli görülen farklı yönlere hitap 
eden kazanım ve beceriler olduğu bilinmektedir. Bu kazanımlar ve becerilerin bireylere etkili şekilde 
kazandırılması amacıyla,  derste insan-mekân etkileşimi kapsamında, birey-toplum ilişkisinin olumlu 
şekilde kurulmasının önem ve gerekliliğine dikkat çekildiği söylenebilmektedir (Deveci, 2009). 

Beceri ise, genel anlamda, kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi 
amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Öğretim 
süreçleri içerisinde de bireylere kazandırılması hedeflenen beceriler bulunmaktadır. Bu araştırmaya konu 
olan coğrafi beceriler de bu bakımdan önemli görülmektedir.  

Çağın koşullarına uygun olarak, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme ile birlikte toplumların 
yapısı, ihtiyaçları da değişmekte (Değirmenci, 2018), buna dayalı olarak öğretim programlarının da 
yeniliklere uyumlu olması gerekliliği doğmuştur. Böylelikle bireylerin farklı becerilere yatkın olmaları da 
beklenmektedir. Bu ihtiyaçtan doğarak, öğretim programları içerisinde yer alan beceriler de özellikle 
vurgulanmaktadır (Çiftçi ve Akça, 2019). Bu bağlamda, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı son dönemde 
farklı becerilerin etkin şekilde kazandırılması üzerinde durmaktadır. Özellikle revize edilmiş güncel 
öğretim programında da farklı yönlere hitap eden beceriler dikkat çekmektedir. Ortaöğretim kademesi 
için hazırlanmış olan Coğrafya Öğretim Programı’nda coğrafi beceriler başlığı altında ele alınan sekiz farklı 
beceriden bahsedilmektedir. Bu beceriler: ‘coğrafi gözlem, arazide çalışma, coğrafi sorgulama, zamanı 
algılama, değişim ve sürekliliği algılama, harita becerileri, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve 
yorumlama ile kanıt kullanma’ olarak sıralanmaktadır (MEB, 2018).  

Coğrafi beceriler, bireylerin coğrafi bilince sahip olması için gerekli olan tüm temel araç ve 
teknikleri kullanmamızı sağlamaktadır. Böylelikle bireylerin, coğrafi farklılıkları, örgütlenmeleri ve 
mekânsal algıları gözlemleyebilmesi ve coğrafi becerileri kazanabilmesi beklenmektedir. Coğrafya 
derslerinin genelinde, farklı düzeylerde kullanılabilen coğrafi beceriler, öğrenme alanlarında kazanımların 
içeriğine uyumlu şekilde, kazanımlarla iç içe verilmiştir (Ünlü ve Yıldırım, 2017). 

 Sosyal Bilgiler dersi disiplinler arası yapısı bakımından coğrafya bilimi ile de iç içe olan 
bir özelliktedir. Sosyal bilgiler ile coğrafya ilişkisi, insan ve mekan etkileşimine dayalı olarak coğrafi 
unsurlara dikkat çekerek, coğrafi becerilerin kazandırılması üzerinde durmaktadır (Ünal İbret, Karatekin 
ve Avcı, 2015). Dolayısıyla coğrafi becerilerin sosyal bilgiler ile ilişkisinin öne çıkarılması açısından 
öğretim programına bakmak önemli ve gerekli görülmektedir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda 
coğrafi becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır. TYÇ. ile uyumlu olarak sosyal bilgiler dersi 
kapsamında öğrenilecek çeşitli coğrafi beceriler de bulunmaktadır (MEB, 2018a). 

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın coğrafi beceriler kapsamında 
derinlemesine incelenmesidir. Konuya ilişkin alan literatürü incelendiğinde, Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programı’nda coğrafi becerilerin incelenmesi açısından çalışmanın ilgili alan literatürüne katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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Yöntem 

Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma süreçlerine başvurulan bu araştırma betimsel 
bir çalışmadır. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı içerisinde coğrafi becerilerin incelendiği bu 
araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı doküman olarak kullanılmış olup; veriler doküman 
incelemesi ile ele alınmış ve verilerin çözümlenmesinde doküman analizinden yararlanılmıştır. 

Dokuman incelemesi, içerik ve kapsam olarak birbiri ile ilişkili olan ve aynı araştırma hedefine 
hizmet eden materyallerin incelenmesi ve derinlemesine analiz edilmesi aşamasını içermektedir (Yıldırım, 
Şimşek, 2011). Elde edilen veriler dokuman analizi ile çözümlenmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma sürecinde elde edilen bulgulara ve bu bulgulara dayalı 
yorumlara yer verilmiştir. 

 

1. Coğrafi gözlem 

Programa bakıldığında coğrafi gözlem becerisi olarak doğrudan bir beceriye rastlanılmamıştır. 
Ancak İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanları içerisinde, ‘gözlem’ 
becerisi kapsamında dolaylı olarak coğrafi gözleme değinildiği anlaşılmaktadır. 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında; 

SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere 
aktarır. 

Gözlem yapma süresi, farklı hava olaylarının gözlemlenmesine imkân verecek şekilde belirlenir. 
Ayrıca hava olaylarını aktarırken grafik okuma ve oluşturma becerileri üzerinde durulur. 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında ise;  

SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 

Gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak öğrencinin yakın 
çevresindeki ekonomik faaliyetleri gözlemlemesi ve raporlaştırması sağlanır ifadelerinde coğrafi gözleme 
ilişkin vurgu görülmektedir. 

2. Arazide çalışma 

 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
çerçevesinde dolaylı şekilde okul dışı öğrenme kapsamında arazi gezisine değinildiği söylenebilmektedir.  

‘Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan da faydalanmaya önem verilmelidir. Bu 
çalışmalar okulun yakın çevresinden (okul bahçesi gibi) pazaryerine, resmî dairelere, fabrikalara, 
sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî yapılar, anıtlar, müze-
kentler, savaş alanları, sanal müze gezisi vb.) yönelik olabilir. Ayrıca uygun konularda sözlü tarih ve yerel 
tarih çalışmaları da yapılmalıdır’. 

3. Coğrafi sorgulama 

Program incelendiğinde, coğrafi sorgulama olarak doğrudan bir beceriye rastlanılmamaktadır. 
Bunun yanında sorgulama üzerinde durulurken, coğrafi sorgulamaya dolaylı bir değinme olduğu 
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görülmüştür. Ancak program genelinde sorgulama ifade edilirken, yansıtıcı sorgulamanın vurgulandığı 
anlaşılmıştır. 

Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı özel amaçları içerisinde, ‘Farklı dönem ve mekânlara ait 
tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları..’ şeklinde coğrafi sorgulamaya ilişkin vurgular 
görülürken;  

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında:  

SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular ifadesi 
dikkat çekmektedir.  

4. Zamanı algılama 

 Programda, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi kapsamında zaman kavramı, zamanı 
planlı ve etkili kullanma, zamanı algılama üzerine vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir.  

 Birey ve Toplum; Kültür ve Miras; Bilim, Teknoloji ve Toplum; Üretim, Dağıtım ve 
Tüketim öğrenme alanlarında zamana değinilirken; zaman-süreklilik ve değişim kavramlarının da 
programda ilişkili olarak verildiği görülmektedir. 

Birey ve Toplum öğrenme alanında:  

SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 

Öğrencinin kendi hayatında önemli gördüğü (doğum, ilk konuşma, okula başlama vb.) olayları 
kronolojik olarak sıralaması sağlanır. 

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında ise: 

SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini 
araştırır ifadesi ile zamanı algılama üzerinde durulduğu görülmektedir. 

5. Değişim ve sürekliliği algılama 

Programda, İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Kültür ve Miras; Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme 
alanlarında doğrudan verilen becerinin, Birey ve Toplum ile Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme 
alanlarında ise dolaylı olarak zamanın sürekliliği şeklinde vurgulandığı görülmüştür.  

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında: 

SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 

Kültür ve Miras öğrenme alanında: 

SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla 
karşılaştırır. 

6. Harita becerileri 

 Öğretim programında, İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında, harita kullanma ve 
harita okuryazarlığı becerisi kapsamında harita becerilerine değinilmiştir.  

 Özellikle İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına bakıldığında, harita kullanımının 
vurgulandığı anlaşılmış olup; Kültür ve Miras öğrenme alanında da dolaylı olarak harita kullanımına 
dikkat çekildiği anlaşılmaktadır. 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında: 

SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 
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Türkiye’nin Siyasi ve Fiziki Haritası öğrencilerle birlikte incelenir. 

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 

Harita çizilirken belirli oranlarda küçültme yapıldığına değinilir. Ölçek türlerine ve hesaplamalarına 
girilmez. Fiziki haritada yer alan temel unsurlar ve bu unsurların anlamları üzerinde durulur. 

7. Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama 

 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama 
temel beceriler başlığı altında ele alınmaktadır.  

Bu temel becerinin İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında yer aldığı görülmüştür. İlgili 
öğrenme alanı içerisinde tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama becerisi ile ilgili olarak, 
‘…öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram 
çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır…’ şeklindeki ifade 
önem arz etmektedir. Beceriye ilişkin olarak bazı örnek kazanımlar aşağıdaki gibidir. 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alnında: 

SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 

SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere 
aktarır. 

SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik 
özelliklerini yorumlar. 

Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır. 

8. Kanıt kullanma 

 Programda Kanıt kullanma da temel bir beceri olarak yer almaktadır. Ayrıca Sosyal 
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar kapsamında beceri ile ilgili 
olarak; 

‘Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma teknikleri kullanılarak problem 
çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa 
taşınabilir’ ifadesi görülmektedir. 

 Birey ve Toplum; Kültür ve Miras; İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanlarında 
görülen beceriye ilişkin olarak, İnsanlar, Yerler ve Çevreler ‘de;  

SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme 
üzerindeki etkilerine örnekler verir. 

Yaşadığı yer ve çevresinin bitki örtüsü detaya girilmeden ele alınır. 

Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve 
ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir. 

Sonuç ve Tartışma 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın coğrafi beceriler açısından incelendiği bu çalışmada, ilgili 
öğretim programı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar derlenerek raporlaştırılmıştır. Sosyal Bilgiler Dersi 
Öğretim Programı içerisinde coğrafi becerilerin incelendiği bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, 
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öğretim programının birçok farklı bölümünde coğrafi becerilere doğrudan ya da dolaylı şekilde yer 
verildiği anlaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre değişim ve sürekliliği algılama; tablo, grafik ve 
diyagram hazırlama ve yorumlama; kanıt kullanma programda doğrudan yer alırken; coğrafi gözlem, 
arazide çalışma, coğrafi sorgulama, zamanı algılama, harita becerileri ise dolaylı şekilde ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda coğrafi becerilerin farklı düzeylerdeki 
sınıflarda, belirli öğrenme alanlarında yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan coğrafi becerilerin 
kazandırılması sürecinde, süreklilik açısından, her sınıf düzeyinde ve daha fazla öğrenme alanında coğrafi 
becerilere yer verilmesinin sosyal bilgiler-coğrafya ilişkisinin daha da desteklenmesi açısından yararlı 
olacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. Ayrıca, sosyal bilgiler ile coğrafya birbirini etkileyen iki önemli 
alan olarak okul içi ve okul dışı öğrenme süreçlerinin etkili hale dönüştürülmesinde bu disiplinler arası 
yapıdan yararlanılabilir. Ders kitabı içerikleri de bu ilişki kapsamında coğrafi beceriler kapsamında 
incelenebilir. 
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Özet 

Çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tablo ve grafik yorumlarının beş adım çerçevesinde 
incelenmesi amaçlanmıştır. Beş adım çerçevesi Kemp tarafından hiyerarşik olarak öğrencilerin tablo ve 
grafiklerde veriyi yorumlayabilmeleri için strateji geliştirmelerinde onlara yardımcı olması amacıyla 
geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma temel bir nitel araştırma olup 2018-2019 öğretim yılında bir devlet 
üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği programında okuyan Genel Fiziki Coğrafya dersini alan 19 birinci 
sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan tablo-
grafik okuma ve yorumlama ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılmıştır. Bu testte öğretmen 
adaylarının grafik ve tablolardaki verileri yorumlama ve analizinde kendilerine sorular sorarak ilerlemesini 
sağlayan coğrafi sorgulama becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir yol izlenmiştir. Veriler iki aşama 
da toplanmıştır. İlk olarak öğretmen adaylarının tamamına test uygulanmıştır. İkinci aşamasında ise dersi 
veren öğretim üyesinin görüşü doğrultusunda derste gösterdikleri başarı ve kendilerini doğru ifade edebilen 
3 öğretmen adayı ile test soruları üzerine görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde, öğretmen adaylarının 
test sorularına verdikleri yazılı cevaplar ve görüşmelerde verdikleri cevaplar beş adım çerçevesinde 
belirlenen temalara göre tematik analiz yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları, tablo 
yorumlamada; tablo başlıkları göz ardı edildiğinden özelikle çok sütunlu(çok değişkenli) tabloların 
okunmasında zorlanmaktadırlar ve tablonun okunmasında satır ve sütunlarda neler verildiğini tam olarak 
belirlemediğinden dolayı satırlarda ya da sütunlarda nelerin karşılaştırıldığını eksik ifade ettikleri 
gözlemlenmiştir. Grafik yorumunda ise grafik başlıkları göz ardı edildiğinden özelikle iki eksenli grafiklerin 
ne belirttiğinin belirlenmesinde zorlanmaktadırlar. Grafiklerin okunmasında iki eksenli üç değişkenli 
grafiklerde eksenlerin neler verildiğini tam olarak belirlemediğinden dolayı  eksenlerin birbiriyle ilişkilerini 
doğru yorumlayamadıkları belirlenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmeni oldukları için alan bilgilerini kullanarak 
ilişkileri açıklamakta ve yorumlamakta zorlanmadıkları söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Tablo ve Grafik Yorumlama, Beş adım 
çerçevesi. 

 

EXAMINING OF TABLE AND GRAPHIC INTERPRETATIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF 
SOCIAL STUDIES IN FIVE STEP FRAMEWORK 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the table and graphic interpretations of prospective social 
studies teachers within the framework of five steps. The five-step framework was developed by Kemp on the 
basis of Solo's taxonomy, which describes a situation as a typical developmental transition, from simple to 
complex. With the steps, it is intended to help students develop strategies to interpret data in tables and 
graphs hierarchically. In this context, the study is a basic qualitative research and it was carried out with 19 
first year students who took General Physical Geography course in social studies teacher program of a state 
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university in 2018-2019 academic year. As a data collection tool, a test consisting of open-ended questions 
about table-graph reading and interpretation was used. In this test, a way that contributes to the 
development of geographic inquiry skills which enables prospective teachers to advance by asking them 
questions in interpreting and analyzing the data in graphs and tables has been followed. The test consists of 
35 short-answer questions prepared according to Kemp's five-step framework, which includes a table of 
migratory population information by age groups and gender, and a graph showing Kars's annual 
temperature and rains graph. Data were collected in two stages. First of all, all  of prospective teachers were 
tested. The interviews lasted approximately 45 minutes and it was made with each teacher candidate by 
taking audio recordings. The aim of these interviews is to determine the contribution of the hierarchical 
questions prepared within the framework of five steps to prospective teachers in reading and interpreting 
tables and graphs. In the analysis of the data, thematic analysis of the teacher candidates' written answers to 
the test questions and their answers in the interviews were done according to the themes determined within 
the framework of five steps. According to the findings of the research, pre-service teachers were used to 
interpret the table; Since table headings are ignored, they are especially difficult to read multi-column 
(multivariable) tables and it is observed that they are incomplete in terms of what is compared in rows or 
columns because it does not precisely determine what is given in rows and columns. In the reading of the 
graphs, it was determined that the axes could not correctly interpret the relations of the axes due to the fact 
that they did not determine exactly what the axes represented in the biaxial and three variable graphs. Since 
they are prospective social studies teachers, it can be said that they have no difficulty in explaining and 
interpreting the relationships by using their field knowledge.  

Keywords: Social Studies Teacher Candidates, Table and Graphic Interpretation, Five-step 
framework.   

Giriş 

Grafik ve tablolar verilerin sayısal olarak anlaşılmasını sağlayan görsel araçlardır. Bu anlamda 
okuyucunun değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz ve yorumlamasını kolaylaştıran araçlardır. Bununla 
birlikte grafikler ve tablolar günlük hayatımızda ve öğretim ortamlarında sıklıkla karşılaşılan araçlar 
olmasına rağmen çok kolay anlaşılmayabilmektedir.  Tablo ve grafikleri yorumlama becerisi matematik 
kariyeri yapan öğrenciler kadar sosyal bilimler dahil tüm alanlarda eğitim alan bireyler için önemli bir 
beceridir. Sosyal bilgiler dersi öğretim programında tablo, grafik çizme, okuma ve yorumlama öğrencilere 
kazandırılması gereken temel beceriler arasında yer almaktadır. Sosyal bilgiler dersinde görsel materyal 
olarak sıklıkla kullanılan tablo ve grafiklerin okunması ve yorumlanmasında öğrenciler kadar 
öğretmenlerin de bilgi sahibi olmaları gerekmektedir(Yazıcı, 2006). Bununla birlikte yapılan araştırmalar 
öğretmen adaylarının da grafik ve tablo yorumlamakta zorlandıklarını göstermektedir(Coştu, Ercan & 
Coştu, 2017). Grafik ve tabloları anlamakta yaşanan zorlukların nedeni verilen grafiklerden elde edilen 
ham veriler hakkında yorumlama eksiklikleri olduğu söylenebilir(Zacks & Tversky, 1999). Kıranda & 
Akpınar’a (2019) göre öğrencilerin uluslararası sınavlarda da grafiklerle ilgili soruları yorumlamada 
başarısız olma nedenleri öğretmenler, öğrenciler, eğitim sistemi, öğrenme ortamları, ekonomik sıkıntılar, 
ders kitapları gibi birçok neden olabilir. Çiltaş (2011)’ e göre öğretim sırasında öğrencinin aktif olduğu 
yöntemlere gerektiğince yer verilmemesi de diğer bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Grafik ve 
tabloları okuma ve yorumlama sadece matematik ve fen bilimlerinde değil hem Sosyal Bilgiler Dersi 
Öğretim Programı’nda öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel becerilerden biri hem de Coğrafya 
öğretim programında öğrencilere kazandırılmak istenen coğrafi beceriler arasındadır(MEB, 2018). Bu 
nedenle çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tablo ve grafik yorumlarının beş adım 
çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Beş adım çerçevesi Kemp tarafından bir durumu basitten 
karmaşığa ele alarak tipik gelişimsel geçiş olarak tanımlayan Solo taksonomisini temel alarak 
geliştirilmiştir(Kemp & Kissane, 2010). Adımlarda hiyerarşik olarak öğrencilerin tablo ve grafiklerde 
veriyi yorumlayabilmeleri için strateji geliştirmelerinde onlara yardımcı olması amaçlanmaktadır.  

Yöntem 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tablo ve grafik yorumlarının beş adım çerçevesinde 
incelenmesi amaçlanan bu çalışma beş adım çerçevesi temel alarak geliştirilmiştir. Adımlarda öğrencilerin 
tablo ve grafiklerde veriyi yorumlayabilmeleri için strateji geliştirmelerinde onlara yardımcı olması 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma temel bir nitel durum çalışmasıdır.   
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Çalışma Grubu 

Çalışma, 2018-2019 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği 
programında okuyan Genel Fiziki Coğrafya dersini alan 19 birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.   

Veri Toplama Aracı 

 Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan tablo-grafik okuma ve yorumlama 
ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılmıştır. Bu testte öğretmen adaylarının grafik ve 
tablolardaki verileri yorumlama ve analizinde kendilerine sorular sorarak ilerlemesini sağlayan coğrafi 
sorgulama becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir yol izlenmiştir. Test, yaş grupları ve cinsiyete 
göre iller arası göç eden nüfus bilgilerini içeren bir tablo ve Kars’ın yıllık sıcaklık ve yağış grafiğini 
gösteren bir grafik içeren Kemp’in beş adım çerçevesine göre hazırlanmış toplam 35 kısa cevaplı sorudan 
oluşmaktadır.  Veri toplama aracındaki sorular literatürdeki araştırmalardan yola çıkarak önce 
niteliksel(cebirsel işlem gerektirmeyen) ve niceliksel(cebirsel işlem gerektiren) olarak sınıflandırılmıştır 
sonra her bir sınıf kendi içinde yerel(bir durum ve olayın ele alındığı) ve global(bütüne bakarak genel 
durum yorumu) özeliklerine göre sınıflandırılmıştır(Leinhardt, Zaslavsky ve Stein, 1990; Özgün-Koca, 
2001; Tairab ve Al-Naqbi, 2004) (bknz. Tablo 1, Tablo 2).   

Tablo 1.  

Grafik okuma ve yorumlamada soruların sınıflandırılması 

Adımlar 

Niteliksel Niceliksel 

Yerel Global Yerel Global 

1
. A

d
ım

 Adım1.2, 

Adım1.3, 

Adım1.4, 

Adım1.6 

Adım1.1  Adım1.5 

2
. A

d
ım

 

 Adım2.1 
Adım2.2, 

Adım2.3 
 

3
. A

d
ım

 

   
Adım3.1, 

Adım3.2, 

Adım3.3 

4
. A

d
ım

 

 Adım4.2  
Adım4.1, 

Adım4.3, 

Adım4.4 

5
. A

d
ım

 

 Adım5.1   

Tablo 1 incelendiğinde,  Adım 1 sorularından birinci sorunun niteliksel global özelikte olduğu 
görülmektedir. Bu soru ile öğrenci ilk olarak herhangi bir cebirsel işlem yapmadan (niteliksel) grafiğin 
bütününe bakarak (global) grafik okuma ve yorumlamadaki niteliksel-global özeliğin önemini fark etmesi 
amaçlanmaktadır. Adım 1 in diğer soruları ağırlıklı olarak cebirsel işlem gerekmeyen(niteliksel) sadece 
birkaç veri okumanın yeterli olduğu (yerel) sorulardır (niteliksel-yerel). Adım 2 soruları ağırlıklı olarak 
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birkaç değişkenin aldığı değerleri okumayı gerektirdiği için niceliksel-yerel sorulardır. Adım 3 soruları 
niceliksel-global olarak grafiği okumasını sağlayarak adım 4 deki niteliksel global sorulara hazırlık 
yapmaktadır. Adım 5 ile niceliksel ilişkilerden nitel olarak genel durumun yorumlanmasını sağlamaktadır. 

 

Tablo 2.  

Tablo okuma ve yorumlamada soruların sınıflandırılması 

Adımlar 
Niteliksel Niceliksel 

Yerel Global Yerel Global 

1
. A

d
ım

 Adım1.2, 

Adım1.3, 

Adım1.4, 

Adım1.6 

Adım1.1  Adım1.5 

2
. A

d
ım

 

Adım2.1  
Adım2.2, Adım2.3, 

Adım2.4, Adım2.5, 

Adım2.7 

Adım 2.6 

3
. A

d
ım

 

   

Adım3.1a, 

Adım3.1b 

Adım3.2, 

Adım3.3 

4
. A

d
ım

 

   
Adım4.1, 

Adım4.2, 

Adım4.3 

5
. A

d
ım

 

 
Adım5.1b, 

Adım5.2b, 

Adım5.3b 

 
Adım5.1a, 

Adım5.2a, 

Adım5.3a 

Tablo 2 incelendiğinde adım1, 2,3,4 deki soruların sınıflandırılması grafik okuma ve 
yorumlamada soruların sınıflandırılmasıyla hemen hemen aynıdır. Adım5 deki sorular ise tablodaki 
sayısal veriler arasında ilişki kurarak niceliksek global sınıflandırmasında yer alan soruların(Adım5.1a, 
Adım5.2a, Adım5.3a ) cevaplarını kullanarak tabloyu bütünsel yorumlanabileceği niteliksel global 
sınıfında yer alan sorulardan(Adım5.1b, Adım5.2b, Adım5.3b) oluşmaktadır. 

Veri Toplama ve Analizi 

 Veriler iki aşama da toplanmıştır. İlk olarak öğretmen adaylarının tamamına test uygulanmıştır. 
İkinci aşamasında ise dersi veren öğretim üyesinin görüşü doğrultusunda derste gösterdikleri başarı ve 
kendilerini doğru ifade edebilen 3 öğretmen adayı ile test soruları üzerine görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşmeler her bir öğretmen adayı ile ses kayıtları alınarak yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Bu 
görüşmelerin amacı, beş adım çerçevesinde hazırlanan hiyerarşik sorularının tablo ve grafik okuma-
yorumlamada öğretmen adaylarına sağladığı katkıyı belirlemektir.  

 Verilerin analizinde, öğretmen adaylarının test sorularına verdikleri yazılı cevaplar ve 
görüşmelerde verdikleri cevaplar beş adım çerçevesinde belirlenen temalara göre tematik analiz 
yapılmıştır(Kemp & Kissane, 2010). Veriler, öğretmen adaylarının test sorularına verdikleri yazılı cevaplar 
ve görüşmelerden elde edilerek betimsel olarak analiz edilmiştir. İlk olarak veri toplama aracının amacı 
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doğrultusunda belirlenen niceliksel-yerel, niteliksel-yerel, niceliksel-global, niteliksel- global temalarına 
göre veriler tematik olarak analiz edilerek bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. 

Bulgular 

 Öğretmen adaylarının test sorularına verdikleri yazılı cevaplar ve görüşmelerde verdikleri 
cevaplar beş adım çerçevesinde belirlenen temalara grafik okuma ve yorumlamadan elde edilen bulgular 
ve tablo okuma ve yorumlamadan elde edilen bulgular olarak iki başlıkta incelenmiştir.  

Grafik Okuma-yorumlamadan Elde Edilen Bulgular 

Öğretmen adaylarının verilen grafikten yararlanarak okuma ve yorumlama gerektiren sorulara 
verdikleri cevaplar niteliksel-yerel, niceliksel-yerel, niteliksel-global, niceliksel-global temalarına göre 
incelenerek elde edilen sonuçlar Tablo 3 de verilmiştir.  

Tablo 3.  

Grafik okuma-yorumlamadan elde edilen bulgular 

 Niteliksel Niceliksel 

 Adımlar Boş Yanlış Eksik Doğru Adımlar Boş Yanlış Eksik Doğru 

Y
e

re
l 

Adım1.2 3 0 10 6 Adım2.2 0 10 0 9 

Adım1.3 0 1 0 18      

Adım1.4 0 1 0 18 Adım2.3 1 5 0 13 

Adım1.6 0 5 0 14      

G
lo

b
a

l 

Adım1.1 0 0 11 8 Adım1.5 5 4 0 10 

Adım2.1 2 11 0 6 Adım3.1 0 3 0 16 

Adım4.1b 10 0 0 9 Adım3.2 0 0 11 8 

Adım4.2 2 0 0 17 Adım3.3 1 4 4 10 

Adım5.1 3 0 0 16 Adım4.1 1 5 0 13 

     Adım4.3 3 11 0 5 

      Adım4.4 3 3 0 13 

Tablo 3’e göre Adım 1.2 de, İki dikey eksenli grafiklerde eksenlerden birini göz ardı ettiği için 10 
öğretmen adayı dikey eksenlerde ölçülen değişkenleri eksik belirlemiştir. Adım 1.3 ve Adım1.4 soruları 
yerel olarak sadece bir değişken içerdiğinden adım 1.3 de ve adım 1.4 de öğrenciler biri hariç hepsi doğru 
cevaplamıştır.  

Adım 1.5  de tek değişkende toplam yağış miktarı sorulduğu için niceliksel globalde 10 öğretmen 
adayı doğru cevap vermiştir. Yerelde eksiği olan öğrenciler global yaklaşım gerektiren bu sorudada yanlış 
yapmışlardır. 
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Adım 3.1 de tek değişkende en yüksek yağış miktarı sorulduğu için niceliksel globalde 16 
öğretmen adayı doğru cevap vermiştir. Yerelde eksiği olan öğrenciler global yaklaşım gerektiren bu 
soruda da yanlış yapmışlardır. Adım3.2 de iki değerden sadece birini dikkate alarak 11 öğretmen adayı 
eksik cevap vermiştir. 

Tablo 3’e göre Adım4.2 ve Adım5.1 niteliksel-global sınıflandırmasındaki sorularda öğrenci 
başarılarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu sorular incelendiğinde her ikisinde de tablodaki 
durumu alan bilgilerini kullanılarak yorumladıkları görülmektedir. Bu sonuçlardan öğrencilerin alan 
bilgilerine hakim oldukları söylenilebilir. 

Tablo 3’e göre Adım4.1,  Adım 4.3 ve Adım 4.4 soruların hepsi karşılaştırma istenen niceliksel-
global sınıfında olmasına karşın öğrenci başarısı oldukça farklılık göstermektedir. Bu sorularda Adım 4.3 
de üç değişken, Adım4.1 ve Adım 4.4. de iki değişkenin karşılaştırması istenmektedir. Değişken sayısının 
arttığı karşılaştırma sorularında öğrencilerin başarısı düştüğü görülmektedir.   

 

Tablo Okuma-yorumlamadan Elde Edilen Bulgular 

Öğretmen adaylarının verilen tablodan yararlanarak okuma ve yorumlama gerektiren sorulara 
verdikleri cevaplar niteliksel-yerel, niceliksel-yerel, niteliksel-global, niceliksel-global temalarına göre 
incelenerek elde edilen sonuçlar Tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4.  

Tablo okuma-yorumlamadan elde edilen bulgular 

 Niteliksel Niceliksel 

 Adımlar Boş Yanlış Eksik Doğru Adımlar Boş Yanlış Eksik Doğru 

Y
e

re
l 

Adım1.2 0 2 11 6 Adım2.2 0 0 2 17 

Adım1.3 3 3 8 5 Adım2.3 5 8 0 6 

Adım1.4 2 2 0 15 Adım2.4 6 6 2 5 

Adım1.5 3 9 0 7 Adım2.5 5 4 0 10 

Adım2.1 0 2 11 6 Adım2.7 0 3 1 15 

G
lo

b
a

l 

Adım1.1 0 1 15 3 Adım2.6 10 4 1 4 

Adım5.1b 17 0 0 2 Adım3.1a 4 4 2 9 

Adım5.2b 6 0 0 13 Adım3.1b 5 2 2 10 

Adım5.3b 7 4 0 8 Adım3.2 2 0 10 7 

     Adım3.3 2 3 0 14 

     Adım4.1 5 4 0 10 

     Adım4.2 7 5 0 7 

     Adım4.3 2 0 10 7 

     Adım5.1a 9 3 2 5 

     Adım5.2a 3 1 6 9 

     Adım5.3a 5 5 2 7 
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Tablo 4’e göre niteliksel yerel sınıfındaki cevapların çoğu doğru iken önemli ölçüde eksik 
cevaplarda yer almaktadır. Öğrenci cevapları incelendiğinde adım 1.4 hariç ilgili sorularda tabloda yer 
alan değişkenlerin tamamını dikkate alınmadığı görülmektedir. Tablo okuma ve yorumlamada değişken 
sayısı ikiden fazla olması durumunda diğer değişkenleri göz ardı ettikleri söylenebilir. 

Öğretmen adayları tablo yorumlamada; tablo başlıklarını göz ardı ettiklerinde özelikle çok 
sütunlu(çok değişkenli) tabloların okunmasında zorlanmaktadırlar ve tablonun okunmasında satır ve 
sütunlarda neler verildiğini tam olarak belirleyemeklerinde satırlarda ya da sütunlarda nelerin 
karşılaştırıldığını eksik ifade ettikleri gözlemlenmiştir. Diğer yandan son adım da tablo yorumunda, sosyal, 
çevresel ve ekonomik faktörleri göz önüne alarak verilerdeki ilişkilerin nedenlerini açıklayabilmişlerdir. 
Sosyal bilgiler öğretmeni oldukları için alan bilgilerini kullanarak ilişkileri açıklamakta ve yorumlamakta 
zorlanmadıkları gözlemlenmiştir. 

Görüşmeden Elde Edilen Bulgular 

Klinik görüşmeden elde edilen bulgulara göre, beş adım çerçevesinde yer alan hiyerarşik soru 
yapısı ile öğretmen adaylarının ilk dört adımında grafik ve tablodaki yerel nicel verileri karşılaştırarak 
değişkenler arasındaki ilişkileri görebildikleri söylenebilir. İlk dört adımın sonunda ise niceliksel- global 
sınıflandırma düzeyinde grafik ve tablonun okunmasını ve yorumlanmasında başarılı oldukları ve beşinci 
adım da ise niceliksel globalde elde edilen ilişkiler ve alan bilgilerini kullanarak niteliksel-global olarak 
grafik ve tabloyu yorumlayabildikleri görülmüştür. 

Ayrıca öğretmen adayları tablo ve grafik okuma ve yorumlamada da beş adım çerçevesi kullanımı 
ile aralık, yüzde oran gibi matematiksel kavramların ve sebep sonuç ilişkilerinin belirlenmesinde de  alan 
bilgilerinin önemli olduğunu farkına varmışlardır.  Görüşme sürecinde tablo ve grafikleri okuma ve 
yorumlama gerektiren konularda yüzeysel okumadan ziyade hem verileri kullanarak yüzde, oran gibi 
matematiksel kavramları hem de alan bilgilerini kullanmalarını gerektiren, ikiden çok satırlı ve sütunlu, 
çok değişkenli örnekler verilerek ölçme aracının zenginleştirmeleri öğrencilerin önemli coğrafi sorgulama 
becerileri arasında yer alan tablo ve grafik okuma-yorumlama becerilerine katkı sağladığı söylenebilir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları, tek değişkende hem grafik hem de tablo okuma ve 
yorumlamada cebirsel işlem ya da sayısal verileri kullanarak ilişkileri ortaya koymayı gerektiren niceliksel 
global yaklaşımı gerektiren sorularda öğretmen adaylarının başarısı yüksektir. Tek durum ya da iki 
durumda inceleme gerektiren yerel yaklaşım sorularında eksiği olan öğretmen adayları bu durumlarda 
genellemeye varması ya da ilişkileri ortaya koymaları gereken global yaklaşım gerektiren sorularda da 
yanlış yapmışlardır. Değişken sayısının arttığı karşılaştırma sorularında öğrencilerin başarısı düştüğü 
görülmektedir. Bunun nedeni ders kitaplarında genellikle grafik okuma ve yorumlama sorularında 
öğrencilerden sadece iki değişkenin karşılaştırılması istenmesi olabilir. Beş adım çerçevesinde hem 
niteliksel-global hem de niceliksel-global sorulara yer verilmesi global yaklaşımda öğrenci eksiklerini 
tespit edebilmek açısından önemlidir.  

Bu çalışma ile beş adım çerçevesinde geliştirilen ölçme aracı öğretmen adaylarına uygulanarak 
hem onların eksikleri belirlenebilmiş hem de onların bir tablo ve grafikte niteliksel-global ve niceliksel-
global sorulara yer verilmesi sayesinde global yaklaşımda düşünmeleri sağlanarak tablo ve grafikleri 
bütüncül incelemenin önemini görmeleri sağlanmıştır.  

Sosyal bilimler için geliştirilen beş adım çerçevesinde verileri okuma, analiz ve yorumlamada 
kendilerine sorular sorarak ilerlemesi, öğretmen adaylarının grafik ve tablo okuma ve yorumlama 
başarısını arttırarak coğrafi sorgulama becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.   Özellikle öğretmen 
adaylarının alan bilgileri ile nitel yaklaşımlar geliştirebilmeleri için grafik ve tablo okuma yorumlamada 
grafik ve tablolardaki veriler arasındaki ilişkileri global düzeyde yorumlamayı gerektiren etkinlikler 
üzerinde çalıştırılması önem arz etmektedir. Alışagelmişin dışında iki dikey eksenli grafikler ya da çok 
sütunlu ve satırlı tablolarda ikiden çok değişkenli durumlarda öğrencilerden bunlar arasındaki ilişkiyi 
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temsil eden grafiğin ya da tablonun genel özellikleri hakkında beş adım çerçevesinde sorular geliştirilerek 
yorumlar yapmaları istenilebilir. 
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Özet 

Günümüzün küreselleşen, çok boyutlu ve karşılıklı bağlantılı dünyasında bireylerin başarısı 
mekansal düşünebilme yeteneğine ilave olarak dili güzel ve etkili kullanma, rakamları etkili kullanma ve 
okuryazarlık gibi bir dizi beceri setine sahip olmaları ile yakından ilişkilidir. Birey mekansal düşünme 
becerisini kullanarak üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu temsillerini görselleştirebilme yeteneklerine sahip 
olmalıdır. Yani mekansal okuryazar olmaya gereksinimleri vardır. Coğrafyacılar, mühendisler, savunma 
alanında çalışanlar, mimarlar, pilotlar, nörologlar ve hava trafiği kontrolörleri harita, navigasyon, radar 
ekranı ve magnetik rezonans görüntüleme gibi iki boyutlu temsilleri iş performansı ve problem çözme için üç 
boyutlu düşünceye dönüştürebilme becerilerine sahip olması gereken mesleklerden birkaçıdır. Mekânsal 
düşünme analiz, problem çözme ve nesneleri içeren örüntü tahmini ve onların üç boyutlu ilişkilerini içine 
almaktadır. Mekansal düşünme geometri ve geometrik düşünme, astronomi, bilginin matematiksel 
dönüşümü, mühendislik ve mimari, coğrafya, modelleme, video oyunları ve sanatı kapsamaktadır. Esasında, 
mekânsal düşünme bütün bilimler açısından önemli olan görselleştirme ve iletişimdir. Mekansal düşünme 
olmaksızın, dünyamızda karşılaştığımız karmaşık sorunlarla etkili ve bütüncül bir şekilde bir şekilde 
mücadele etmemiz imkansızdır. Mekânsal düşünme yapılandırmacı üç unsurun entegrasyonu ile 
açıklanabilir; mekân kavramları, temsil araçları ve akıl yürütme süreçleri. Mekânsal düşünme, mekanın 
anlamının algılanmasına ve problemlerin yapılandırılması, cevapların bulunması, çözüm yollarının ifade 
edilmesi için bir araç olarak mekânın özelliklerinin kullanılmasına dayanır. Mekânsal yapılar içinde ilişkileri 
görselleştirerek statiği, dönüşüm yoluyla nesneler arasındaki ilişkiler ile nesnelerin dinamik özelliklerini 
algılayabilir, hatırlayabilir ve analiz edebiliriz. Bu nesnelerin ve onların ilişkilerinin yapı, işlem ve 
fonksiyonları ile ilgili tanımlama, açıklama ve iletişim için metin, görüntü ve video grafikleri, dokunma, 
dinleme ve hareket özelliklerine sahip birçok mod ve medya içinde temsillerini kullanabiliriz. Bu araştırma 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile yapılmıştır. Bu bağlamda ulaşılan makale, tez ve 
konuyla ilgili yayımlanmış kitapların analizi yapılmıştır. Nitel çalışmalarda dokümanların analiz edilmesinde 
içerik analizi tercih edilmektedir. İçerik analizi çoğunlukla bol miktardaki metin içeriklerinin ortak 
özelliklerini belirlemek gayesiyle, manidar olan anlamların yapılandırılmasına ve sınıflandırılmasına dönük, 
nitelden nicele doğru genelleştirme yapmaya izin veren bir yorumlama tarzıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mekansal Okuryazarlık, Mekan, Coğrafya Eğitimi. 

GEOGRAPHY EDUCATION AND SPATIAL LITERACY 

Abstract 

In today's globalizing, multidimensional and interconnected world, the success of individuals is 
closely related to their ability to think spatially, and to have a set of skills such as using language nice and 
effectively, using numbers effectively and literacy. The individual must have the ability to visualize two-
dimensional representations of three-dimensional objects by using spatial thinking skills. So they need to be 
spatial literacy. Geographers, engineers, defense workers, architects, pilots, neurologists, and air traffic 
controllers are some of the professions that need to be able to transform 2D representations such as maps, 
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navigation, radar screens, and magnetic resonance imaging into three-dimensional thinking for business 
performance and problem solving. Spatial thinking includes analysis, problem solving and pattern estimation 
involving objects and their three-dimensional relationships. Spatial thinking includes geometry and 
geometric thinking, astronomy, mathematical transformation of knowledge, engineering and architecture, 
geography, modeling, video games and art. In fact, spatial thinking is important for all sciences, visualization 
and communication. Without spatial thinking, it is impossible for us to tackle the complex problems we face 
in our world in an effective and holistic way. Spatial thinking can be explained by the integration of three 
constructivist elements; concepts of space, means of representation and reasoning processes. Spatial thinking 
is based on the perception of the meaning of space and the use of the properties of space as a tool for 
structuring problems, finding answers, and expressing solutions. By visualizing relations within spatial 
structures, we can perceive, remember and analyze statics, relationships between objects and dynamic 
properties of objects through transformation. We can use text, image and video graphics, touch, listen and 
movement representations in many modes and media for identification, explanation and communication 
about the structure, operation and functions of these objects and their relationships. This research was 
carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. In this context, the articles, 
theses and published books were analyzed. In qualitative studies, content analysis is preferred for the analysis 
of documents. Content analysis is a style of interpretation that allows generalization from qualitative to 
quantitative, often structuring and classifying meaningful meanings, in order to determine the common 
characteristics of abundant text contents. 

Keywords: Spatial Literacy, Space, Geography Teaching.   

Giriş 

Dünya içerisinde hayatını sürdüren sakinleri açısından her geçen gün daha da küçülmektedir. 
Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte uzak mekanlar artık eskisi kadar uzak olarak algılanmamaktadır. 
Türkiye’de Norveç’te yakalanan balıkları yemekte ve Güney Kore’de üretilen arabaları kullanmaktayız. 
Aynı apartmanda bir Avrupalı, bir Çin’li bir Afrikalı yan yana yaşabilmektedir. Bu durum insanların yer ve 
mekan algısı üzerinde köklü değişikliklere neden olmaktadır (Demirkaya, 2009, s.1). Hızla değişen 
dünyada bireylerden kendilerini sürekli yenilemeleri ve yeniliklere bilinçli ve etkili bir şekilde adapte 
olmaları beklenmektedir (Koçak, 2018). Bu bağlamda bireylerin mekansal biliş düzeylerini ve mekan 
algılarını da geliştirmeleri gerekmektedir. 

Günümüzün küreselleşen, çok boyutlu ve küresel bağlantılar içerisindeki dünyasında başarı 
mekânsal düşünme yeteneğine ilave olarak güzel ve etkili konuşma, finansal okuryazarlık ve  okuryazarlık 
gibi pek çok beceri setine sahip bireyler tarafından yakalanabilmektedir. Birçok kariyer alanında bazı 
araştırmacılar önermektedir ki bir birey mekânsal düşünme becerisini kullanarak üç boyut içerisine iki 
boyutlu temsilleri görselleştirebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bir diğer deyişle, bireyin mekânsal 
okuryazar olabilmesine gereksinimi vardır. Araştırmacılar, bütün devlet bilgilerinin yaklaşık %80’inin 
mekânsal bilgi içerdiğini iddia etmektedirler (Westgard, 2010). 

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve mekânsal verilerin artan mevcudiyeti “mekânsal 
düşünme 21. Yüzyılın bilgi temelli ekonomisi üzerinde önemli bir rol oynayacaktır (Blank ve Crews, 2010, 
s.1). Mekânsal düşünme olmadan bu becerilerin gerekli olduğu kariyer alanlarında çalışan personelin 
işlerini yapabilmelerini zorlaştırabilir. Görselleştirmenin önemine dikkat çekilirse, onu yerine getirmek 
mantıklı görünüyor, bu yüzden günümüzün dünyasında öğrenciler için öğretme, öğrenme ve mekânsal 
becerilerin geliştirilmesi ihtiyacı gerekli bir gereksinime dönüşebilir. 

Kuramsal Çerçeve 

Mekansal düşünme, analiz, problem çözme ve nesneleri içine alan örüntü tahmini ve onların üç 
boyutlu ilişkilerini işin içine katar. Mekânsal düşünme geometri ve geometrik düşünme, astronomi, 
bilginin matematiksel dönüşümü, mühendislik ve mimarlık, coğrafya, modelleme, bilgisayar oyunu ve 
sanatı içine alabilir. Gerçekte, mekânsal düşünme bütün bilim alanlarında önemli olabilecek 
görselleştirme ve iletişimdir. Mekânsal düşünme olmaksızın, dünyamızın karşılaştığı karmaşık sorunlar 
tamamıyla ve etkili bir şekilde çözülemez (Kerski, 2008). 

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi-NRC (2006, s.3) mekânsal düşünmenin tanımını şöyle 
tanımlamıştır: “… üç unsurun yapıcı karışımı üzerine inşa edilmiştir: mekan kavramları, temsil araçları ve 
akıl yürütme yolları. Mekânsal düşünme, mekanın anlamını algılama, problemleri yapılandırmak için bir 
araç olarak mekanın özelliklerinin kullanımı, cevap bulma ve çözümleri açıklama üzerine kurulmuştur. 
Mekânsal yapılar içerisindeki ilişkileri görselleştirerek statiği ve dönüşüm yoluyla nesneler arasındaki 
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ilişkileri ve nesnelerin dinamik özelliklerini algılayabilir, hatırlayabilir ve analiz edebiliriz. Bu nesneler ve 
aralarındaki ilişkilerin yapısı, işlemleri ve fonksiyonları hakkında tanımlama, açıklama ve iletişimi pekçok 
mod ve medya (metin, resim ve video grafikleri, dokunma, dinleme, kas hareketleri) yoluyla temsillerini 
kullanabiliriz.” 

Goodchild (2006) mekansal düşünmenin çağdaş toplumlarda işlevsel açıdan gereksinim duyulan 
temel zeka alanlarından birisi olduğunu iddia etmiştir. Mekansal düşünme becerisini, bir dil öğrenme, 
sayılar ve matematik öğrenme gibi her bireyin eğitiminde yer alması gereken temel ve elzem becerilerden 
birisi olarak görmüştür. Öğrencilerin mekansal düşünme yapılarını nasıl inşa edeceklerini ve 
geliştirebileceklerini mutlaka öğrenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Mekansal düşünme yapıları 
modeller, grafikler, tablolar, fotoğraflar 3 boyutlu modellemeler, video ve çoklu medya araçlarından 
oluşmaktadır. Coğrafyacıların görevi mekansal düşünmeyi eğitime uygulamaktır. Mekansal düşünmenin 
analizi, organize edilmesi, sınıflandırılması ve tanımlanmasına ilişkin pekçok teşebbüste bulunulmuştur.  

Bu yüzden mekânsal okuryazarlığa sahip bir öğrenci “uygun mekânsal bilgi düzeyleri ve mekânsal 
düşünme ve eylemde bulunma yollarında beceriler” geliştirmiştir (NRC, 2006, s.20). mekânsal 
düşünmenin spesifik doğası göz önünde bulundurulduğunda ‘Günümüz eğitim sistemlerinde bir kişi nasıl 
mekânsal bir okuryazar olabilir? ve mekânsal becerileri öğretmede hangi yaklaşımlar faydalı olabilir?’  

Okuryazarlık modeli üzerinde şekillendirilen mekansal grafik okuma becerisi, sadece kelimeler ya 
da sayılar ile başarılı bir şekilde algılanamayabilen ya da bağlantı kurulmayabilen mekansal ilişkiler ile 
ilgili anlama ve bilgi oluşturma yeteneğidir (Balchin ve Coleman, 1966). Grafik okuma becerisi örnekleri 
harita, fotoğraf, diyagram ve grafik gibi unsurları kullanma, yorumlama ve oluşturma yeteneğini içerir. 
Toplumda kelimeler ve sayılar birincil iletişim yöntemidir. Bununla birlikte bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki ve görsel teknolojilerdeki gelişmeler, önceki dönemlere göre çok daha hazırda mevcut 
ve yaygın kullanıma sahiptir.  Mekansal okuryazarlık ve mekansal düşünmeyi destekleyen iletişimdeki bu 
ilerlemeler yüzünden (Aldrich ve Sheppard, 2000; Kerski, 2008; NRC, 2006; Westgard, 2010) günümüzün 
çok boyutlu grafik bolluğu olan dünyası için çocukları sayı, okuryazarlık ve güzel ve etkili konuşmayı 
öğrenmek için önemli bir beceri olduğu kadar eğitim kuruluşlarının ve öğreticilerin grafik okuma 
becerisinin önemine dikkat çekmeleri gerektiğini işaret etmişlerdir. 

Mekansal Okuryazarlığın Gelişimi. Mekânsal düşünmeyi öğrenmeyi çağrıştıran başlangıçtan 
günümüze coğrafya ve coğrafya pedagojisinin gelişimi üzerine temellenmiştir. Coğrafya pedagojisinin 
amaçlarından birisinin mekânsal okuryazar öğrenciler yetiştirmek olduğu açıktır. Bir öğrenci mekânsal 
okuryazar olarak düşünülmesi için öğrenci ne yapmalıdır ve öğretmenler mekânsal okuryazarlık 
yeterliliğini nasıl öğretebilir? Bu sorunun cevabını ortaya koymak için aşağıdaki literatür keşfedilmelidir: 
mekanın tanımı, çocuklarda mekânsal gelişme, öğretim programında açıklanan mekânsal beceri türleri, 
mekânsal okuryazarlığın gelişimine en uygun pedagoji (Westgard, 2010).  

Mekan, birçok bilim alanında yer alan önemli kavramlardan biri olup, mekanın ne olduğu ile ilgili 
literatürdeki pekçok açıklamada bulunur. Fiziksel olarak konuşurken, mekan nesne ve olayların meydana 
geldiği ve göreceli pozisyon ve yöne sahip üç boyutlu uzam olup sonsuzdur. Leibniz, Kant ve Locke gibi 
bilim insanları insanların mekandaki nesneleri algılama biçimleri üzerine araştırmalar yapmışlardır 
(Janiak, 2009). Newton mekanı maddeden ayrı varolan fakat madde içerebilen sonsuzluk olarak 
görmüştür (Rynasiewicz, 2008). Fizikçi Einstein ise izafiyet teorisini oluşturmada mekan kavramına 
zaman unsurunu dahil etmiştir.  

Coğrafyacılar genellikle mekanı farklı şekillerde analiz ederler ve şeylerin ne, nerede ve niçin 
orada olduklarını tanımlarken mekanı kullanırlar. Örneğin; bazı şehirler, İstanbul, New York, Pekin vb. 
niçin özel konumlarda bulunmaktadırlar (Gersmehl ve Brown, 1992; Holt-Jensen, 1999). Aslında, mekan 
ilişkilerle ilgili bir fikir olup, “özel bir durum üzerindeki düşünceye göre yapılandırılan yola bağlı olarak” 
öznel ve göreceli olabilir (Boardman, 1983, s.6). Buna ilave olarak coğrafyacıların uzayı nasıl gördükleri de 
önemlidir. Coğrafyacılar mekanı iki boyutlu izdüşümsel mekan olarak mı yoksa üç boyutlu olarak mı ifade  
ettiklerinin yapılan çalışmanın anlaşılması bağlamında önemi büyüktür. 
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 İzdüşümsel mekan (projective space) bakış açısını daha doğru ele alır “ bir kamera ya da gözün 
üç boyutlu görüntüyü iki boyutlu görüntüye yansıtma yöntemi” (Baker, 2010). Bu yolla görüntülerin 
sunulması izleyiciye Google Earth gibi bilgisayar uygulamalarında üç boyutlu bakış açısı sağlar. Öte 
yandan diğer bir mekan türü olan Euclidean uzayını Boardman (1983, s.11) “kare, üçgen, dikdörtgen ve 
daireyi tanımlarken yatay ve dikey çizgiler bakımından yapılandırılan bir uzayda nesnelerin ilişkilerinin 
zihindeki mekânsal geometrisi” şeklinde ifade etmiştir. 

Çalışmanın Önemi. Mekânsal gelişme literatürü çocukların bilişsel mekânsal gelişimine yönelik 
çeşitli bakış açıları olduğunu öne sürmektedir. Piaget ve Inhelder çocukların işlem öncesi dönemin son 
bölümüne kadar gelişimsel olarak mekanı kavramsallaştıramayacaklarını savunmuşlardır. Bu dönem 
çocukların kelime, resim ve çizimler yoluyla nesnelerin temsillerini öğrendikleri Piaget’in ikinci bilişsel 
gelişim basamağına karşılık gelmektedir (Piaget ve Inhelder, 1956). Diğer araştırmacılar ise çocukların 
mekânsal yeteneklerinin kestirilemeyeceğini ifade etmişler (Gersmehl ve Gershmel, 2007; Newcombe ve 
Huttenlocher, 2000) ve çocukların mekânsal gelişimlerinin ilerleyen basamaklarda gerçekleşebileceğini 
öne sürmüşlerdir (Boardman, 1983; Downs, 1985; Piaget ve Inhelder, 1956). Çocuklarda farklı mekânsal 
gelişim basamaklarında nelerin meydana geldiğinin anlaşılması gelişimsel açıdan uygun bir öğretim 
yöntemini uygulama bakımından önemlidir. Çünkü, bu durum göz önünde bulundurulmadığında, 
mekânsal kavramlar ve materyaller öğrenci için ya çok üst düzeyde ya da çok basit düzeyde kalacaktır. 
Çocuklara coğrafya öğretiminde mekansal gelişmenin ve mekansal okuryazarlığın önemi büyüktür. Çocuk 
okulda öğrenmiş olduğu torik bilgileri yaşamış olduğu mekan üzerinde açıklayarak ve yaşayarak coğrafya 
öğrenme düzeyini yükseltebilmektedir (Westgard, 2010). Bu bağlamda mekansal okuryazarlık ile 
coğrafya eğitimi arasındaki yakın ilişkiden yola çıkarak ilgili literatür de göz önünde bulundurularak bir 
araştırmanın yapılması coğrafya eğitimi açısından önemli görülmüştür. 

Çalışmanın Amacı. Bu çalışmanın amacı, mekansal okuryazarlık ile coğrafya eğitimi arasındaki 
ilişkinin ilgili literatür esas alınarak değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Yani coğrafya eğitimi ve 
mekansal okuryazarlık alanyazını incelenerek, aralarındaki karşılıklı ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Yöntem 

Çalışma, mekan okuryazarlığı ve coğrafya eğitimi üzerine yazılmış bilimsel makale ve tezlerin 
doküman analizine dayalı incelenmesine dayanan nitel bir araştırmadır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu coğrafya eğitimi ve mekan okuryazarlığı üzerine Türkiye’de ve 
Dünya’da yazılan lisansüstü tezler, bilimsel araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem 
seçimi amaçlı örneklem yöntemi olan ölçüt belirleme tekniği yoluyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem 
seçiminde ölçüt olarak, makale ve tezlerin mekansal okuryazarlık ve coğrafya eğitimi ile ilgili bir içeriğe 
sahip olması belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları. Çalışmanın verileri nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 
vasıtasıyla derlenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılacak konular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Doküman incelemesi, mevcut kayıt veya 
dokümanların, veri kaynağı olarak sistemli incelenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İyi bir doküman 
incelemesinin temel koşulu, konuya özgü dokümanların bulunması, incelenmesi ve belli durum veya 
görüşleri ortaya çıkartacak bir senteze ulaşılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesidir 
(Karasar, 2007). Doküman incelemesinde makalelerin tam metinlerine veri tabanlarından ulaşılmıştır. 
Tezlere ise YÖK tez merkezinden ve Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinden Proquest veri tabanından 
erişilmiştir. 

Veri Analizi. Derlenen veriler, betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Betimsel analizde 
toplanan veriler, önceden tespit edilen temalar altında özetlenerek yorumlanır. Betimsel analizin gayesi, 
ortaya çıkarılan bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyuculara takdim etmektir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2013).    

Bulgular 

Günümüz dünyasında mekânsal okuryazarlığın önemi tartışıldığında, Mekansal düşünce sistemini 
destekleyen Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) adı verilmişi olup, özellikle sistematik mekânsal okuryazarlık 
eğitim programının gelişimi üzerine çalışmaları desteklemektedir. Bu programın amacı “ilkokuldan lise 
sınıfa tüm kademelerdeki öğrencilerde mekânsal düşünme düşüncelerini güçlendirerek mekânsal 
okuryazarlığı teşvik etmek” olup, (National Research Council, 2006, s.3) NRC belgesinde tanımlanmıştır. 
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Bilişsel bilim alanında mekan ya algısal ya da anlatımsal olarak görülür. Algısal mekan bir 
nesnenin yokluğunda zihinsel olarak canlandırıldığında zihinde oluşan temsili mekan meydana gelirken 
onlarla doğrudan temas kurma sonucunda ortaya çıkan nesnelerin bilgisidir. Hart ve Moore (1973, 248) 
“çocuk çizimleri gibi dışsal temsillerin zıddına mekanın içselleştirilmiş bilişsel temsili” olarak açıklamıştır.  

Piaget’in bilişsel gelişme kuramı yapılandırmacı düşünmenin temellerini oluşturan en meşhur 
kuramdır. Ona göre bilgi yapılandırılır. Piaget klinik görüşme deneyleri yoluyla göstermiştir ki, çocuklar 
her biri ayırt edici bir düşünme türü olan gelişimsel basamaklar ve alt basamaklar yoluyla derece derece 
ilerleme kaydederler. 

Çocukta mekan kavramı çalışmalarında, Piaget ve Inhelder (1956) çocukların nesnelerdeki 
mekânsal ilişkiler ve mekânsal özellikleri ne zaman ve nasıl gözünde canlandırmaya başladıkları 
konusunu ele almışlardır. Çalışmada çocukların mekan yaşantılarının iki dönemde – birincisi algısal, 
ikincisi temsili- gerçekleştiği sonucuna varmışlardır.  

Doğumdan itibaren temsili mekan gelişimi devam eder. Piaget ve Inhelder (1956) bilişsel 
gelişimin duyusal motor (doğumdan iki yaşına kadar) esnasında meydana gelen çocuğun algısal mekan 
gelişiminin ana hatlarını çıkarmışlardır. Piaget ve Inhelder (1956, s.6) bir çocuğun mekânsal algı 
gelişimini “zihinsel gelişiminin başlangıcında elbette hazır vaziyette olmayıp, dereceli bir yapılanma süreci 
gerektirir” olduğunu öne sürmüşlerdir. Piaget ve Inhelder’in araştırmalarında bir çocuğun başlangıçtaki 
algısal mekan gelişimini izlendiğinde mekânsal gelişimin birbirini izleyen üç adımda gerçekleştiği 
sonucuna ulaşmışlardır; (1) topolojik, (2) metrik ve (3) izdüşümsel ve üçüncüsü birbirleriyle ilişkili 
nesnelerin yer değiştirme ile ilgili tüm ilişkileri kapsar (Piaget ve Inhelder, 1956, s.44). Bu üç mekânsal 
gelişim basamağı genellikle topolojik, izdüşümsel ve Euclidean olarak anılır.  

Çocukta mekan kavramının gelişimi konusunda Piaget ve Inhelder (1956) mekânsal kavramların 
eylemler yoluyla geliştirildiği sonucuna varmışlardır. Bu sonuç daha sonra Yerleşik Biliş (situated 
cognition) kuramı yoluyla keşfedilmiştir. Piaget ve Inhelder (1956, s.449) mekânsal düşünmenin ardışık 
aşamalarda meydana geldiği kanısına ulaşmışlardır: Mekan sezgisi, nesnelerin özelliklerinin okunması ya 
da kavranmasından ibaret olmayıp, bununla birlikte en başından beri onlar üzerinde gerçekleştirilen bir 
eylemdir. Bu tamdır, çünkü o hazır yapılardan oluşan bir setten öylesine alınma yerine fiziksel gerçekliği 
zenginleştirir ve geliştirir. Bu eylem nihayetinde fiziki sınırlandırmaların ötesine geçebilir ve işlemsel bir 
plan oluşturur. Bu işlemsel plan, biçimlendirilebilir ve tamamıyla soyut bir çıkarsamacı moda içerisinde 
işlev gördürebilir. 

Yer dönüşümü için mekan, mekanın aktüel kullanımını gerektirir. Böylece, mekanın anlamının 
algılanmasında sosyal ve geçici boyutların öneminin vurgulanması önemlidir. Araştırmada mekanın 
dönüştürücü olduğu iddia edilmektedir. Yani kullanıcılar çeşitli sosyal ortamlara dönüştürürken mekan 
kullanıcıların kimliklerini dönüştürebilir. Bu bir ünite analizi olarak sosyal ortamın kullanımı ile 
kullanıcıların bakış açıları yoluyla mekanı algılama biçimi bağlamında mekansal sosyolojiye önemli bir 
katkıdır (Kato, 2007).  

Mekanın kullanıcıları ve tedarikçileri arasında mantıklı bir ilişki ağı vardır. Yerin geçici anlamını 
tanımlamada kullanıcılar merkezi bir role sahiptir. Mekanın belirli kullanım türlerini ortaya çıkaran bazı 
kendine has nitelikleri vardır (Kato, 2007). Erken dönem sanayileşmiş şehirler bağlamında kentsel yaşam 
tarzı ile zihinsel yapının ortaya çıkışı banliyölerdeki gelişmelerin ortaya çıkan çalışma biçimlerine 
uygulanabilir. Örneğin; büyük şehirlerin etrafında oluşan banliyö yerleşmelerinde genel kentsel gelişme 
uygulamalarına hızlı bir şekilde geçildiği gözlemlenmektedir. Bu tip yerleşmelerde dağılmış peyzaj 
uygulamaları, master planlarının uygulanması, tek amaçlı toplumsal mekanlar ve özelleştirilmiş toplum 
mekanları hızla artmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Lokasyon konuları lokasyon temelli aygıtlar ve hizmetler alanında her geçen gün önemli 
gelişmeler gösterirken mekansal okuryazarlık vatandaşlık olgusuyla sıkı bir ilişki içerisine girmeye 
başlamıştır. Mekansal destekli vatandaş gelişen ve kendi kendini yöneten toplumlarda olumlu ve üreteken 
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bir ilişkinin kurulmasında gittikçe gelişen bir anahtar haline gelmiştir. Mekansal bir unsur olarak sosyal 
medya gün geçtikçe sıradanlaşmaktadır. Günümüzde vatandaşlar coğrafi bilginin hem üreticisi hem de 
tüketicisi durumundadır. Toplumsal kararların alınmasında kullanılabilen CBS veri tabanındaki verilerin 
toplanmasında vatandaşlar gönüllü olarak katkı sunmaktadırlar. Katılımcı CBS toplum güvenliğine yönelik 
kritik zamanlı veri sağlanmasında anahtar bir rol oynamaktadır (Bednarz ve Kemp, 2011, s.19). 

Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde öğrencilerde mekansal biliş 
gelişiminin desteklenmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir nesnenin yokluğunda onun zihinde 
canlandırılarak anlatılması durumunun algısal mekan açıklamasıyla ifade edildiği belirlenmiştir. 
Çocuklarda kavram gelişiminin ve dolayısıyla mekan algı düzeyinin bilişsel gelişim basamaklarıyla ilişkili 
olduğu gerçeğine vurgu yapılmıştır.  

Çocuklarda mekansal gelişimin deneyimler yoluyla kazandırıldığı ortaya çıkmıştır. Bu durum 
yapılandırmacı yaklaşımda bilginin nasıl algılandığı ve zihinde nasıl işlediği konusu ile de yakından 
ilişkilidir.  

 

Öneriler 

Araştırmacılar Türkiye’nin farklı coğrafi alanlarında öğrencilerin mekan algılarının mekansal 
okuryazarlıkları üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar yapabilirler. Daha büyük örneklemler üzerinden 
genellemelere gidebilmeye ve karşılaştırmalara izin verebilecek farklı mekansal beceri ve kavram hazır 
bulunuşluklarına sahip örneklemler ve bunların demografik özellikleri ile karşılaştırmalar yapabilirler. 

Araştırmacılar Google Earth kullanarak kapsayıcı arazi gezilerinin sınıf ortamında erişilebildiği 
çalışmalar yürütebilecekleri gibi aynı araştırmacılar öğrencilerini gerçek mekanlara götürerek mekansal 
becerilerini de karşılaştırabilirler. 

Araştırmacılar bir grup öğrenci ile Google Earth aktiviteleri ile öğretim yaparken, diğer gruba iki 
boyutlu ortamda ders yapıp öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin akademik başarı ve tutumlarını 
inceleyebilirler. 
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Özet 

Günümüzde dünyanın en temel sorunlarından birisi, iklim değişikliğidir. Bu küresel problemin 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilişkili birçok sektörü etkilemesi beklenmektedir. Bu bağlamda, iklim 
değişikliğinin doğal ve sosyo-kültürel çevreye etkilerinin yanında özellikle ekonomik sektörler üzerinde 
önemli etkilere sebep olacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada Trakya Yarımadası örneğinde iklim 
değişikliğinin ekonomik sektörler üzerine olası etkileri incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece belirsizliklerin 
azaltılması ve önceliklerin netleştirilmesi açısından önemli sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. İklim 
değişikliğinin etkilerine karşı son derece hassas ve kırılgan bir karaktere sahip olan çalışma alanı hem 
çevresel hem de ekonomik bakımdan çeşitlilik gösteren bir yapıdadır. Özellikle iklim değişikliğinin ortaya 
çıkaracağı çarpıcı ekonomik sonuçlara karşı bu saha, Türkiye için adeta bir sigorta mekanizması görevi 
görecektir. Çalışma MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından sektör komitelerinin oluşturulmasına 
altyapı sağlamak için belirlenmiş ve onaylanmış temel sektörler üzerinden yürütülmüştür. Acaba iklim 
değişikliği Trakya Yarımadasını nasıl etkileyecektir? Bu değişikliklerin ekonomik sektörlere etkisinin olumlu 
ve olumsuz yönleri nelerdir? Olumsuzlukların önlenmesi için ne türden uyum çalışmaları yapılabilir? Bu 
çalışmayı gerçekleştirmek için Trakya Yarımadası ölçeğinde çalıştırılmış iklim değişikliği model sonuçları 
incelenmiş, konu hakkında yapılmış eğitim programlarına katılınmış ve doğrudan konunun uzmanlarıyla 
görüşülmüştür. Çalışma sonuçları, Trakya Yarımadasındaki ekonomik sektörün iklim değişikliğinden iklime 
duyarlılığı veya bağımlılığı nispetinde etkileneceğini göstermektedir. Ekonomik sektörlerde iklim 
değişikliğinden kaynaklanan risklerinin belirlenmesinin oldukça önemli olduğu ve dolayısıyla her sektör için 
ayrı ayrı olası risklerin tespit edilip buna yönelik gerekli tekbirlerin alınması gerekmektedir. Çalışma 
alanındaki tüm sektörlerin ekstrem hava olaylarında artış, politik istikrarsızlık ve ürün ve hizmetlerde 
maliyet artışı gibi risklerden olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Ayrıca; ağaç işleri, kâğıt ve kâğıt 
ürünleri; çevre düzenleme, finans, gıda, toplumsal ve kişisel hizmetler, turizm, konaklama ve yiyecek-içecek 
hizmetleri, ulaştırma, lojistik ve haberleşme gibi sektörlerin bütün risklerden etkileneceği de tahmin 
edilmektedir. Bunun için iklim değişikliğine uyumlu yeni ve sürdürülebilir politikalar oluşturulmalıdır. Ayrıca 
iklim değişikliğinin ekonomik sektörlere etkileri konusunda bilimsel çalışmalar arttırılmalıdır. Sonuç olarak 
Trakya Yarımadasında iklim değişikliğinin ekonomik sektörler üzerindeki tehditlerinin azaltılması için etki 
azaltma ve uyum çalışmaları birlikte yürütülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Ekonomik sektörler, Muhtemel riskler. 

 

POSSIBLE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ECONOMIC SECTORS: THE CASE OF THRACE 
PENINSULA 

Abstract 

Climate change is one of the most fundamental problems of Earth today. This global problem is 
expected to affect many related sectors directly and indirectly. Thus, it is estimated that climate change will 
have significant impacts on economic sectors as well as on the natural and socio-cultural environment. IPCC 
future scenario RCP4.5 predicted that the temperature will increase up to 3 ºC in Thrace Peninsula and 
precipitation will increase 17 mm until 2100. Precipitation increases are expected to be highest in Tekirdağ 
province. The aim of this study is to investigate the possible effects of climate change on economic sectors in 
the Thrace Peninsula. Thus, it could be helpful to in terms of reducing uncertainties and clarifying priorities 
in the region. The study area has a highly diverse and fragile environment and is a significant value to the 
economy of Turkey in terms of agriculture and food production. Therefore, the region is highly valued and 
seen as an insurance against the consequences of climate change. The study was conducted on the basis of the 
sectors that identified and approved by the Vocational Qualification Authority. Main questions of the 
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research are: How will climate change affect the Thrace Peninsula? What are the positive and negative 
impacts of these climate changes on economic sectors in the region? How can region be more adaptive to the 
changes to mitigate the negative effects of climate changes? To implement the current study, the results of 
the climate change model, which was run on the Thracian Peninsula scale in 2018, was examined, 
participated the training programs and the experts were interviewed directly. The study points that the 
economic sectors in the Thrace Peninsula will be affected by climate change according to their sensitivity 
degree to the climate and dependency. It is important to determine the risks arising from climate change in 
economic sectors and therefore it is necessary to identify possible risks for each sector and take the necessary 
steps accordingly. It is predicted that all sectors in the study area will be adversely affected by risks such as 
increase in extreme weather events, political instability and cost increases in products and services. 
Specifically; woodworking, paper and paper products; It is estimated that sectors such as environmental 
regulation, finance, food, social and personal services, tourism, accommodation and food and beverage 
services, transportation, logistics and communication sectors will be affected by all risks. Therefore, new and 
sustainable policies compatible with climate change must be established. In addition, researches on the 
effects of climate change on economic sectors should be increased and given more priorities. Thus, mitigation 
and adaptation strategies should be carried out in order to reduce the threats of climate change on economic 
sectors in the Thrace Peninsula. 

Keywords: Climate change, Economic sectors, Possible risks. 

Giriş 

Günümüz dünyasının en önemli güncel sorunlarının başında iklim değişikliği gelmektedir. Sanayi 
devriminin yaşanmasıyla birlikte sera gazı salınımının artması dünyanın hızlı bir şekilde ısınma sürecine 
girmesine yol açmıştır (Türkeş, Sümer ve Çetiner, 2000). Endüstri 4.0 döneminin yaşandığı günümüzde 
azaltma çabalarına rağmen sera gazı salınımlarının gittikçe arttığı anlaşılmaktadır. 

Küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artmakta, buzullar erimekte, deniz seviyesi 
yükselmekte, kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalınmakta, yıkıcı fırtınalar ve hortumlar görülmekte, sel ve 
taşkınlar çoğalmakta, şiddetli dolu yağışları görülmekte sonuçta can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Hiç 
şüphesiz küresel iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği alanlardan biri de Türkiye’dir. Hatta Türkiye’nin 
bölgeleri arasında dahi farklı etkilerin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Pek çok sektörün yoğun bir 
şekilde faaliyet gösterdiği Trakya Yarımadası, küresel iklim değişikliği etkilerinin önemli ölçüde 
hissedileceği bir alandır. Bu nedenle küresel iklim değişiminin Trakya Yarımadası’ndaki sektörlere 
etkilerini ortaya koymak sadece Trakya Yarımadası açısından değil Türkiye ekonomisi açısında da 
önemlidir. 

İlgili literatürde Trakya Yarımadası ölçeğinde iklim değişikliğinin ayçiçeği ve buğday verimine 
(Altürk, Bakanoğulları, Konukcu ve Albut, 2019), tarım alanlarına (Bahar, Bakanoğulları, Özer, Kayalı, 
Türkeş, Tatlı ve Özcan, 2019) su kalitesine (Karakaya, Gülbeyaz, Yıldız ve Konukçu, 2019) ve su 
kaynaklarına ( Hanedar, Altürk ve Konukcu, 2019) etkileri konusunda çalışmalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, Trakya Yarımadası ölçeğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş sektörler 
üzerinde iklim değişikliğinin olası etkileri, genel hatlarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Aslında daha önce 
bu çalışmayla aynı minvalde iklim değişikliğinin ekonomik sektörler üzerine olası etkileri 
değerlendirilmiştir (Özşahin, Özdeş ve Eroğlu, 2019). Ancak bu çalışmada iklim değişikliğinin ekonomik 
sektörler üzerine olası etkisi her bir sektör için ayrı bir şekilde ele alınmıştır. Böylece sektörlerin bu sorun 
karşısında hassas olan yönleri vurgulanmaya çalışılmış, konu ile ilgili belirsizliklerin azaltılması ve çözüm 
yolları için katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışmada yöntem, bilimsel açıdan literatür değerlendirme araştırması şeklinde kurgulanmış, 
iklim değişikliğinin çeşitli sektörler üzerindeki etkileri konusunda yapılmış araştırmalar detaylı bir 
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şekilde incelenmiş ve bu tür etkilerin Trakya Yarımadasında durumu ana çizgileriyle özetlenip, 
yorumlanmıştır. Bunun için çalışma kapsamında öncelikle mevcut literatür taranmış, analitik ve çapraz 
okumalar yoluyla analiz edilmiştir. Daha sonra Trakya Yarımadasında iklim değişikliğinin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış sektörler üzerindeki olası etkilerine göre yeniden 
yorumlanmış ve sentezlenmiştir. 

İnceleme Alanı 

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Trakya yarımadası kuzey-kuzeybatıdan Bulgaristan, 
kuzeydoğudan Karadeniz, doğudan İstanbul Boğazı, güneyden Marmara Denizi, güneybatıdan Çanakkale 
Boğazı ve Ege Denizi ve batıdan Yunanistan ile çevrilidir (Harita 1). Genelde hafif dalgalı bir topoğrafyaya 
sahip olan Trakya Yarımadası, 155,68 m ortalama yükseltiye ve % 3,7 ortalama eğime sahiptir (Özşahin ve 
Eroğlu 2018a). Yıldız (Istranca) Dağları, Ganos (Işıklar) Dağı ve Koru Dağı başlıca yükseltilerdir. Ergene ve 
Meriç ovaları en önemli tarımsal alanlarıdır. 

 

Şekil 1. Trakya Yarımadasının Lokasyon Haritası 

 

Bulgular 

Dünyanın en önemli güncel problemlerinden biri olarak görülen küresel iklim değişikliğinin, iklim 
ve iklim olaylarıyla doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilişkili bütün sektörleri derinden etkilemesi 
beklenmektedir. Bu bağlamda doğal ve sosyal çevreye etkilerinin yanında çeşitli sektörler üzerinde de 
önemli etkilere sebep olacağı tahmin edilmektedir. 

Subuharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O) ve ozon (O3) 
atmosferde bulunan sera gazları olarak da adlandırılmaktadır (Erlat, 2016). Yaklaşık olarak son 150 yıldır 
gittikçe artan fosil yakıt tüketimi ve arazi örtüsündeki değişimler nedeniyle zararlı gaz ve parçacıkların 
atmosfere salınımı artmaktadır. Sera gazı konsantrasyonundaki artışlardan dolayı atmosferde 
kuvvetlenen sera etkisi beraberinde günümüzdeki küresel iklim değişimi ve küresel ısınma problemini 
ortaya çıkarmıştır (Kadıoğlu, 2007). 
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Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) 1988’den bu yana raporlar yayınlamaktadır. 1990 
yılında yayımlanan ilk rapor 21. yüzyıl boyunca her on yılda bir 0,3°C’lik ya da yüzyıl boyunca 3°C’lik 
küresel yüzey sıcaklık artışını kabul eden bir senaryo tahmininde bulunmuştur. IPCC 2001’deki üçüncü 
raporunda ise 1990-2100 arası için 1,4°C ile 5,8°C arasında bir sıcaklık artışı öngörmüştür (Ackerman ve 
Knox, 2015). IPCC tarafından 2030 yılı için yapılan senaryolara göre sıcak hava dalgaları, orman 
yangınları, tarımsal haşereler, kuraklık, şiddetli yağışlar (ani sellerde ve şehir sellerinde artış), tropikal 
fırtınaların yani tayfunların sayısı ve şiddeti, tarım, agro-kültür, hayvancılık, tatlı su depolamasının 
üzerindeki etkiler, sıtma ve malarya gibi hastalıkları taşıyan böceklerin normalde bulundukları bölgeden 
çıkarak yayılması, artacak olan olası uç meteorolojik olaylardır (Kadıoğlu, 2007). 

Trakya Yarımadası iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve bu etkilere karşı son derece hassas 
bir konumda olan alanlardan biridir. Dolayısıyla çalışma alanındaki iklim değişikliğini anlamak ve bu 
değişikliğin bölgesel sektörler üzerine yapabileceği muhtemel etkilere karşı daha iyi politikalar ve 
stratejiler geliştirmek için iklim değişikliğinin özellikleri çok iyi şekilde analiz edilmelidir. İklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra kısa ve orta vadede çeşitli sektörlere olumlu etkileri de olabilir. 
Ancak bunun için çalışma alanında ekonomik sektörlere yönelik iklim değişikliği politika, strateji ve 
planlama çalışmalarında önemli düzenlemelerin ve uyum çalışmalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir 
(Özşahin, Özdeş ve Eroğlu, 2019). 

MPIESM-MR modeli, RCP4.5 ve RCP8.5 senaryosuna göre 85 yıllık (2015-2100) projeksiyon 
süresince yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin referans periyoduna göre 3°C -3,9°C artacağı ve en yüksek 
sıcaklık artışlarının Edirne’de gerçekleşeceği tespit edilmiştir (Hanedar, Altürk ve Konukcu, 2019).  

HadGEM2-ES modeli RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo sonuçlarına göre 2015-2100 projeksiyon yılları 
arasında toplam yağışlarda düzenli bir artıştan veya azalıştan söz etmek mümkün değildir. RCP4.5 
senaryosu için yağış artışları en fazla Tekirdağ için beklenmektedir. RCP8.5 senaryosu için ise yağış 
azalmaları görülmektedir. En fazla yağış azalmaları Edirne ili için öngörülmüştür (Hanedar, Altürk ve 
Konukcu, 2019). 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış sektörler tablo 1’de verilmiştir. 
Trakya Yarımadasındaki bu sektörler üzerinde küresel iklim değişikliğinin olumlu ya da olumsuz etkisi 
mutlaka bulunmaktadır. Bununla birlikte Trakya Yarımadasında sektörel gelişmişlik açısından 
İstanbul’dan sonra ilk sırada Tekirdağ gelmektedir. Nitekim ülke genelinde kâğıt ve ambalajın % 40’ı, 
işlenmemiş derinin % 37’si, margarinin % 25’i, rafine ayçiçek yağının % 20’si, tekstilin % 10’u Tekirdağ 
ilinden karşılanmaktadır. Tekirdağ son yirmi yıl içerisindeki gelişmelerle birlikte adeta Türkiye’nin tekstil, 
gıda, toprak, beyaz eşya gibi alanlarda üretim üssü haline gelmiştir (Özyavuz ve Şişman, 2014). 

Trakya Yarımadasındaki illerinde işletmelerin sektöre dağılımına göre Tekirdağ’da dokuma, 
giyim ve deri sanayi % 35.81, plastik, kimya, boya ve cam sanayi % 16.92 ve gıda, içki ve tütün sanayi % 
10.36 oranında ilk üç sırada yer alırken, Edirne’de gıda, içki ve tütün sanayi % 47.23, taş, toprak, maden % 
27.31 ve metal eşya, makine, teçhizat, otomotiv yan sanayi % 9.23 ve Kırklareli’nde gıda, içki ve tütün 
sanayi % 32.78, taş, toprak, maden % 18.06 ve dokuma, giyim ve deri sanayi % 15.38 ilk üç sırada yer 
almaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 1.  

Trakya Yarımadasında İklim Değişikliğinin Etkilediği Sektörler 

Sıra No Sektör Adı Sıra No Sektör Adı 

1 Adalet ve Güvenlik 15 Maden 

2 Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 16 Makine 

3 Bilişim Teknolojileri 17 Medya, İletişim ve Yayıncılık 

4 Cam, Çimento ve Toprak 18 Metal 

5 Çevre 19 Otomotiv 

6 Eğitim 20 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

7 Elektrik ve Elektronik 21 Spor ve Rekreasyon 

8 Enerji 22 Tarım, Avcılık ve Balıkçılık 

9 Finans 23 Tekstil, Hazır Giyim, Deri 

10 Gıda 24 Ticaret (Satış ve Pazarlama) 

11 İnşaat 25 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 

12 İş ve Yönetim 26 
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek 

Hizmetleri 

13 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 27 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 

14 Kültür, Sanat ve Tasarım   

Not: Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 

 

Tablo 2.  

Trakya TR 21 Bölgesinde Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Sektör Payları 

Sektörler Edirne (%) Kırklareli (%) Tekirdağ (%) 

Dokuma, giyim ve deri sanayi 8.49 15.38 35.81 

Gıda, içki ve tütün sanayi 47.23 32.78 10.36 

Taş, toprak, maden 27.31 18.06 9.85 

Plastik, kimya, boya ve cam sanayi 2.95 5.02 16.92 

Diğer 1.48 13.38 10.07 

Metal eşya, makine, teçhizat, otomotiv yan sanayi 9.23 6.02 9.85 

Orman ürünleri ve mobilya 2.58 4.68 1.75 

Kâğıt ve ambalaj 0.74 0.67 2.77 

Enerji 0.00 4.01 1.31 

Beyaz eşya elektrik elektronik 0.00 0.00 1.31 

Not. Trakya Kalkınma Ajansı, 2013a. 

Küresel iklim değişikliği ile ilgili her türlü faaliyette endüstrileşmiş ya da endüstrileşmemiş bütün 
dünya ülkelerine önemli görevler düşmektedir. 2011 verilerine göre sera gazı salınımında ilk beş ülke Çin 
(% 19,1), ABD (% 18,3), Rusya (% 5,2), Hindistan (% 4,9) ve Japonya (% 3,6)’dır. Türkiye’de ise % 1,0 
oranında sera gazı salınımı gerçekleştirmiştir (TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Özellikle yoksul ve 
gelişmekte olan ülkeler küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

Atmosfere salınan bazı sera gazları karbon kuyusu denilen okyanuslarda, ormanlarda, 
topraklarda ve bitkilerde depolanır (Kadıoğlu, 2008). Küresel ısınmanın yavaşlamasında ormanlar büyük 
önem arz etmektedir. Tekirdağ’da orman arazileri 1900 yılında 180,96 km² alan kapladığı halde 2015 
yılında bu rakam 161,8 km² ye düşmüş ve 19,16 km²’lik bir azalma görülmüştür (Özşahin, Pektezel ve 
Eroğlu, 2016). Edirne’de 1990 yılında 510,9 km² alan kaplayan orman arazileri 2015 yılında 988,9 km² ye 
çıkmış ve 478 km²’lik bir artış olmuştur (Özşahin ve Eroğlu, 2017). Son yıllarda ormanlarda toplu ağaç 
kurumaları ve zararlı böcek salgınlarının görülmesi küresel iklim değişiminin önemli olumsuz sonuçları 
olarak kabul edilmektedir.  

Okul ve çevresinde biyoklimatik konforun yüksek olması eğitim kalitesinin artmasında çok 
önemlidir. Zira kaliteli bir eğitim sürecinin temel unsurlarından biri konforlu mekânlardır. Edirne’de iklim 
ve insan sağlığı açısından bir diğer ifadeyle biyoklimatik konfor açısından okulların % 65,9’u konforsuz, % 
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34,1 konforlu alanlardan oluşmaktadır (Eroğlu ve Özşahin, 2017) Tekirdağ’da ise okulların % 60’ının 
konforsuz % 40’ının konforlu sahalarda, öğrencilerin ise % 69’unun konforsuz, % 31’inin konforlu 
mekânlarda bulunmaktadır. (Özşahin ve Eroğlu, 2018b). Trakya yarımadası genelinde de eğitim 
kurumlarının % 50,3’ünün konforsuz, % 49,7’sinin konforlu alanlarda olduğu belirlenmiştir (Özşahin ve 
Eroğlu, 2019). İnsanın çevresindeki klimatik ortamdan memnuniyetini ifade eden biyoklimatik konfor 
şartları, açık havada gerçekleştirilen beşeri faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Öte yandan biyoklimatik 
konfor şartlarının nüfus yoğunluğunun arttığı yerleşim alanlarında, ısı adalarının oluştuğu şehirlerde, 
sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kesimlerde ve antropojenik etkilerin arttığı sahalarda konforsuz 
biyoklimatik koşullar sunduğu anlaşılmaktadır (Harita 2). 

Trakya Yarımadası kurulu gücü ve kurulması planlanan enerji santralleri açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir. 2019 yılı itibariyle Trakya Yarımadasında RES kurulu gücü 355,3 MW, biyogaz, 
biyokütle enerji santrali kurulu gücü 27,07 MW, doğalgaz santrali kurulu gücü 2999,78 MW ve fuel oil, 
nafta, motorin ve çok yakıtlı elektrik santralleri kurulu gücü 9,6 MW tır. Ayrıca Saray termik santrali 300 
MW, İğneada nükleer santrali 4400 MW olarak planlanmaktadır. (https://www.enerjiatlasi.com/). Sanayi 
tesislerinin sayısının her geçen gün arttığı Trakya Yarımadasında, bu tesislerin üretim yapabilmesi için 
daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Ancak bu konuda enerji kullanımının ve üretiminin insan 
faaliyetlerinden açığa çıkan sera gazı emisyonları arasında en büyük kaynağı oluşturduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle son yıllarda söz konusu sanayi tesisleri İstanbul’dan Çorlu, Çerkezköy, 
Ergene, Kapaklı ve Lüleburgaz eksenine kaymış durumdadır. Tekirdağ’da 13 adet Organize Sanayi Bölgesi, 
1 adet Avrupa Serbest Bölgesi ve çok sayıda münferit sanayi tesisleri vardır. Sanayi tesisleri drenaj alanına 
gelen kirlilik yüklerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Kaynağı endüstriyel ve kentsel deşarjlar olan organik 
kirlilik yüklerindeki artış 2050 yılına kadar sahada beklenen sanayi arazisi artışı ile neredeyse üç katına 
varacağı hesaplanmıştır (Hanedar, Çağlar, Görgün, Konukçu, Altürk ve Albut, 2019). Bununla birlikte 
Trakya Yarımadasında havası en kirli şehir Edirne ilinin Keşan ilçesidir. Keşan’da hava kirliliğine yol açan 
pek çok faktör bulunmasına rağmen en önemli faktörün küresel ısınmanın da temel sebeplerinden biri 
olan ısınma amaçlı kullanılan kalitesiz fosil yakıtlar olduğu tespit edilmiştir (Özşahin, Eroğlu ve Pektezel, 
2016). 

https://www.enerjiatlasi.com/
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Şekil 2. Trakya Yarımadasının Bioklimatik Konfor Haritası (Özşahin ve Eroğlu, 2019). 

Trakya Yarımadasında linyit, doğalgaz, dolomit, doğaltaş (andezit, bazalt vb.), kireçtaşı, mangan, 
çamurtaşı, kuvarsit, kuvars kumu, bentonit, flor, kil, fosfat, perlit, altın, demir, grafit, molibden, bakır, 
kurşun, çinko ve mermer madenleri bulunmaktadır (http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/il-maden-
haritalari). Dolayısıyla madencilik Trakya yarımadasında önemli bir sektördür. Madenlerin çıkarılması, 
taşınması, işlenmesi ya da yakılması sırasında doğal ortamda önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır (Foto 1). 
Bu nedenle madencilik sektörü doğal çevrenin korunması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz bulunmaktadır. Hava kalitesi 
sorunu nedeniyle solunum yolu hastalıkların artması söz konusu etkilerden biridir. Daha önce de 
belirtildiği gibi hava kirliliği sorunu yaşanan Keşan’da bu durum açıkça ortaya konulmuştur. Keşan Devlet 
Hastanesi verilerine göre, 2013 yılında 3911 kişi KOAH, 7291 kişi astım, 442 kişi bronşit ve 42 kişi akciğer 
kanseri olmak üzere toplam 11 686 kişi solunum yolu hastalıklarıyla ilgili tedavi görmüştür (Keşan Devlet 
Hastanesi, 24/01/2014 tarih ve 76461883-900/474 sayılı yazısı). Keşan ilçesinin 2013 yılı nüfusunun 
59.510 kişi olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak her beş kişiden birinin solunum yolu 
hastalıklarıyla ilgili tedavi gördüğü anlaşılmaktadır (TÜİK, 2019). 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/il-maden-haritalari
http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/il-maden-haritalari
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Foto 1. Tekirdağ Naip köyde tuğla fabrikası tarafından açılmış maden ocağı. 

Trakya Yarımadasında arazi kullanımı açısından en fazla alanı tarım arazileri (1.239 102 ha, % 
65,06) kaplamaktadır. Tarım arazilerini % 26,90 (512 380 ha) oranı ile orman-funda arazileri ve % 5,75 
(109 512 ha) oranı ile çayır-mera arazileri oluşturmaktadır (Tablo 3). Trakya Yarımadasında tarıma 
elverişli arazi miktarı Türkiye ortalamasının yaklaşık iki buçuk katıdır (Hurma, 2019). Tarımsal üretim 
açısından çok çeşitli ürünün yetiştirildiği Trakya yarımadası, ülkenin en önemli tarım alanlarından birini 
oluşturmaktadır. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse, 2017 yılı verilerine göre Türkiye buğday 
üretiminin % 11’i, kanola üretiminin % 54’ü, ayçiçeği üretiminin % 45’i ve çeltik üretiminin % 47’si 
Trakya yarımadasında üretilmiştir (Tablo 4). Küresel iklim değişikliğinin buğday ve ayçiçeği verimine 
etkisi üzerine yapılan modellemelerde sahada buğday veriminin artacağı, ayçiçeği veriminin ise 
değişmeyeceği sonucuna varılmıştır (Altürk, Bakanoğulları, Konukcu ve Albut, 2019). Bu sahadaki 
tarımsal üretim genelde büyük parsel arazilerde intansif metotlarla gerçekleştirilmektedir. Ancak son 
yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliği ile birlikte yaşanan şiddetli yağışlar ve taşkınlarla birlikte önemli 
oranda toprak kaybının meydana geldiği dikkati çekmektedir (Foto 2). Trakya Yarımadasında bitkisel 
üretimle birlikte hayvansal üretim de önemlidir. Trakya Yarımadasındaki büyükbaş hayvan varlığı 
Türkiye’nin % 2,8’ini, küçükbaş hayvan varlığı da % 2,1’ini oluşturmaktadır (Hurma, 2019). 

Tablo 3. 

 Trakya Yarımadasında Arazi Kullanımı (2019). 

Kullanım Şekli Alan (ha) Alan (%) 

Tarım arazisi 1.239.102 65.06 

Çayır-Mera 109.512 5.75 

Orman-Funda 512.380 26.90 

Tarım dışı arazi 31.510 1.65 

Diğer araziler 2.532 0.13 

Su yüzeyi 9.383 0.49 

Toplam  1904.419 100.00 

Not. http://ergene.ormansu.gov.tr/ergene2/AnaSayfa/Arazi_kullanimi.aspx?sflang=tr 

http://ergene.ormansu.gov.tr/ergene2/AnaSayfa/Arazi_kullanimi.aspx?sflang=tr
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Tablo 4.  

Trakya ve Türkiye’de Buğday, Kanola, Ayçiçeği ve Çeltik Üretim Miktarları (2017). 

Üretim miktarı (ton) Trakya Türkiye Oran (%) 

Buğday 1.643.233 17.600.000 11.0 

Kanola  32.342 60.000 54.0 

Ayçiçeği  806.564 1.800.000 45.0 

Çeltik  424.268 900.000 47.0 

Not. TUİK, 2019. 

Trakya Yarımadasında kıyı turizmi, eko-agro turizm, kültür turizmi ve yeme-içme turizmi öne 
çıkan turizm faaliyetleridir. 2013-2023 Trakya Yarımadası Turizm master planına göre, Trakya 
Yarımadasının kuzeyinde ve güneyinde turizm koridorları belirlenmiş ve bu alanlarda turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Trakya Kalkınma Ajansı, 2013b). TUİK 2017 
verilerine göre turist sayısı Edirne’de 3 165 839 kişi, Kırklareli’nde 328 666 kişi, Tekirdağ’da 23 686 kişi 
ve toplamda 3 518 191 kişidir (TUİK, 2017). Trakya Yarımadasında turizm sektörü genellikle iklime ve 
doğaya bağlı olarak gerçekleştirildiği için küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerden 
biridir. Bununla birlikte iklim değişikliğinin neden olacağı sorunlara karşı mücadelede de önemli bir role 
sahip olacaktır (Somuncu, 2016). 

 

Foto 2. Ganos (Işıklar) Dağı’ndaki Erozyon Sahasının Görünüşü. 

Trakya yarımadasında ulaşım ve lojistik sektörleri yoğun bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Yine ulaşım ve lojistik sektörleri açısından sahada karayolu, demiryolu, denizyolu ve 
havayolu olanaklarının bulunması önemli bir avantaj sağlamaktadır. Trakya Yarımadası’ndan TEM ve 
D100 Devlet karayolu geçmektedir. Trakya otoyolu, kısa adıyla TEM Kapıkule Sınır Kapısı (Edirne) ile 
İstanbul Boğazı arasında bağlantı sağlamaktadır. Eski adı E5 olan D100 devlet karayolu, Trakya 
otoyolundan önce Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile ulaşımını sağlayan en önemli karayolu idi. Bununla 
yanında İstanbul ile Edirne-Kapıkule’yi birbirine bağlayan demiryolu sanayileşmenin yoğun olduğu 
Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden geçmektedir. Bu demiryolunun Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Liman İşletmesi iskelesi ile bağlantısı da vardır. Tekirdağ il merkezine yaklaşık 59 km uzaklıkta bulunan 
Çorlu uluslararası havaalanı ile İstanbul Havalimanı ulaşım olanakları alternatifini arttırmaktadır. 
Tekirdağ limanı bugün İstanbul Ambarlı limanının alternatifi durumuna gelmiştir. Tekirdağ Limanında 
devlete ve özel sektöre ait olarak inşa edilmiş 32 iskele faaliyet halindedir. Bu iskelelerin toplam uzunluğu 
yaklaşık 7 286 m’dir. Ayrıca liman sınırları içinde 7 adet balıkçı barınağı (Marmara Ereğlisi, Tekirdağ 
Merkez, Barbaros, Kumbağ, Hoşköy, Mürefte ve Şarköy) ve 1 adet yat limanı (marina) bulunmaktadır 
(Eroğlu, 2016). Tekirdağ Limanı 2018 yılı itibariyle Türkiye limanları arasında yük eleçlemesinde 7. sırada 
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(25 816 303 ton) ve gemi trafiği bakımından da 8. sırada (2 481 gemi) yer almaktadır. Tekirdağ 
Barbaros’ta bulunan Asyaport, Türkiye’nin ilk transit konteyner limanıdır (Foto 3). 

 

Foto 3. Asyaport liman tesislerinin görünüşü. 

Sonuç ve Tartışma 

Trakya Yarımadası Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış bütün 
sektörlerin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir alandır. Bu alanda sektörlerin gelişmesi ve 
çeşitlenmesine bağlı olarak nüfus hızla çoğalmakta, kentsel alanlar daha fazla yer kaplamakta 
antropojenik etkenler nedeniyle doğal çevre bozulmaları artmaktadır. Küresel iklim değişikliği Trakya 
yarımadasında bu bozulmaların çok daha artmasına neden olacaktır. Oysa Trakya yarımadası verimli 
geniş tarım alanları, gelişmiş sanayi tesisleri, potansiyel ulaşım olanakları ve önemli ticaret hacmi ile 
ülkenin en stratejik alanlarından biridir. Önceki çalışmalarda da bu alandaki tüm sektörlerin ekstrem hava 
olaylarında artış, politik istikrarsızlık ve ürün ve hizmetlerde maliyet artışı gibi risklerden olumsuz 
etkileneceği ortaya konulmuştur (Özşahin, Özdeş ve Eroğlu, 2019). Bu nedenle küresel iklim değişikliğinin 
sektörlere etkileri ilgili daha detaylı bilimsel çalışmalar yapılmalı ve toplumsal bir bilinç oluşturulmalıdır. 
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KAPADOKYA YÖRESİNİN (İÇ ANADOLU BÖLGESİ) YILLIK ORTALAMA VE MEVSİMLİK 
SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM VE EĞİLİMLER 

 

Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, turkanaltin@yahoo.com 

 

Özet 

Kapadokya Yöresi, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunur. Bu çalışmanın amacı 
yörede bulunan Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ürgüp, Kırşehir ve Kayseri şehirlerinin yıllık ortalama ve mevsimlik 
sıcaklıklarındaki değişim ve eğilimleri tespit etmektir. Sıcaklıklardaki eğilimleri tespit etmek için 1959'dan 
2018'e kadar olan 60 yıllık (Aksaray ve Nevşehir), 1950'den 2018'e kadar olan 69 yıllık (Niğde, Kayseri ve 
Kırşehir) ve 1970'den 2018'e kadar olan 49 yıllık dönemleri (Ürgüp) kapsayan sıcaklık serileri Mann-Kendall 
testi (M-K) kullanılarak analiz edilmiştir. Sıcaklık serilerindeki değişimi tespit etmek için de anomali 
değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca yıllık ve mevsimlik sıcaklık değişkenliği, değişim katsayısı (DK) yöntemi ile 
incelenmiştir. Niğde, Ürgüp ve Aksaray sahip oldukları yüksek sıcaklık ve düşük yağış miktarı ile yörenin en 
kurak kesimleridir. Eğilim testi bulguları, yıllık ortalama ve mevsimlik sıcaklıklarda; Kırşehir, Kayseri, Niğde 
ve Nevşehir'in kış mevsimi hariç, 0,01 ve 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğunu 
göstermektedir. Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de yıllık ortalama sıcaklıklarda istatistiksel olarak anlamlı artış 
eğiliminin başlangıcı 2000'li yılların başlarına rastlarken Ürgüp ve Kırşehir'de 2000'lerin ortasına 
rastlamaktadır. Kayseri'de yıllık ortalama ve mevsimlik sıcaklıklarda yaz hariç anlamlı artış eğilimi yoktur. 
Bütün şehirlerde yaz mevsiminin pozitif anomali değerleri diğer mevsimlerin anomali değerlerinden daha 
belirgindir ve genel olarak 1990'lardan günümüze kadar uzun dönem ortalamasının üstünde kalmıştır. Yıllık 
ortalama sıcaklıklarda en sıcak yıl 2010 yılı iken ilkbahar mevsiminde en sıcak yıl 2018 yılı olmuştur. 2010 
yılında yıllık pozitif anomali değerleri 2,3 ile 2,8 arasında değişmektedir. Yıllık ortalama sıcaklıkların değişim 
katsayıları, yörenin kuzeyinde % 7,8 (Kırşehir), batısında % 10,7'dir (Aksaray). Son 15 yılda şehirlerin yıllık 
ortalama sıcaklıklarında 0,8°C (Ürgüp) ile 4,2°C (Aksaray) arasında artış, Kayseri'de ise -0,09°C'lik azalış 
gerçekleşmiştir. İlkbahar sıcaklıklarındaki artış 1°C (Ürgüp) ile 3,4°C (Aksaray) arasındadır. Bu artış yaz 
mevsiminde daha güçlüdür ve 0,1°C (Kayseri) ile 6,1°C (Aksaray) arasındadır. İlkbahar sıcaklıklarındaki 
artışlar yörede belirgin olarak dört mevsimin artık yaşanmadığını göstermektedir. Yöre ilginç jeolojik, tarihi 
ve kültürel özellikler açısından popüler bir turizm merkezidir. Eğer sıcaklık artışları bu şekilde devam ederse 
ileride sıcak dalgaları, su yetersizliği ve yüksek kesimlerde (Erciyes Dağı gibi) süresi kısalan kayak 
mevsiminden dolayı yöre turist sayısında bir azalmayla karşı karşıya kalabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Yaz Sıcaklıkları, Eğilim, Anomali, Sıcaklık Artışı 

 

CHANGES AND TRENDS IN ANNUAL AND SEASONAL TEMPERATURES OF CAPPADOCIA 
VICINITY (CENTRAL ANATOLIA REGION), TURKEY 

Abstract 

Cappadocia Vicinity is located within the Middle Kızılırmak sub-region of the Central Anatolia 
Region in Turkey. The aim of the study was to determine changes and trends in the mean annual and 
seasonal temperatures of the sub-vicinities (provinces) of Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ürgüp, Kayseri and 
Kırşehir situated within Cappadocia. Trends in temperature series were analyzed using Mann-Kendall test 
(M-K) for the 60-year period covering 1959 to 2018 (Aksaray and Nevşehir), 69-year period from 1950 to 
2018 (Niğde, Kayseri and Kırşehir) and the 49 years from 1970 to 2018 (Ürgüp). Anomaly values were also 
calculated to determine changes in the temperature series. In adition, variability of the annual and seasonal 
temperature were analyzed by coefficient of variation (CV). Niğde and Aksaray are the driest parts of the 
vicinity with high temperatures and low precipitation. Results of the trend test show statistically significant 
increases in the mean annual and seasonal temperatures at 0.01 and 0.05 levels, except for winter 
temperatures in Kırşehir, Kayseri, Niğde and Nevşehir. The starting point for the statistically significant 
increasing trend in mean annual temperatures was the early 2000s in Niğde, Aksaray and Nevşehir and the 
mid-2000s in Ürgüp and Kırşehir. A significant increasing trend in mean annual and seasonal temperatures 
was not detected in Kayseri except in the summer. In all six provinces, the positive anomaly values of summer 
are more evident than the anomaly values of other seasons and generally above the long term average from 
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the end of the 1990s up to recently. The warmest year was 2010 for mean annual temperatures and 2018 for 
spring temperatures. The positive anomaly values of annual temperatures range 2.3 and 2.8 in year of 2010. 
The CV of the annual mean temperature is 7.8% (Kırşehir) in the north part and 10.7% (Aksaray) in the west 
part of the vicinity. In the last 15 years, the increase in the annual mean temperatures of the cities ranged 
between 0.8°C (Ürgüp) and 4.2°C (Aksaray), and the decrease in the annual mean temperatures of Kayseri 
was -0.09°C. The increase in spring temperatures ranged between 1°C (Ürgüp) and 3.4°C (Aksaray). This 
increase is stronger in summer ranged between 0.1°C (Kayseri) and 6.1°C (Aksaray). Increases in spring 
temperatures indicate that the four seasons no longer clearly occur in the region. The vicinity is a popular 
tourist destination in terms of interesting geological, historical and cultural features. If the increasing 
temperature trend continues, the vicinity may face a decline in tourist revenue, water availability and severe 
heat waves. Winter tourism may also suffer due to shortening of the skiing season in high altitude areas such 
as Mount Erciyes.  

Keywords: Cappadocia, Summer Temperatures, Trend, Anomaly, Temperature Increasing. 

 

Giriş 

Kapadokya Yöresi, Kırşehir (kısmen), Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerini kapsamaktadır. 
Coğrafik açıdan İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünün güney kısmına karşılık gelir. Bu yöre 
Kızılırmak'ın en fazla güneye sokulduğu kesimi de kapsar. Yöre, turizm sektöründe ilginç jeolojik yapısı ve 
turistik çekiciliği nedeniyle "Kapadokya" adı ile ayrı bir yöre olarak değerlendirilmektedir. Yörede 
turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağını oluşturmaktadır. 1-2ºC’den daha fazla bir 
sıcaklık artışı durumunda, % 15-20’lik ekosistem alanlarının dünya çapında değişeceği beklenmektedir. 
Sıcaklık artışının 2ºC’nin üzerine çıkması durumunda ise, dünya ekosisteminin % 20’sinden daha 
fazlasının etkileneceği tahmin edilmektedir (Doğan ve Tüzer, 2011). Bu nedenle yörede sıcaklıklardaki 
artış ve azalış yönündeki değişimlerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 1973-2011 döneminde iklim 
değişikliği ile tarım ilişkisini inceleyen bir çalışmaya göre, tarım sektörünün sıcaklıklardaki değişiklikten 
olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir (Başoğlu, 2014). Gelecekte de Türkiye’de tarımsal ürün verimliliğinin 
%15 ile %25 arasında azalacağı beklenmektedir (Cline, 2007). Dellal vd. (2011)’e göre 2050 yılında ise 
tarım sektöründe; buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pamuk üretiminde %3,8 ile %10,1 arasında ürün ve her 
yıl 0,1 milyon dolar refah kaybı yaşanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de daha sıcak ve kurak 
iklim koşullarına uygun tarımsal bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, ıslahı ve bunların desteklenmesi 
gerekmektedir (Bayraç ve Doğan, 2016). Hayvansal üretimin iklim değişikliğine adaptasyonunun 
sağlanması için daha kaliteli yemler kullanılması ve hayvan beslenmesinin sıcaklıktaki değişimlere göre 
geliştirilmesi, strese dayanıklı yeni hayvan ırklarının geliştirilmesi, etkin gübre taşıma ve stoklama 
yönetimi, otlatma yönetimi ve mera iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır (Koç vd.,2016). Turizm endüstrisi 
açısından baktığımızda iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak dalgalarının artması ile önemli tehditler 
meydana gelmektedir. Bunlar; türlerin tükenme riskini arttırması, tatlı su miktarının azalması, sağlıksız 
yaşam ortamlarının ve orman yangınlarından kaynaklanan kazaların artması ve hastalık risklerini 
artmasıdır (Siddiqui ve Imran, 2018). 

Ayrıca sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Örneğin hava sıcaklığının artışı (yaz aylarında nem ile 
birlikte daha bunaltıcı olacağı için) sağlık sorunları olan turistler ile yaşlı turistlerin sayısı azalmasına 
neden olacaktır (Aydemir ve Şenerol, 2014). Sıcaklıklarda artış yönündeki değişim bitkilerin daha fazla su 
tüketmesi anlamına gelmekte buda bölgeye su sağlayan kamu kuruluşlarının kontrollü su kullanımını 
gündeme getirmektedir (Doğan vd., 2008). 

Orta Kızılırmak Bölümü'nün ve bu bölümün güney kısmının (Kapadokya) iklimi ve iklim 
değişikliği ile ilgili bulgular çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Türkiye ve doğrudan yöre için 
gerçekleştirilen çalışmalarda iklimi karasal yarı kurak olarak tanımlanmıştır. Ancak 1000-1150 m 
arasında değişen plato sahasında olması bazı kesimlerin (Niğde, Aksaray ve Kayseri) volkanik dağların 
kenarında bulunması gibi topografik nedenlerden dolayı özellikle sıcaklıklarda belirgin farklılıklar 
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gözlenebilmektedir. Örneğin en yüksek sıcaklıklar Kırşehir ve Niğde'de Ağustos’da diğer şehirlerde 
Temmuz'da gözlenmektedir (Türkeş, 2005). Kızılelma vd. (2015) İç Anadolu Bölgesi'nin sıcaklık ve 
yağışların trend analizinin incelendiği çalışmasında maksimum ve minimum sıcaklık trendlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı artışların olduğunu, ortalama sıcaklıklarda ise Ürgüp istasyonu hariç diğer tüm 
istasyonlarda %95 güven aralığında artışlar olduğunu tespit etmiştir. Kayseri'nin 1960-2005 döneminin 
sıcaklık trend analizi çalışmasında ilkbahar ve yaz sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış 
tespit edilmiştir (Karabulut, 2010). Bayer Altın ve Barak (2012) 1970-1992 döneminde Develi ve 
Kayseri'de yarı kurak iklim şartları 1993-2009 döneminde yerini kurak iklim şartlarına bıraktığı tespit 
etmişlerdir. Özellikle 1975’den 1992 yılına kadar ülkemizde ortalama sıcaklıklarda görülen düşüş 
(soğuma eğilimi) (Türkeş, 1995) 1992’den sonra yerini artışa bırakmıştır. Bu durum İç Anadolu Bölgesi 
için de geçerlidir. 1975-2007 dönemi için 1980'lerin başından itibaren sıcaklıklardaki artış eğilimi 
yaklaşık olarak 0,4°C'lik artışa neden olmuştur (Bayer Altın vd., 2012). Bayer Altın (2017a) Nevşehir'in 
yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıklarındaki eğilimlerin incelendiği çalışmada yıllık, kış ve yaz 
sıcaklıklarında istatistiksel 1994'den itibaren bir artış olduğu gözlenmiştir. Aynı artış 1950-2016 dönemi 
için Kayseri'de 1993 olarak belirlenmiştir (Bayer Altın, 2017b). Türkeş (2005)'e göre North Sea–Caspian 
Pattern (NCP)'nin negatif döneminde Türkiye'de belirgin sıcaklık artışları yaşanmakta bu durum özellikle 
Kapadokya yöresinde Ekim-Nisan arasındaki dönemde ortalama sıcaklıklar üzerinde önemli etki 
yaratmıştır (Kutiel vd., 2002; Kutiel ve Türkeş, 2005). 

Çalışma alanını oluşturan Kapadokya, jeolojik olarak Neo-Kuvaterner sürecinde birçok polijenetik 
ve monojenetik volkanın püskürdüğü Kapadokya Volkanik Kompleksi olarak bilinen bir yöredir (Aydın, 
2009; Toprak, 1988). Güneyinde Hasan Dağı (3268 m), Keçiboyduran Dağı (2727 m) ve Melendiz Dağı 
(2963 m), doğusunda Erciyes Dağı (3916 m) bulunur. Kuzey sınırını Kızılırmak ve ırmak kıyısındaki 
Avanos yerleşmesi, doğu sınırını Kızılırmak’ın kolu olan Damsa Çayı havzası, Ürgüp yerleşmesi, güneyini 
Güvercinlik vadisi ve batısını Acıgöl Platosu oluşturmaktadır (Şekil 1). Yöre ve çevresinde dikkat çeken 
morfolojik unsurların başında volkanik dağlar ve tepelik alanlar, güneyinde, Niğde il sınırları içinde ovalık 
alanlar (Çiftlik, Bor), doğusunda ve güneyinde platoluk alanlar ve bu platoları derin yaran akarsulardan 
dolayı oluşan derin vadiler (Damsa vadisi, Ihlara Vadisi) gelir. Ayrıca yatay yapılı plato sahasında yaygın 
görülen peribacaları bu yöreye özgü jeomorfolojik şekillerdir. Yüzeysel akışa geçen sel ve seyelan suları 
kalın volkanik malzemeyi aşındırmasından dolayı oluşmuş kırgıbayır topografyası bir diğer yaygın 
rastlanılan jeomorfolojik şekildir. Volkanizma drenajın gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir (Altın ve 
Bayer Altın, 2018). 

Çalışmanın amacı Kapadokya yöresi içinde yer alan illerin meteoroloji istasyonlarından elde 
edilen aylık sıcaklık verileri kullanılarak yıllık ve mevsimlik sıcaklıklardaki değişimi ve eğilimi tespit 
etmektir.   
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Şekil 1. Kapadokya Yöresi'ndeki şehirlerin a) bölge içindeki yeri, b) ana jeomorfolojik birimlere 
göre yöredeki yeri 

Yöntem 

Çalışmada kayıt süreleri 30 yılı aşan ve kayıtların eksiksiz tutulduğu 6 meteoroloji istasyonuna 
(Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Ürgüp) (Tablo 1) ait sıcaklık ve yağış değerleri Devlet 
Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü’nden alınmış ve analiz edilerek değerlendirilmiştir. Analizler 
için 69 (Niğde, Kayseri, Kırşehir), 60 (Aksaray ve Nevşehir) ve 49 (Ürgüp) yıllık kayıtlar kullanılmıştır.  
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               Tablo 1.  

               Kapadokya Yöresindeki İstasyonların Özellikleri 

 

Çalışmanın amacı doğrultusuna yıllık ve mevsimlik sıcaklıklardaki artış ya da azalış yönünde 
eğilim olup olmadığını anlamak için eğilim analizi uygulanmıştır. Çalışmada Niğde, Kayseri, Kırşehir için 
1950-2018 (69 yıl), Aksaray, Nevşehir için 1959-2018 (60 yıl) ve Ürgüp için 1970-2018 (49 yıl) ölçüm 
dönemindeki yıllık, mevsimlik sıcaklık dizilerindeki görülen eğilimler Mann-Kendall trend analizine göre 
incelenmiştir. Mann-Kendall eğilim analizden elde edilen u(t) eğrisi gözlem dizisindeki eğilimin gidişini 
gösterir ve u(t) ve u'(t) eğrilerinin birkaç kez üst üste gelişi dizide önemli bir eğilimin olmadığını, eğrilerin 
birbirlerine yaklaşarak ya da keserek ayrıldıkları noktalar bir azalma veya artma eğiliminin başlangıcını 
göstermektedir (Sneyers, 1990; Türkeş, 1995). Ayrıca sıcaklıklardaki değişimi tespit etmek için anomali 
değerleri de incelenmiştir. Normal değerden sapmayı ifade eden anomali değerleri hesaplanırken referans 
dönem olarak yıllık ortalama değer alınmıştır. 

Sıcaklık dizilerindeki değişkenlik, yıllar arası değişkenliğin değişim katsayısı (DK) yöntemi ile 
incelendi. DK (%) standart sapma ile uzun süreli ortalamanın oranın yüzdesi olarak aşağıdaki formüle 
göre hesaplanır.  

100*


=


DK  

Burada, σ yıllık ortalama sıcaklık dizilerinin standart sapmasını (°C) ve X, yıllık uzun süreli 
sıcaklık ortalamasını (°C) gösterir. Uzun süreli ortalamanın çevresinde göreli olarak az saçılma gösteren 
değişkenlerin değişim katsayıları küçüktür. Bir başka ifadeyle bir diziyi oluşturan gözlemlerin uzun süreli 
ortalama çevresinde fazla saçılması, o gözlem dizisindeki yıldan yıla değişkenliğin yüksek oluşunun bir 
göstergesi olarak kabul edilir (Türkeş, 2005). Kış ortalama sıcaklık dizilerinde negatif değerler bulunduğu 
için, bu mevsime ait DK değerleri kullanılmamıştır. 

 

Bulgular 

İklim 

Şekil 2'de Kapadokya’daki yerleşmelerin yıllık ortalama yağış ve sıcaklık değerleri verilmiştir. 
Niğde’nin yıllık ortalama sıcaklığı 11,1ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 337 mm’dir. En yüksek 
sıcaklıklar Temmuz ayında, en düşük sıcaklıklar Ocak ayında görülür. Bu ayların ortalama sıcaklıkları 
sırasıyla 22,3ºC ve -0.2ºC'dir. En fazla yağış ilkbaharda düşer (128 mm) ve yağış payı % 38’dir. Bunu kış 
mevsimi takip eder (107 mm), yağış payı % 32’dir. En kurak mevsim yaz mevsimidir (38 mm) ve yağış 
payı %11,3’dir. Kayseri’nin yıllık ortalama sıcaklığı 10,6ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 389 mm’dir. 
En yüksek sıcaklık 22,1ºC ile Temmuz, en düşük sıcaklık -1,5 ºC ile Ocak’da görülür. En fazla yağış 
ilkbaharda düşer (148 mm) ve yağış payı % 38’dir. Bunu kış mevsimi takip eder (110 mm), yağış payı % 
28’dir. En kurak mevsim yaz mevsimidir (60 mm) ve yağış payı %15,4’dür. Kırşehir’in yıllık ortalama 
sıcaklığı 11,5ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 383 mm’dir. En yüksek sıcaklık 23,1ºC ile Temmuz, en 
düşük sıcaklık -0 ºC ile Ocak’da görülür. En fazla yağış kışın düşer (131 mm) ve yağış payı % 34’dir. Bunu 
ilkbahar takip eder (128 mm), yağış payı % 33’dir. En kurak mevsim yaz mevsimidir (52 mm) ve yağış 
payı %13,6’dır. Aksaray’ın yıllık ortalama sıcaklığı 11,9ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 346 mm’dir. 
En yüksek sıcaklık 23,3ºC ile Temmuz, en düşük sıcaklık 0,4ºC ile Ocak’da görülür. En fazla yağış 
ilkbaharda düşer (139 mm) ve yağış payı % 37’dir. Bunu kış takip eder (133 mm), yağış payı % 36’dir. En 
kurak mevsim yaz mevsimidir (37 mm) ve yağış payı %9’dır. Nevşehir’in yıllık ortalama sıcaklığı 
10,7ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 414 mm’dir. En yüksek sıcaklık 21,3ºC ile Temmuz, en düşük 
sıcaklık -0,3ºC ile Ocak'da görülür. En fazla yağış ilkbaharda düşer (154 mm) ve yağış payı % 37’dir. Bunu 
kış takip eder (136 mm), yağış payı % 33’dir. En kurak mevsim yaz mevsimidir (55 mm) ve yağış payı 
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%13,3’dır. Ürgüp’ün yıllık ortalama sıcaklığı 10,3ºC’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 366 mm’dir. En 
yüksek sıcaklık 21,2ºC ile Temmuz, en düşük sıcaklık -0,8ºC ile Ocak’da görülür. En fazla yağış ilkbaharda 
düşer (139 mm) ve yağış payı % 38’dir. Bunu kış takip eder (104 mm), yağış payı % 28’dir. En kurak 
mevsim yaz mevsimidir (50 mm) ve yağış payı %13,7’dır (Şekil 3). 

Kapadokya yöresinde yıllık sıcaklık ortalamaları incelendiğinde en sıcak istasyon 11,9°C’lik 
ortalama ile Aksaray iken, diğer istasyonlara göre düşük sıcaklık 10,3°C ile Ürgüp’e aittir. Ortalama 
minimum ve maksimum sıcaklıklara baktığımızda tüm istasyonlarda en soğuk ay Ocak, en sıcak ay ise 
Temmuz’dur. Kış mevsiminde, yörenin en sıcak istasyonu 1,5°C’lik ortalama ile Aksaray iken, en soğuk 
istasyonu -0,2°C ile Kayseri’dir. Yazın, yörenin en sıcak istasyonu 23,3°C’lik ortalama ile Aksaray iken, en 
soğuk istasyonu 21,2°C’lik ortalama ile Ürgüp’tür.  

 

Şekil 2. Kapadokya’da bulunan yerleşmelerin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği 
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Şekil 3. Niğde, Kayseri ve Kırşehir’in 1950-2018, Aksaray, Nevşehir’in 1959-2018 ve Ürgüp’ün 
1970-2018 döneminde mevsimlik yağışların payı. 

 

Sıcaklık değişkenliği 

Yıllık ortalama sıcaklıkların DK oranın en düşüğü 7,8 ile Kırşehir’de en yükseği 10,7 ile 
Aksaray’da tespit edilmiştir (Şekil 4). Bu durumda sıcaklıkların yıldan yıla en fazla değişkenlik gösterdiği 
istasyon Aksaray olurken bunu 10,3 DK oranı ile Ürgüp takip eder. Yıllık ortalama sıcaklıkların DK oranın 
alansal dağılışına bakıldığında orta kesimden kuzeye ve güneye doğru gidildikçe düşüş gösterdiği 
anlaşılmaktadır (Şekil 5). Mevsimlik sıcaklık ortalamalarının DK oranına bakıldığında yaz sıcaklıkların DK 
oranı düşük, ilkbahar mevsimi sıcaklıkların DK oranı yüksektir. Yazın bu oran %5 ile Niğde, Kırşehir’de 
%6 ile Kayseri, Ürgüp ve Nevşehir’de, %7 ile Aksaray’da görülür. İlkbaharın DK oranları %10 (Kırşehir) 
ile %13 (Nevşehir) arasında değişirken Sonbahar DK oranları %9 (Niğde ve Kırşehir) ile %13 (Aksaray) 
arasında değişir (Şekil 4).  

 

 

Şekil 4. Şehirlerin yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıklardaki yıllar arası değişkenlik oranı 
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Şekil 5. Yıllık ortalama sıcaklık değişkenliğinin (DK, %) alansal dağılışı 

 

Yıllık sıcaklık ortalamalarındaki anomaliler 

Niğde’de dönem başından 1966 yılına kadar negatif ve pozitif anomali değerlerinin birbirini 
izlediği bir dönem gözlenir (Şekil 6a). 1967’den 1993’e kadar arada çok belirgin olmayan artışın 
görüldüğü (1979: 1,6ºC ve 1981: 0,2 ºC) yıllar haricinde sıcaklıkların -2,6ºC ile -1,8ºC kadar düştüğü soğuk 
bir dönem gerçekleşmiştir. 1993’deki -0,8’lik bir negatif anomaliden sonra sıcaklık 1994’de birden 1,7ºC 
kadar artarak 0,9 değerinde pozitif anomali oluşturmuştur. 1994-2018 yılları arasında 1997, 2000, 2002 
ve 2011 yılları hariç diğer yıllarda 2,8 ve 1,8 gibi güçlü pozitif anomalilerden oluşan sıcak bir dönem 
oluşmuştur. 1992 yılı -2,6 negatif anomali değeri ile en soğuk yıl olurken 2010 yılı 2,8 pozitif anomali 
değeri ile en sıcak yıl olmuştur. Kayseri’de 1951’den 1966 yılına kadar belirgin bir sıcak dönem (pozitif 
anomaliler 1,86-1,1 arasında değişmektedir) gözlenir (Şekil 6b). 1967-1993 yılına kadar negatif anomali 
değerlerinin -1,82, -1,84, -2,27 olduğu belirgin bir soğuk dönem gerçekleşmiştir. 1994’den 2018’e kadar 
arada çok belirgin olmayan düşüşlerin yaşandığı (negatif anomaliler) yıllar haricinde belirgin bir sıcak 
dönem meydana gelmiştir. Kayseri’de Niğde’de olduğu gibi sıcak döneme geçiş ani sıcaklık artışıyla 
olmuştur. 1997’de -0,75 negatif anomali değeri 1998’de 0,58 pozitif anomali değerine bırakmıştır. Yani 1,3 
ºC’lik bir artış gerçekleşmiştir. Son 25 yılda sıcaklıkların düştüğü yıllar 1997 (-0,87), 2000 (-0,66), 2002 (-
0,32), 2008 (-0,48) ve 2011 (-0,55)’dir. 69 yıllık dönemde Kayseri'de (Şekil 2b) uzun süreli ortalamaya 
göre en fazla artışın olduğu yıl (pozitif anomali) 2010'dur ve 2,46 pozitif anomali tespit edilmiştir. Bu 
şehirlerde sıcaklıkların en fazla düşüş (negatif anomali) gösterdiği yıl 1992'dir ve -2,27 negatif anomali 
meydana gelmiştir. Kırşehir’de 1950’den 1971’e kadar negatif ve pozitif anomali değerleri birbirini takip 
eder (Şekil 6c). 1972-1993’e kadar arada çok belirgin olmayan pozitif anomali değerlerine sahip yıllar 
(1978, 1979, 1981, ve 1986) hariç tutulacak olursa soğuk bir dönem gerçekleşmiştir. 1994-2018 
döneminde pozitif anomali değerlerinin güçlü olduğu ve belirgin olmayan negatif anomalilerin 
gerçekleştiği sıcak dönem gözlenir. Bu dönemde 1995 (-0,26), 1997 (-0,78), 2000 (-0,98) ve 2011 (-0,99) 
yılları sıcaklıkların düşüş gösterdiği yıllardır. Kırşehir'de en yüksek pozitif anomali değeri 2,8 ile 2018 
yılında, en düşük anomali -2,45 negatif anomali değeri ile 1992 yılında gerçekleşmiştir. Aksaray’da (Şekil 
6d) 1950’den 1993’e kadar arada negatif ve pozitif anomalilerin birbirini takip ettiği kısa süreli dönemler 
hariç tutulacak olursa belirgin bir soğuk dönem yaşanmıştır. Bu dönemde sıcaklıklar -2,89 ºC ve -1,54 ºC 
kadar düşmüştür. 1994’de ani bir sıcaklık artışı ile (0,89 pozitif anomali) başlayan ve 2018’e kadar süren, 
belirgin bir sıcak dönem göze çarpar. Bu dönemde sadece 1997 (-0,41), 2000 (-0,33) ve 2002 (-0,23) 
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yıllarında negatif anomaliler gerçekleşmiştir. 60 yıllık dönemde Aksaray sıcaklıklarda en fazla artışın 
olduğu yıl 2,2 pozitif anomali değeri ile 2010 ve sıcaklıkların en fazla düştüğü yıllar -2,89 negatif anomali 
değeri ile 1959 ve -1,54 negatif anomali değeri ile 1992’dir. Nevşehir'de (Şekil 6e) dönemin başındaki 
durum Aksaray ile benzerlik gösterir. 1959’dan 1970 yılına kadar negatif ve pozitif anomaliler birbirini 
takip eder ve 1971’den 1993’e kadar negatif anomalilerin daha fazla gerçekleştiği belirgin bir soğuk 
dönem gerçekleşir. Bu dönemde -1,20, -1,19 ve -2,15 gibi güçlü negatif anomalilere rastlanır. 1994’de 0,80 
pozitif anomali ile 2018 yılına kadar devam eden sıcak dönem başlar. Bu dönemde 2°C’ye varan ve geçen 
sıcaklık artışları gerçekleşmiştir. Bu dönemde 1997 (-0,83), 2000 (-0,69) ve 2011 (-0,62) yılları negatif 
anomalilerin gerçekleştiği yıllardır. 60 yıllık dönemde Nevşehir’de sıcaklıkların en fazla düştüğü yıl -2,54 
negatif anomali ile 1959, -2,15 negatif anomali ile 1992’dir. Sıcaklıkların en fazla yükseldiği yıl 2,77 pozitif 
anomali ile 2010’dur. Ürgüp’te (Şekil 6f) dönem başından (1970) 1993 yılına kadar belirgin bir soğuk 
dönem, 1994’den itibaren sıcaklıkların giderek arttığı ancak çok yükselmediği ve 2011 yılına kadar süren 
sıcak bir dönem dikkati çeker. Sıcaklıkların önemli ölçüde arttığı dönem 2012-2018 dönemidir. Bu 
dönemde negatif anomaliler meydana gelmemiştir. Ancak son 25 yılda negatif anomali değerine sahip yıl 
sayısı diğer şehirlere göre daha fazladır. Bu dönemde 1995 (-0,27), 1997 (-1,06), 2000 (-0,92), 2002 (-
0,47), 2008 (-0,27) ve 2011(-0,61) yıllarında negatif anomaliler gözlenir. 49 yıllık dönemde sıcaklıkların 
en fazla düştüğü yıl -2,53 negatif anomali ile 1992 ve sıcaklıkların en fazla yükseldiği yıl 2,54 pozitif 
anomali ile 2010’dur.  

Bütün şehirlerde 1992-2018 döneminde oluşan negatif anomali değerleri dönemin 
başlangıcındaki kadar düşük değildir. Dönemin başlangıcından 1992'ye kadar olan dönemde negatif 
anomali değerleri -2,9 ile -0,1 arasına değişirken, 1992 yılından sonra soğuma derecesi hafifleyerek -1 ile -
0,3 arasında değişmiştir. Sıcaklıklarda çok önemsiz artış (pozitif anomaliler) 1994 yılından itibaren başlar 
ve artan derecelerle 2018 yılına kadar devam eder. Genel olarak 2010 yılında yada 2018 yılında en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. 

 

Şekil 6. Şehirlerin yıllık ortalama sıcaklıklarının anomalileri (açıklama: Ort. Sıc.: ortalama sıcaklık). 
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Mevsimlik sıcaklık ortalamalarındaki anomaliler 

Niğde’nin mevsimlik sıcaklık anomali değerlerine bakıldığında (Şekil 7a) Kış sıcaklıklarında 
dönemin başından (1950) 1972’ye kadar pozitif anomalilerin daha fazla görüldüğü belirgin bir sıcak 
dönem gerçekleşmiştir. 1972’den 2008 yılını kadar 5 yıl negatif, 3 yıl pozitif anomali değerlerinin 
görüldüğü dalgalanmalı bir dönem gözlenmektedir. 2008’den 2018 yılına kadar 2012 kışı hariç diğer yıllar 
normalin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar meydana gelmiştir. En soğuk yıl -3,21 anomali değeri ile 1992, 
en sıcak yıl 2,23 pozitif anomali değeri ile 2010 yılı olmuştur. İlkbaharda dönemin başından 1987’ye 
kadar belirgin bir soğuk dönem gözlenir. 38 yıllık bu dönemin 28 yılı negatif anomali, 10 yılı pozitif 
anomali değerleri gerçekleşmiştir. 1988’den sonra pozitif anomali değerlerinin fazla görüldüğü sıcak 
dönem gözlenir. 1989’dan 2018’e kadar normalden daha fazla sıcaklıkların gerçekleştiği pozitif anomaliler 
gözlenir. Sıcaklığın normalin altında en fazla düştüğü yıl -2,37 negatif anomali değeri ile 1987, 2,77 pozitif 
anomali değeri ile 2018 yılı en sıcak yıl olmuştur. Yaz sıcaklıkları 1958’den 1995’e kadar normalin altında 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde anomali değerleri 0,59 ile -2.08 arasında değişir ve çok sıcak olmayan bir 
dönem olarak karakterize edilebilinir. 38 yıllık bu dönemin sadece 6 yılında pozitif anomali değerleri 
gerçekleşmiştir. 1996’dan 2018 yılına kadar yüksek pozitif anomali değerleri görülür. Son 23 yıllık 
dönemde sadece iki yılda (1997 ve 2009) negatif anomali gözlenir. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2,08 
negatif anomali değeri ile 1967, sıcaklığın en fazla olduğu yıl 2,16 pozitif anomali değeri ile 2010 yılı 
olmuştur. Sonbaharda dönemin başından 1966 yılına kadar negatif ve pozitif anomali değerleri bir birini 
takip etmiştir. 1966’dan 1998’e kadar negatif anomali değerlerinin daha fazla gerçekleştiği soğuk bir 
dönem dikkati çeker. 1998’den 2018’e kadar arada çok önemsiz (2011 yılı hariç) negatif anomali 
değerlerinin görüldüğü sıcak bir dönem gerçekleşmiştir. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2,07 negatif 
anomali değeri ile 1959, sıcaklıkların en fazla yükseldiği yıl 2,12 pozitif anomali değeri ile 2015 yılı 
olmuştur. Kayseri’de kış mevsimi (Şekil 7b) Niğde’nin kış mevsiminin aksine pozitif anomalilerin fazla 
olduğu dönemle başlar. Arada belirgin düşüşlerin olmadığı bu durum 1972’ye kadar devam eder. 1972’de 
-2,89 negatif anomali değeri ile kuvvetli bir soğuk dönem başlar ve 1996’ya kadar devam eder. 25 yıllık bu 
dönemde negatif anomali değerleri daha fazla görülür. 1996’dan 2010 yılına kadar negatif ve pozitif 
anomali değerleri birbirini takip eder. 2010’dan 2018’e kadar kesintisiz pozitif anomaliler gözlenir. 
Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2.89 anomali değeri ile 1972, en fazla yükseldiği yıl 1.94 pozitif anomali 
değeri ile 2010 yılı olmuştur. İlkbaharda dönem başından 1962 yılına kadar pozitif anomali değerlerinin 
görüldüğü bir dönem gözlenir. 1963 yılından 2001 yılına kadar negatif anomali değerlerinin daha fazla 
görüldüğü bir dönem gerçekleşmiştir. Bu dönemde 1989 yılı 2,12 pozitif anomali değeri ile dikkat çeker. 
39 yıllık bu dönemde -2 negatif anomali değerine yaklaşan anomaliler meydana gelmiştir. 2001-2005 
dönemi normalleşme dönemidir, ancak 2005’den 2018’e kadar yüksek pozitif anomaliler gözlenir. 
Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -1,85 negatif anomali değeri ile 1992, en fazla yükseldiği yıl 2,52 pozitif 
anomali değeri ile 2018 yılı olmuştur. Yaz mevsiminde dönemin başından 1962 yılına kadar sıcaklıkların 
normalin üzerinde gerçekleştiği bir dönem 1963’den 1997’e kadar yerini normalin altında gerçekleştiği 
döneme bırakmıştır. 35 yıllık bu dönemde çoğunlukla 2ºC’ye varan düşüşlerin olduğu, ekstrem 
sıcaklıkların yaşanmadığı bir dönem dikkati çeker. 1998 ile birlikte 2018’e kadar pozitif anomali 
değerlerinin olmadığı iki yıl (2004 ve 2009) göz ardı edilecek olursa çok sıcak yılların yaşandığı bir dönem 
olmuştur. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -1,85 negatif anomali değeri ile 1967, en sıcak yıl 2,7 pozitif 
anomali değeri ile 2010 yılıdır. Sonbaharda yaz mevsiminde olduğu gibi sıcaklıkların uzun süre düştüğü 
ve yükseldiği dönemlerle karakterize edilir. Dönem başında 1964’e kadar sıcaklıkların önemli ölçüde 
yükseldiği bir dönem 1965’den 1988’e kadar yerini negatif anomali değerlerinin kesintisiz yaşandığı 
döneme bırakmıştır. Bu dönemde sadece 1979 yılında 0,79 pozitif anomali değeri ile bir normalleşeme 
görülür. 1989’dan 2018’e kadar çoğunlukla pozitif anomalilerin yaşandığı dönem gerçekleşmiştir. 
Düşüşler normale yakındır. Bu nedenle son 30 yılda sıcak bir sonbahar yaşanmıştır. Sıcaklığın en fazla 
düştüğü yıl 1988 (-2,30), en fazla yükseldiği yıl 1952 (2,36) dir. Kırşehir’de kış mevsimi (Şekil 7c) dönem 
başından (1950) 1966 yılına kadar çoğunlukla pozitif anomali değerlerinin görüldüğü bir dönem ile 
başlar. 1967 yılından 1995’e kadar 3-4 yıllık kısa sürelerle pozitif ve negatif anomali değerleri birbirini 
takip eder. 1995’den 2018 yılına kadar ki 24 yıllık dönemde sadece 7 yıl negatif anomali değerleri gözlenir 
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diğer yıllarda normale yakın ve normalin üstünde sıcaklıklar gerçekleşmiştir. En soğuk yıl 1992 (-2,51) ve 
sıcaklığın en fazla yükseldiği yıl 2010 (1,81)’dur. İlkbaharda dönemin başından 1979 yılına kadar pozitif 
ve negatif anomaliler birbirini takip etmiştir. 1980 ile birlikte 1988’e kadar kesintisiz negatif anomali 
değerlerinin yaşandığı bir dönem gerçekleşmiştir. 1,81 pozitif anomali değeri ile 1989’da sıcak bir 
ilkbahar yaşanmıştır. Bu yıldan sonra 2012’ye kadar normale yakın yada normalin altında sıcaklıklar 
gözlenir. 2013’den 2018’e kadar kesintisiz pozitif anomaliler gerçekleşmiştir. Sıcaklığın en fazla düştüğü 
yıl 1987 (-2,68), en fazla yükseldiği yıl 2018 (2,88)’dir. Yaz mevsiminde 1950’den 1997’e kadar 48 yıllık 
dönemde sadece 9 yıl pozitif anomali görülürken 39 yıl negatif anomali değerleri gerçekleşmiştir. 1998 
yılı ile birlikte 2018’e kadar arada 4 yıl (1999, 2004, 2009 ve 2011) göz ardı edilecek olursa 2ºC’ye 
yaklaşan ve geçen pozitif anomaliler meydana gelmiştir. Bu durum son 21 yılın Kırşehirde çok sıcak yaz 
yaşandığını göstermektedir. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl 1967 (-1,88), en fazla yükseldiği yıl 2010 
(2,30)’dur. Sonbaharda dönemin başından 1966’ya kadar negatif ve pozitif anomali değerleri birbirini 
takip eder. 1967 ile birlikte 1974’e kadar kesintisiz negatif anomali değerleri gözlenir. 1974’den 1998’e 
kadar negatif anomali değerlerinin daha fazla görüldüğü bir dönem gerçekleşmiştir. 1998’den 2018’e 
kadar 21 yıllık dönemde sadece 5 yıl (2005, 2006, 2011, 2013 ve 2016) normalin altında ve normale yakın 
değerler gözlenir. Diğer yıllarda güçlü pozitif anomaliler yaşanmıştır. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl 1959 
(-2,21) ve son 21 yılda 2011 (-1,96), en fazla yükseldiği yıl 2015 (2,34)’dir. Aksaray’ın kış mevsiminde 
(Şekil 6d) 1959 yılından 1994 yılına kadar 4-5 yıl gibi kısa süreli dönemlerle negatif ve pozitif anomali 
değerleri birbirini takip etmiştir. 1994’den sonra pozitif anomali değerlerinin daha fazla görüldüğü yıllar 
gözlenir. 1994’den 2018 yılına kadar olan 25 yıllık dönemde sadece 6 yıl negatif anomali değerleri, diğer 
yıllarda 2,08 pozitif anomaliye kadar çıkan sıcak yıllar yaşanmıştır. 1972 yılı -2,50 negatif anomali değeri 
ile en soğuk yıl olmuştur. İlkbaharda dönemin başından (1959) 1997’ye kadar negatif anomali 
değerlerinin daha fazla görüldüğü bir dönem gerçekleşmiştir. Bu dönemde 1959 yılı -2,39 ve 1987 yılı -
2,04 negatif anomali değerleri ile sıcaklığın belirgin bir şekilde düştüğü yıllar olmuştur. 1989 1,88 pozitif 
anomali değeri ile sıcak yılların başladığı söylenebilir. 2018’e kadar dönem başında gerçekleşen durumun 
tersine pozitif anomali değerlerinin daha fazla görüldüğü sıcak bir 30 yıldan söz edilebilinir. 60 yılın en 
sıcak yılı 2,57 pozitif anomali değeri ile 2018 yılıdır. Yaz mevsiminde dönemin başından 1988’e kadar 
negatif anomali değerleri daha fazla görülürken 1988’den 2018’e kadar arada kuvvetli olmayan düşüşlerin 
yaşandığı yıllar göz ardı edilecek olursa pozitif anomali değerlerinin daha fazla görüldüğü sıcak bir 30 yıl 
yaşanmıştır. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2,60 negatif anomali değeri ile 1960, en fazla yükseldiği yıl 
1,75 pozitif anomali değeri ile 2010 yılı olmuştur. Sonbaharda dönemin başı sıcaklığın 4ºC’ye kadar 
düştüğü belirgin bir soğuk dönem ile başlar ve 1962’ye kadar devam eder. 1963 ile birlikte daha fazla 
negatif anomali değerlerinin görüldüğü, ancak sıcaklıkların bu derece düşmediği, arada pozitif anomali 
değerlerinin de görüldüğü bir dönem gözlenir. Bu durum 1997’ye kadar devam etmiştir. 1998’den 2018’e 
kadar sadece iki yıl hariç (2005 ve 2011) diğer yıllarda pozitif anomali değerlerinin görüldüğü dönem 
yaşanmıştır. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -3.53 negatif anomali değeri ile 1959, en fazla yükseldiği yıl 
1,85 pozitif anomali değeri ile 2015 yılıdır. Nevşehir’in kış mevsiminde dönemin başında 1997’e kadar 
negatif anomalilerin görüldüğü soğuk dönem hakimdir (Şekil 7e). Soğuk dönemi 1997’den 1994’e kadar 
süren normalleşme dönemi takip eder. 1995’le birlikte 2018’e kadar kuvvetli olmayan negatif 
anomalilerin ve kısa süreli pozitif anomalilerin görüldüğü yıllar birbirini takip etmiştir. 60 yıllık dönemde 
en soğuk yıl -2,64 negatif anomali değeri ile 1992, sıcaklığın en fazla yükseldiği yıl 2,17 pozitif anomali 
değeri ile 2010 yılı olmuştur. İlkbaharda dönemin başından 1989 yılına kadar negatif anomalilerin daha 
fazla örüldüğü bir dönem gözlenir. Kış mevsiminde olduğu gibi normalleşme dönemi yaşanmadan birden 
pozitif anomali değerlerinin daha fazla görüldüğü bir döneme geçilir. 1989’dan 2018’e kadar giderek 
kuvvetlenen pozitif anomaliler birbirini takip eder. Ancak arada çok güçlü olmayan negatif anomalilerin 
yaşandığı yıllar (1990, 1992, 1996, 1997, 2000, 2003, 2009 ve 2011) da gözlenir. Sıcaklığın en fazla 
düştüğü yıl 1987 (-2,17) ve en fazla yükseldiği yıl 2018 (2,56)’dir. Yaz mevsimi grafiğinde de görüldüğü 
gibi negatif anomalilerin hakim olduğu ve 1998’e kadar süren serin bir yaz dönemi dikkati çeker. 
1998’den 2018’e kadar 2ºC ve 2ºC’ye yakın anomalilerin çoğunlukta olduğu ve ekstrem sıcaklıkların 
görüldüğü 21 yıllık dönem yaşanmıştır. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2,38 negatif anomali değeri ile 
1950, en fazla yükseldiği yıl 2,22 pozitif anomali değeri ile 2010 yılıdır. Sonbaharda dönemin başı kısa 
süreli pozitif anomali değerleri ile başlar ve yerini 1967 ile birlikte negatif anomalilere bırakır. Bu durum 
1990’a kadar devam eder. Bu dönemde son 20 yılın en düşük sıcaklığı (-2,02) 2011yılında gerçekleşmiştir. 
Aynı zamanda 60 yılın en sıcak sonbaharı 2010 ve 2015 yılında meydana gelmiştir. Bu yıllarda sırasıyla 
sıcaklıklar 2,23 ºC ve 2,20ºC artış göstermiştir. Sıcaklığın en fazla düştüğü yıl -2,48 negatif anomali değeri 
ile 1959 yılı olmuştur. Ürgüp’de kış mevsiminde dönemin başından 1989’a kadar negatif anomalilerin 
daha fazla gözlenir (Şekil 7f). 1989’dan 1994’e kadar bir normalleşme sürecinden sonra 1995 ile birlikte 
sıcaklıkların normalin üzerinde gerçekleştiği bir dönem başlar. Bu durum 2018’e kadar devam eder. Bu 
dönemde 2008 yılı sıcaklığın en fazla düştüğü (-2.04 negatif anomali) yıldır. Daha sonraki yıllarda 
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sıcaklıklar bu kadar düşmemiştir ve normale yakın sıcaklıklar gerçekleşmiştir. 49 yılın en sıcak yılı 2 
pozitif anomali değeri ile 2010 ve en fazla düştüğü yıl -2,46 negatif anomali değeri ile 1992 olmuştur. 
İlkbaharda dönemin başında 1970’den 1980 yılına kadar negatif ve pozitif anomalilerin birbirini takip 
ettiği bir dönem gözlenir. 1980’den 1992 yılına kadar arada çok güçlü olmayan pozitif anomalilerin 
görüldüğü soğuk geçen bir ilkbahar dönemi dikkati çeker. Bu dönemde -2 ve -2’ye yakın negatif 
anomaliler sık tekrarlanmıştır. 1993-2000 dönemi normalleşme dönemidir. 2001 yılı ile birlikte pozitif 
anomalilerin daha fazla görüldüğü bir dönem 2018’e kadar devam eder. Arada güçlü olmayan negatif 
anomaliler gözlenir. 49 yıllık dönemde sıcaklıkların en fazla düştüğü yıl -2,21 negatif anomali değeri ile 
1987, en fazla yükseldiği yıl 2,28 pozitif anomali değeri ile 2018 yılıdır. Yaz mevsiminde dönemin 
başından 1994’e kadar negatif anomalilerin daha fazla gerçekleştiği bir dönem gözlenir. 1994’den 2018’e 
kadar sıcaklık değerlerinin giderek arttığı pozitif anomaliler döneme hakim olmuştur. Kış ve ilkbahar 
mevsiminde olduğu gibi bir normalleşme dönemi gözlenmez. Sıcaklıkların normalin altında olduğu 
dönemi aniden sıcaklıkların yükseldiği ve giderek arttığı dönem takip eder. Örneğin 1997 yılında -1,06 
negatif anomaliden hemen sonra 1998 yılında 0,19 pozitif anomali değeri gözlenir ve ilerleyen yıllarda 
giderek artar. 1998’de sıcaklıkta aniden 1 ºC’ye yakın (0,87 ºC) artış olmuştur. Ancak grafikte de 
görüldüğü gibi 1982’den 1997’ye kadar çoğunlukla -2ºC ve bu değere yakın negatif anomalilerin 
görüldüğü serin bir yaz yaşanmıştır. Bu durumun tersi son 20 yılda gerçekleşmiştir. Sıcaklıkların giderek 
arttığı, pozitif anomali değerlerinin çoğunlukta olduğu çok sıcak bir dönem gerçekleşmiştir. 49 yılda 
sıcaklıkların en fazla düştüğü yıl -2 negatif anomali değeri ile 1984, en fazla yükseldiği yıl 2,03 pozitif 
anomali değeri ile 2010’dur. Sonbaharda dönemin başı pozitif anomalilerin hakim olduğu kısa süreli 
dönemle başlar. Bu durum arada güçlü olmayan negatif anomaliler ile 1982’ye kadar devam etmiştir. 
1982-1988 döneminde negatif anomaliler daha fazla görülür ve 1988’den 2000’e kadar bir normalleşme 
süreci yaşanır. 2000’den 2018’e kadar, 2011 yılı istisna edilecek olursa, sıcaklıkların giderek arttığı bir 
sonbahar gerçekleşmiştir. 2011 yılında sıcaklık -2 ºC’ye kadar (-1,98) düşmüştür. 49 yıllık dönemde 
sıcaklıkların en fazla düştüğü yıl -2,09 negatif anomali değeri ile 1988 en fazla yükseldiği yıl 1,95 pozitif 
anomali değeri ile 2015 yılı olmuştur. 
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 Şekil 7. Mevsimlik ortalama sıcaklık anomalileri 

 

Yıllık sıcaklık ortalamalarındaki eğilimler 

Yıllık ortalama sıcaklık verilerinin zaman serisine bakıldığında Kapadokya Yöresi’nde bazı 
yıllarda sıcaklıkta artış eğilimi ve bazı yıllarda ise azalma eğilimi olduğu gözlenmiştir. 

Niğde’nin yıllık ortalama sıcaklıklarındaki eğilime bakıldığında 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir (Şekil 8a). 1976-1978 ve 1992-1993 dönemlerinde anlamlı azalış 
eğilimi gözlenirken 2008 yılından itibaren sıcaklıklarda belirgin bir artış eğilimi gözlenmektedir. 
Kayseri'de 69 yıllık dönemde güçlü olamayan bir artış eğilimi söz konusudur (Şekil 8b). İstatistiksel 
olarak 0,05 düzeyinde anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir. Bu artış son 6 yıldaki artışların (0,8°C'lik 
artış) bir sonucudur ve 2016 yılından itibaren belirgin bir durum almıştır. 1972'den 2000 yılına kadar 
anlamlı bir azalma eğilimi 2016 yılından itibaren yerini artma eğilimine bırakmıştır. Kırşehir’in yıllık 
ortalama sıcaklıklarındaki eğilime bakıldığında (Şekil 8c) 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı artış 
eğilimi 2014 yılından itibaren istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. 1993 yılındaki anlamlı azalış eğilimi 
daha sonraki yıllarda 2018’e kadar artarak devam etmiştir. Aksaray ve Nevşehir’de yıllık ortalama 
sıcaklıklardaki eğilim güçlüdür (Şekil 8d, e) ve 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Artış 
eğiliminin başlangıç yılı Aksaray’da 2004, Nevşehir’de 2012’dir. Nevşehir’de 1993 yılında anlamlı azalma 
eğilimi yerini daha sonraki yıllarda artışa bırakmıştır. Ürgüp’de yıllık ortalama sıcaklıklarda 49 yıllık 
dönemde 0,05 düzeyinde anlamlı artış tespit edilmiştir. Zaman serilerinde belirlenen artış eğiliminin 
başlangıç yılı 2013’dür (Şekil 4f). 1987’den 1998’e kadar istatistiksel olarak anlamlı soğuma eğilimi 
dikkati çeker. 1998’den sonra sıcaklıklarda artış güçlenerek devam etmiştir. 
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Şekil 8. Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) ve u'(t) değerlerine 
göre yıllık ortalama sıcaklık dizilerinde gözlenen uzun süreli eğilimler.  

Mevsimlik sıcaklık ortalamalarındaki eğilimler 

Mevsimlerin ortalama sıcaklıklarındaki eğilimlere bakıldığında (Tablo 2), kış mevsimi 
sıcaklığında Niğde, Kayseri, ve Nevşehir’de istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış eğilimi gözlenirken 
Kırşehir’de anlamlı olmayan azalış eğilimi gözlenir. Aksaray ve Ürgüp’de 0,05 anlamlılık düzeyinde artış 
eğilimi gözlenir ve eğilim başlangıç yılı her iki şehirde de 2008 yılıdır. Aksaray’da 1969’da istatistiksel 
olarak anlamlı artış eğilimi 1970’li yıllarda soğuma eğilimine bırakmıştır. Aynı durum Niğde’de gözlenir. 
1977 ve 1992’de istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalma eğilimi gerçekleşmiştir. İlkbahar 
mevsiminde Kayseri hariç diğer şehirlerde istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir. Eğilim 
başlangıç yılı Kırşehir’de 2013, Niğde ve Aksaray’da 2004, Nevşehir ve Ürgüp’de 2012’dir. Nevşehir’de 
1993 ve 1997’de istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalma eğilimi daha sonra yerini artışa bırakmıştır. 
Ürgüp’de ise 1992’den 1993’e kadar istatistiksel olarak anlamlı azalma eğilimi görülmüştür. Niğde, 
Kırşehir, Nevşehir ve Ürgüp’de 0,05 düzeyinde anlamlı artış tespit edilirken Aksaray’da bu artış 0,01 
düzeyinde anlamlıdır. Kayseri’de istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış gözlenir. Yaz, ortalama 
sıcaklıkların bütün şehirlerde istatistiksel olarak anlamlı artma eğilimi gösterdiği mevsimdir. Kayseri 
hariç diğer illerde 0,01 düzeyinde anlamlı artış görülür. Artış eğilimi başlangıç yılı Niğde’de 2004, 
Kayseri’de 2013, Aksaray’da 1994, Nevşehir’de 1999, Kırşehir ve Ürgüp’de 2005’dir. Yaz mevsimi 
sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı azalma eğilimi gösterdiği dönemler de vardır. Bu dönemler 
Niğde ve Kayseri’de sırasıyla 1968-1989 ve 1967-2003 dönemleridir. Ürgüp’de 1984-1996 döneminde ve 
Kırşehir’de 1984 yılında yaz sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı azalma gerçekleşmiştir. Sonbahar 
mevsimi sıcaklıklarındaki istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi 0,05 düzeyinde Niğde, Kırşehir ve 
Nevşehir’de görülür. Kayseri ve Ürgüp’de istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış gözlenirken Aksaray’da 
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artış eğilimi 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Niğde ve Kırşehir’de anlamlı artış eğilim başlangıç yılı 2006, 
Aksaray’da 1996 ve Nevşehir’de 2013’dür. 

Tablo 2.  

Ortalama Sıcaklıkların Mevsimlere Göre M-K Eğilim Analiz Sonuçları 

 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Kapadokya yöresinin uzun yıllık sıcaklık zaman serileri çeşitli analizlerle 
değerlendirilmiştir. 

Yıllık anomalilere bakıldığında dönemin başından 1970’lerin başına kadar negatif ve pozitif 
anomalilerin birbirini takip ettiği dönem yerini 1993 yada 1994’e kadar süren soğuk döneme bırakmıştır. 
1994’den 2018’e kadar sıcaklıkların giderek arttığı belirgin bir sıcak dönem gerçekleşmiştir. Diğer bir 
deyişle bu dönem maksimum sıcaklıkların daha fazla yaşandığı bir dönem olmuştur. Soğuk dönemden 
sıcak döneme geçiş yaklaşık 1ºC’lik ani sıcaklık artışıyla gerçekleşir. Yani yıllık ortalama sıcaklıklarda 
normale dönüş olmadan ani sıcaklık artışları gerçekleşmiştir. Niğde ve Kayseri’de sıcaklığın en fazla arttığı 
yıl 2010, Kırşehir’de 2018 yılları olurken sıcaklığın en fazla düştüğü yıl 1992 yılıdır. Aksaray ve 
Nevşehir’de en yüksek sıcaklık 2010 ve en düşük sıcaklık 1959 yılında gerçekleşmiştir. Ürgüp’de ise en 
yüksek sıcaklık 2010’da en düşük sıcaklık 1992’de gerçekleşmiştir. Genel olarak en yüksek sıcaklıklara 
son 25 yılda rastlanır. Yıllık ortalama sıcaklıklarda en sıcak yıllar 2010 ve 2018 olmuştur. 

Yıllık ortalama sıcaklıkların değişim katsayılarının en yüksek olduğu şehir Aksaray'dır ve buradan 
kuzeye ve güneye doğru gidildikçe azalır. Değişkenliğin en fazla olduğu mevsim ise ilkbahardır. 

Yıllık ortalama sıcaklıklardaki güçlü artış eğilimi Niğde, Aksaray ve Nevşehir’de tespit edilmiştir. 
Bu eğilim 1990’ların sonunda kendini göstermiş ve 2000’lerde istatistiksel olarak anlamlılık kazanmıştır. 
Özellikle Aksaray’ın sıcaklıklarındaki güçlü artışın nedeni kış dahil tüm mevsimlerin sıcaklıklarında 
istatistiksel olarak anlamlı artış eğiliminin olmasıdır. Niğde ve Nevşehir’de kış hariç diğer mevsimlerde 
anlamlı artış gerçekleşmiştir. Kayseri hariç diğer şehirlerin ilkbahar sıcaklıklarındaki artış yaz mevsimi 
koşullarına birden geçildiğini ve artık bu şehirlerde dört mevsimin belirgin olmadığını göstermektedir. 
İlkbahar sıcaklıklarındaki artış 0,3ºC (Kırşehir) ile 2,7ºC (Aksaray) arasında değişir. Bütün şehirlerin yaz 
sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmiştir. Yaz mevsiminde güçlü artış eğilimi 
Kayseri hariç diğer şehirlerde 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Sadece son 15 yılda Aksaray’ın yaz sıcaklığında 
6,1ºC’lik artış gerçekleşmiştir. Bunu 3,9ºC’lik artışla Nevşehir takip eder. En düşük yaz sıcaklığındaki artış 
0,1ºC ile Kayseri’de gerçekleşmiştir. Kış sıcaklıklarındaki İstatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi Aksaray 
ve Ürgüp’de görülür.  

1930-1993 döneminde Türkiye’nin kuraklık indisi değerlerinde 1960’lardaki nemli koşullardan iç 
bölgelerde kurak koşullara doğru bir eğilim tespit edilmiştir (Türkeş, 1999). 1930-1993 dönemindeki 
kurak koşullar artarak günümüze kadar devam etmiştir. Örneğin 1960-2005 döneminde Kayseri’nin yağış 
ve sıcaklık eğilim analizi ile ilgili çalışmada ilkbahar ve yaz sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan artış tespit edilirken (Karabulut, 2011), Kapadokya şehirlerinin incelendiği bu çalışmada yaz 
sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmiştir. Acar (2018)’in bulgularına göre yaz 
günleri bölge genelinde ortalama 74 gün ile oldukça yüksek bir değere sahiptir. Yine bu çalışmaya göre 
2000 yılı bölge için yaz günlerindeki değişim noktasıdır ve 2002’den itibaren ise bölge genelindeki yaz 
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günü indisinde, istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi gözlenir. 1950-2018, 1959-2018 ve 1970-2018 
yıllarını kapsayan bu çalışmada Aksaray ve Nevşehir’in yaz sıcaklıkları 1990’lar, diğer şehirlerde 2000’li 
yıllar istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi gözlendiği yıllardır. Türkeş (2005) Nevşehir’i 1960-2002 ve 
Kayseri’yi 1938-2002 dönemi için incelediği çalışmasında her iki şehrin, yüksek yıllar arası değişkenlik ve 
düşük sıcaklıklar açısından Kapadokya Yöresi’nin en karasal yerleri olduğunu ileri sürmüştür. Bu şehirlere 
Aksaray’ı da ilave etmek gerekir. Çünkü Aksaray’ın yüksek yıllar arası değişkenliği, kışın düşük, yazın 
yüksek sıcaklıklarla birlikte karasallığın şiddetli yaşandığı şehirdir. 1970-2009 döneminde Seyhan 
Havzası’nda bulunan şehirlerin (havzanın İç Anadolu kısmı) sıcaklık ve yağış değerlerindeki değişim ve 
eğilimi inceleyen çalışmada (Bayer Altın ve Barak, 2012) 1988’le birlikte azalan yağış ve artan 
sıcaklıklardan dolayı 1993-2009 döneminde yarı kurak iklim şartlarının yerini kurak iklim şartlarına 
bıraktığı elde edilen bulgular arasındadır. 1975-1990 döneminde İç Anadolu Bölgesi’nin sıcaklık ve yağış 
miktarlarındaki değişimi inceleyen çalışmada (Bayer Altın vd. 2012) 1975 ve 1990 yılları arasında Ürgüp 
ve Kırşehir yarı kurak ve yarı nemli iklim türleri hakim olduğu, ancak 1990'dan sonra bu istasyonlarda 
kurak ve yarı kurak koşullar hüküm sürdüğü tespit edilmiştir. Yücel vd. (2018) 1960 ile 2017 döneminde 
bölge ikliminde günlük sıcaklık ve yağış değerlerinde artma yönünde eğilim tespit etmişlerdir. Yine bu 
çalışmada Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’nin ortalama maksimum sıcaklıklarında, Kapadokya’nın tüm 
şehirlerinin günlük ortalama sıcaklıklarında istatistiksel olarak artış eğilimi tespit edilmiştir. Kapadokya 
şehirlerinin yıllık ortalama sıcaklıkları, Türkiye geneli ortalama yüzey sıcaklıklarına benzer şekilde artış 
eğilimindedir. Ancak, genele baktığımızda 1990'li yıllardan bu yana devam eden sıcaklık artışı (Demir vd., 
2008), Kapadokya'da 1990'lı yılların sonu yada 2000'lerin başından itibaren gözlenmektedir. Acar (2018), 
ekstrem sıcak günler sayısında İç Anadolu Bölgesi genelinde anlamlı artışın gözlendiğini ve 1990’lı yılların 
ortalarından itibaren başlayan değişim ile birlikte 2000’li yılların başlarından beri istatistiksel olarak 
bölge genelinde anlamlı artış eğilimi olduğunu tespit etmiştir. 1970-2010 döneminde İç Anadolu 
Bölgesi’ndeki şehirlerin maksimum sıcaklıklarının mevsimlik eğilimi incelenmiş ve Kapadokya’daki tüm 
şehirlerde istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmiştir (Karabulut vd., 2015). Yine bu çalışmada 
özellikle yaz mevsimi sıcaklıklarının güçlü olduğu elde edilen diğer bulgular arasındadır.  

Çeşitli dönemlerde incelenen sıcaklık dizilerindeki değişimler özellikle Kayseri hariç diğer tüm 
Kapadokya şehirlerinde önemli artışın olduğunu göstermektedir. Sıcaklık artışı ile buharlaşma miktarı 
doğru orantılı olduğuna göre toprakta bitkilerin ihtiyacı olan su miktarında bir açık, eksilme meydana 
gelecektir. Yağışlardaki azalma devam ettiği sürece bu açık ileride daha da büyüyecektir.  

Analiz sonuçlarına göre Aksaray ve Ürgüp çölleşme riskine en açık şehirlerdir. 2. derecede risk 
taşıyan şehir Niğde'dir. Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri’de bu risk daha azdır. Yaz ve sonbahar 
sıcaklıklarındaki artış, yaz süresinin uzamasına ve beraberinde kuraklığın şiddetinin artmasına neden 
olmuştur. Artık 1970’ler ve 1980’lerdeki düşük sıcaklıklar yoktur. Bunun yerini maksimum sıcaklıkların 
daha fazla görüldüğü yıllar almıştır. Sıcaklıklardaki artış buharlaşmaya ve nem artışına neden 
olduğundan sağanak şeklinde yağışların ve sel olaylarının görülme olasılığını artıracaktır. 
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RESTORING FAUNAL DIVERSITY OF RUNKA FOREST RESERVE IN SAFANA LOCAL 
GOVERNMENT AREA, KATSINA STATE NIGERIA 
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Abstract 

Nigeria is a country that is endowed with numerous biodiversity across the different ecological zones 
of the country. Report from several studies indicate that from the forest zones of the south to the Savannah 
zones of the north, the vegetations are continuously degraded due to human activities. The degradation of 
the vegetation is accompanied by loss of faunal diversity of the vegetation zones. It is this worrisome 
situation that has prompted this research which is aimed at examining how to restore the faunal diversity of 
the once rich Runka forest of north western part of Katsina State northern Nigeria. Data for the study were 
generated through the administration of semi structured questionnaire to respondents that are residents 
around the three settlements of the Runka forest which are Runka,Gimi and Marina. Purposive sampling 
technique was used to select respondents that are 48 years old and above based on the fact that these are the 
only age group that knew the forest when there was abundant faunal diversity even as at the year 1980 
which is used as the bench mark. The results have shown that presently few stands of tree species and a 
continuous cover of shrubs have replaced the once thickly wooden landscape that contain many wild animals 
such as mammals, birds, reptiles, fishes etc. A number of factors were identified by the respondents to be 
responsible for the loss of the faunal diversity which include cutting of trees for fuel wood, expansion of 
farmlands into the forest, hunting and poaching activities, dryness of water lodges and reservoirs and 
inadequate protection of the forest. The restoration of the faunal diversity of the forest will bring many of 
benefits to the communities around the forest and Katina State in general in view of the fact that the State is 
one of the States in the federation has no national park or game reserve. The recent establishment of Aldusar 
ark and Zoo in Katsina the State capital is a welcomed development as large numbers of people have visited 
during the Sallah festivities. This has clearly shown that the people are interested in watching the fauna in 
the local environment. The measures recommended towards restoring the faunal diversity of the forest 
include reforestation of the forest, declaring the forest as protected area and provision of adequate security, 
re-introduction of some wild life species in the forest and public enlightenment on the benefits of restoring 
the faunal diversity to the communities. 

Key words : Restoring, Faunal, Faunal diversity, Runka forest,Nigeria. 

 

Introduction 

Fauna is the aggregation of animal species characteristic of a certain ecosystem, region or 
environment (Bellamy, 2007).  Webster (2019), defines fauna as the animals that are characteristic of a 
region, period or specific environment.  Flora on the other hand refers to the plant life of any particular 
area and or of any particular time (Bellamy, 2007).  Fauna and flora together constitute the biological 
species of a particular area, region or country.  Faunal diversity refers to the different species of fauna that 
are characteristic of a certain ecosystem, region or environment.  This diversity can be in form of different 
species of mammals, reptiles, birds and insects.  This diversity also include other forms of fauna that are 
living in water bodies such as oceans, seas, lakes, rivers, streams, ponds, marshes, puddles and other types 
of aquatic environments. 

The continent of Africa, is rich in faunal diversity from different parts and many countries have 
being making efforts to preserve the fauna in their environments.  African countries that preserve their 
faunal species include Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Namibia, Botswana and South Africa, reap the 
economic benefits there from in terms of wildlife and ecotourism (Adejemilua, 2007).  The countries of 
East Africa such as Kenya and Tanzania are in particular well known for their faunal diversity which has 
been preserved in wild life sanctuaries, national parks and other protected areas.  Strong and effective 
legislations are enacted to protect the fauna with the result that the fauna has continued to reproduce and 
flourish.  This faunal diversity has attracted visitors and tourists from all over the world particularly from 
Europe and North America. 
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Nigeria is also an African country that is endowed with numerous biodiversity in form of fauna 
and flora across the different ecological zones of the country.  The fourth National Biodiversity Report 
published in July 2010 explained that Nigeria without doubt is richly endowed with diverse flora and 
fauna.  These diverse resources are threatened by increasing population pressure and intensified by 
human development activities.  Available evidence shows that the floral and faunal diversity are being lost 
at a disturbing rate in Nigeria (AJao, 2010).  Adejeilua (2007) observed that about 69 species of mammal, 
5 species of reptiles and 19 species of birds are on the endangered list as at the year 2007. 

Several studies conducted by scholars have indicated that the fauna and faunal diversity of 
Nigeria have being reducing over the years.  Maiwada (2006) in his study observed that deforestation for 
fuel wood collection has led to loss of wildlife species because when trees and other forms of vegetation 
are cut so will the wildlife therein, citing the example of the Runka forest that has suffered massive 
deforestation for many years. Ejideke and AJayi (2013) in their study revealed that some people living 
around protected forest areas inherent only hunting skills and equipments from their parents as a result 
of poaching is not viewed by such people as a crime against wild animals and breach of law of the country. 

Olaleru and Egonmwan (2014) studied the Okomu National Park and found out that various 
human activities have threatened the existence of wild life in the park.  These activities include farming 
activities, hunting and logging, entry into the park for the collection of non-timber products.  Edefalu et al 
(2014), studied bush meant consumption among urban dwellers and found that unregulated hunting of 
wild life for bush meat has led to a drastic reduction in the number of some wildlife species such as grass 
cutter, alligator, pangolin, guinea fowl, antelope, rabbit and quail particularly in States such as Kwara.  
Olaniyan (2018) studied the Sambisa game reserve and found out that recently series of conflicts in 
different parts of the country have adversely affected even the wildlife that are existing in game reserves 
and other forested areas.  The study revealed that the war with Boko Haram terrorists has led to aerial 
and ground bombardments that not only succeeded in degrading the terrorists but also destroyed the wild 
animals in the once flourishing Sambisa game reserve of   Borno State.  A study by Ladan (2014) has 
revealed that in general forests and forest reserves in northern Nigeria have recently become the hide 
outs and operating bases of bandits, cattle rustlers, insurgents, terrorists and other criminal elements.  
This habitation of the forests by criminals has seriously affected the remaining wild life species that 
inhabit such forests. 

These various studies clearly showed that the faunal or wild life diversity of Nigeria has reduced 
considerably in the last few decades.  This trend of reduction of the wildlife species urgently need to be 
halted by restoring the wild life in their natural habitats such as the forests and forest reserve.  It is based 
on this need to restore the faunal diversity of forests in Nigeria that the research is aimed at examining 
how to restore the faunal diversity of the once rich Runka forest reserve of north western part of Katsina 
state, northern Nigeria. 

The objectives of the study are to: 

i) Recollect the faunal diversity that existed in the Runka forest reserve as at the 
year 1980. 

ii) Describe the present situation of the faunal diversity at the forest reserve. 
iii) Identify and explain the factors responsible for reduction of the faunal diversity. 
iv) Highlight the possible benefits of restoring the faunal diversity of the community. 
v) Suggest measures towards restoring the faunal diversity of the forest reserve. 
 

Methods 

Description of the study area – Runka is the name of a village settlement in Safana Local 
Government Area (LGA) of Katsina State northern Nigeria.  This description also applies to Gimi and 
Marina villages also of Safana LGA.  Runka lies on longitude 7o 27’ East of Greenwich meridian and latitude 
12o 27’ North of the equator.  The village is situated 16 kms off Katsina to Yantumaki road from the 
junction of Safana (Mararrabar Safana).  Safana LGA as a whole is located between longitudes 7o 8’ to 7o 
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20’ East of the equator and latitudes 12o 22’ to 12o 34’ North of the equator (See figure 1).  The LGA covers 
a total land area of 282 square kilometers or 109 square miles located at the north western part of Katsina 
State (See figure 2).  The LGA shares boundaries to the north with Batsari LGA, to the east with Dutsinma 
LGA, to the south with Danmusa LGA and to the west with Zamfara State.  The LGA has a total population 
of 183,779 according to the 2006 census final results released by the National Population Commission 
(Ndaghu, 2014).  The major ethnic groups are Hausa who are living in village settlements such as Safana, 
Runka, Gimi, Marina, Kirtawa, Babban Duhu, Kukar Samu, Ummadau, Zakka etc.  The Fulani are another 
major ethnic group that are living mostly in hamlets and isolated settlements in forested areas of the LGA.  
Majority of the inhabitants are engaged in farming, trading, cattle rearing, hunting, fuel wood cutting and 
selling. 

In terms of physical setting, the climate is classified as tropical wet and dry climate typified as AW 
based on the W Koppen’s classification of world’s climates (Tukur et al., 2013).  This climate type has 
given rise to savannah type vegetation that consists of short scattered trees, shrubs and grasses covering 
large part of the LGA particularly during the wet season.  Most of the forest vegetation in the LGA is 
located on the western side that borders the neighbouring State of Zamfara with some village settlements 
found around the forest areas.  The relief of the LGA is a relatively flat undulating plain that is part of the 
high plains of Hausa land of northern Nigeria with the Gimi inselberg being one of the few hills that dot the 
landscape of the LGA.  The drainage can consist of few rivers such as river Bunsuru/Karaduwa that is 
dammed upstream to create the Zobe dam in neighbouring Dutsinma LGA.  There are also some seasonal 
streams and earth dams that were created in the Runka forest reserve to supply water for the cattle of the 
Fulani.  The maps of the LGA showing the study locations can be seen on figure 1.  Also the map of Katsina 
State showing Safana LGA as the study area with insert map of Nigeria can be seen on figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Map of Safana LGA showing the study areas 
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Figure 2. Map of Katsina State showing Safana LGA with insert map of Nigeria. 

Data collection and analysis-Data for the study were generated through the administration of 
semi structured questionnaire to respondents that are residing in the three settlements around the Runka 
forest reserve which are Runka, Gimi and Marina.  Twenty questionnaires were administered in each of 
the three settlements listed above to give a total of sixty questionnaires.  The questionnaire consists of two 
sections A and B which were meant to collect data on the demographic characteristics of the respondents 
and the main questions that cover the issues that the research is focusing on them. Purposive sampling 
technique was used to select respondents that are aged 48 years old and above.  This is based on the fact 
that there was abundant faunal diversity even as at the year 1980 which is used as a bench mark. 

The questionnaires were administered during two field visits to the villages which were held in 
the month of May 2019.  Direct observation was made on the forest reserve during the two field visits and 
photographic evidences to support description of the forest reserve were collected.  Also another 
photograph of an ostrich bird was snapped at Aldusar Park and Zoo Katsina to buttress points raised and 
discussed in the paper.  The map of Safana LGA showing the study locations was obtained from 
NASA/NOAA spot image 2015.  Another map of Katsina state showing Safana LGA as the study area was 
sourced from Ministry of Lands and Surveys Katsina.  These two maps were drawn at the cartography unit 
of Department of Geography Umaru Musa Yar’adua University Katsina. 

Secondary sources of data were collected through desk research from textbooks, environmental 
dictionaries, journal articles, thesis, conference papers, environmental reports, newspapers and internet 
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sourced materials.  The data collected from the primary and secondary sources were edited and analyzed 
through the use of descriptive statistics in terms of percentages, averages and tabulations. 

Demographic characteristics of respondents – The demographic characteristics of 
respondents showed that out of the 60 respondents 34 are males representing 56.67% while 26 are 
females representing 43.33% of the total.  The high number of males is based on the tradition in the study 
area where males are engaged in various occupations and thus found out doors to easily respond to the 
questionnaires.  The age range of the respondent showed that those within the age range of 40 – 49 years 
are 30 in number which represents 50.00% of the total.  Those within the age of 50 – 59 years are 19 in 
number which represents 31.67% and those within the age range of 60 years and above are 11 in number 
which represents 18.33% of the total.  The age range of the respondents starts from 40 years and above as 
these are the age groups that are aware of the situation of the forest reserve and know the issue of fauna 
of the study area. 

In terms of marital status of the respondents, five (5) are single which represents 08.33% and 
therefore not married while 55 respondents representing 91.67% of the total are married.  The high 
number of married is due to the fact that in a village setting a person is already married at the age of 40 
years and is engaging in an occupation to feed his family. Among the 91.67% of the respondents who are 
married 17 of them representing 37.78% are married to one wife while 16 of the respondents 
representing 35.56% are married to two wives.  Also among the married, six (6) respondents each are 
married to three and four wives who represent 26.66% of the total. 

Also among the percentage of the respondents that are married which is 91.67%, 23 respondents 
representing 41.82% had one to four children.  Sixteen (16) respondents that represent 29.09% had 5 to 9 
children and five (5) respondents each that represents 18.18% of the respondents had 10 to 14 and 15 to 
19 children.  Six (6) respondents representing 10.91% had 20 and above children. 

In terms of educational qualification 21 respondents representing 35.00% had no formal 
education but Qur’anic education.  Twelve (12) respondents representing 20.00% had undergone adult 
literary education.  Ten (10) respondents each representing 33.34% had undergone primary and 
secondary school education while only seven (7) respondents representing 11.66% had tertiary level 
education in the three village settlements.  The low number of respondents that had tertiary level 
education is a common characteristic of most rural settlements in Nigeria as a whole. 

The terms of occupational status of the respondents, twenty eight (28) representing 46.66% are 
engaging in farming activities which also include keeping of ruminant animals by the famers and their 
wives.  Twelve (12) of the respondents representing 20.00% are engaging in cattle rearing using the 
Runka forest reserve for grazing of their livestock.  Ten (10) respondents representing 16.67% are 
engaging in trading activities at the three settlement and weekly markets in villages and towns of the 
State.  Five (5) respondents each, representing 18.18% are engaging in fuel wood selling and hunting.  
These are two occupations that are directly related to the faunal diversity of the Runka forest reserve. 

The type of domestic energy source used for cooking is also directly related to the faunal diversity 
of the forest reserve.  Fifty five (55) respondents representing 91.67% are using fuel wood mainly cutting 
trees from the Runka forest reserve which has affected the faunal diversity of the forest.  Three (3) 
respondents representing 05.00% are using kerosene while two (2) respondents representing 03.33% are 
using cow dung as sources of domestic energy. 

The type of meat consumed by the respondents also directly related to the faunal diversity of the 
forest.  Twenty one (21) respondents representing 35.00% are consuming beef as part of their food 
intake.  Eighteen (18) respondents representing 30.00% are consuming bush meat as part of their food 
intake which directly affects the faunal diversity of the forest.  Twelve (12) respondent representing 
20.00% are consuming fish and ten (10) respondents representing 16.66% are consuming chicken as part 
of their food intake.  The demographic characteristic of the respondents can be seen on table 1 below. 
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Table 1. 

 Demographic characteristic of the respondents 

S/No. Characteristic Frequency Percentage (%) 
1. Gender 

Males 
Females 

 
34 
26 

 
56.67 
43.33 

2. Age range 
40 – 49 years 
50 – 59 years 
60 years and above 

 
30 
19 
11 

 
50.00 
31.67 
18.33 

3. Marital status 
Single 
Married 

 
05 
55 

 
08.33 
91.67 

4. Number of wives 
One 
Two 
Three 
Four 

 
17 
16 
06 
06 

 
37.78 
35.56 
13.35 
13.35 

5. Number of children 
1 – 4 
5 – 9 
10 – 14 
15 – 19 
20 and above 

 
23 
16 
05 
05 
06 

 
41.82 
29.09 
09.09 
09.09 
10.91 

6. Educational qualification 
Qur’anic education 
Adult education 
Primary school education 
Secondary school education 
Tertiary level education 

 
21 
12 
10 
10 
07 

 
35.00 
20.00 
16.67 
16.67 
11.66 

7. Occupational status 
Farming 
Cattle rearing 
Trading 
Fuel wood selling 
Hunting 

 
28 
12 
10 
05 
05 

 
46.66 
20.00 
16.66 
09.09 
09.09 

8. Type of energy source used 
Fuel wood 
Kerosene 
Cow dung 

 
55 
03 
02 

 
91.67 
05.00 
0.3.33 

9. Type of meat consumed 
Beef 
Bush meat 
Fish 
Chicken 

 
21 
18 
12 
10 

 
35.00 
30.00 
20.00 
16.66 

 

Source:  Field work (2019) 

                                                                      Results and Discussions 

The History of Runka forest reserve and the fauna found in the forest – The Runka forest is a 
natural forest that is found from west of Runka village extending to Gimi and Marina villages in Safana 
LGA.  The forest is part of Rugu forest that was one of the largest forests in Nigeria which was full of dense 
collection of trees and variety of wild life.  The forest was declared a gazette forest reserve in 1931 by the 
then Emir of Katsina, Muhammad Dikko (Ladan and Rafindadi, 2016).  By this declaration, the forest was 
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then owned by the Native Authority (NA) and therefore illegal cutting of trees, poaching and killing of wild 
animals were forbidden by law.  The Rugu forest with the Runka forest was merged with another forest 
reserve to create Ruma-Kukar Jangarai forest reserve which became the official name of the forest in the 
year 1959.  The whole forest reserve was divided into ten ranches and cattle grazing scheme was 
introduced in 1962 (Jari, 2011).  This effectively means the areas of the Runka forest are then converted to 
a grazing reserve for the Fulani herdsmen to graze their cattle particularly during the rainy season. 

The vegetation then and up to the year 1980 was thickly wooded with different variety of 
indigenous species which grows simultaneously (Mohammed, 2015).  Respondents that filled the 
questionnaire for the research uses different adjectives to described the faunal diversity of the Runka 
forest as at the year 1980.  Respondents that constituted 56.66% have described the fauna as large 
number of wild animals that inhabit the forest as at that time.  Another group of respondents that 
constituted 23.00% describe the fauna as abundant with different species of wild animals existing in the 
forest as at that time.  Another group of respondents that constituted 20.00% describe the fauna as 
different variety of wild animals existed at that time.  These respondents further went to list the variety of 
wild animals to include elephants, lions, hyenas, jackals, buffalo, giraffe, rhinoceros, monkeys, rabbits, 
squirrels, porcupines, ostriches, stock, flamingoes etc.  Also found in the earth dams and rivers, streams 
are crocodiles, fishes and other aquatic animals. 

Present situation of the faunal diversity – The Runka forest reserve has presently lost large 
parts of its dense collection of trees that once covered the landscape.  The lost of forest cover is 
accompanied by the reduction of the faunal diversity that once inhabit the forest reserve.  Large 
percentage of the respondents that constituted 66.66% have describe the faunal diversity as drastically 
reduced with some of the wild animals migrating westwards to the forests of the neighbouring Zamfara 
State.  The forests of the Zamfara State are to some extent still thickly wooded in some parts and hence the 
migration.  Other respondents that constituted 33.33% have described the present situation as where few 
lower animals inhabit the forest.  These include rabbits, rodents, bush rats, snakes and few birds.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3.  

Runka forest reserve with most of its vegetation lost. 

Factors responsible for reducing the faunal diversity of the forest.  Respondents have 
observed that over the years since 1980; a number of factors are responsible for the reduction of the 
faunal diversity of the forest reserve.  These are highlighted below: 

(i) Large scale deforestation – There was large scale cutting of the trees of the forest 
for the collection of firewood as domestic source of energy.  The demographic characteristic 
of the respondents have shown that 91.67% are using fuel wood as source of energy.  This 
fuel wood is cut directly from the forest that is near the three settlements.  Even people from 
other LGAs of Katsina came to the Runka forest reserve to cut trees and load the wood in 
trucks or lorries to transport the fuel wood to other parts of the State. Maiwada (2006), has 
cited deforestation as one of the major factors responsible for the the vegetation and the wild 
animals that inhabit the forest reserve. 

(ii) Declaring the forest reserve as a grazing reserve – The declaration of the Runka 
forest reserve as a grazing reserve since the year 1961 has allowed the movement of the 
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Fulani cattle rearers into the reserve.  Their movement into the reserve has enabled them to 
set up settlements consisting of huts and camps into the forest.  This has opened up the forest 
for gradual deforestation and the killing of some animals that can be used as food by the 
Fulani people. 

(iii) Hunting and poaching of the wildlife – A number of people in Safana LGA are 
hunters by occupation.  This means they derived their source of livelihood from the killing of 
the wild animals that are found in the forest reserve.  Even though among those that are 
sampled for the study only 5% of them are hunters.  The demographic characteristic further 
showed that 30.00% of the respondents consumed bush meat as part of their food intake or 
diet which contributes to the killing of the fauna of the forest.  A study by Adefalu et al (2014) 
observed there is unregulated hunting of wild animals in developing countries like Nigeria 
which is fast threatening the faunal diversity of the forests. 

(iv) Dryness of earth dams and streams – There were some earth dams that were 
constructed in the forest reserve to supply water to the cattle belonging to the Fulani people.  
These dams with time became silted and were never dredged which reduced their water 
holding and storage capacity.  Furthermore, some of the streams that existed in the forest 
gradually became smaller and could only supply little water.  This occurred mainly because of 
the building of the Zobe dam upstream along the drainage basin of the streams.  The drying of 
the earth dams and the few streams created serious water supply shortage and hence many 
wild animals migrated to the forests of Zamfara State and other neighbouring States such as 
Kaduna and Niger. 

(v) Inadequate protection of the forest reserve – The Runka forest based on its status 
as a forest reserve was not adequately protected against encroachment for fuel wood cutting 
and hunting activities.  The result is that local people from the three villages come into the 
forest to cut trees and kill wild animals without due consideration to the legal status of the 
forest as a reserve.  The zonal forest officers and patrol guards deployed to Dutsinma zone 
where the Runka forest reserve falls, are not adequate in terms of number and not well 
supplied with means of transport to adequately cover and protect the Runka and other 
forests that falls within their area of jurisdiction. 

(vi) Habitation of the forest reserve by bandits – The Runka forest reserve form the 
year 2010 to 2019 was inhabited by bandits.  From the year 2009 – 2015, the bandits use the 
forest as their hideouts and operating bases to carry out banditry and cattle rustling at the 
villages of Safana LGA.  These bandits again continue these criminal activities from 2018 – 
2019 and even adding kidnapping to the list of their criminal activities.  The presence of the 
bandits scare away some of the few wild animals and some forest officers fear going into the 
forest to check deforestation due to threats posed by the bandits. 

Benefits that can be realized by the local communities around the forest reserve -  Many 
benefits can be realized by the local communities in particular and Katsina State in general when the 
faunal diversity of the forest is restored.  Based on the questionnaire survey carried out on the 
respondents, these benefits are outlined below: 

(i) The forest reserve will be transformed into a game reserve once the faunal 
diversity is restored.  This effectively means that the game reserve is now a place for wild 
animals and people who loved to see wild animals will be coming to see the diverse fauna of 
the forest.  The game reserve will attract tourists both domestic and international when the 
appropriate infrastructural facilities and managerial personnel are employed.  This will put 
Runka on the tourism map of Nigeria and indeed the continent of Africa. 

(ii) Developing the Runka forest reserve as a game reserve will serve as a form of 
investment to the State government.  This form of investment will be generating income or 
revenue to the government through the entry fees that will be charged to enter into the 
reserve to view the wild life in their natural settings.  Other sources of revenues will be 
generated from the hotels and other services that will be provided for the use of the tourists.  
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These sources of revenues will indeed boost the economy of the State and also diversify the 
sources of income away from dependence on federal allocation. 

(iii) The Runka game reserve will generate employment to the youths of the area.  
This employment will be generated from the game reserve in form of the game reserve 
management staff, personnel in charge of feeding the wild animals, personnel in charge of 
gate keeping and ticket sales and security personnel that will guard the reserve and indeed 
the forest from encroachment. 

(iv) The tourists coming to the Runka Game Reserve will provide market for local 
handicraft goods that are produced by the local people.  These goods include pottery, mats, 
wood carvings produced by crafts men from their cottage industries at their homes.  This is 
so because some of the local people in the three villages and other settlements in the LGA and 
surrounding LGAs are craftsmen and artisans that produce a variety of quality goods that are 
taken to local markets for sale. 

(v) Restoring the faunal diversity of the Runka forest and its transformation to 
Runka game reserve will provide a study site for research by academic staff and students of 
tertiary institutions who study programmes such forestry, wildlife management and other 
related disciplines.  Also the game reserve will be a site for excursion visits by pupils and 
students of nursery, primary and secondary schools of Katsina State and other neighbouring 
states. 

(vi) Restoring the faunal diversity of the Runka forest reserve will mean restoring the 
forest cover of the forest.  Forests restorations are being promoted by various international 
environmental organizations in view of the fact that the forests prevent climate change by 
acting as ‘sinks’ that absorb carbon dioxide and they play a crucial role in regulating the 
global climate.  Forests also protect watersheds against climate change induced droughts, 
floods, landslides and can limit the desertification process that is presently affecting Katsina 
State and other parts of northern Nigeria (Ibrahim et al., 2012). 

The above highlighted benefits clearly show what the local communities, Katsina State and 
Nigeria as a whole stands to gain when the faunal diversity of the Runka Forest Reserve is restored.  The 
move to restore the faunal diversity of the forest is important as Katsina State is one of the States in 
Nigeria that has no national park or game reserve.  The recent establishment of Aldusar Park and Zoo in 
Katsina, the State capital is a welcomed development as large numbers of people have visited from within 
and outside Katsina state during Sallah festivities in June and August 2019.  This large numbers has shown 
that the people are interested in watching the fauna of the local environment.  Figure 4 below shows the 
Aldusar Park and Zoo with one of the birds in the zoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  

An ostrich at Aldusar Park and Zoo in Katsina, Katsina state. 

Suggestions 

The following suggestions are made in order to restore the faunal diversity of the Runka forest 
reserve 

(i) The Department of Forestry of the State Ministry of Agriculture and Natural 
Resources should reforest the reserve to enable it to restore its lost forest cover to permit the 
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return of the wild animals.  This is important as it will restore the habitats of the wild animals 
return to the forest. 

(ii) The Forest Department should introduce both male and female species of some 
animals into the forest.  This step is in order to hasten the restoration of the faunal diversity 
while other species of wild animals will return to the forest through the process of migration 
from other forests. 

(iii) The State Government through its security committee should ensure that bandits, 
cattle rustlers, and kidnappers are flourished out of the forest.  This is important to ensure 
the security of the proposed Runka game reserve following the dialogue and amnesty 
programme of the State government which has halted the bandit’s attacks on the surrounding 
villages near Runka, Gimi and Marina. 

(iv) There should be adequate protection of the forest trees and the wild animals that 
are found in the game reserve.  This can be done by fencing the game reserve and provision of 
adequate forest guards to ensure security of the reserve. The local people particularly the 
youths should be employed as guards and other security personnel as they know the local 
environment very well. 

(v) The State government should allocate adequate funds through budgetary 
allocation for the execution of the Runka game reserve project.  Local and foreign investors 
should be encouraged to invest in the project in view of its potentials and economic viability. 

(vi) There should be adequate public enlightenment programmes targeted at the 
people of the three villages and the entire Safana LGA aimed at enlightening them on benefits 
of the project and to enable them to fully support and participate in the project. 

(vii) The State legislature should review the laws concerning the 
encroachment into forest and game reserves.  This is with a view to stipulate stiffer 
punishment to anybody or group of persons that were found guilty of encroaching into the 
game reserve. 

(viii) The Federal and State governments should work in conjunction with 
local government to ensure effective security of lives and properties throughout Katsina State 
to enable people to travel to the game reserve at Runka. 

Conclusion 

Nigeria is a country that is richly endowed with different forms of biodiversity across all the 
seven ecological zones.  But during the last few decades, the diversity of the flora and fauna has reduced 
drastically to the extent that the few forest areas and reserves became degraded with most of the wild 
animals killed by hunting or poaching while some migrated to neighbouring countries.  The Runka forest 
reserve is one of such forests that have lost its faunal diversity.  A recent investigative report by Abba 
(2017) has observed that the entire Rugu forest reserve including the Runka forest reserve has a lot of 
flora and fauna with together with the streams, rivers and rock formations that are a potential holiday 
resort comparable to other resorts in other African countries such as Kenya, Tanzania and South Africa.  
But years of rampant deforestation, hunting and poaching plus the neglect of the forest has devastated 
this potential holiday resort.  However, the recent establishment of Aldusar Park and Zoo in Katsina has 
shown that people are interested in watching the faunal diversity of the State.  This paper therefore 
proposes restoring the faunal diversity of the Runka forest reserve by converting it to Runka Game 
Reserve. 
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BERİT DAĞLARI BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN BİYOİKLİM KATLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ESEN Bingöl Üniversitesi, fesen@bingol. edu.tr 

 

Özet 

Araştırmaya konu olan Berit Dağları, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu iklim bölgeleri 
arasındaki geçiş sahasında bulunur. Burası aynı zamanda Anadolu çaprazının güneyinde yer alan İran-
Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin geçiş zonuna karşılık gelir. Çalışma alanında en düşük yükselti 
değeri 627 m, en yüksek yükselti değeri ise 3053 m’dir. 2426 m’lik yükselti farkı dağlık kütlede dikey yönde de 
iklim özelliklerinin farklılık göstermesine neden olmaktadır. Gerek dağ ekolojisi gerekse de farklı fitocoğrafik 
ve iklim bölgeleri arasında geçiş zonunda yer alması, bu dağlık kütleyi bitki çeşitliliği bakımından oldukça 
zengin kılmıştır. Berit Dağları’nda 97 familyaya ait, 462 cinsin 1132 türü bilinmektedir (Yıldız, 2001). Sahip 
olunan bu ekolojik zenginlik nedeniyle Berit Dağları çalışma alanı olarak tercih edilmiştir. Çalışma için 
öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Göksun Afşin, Elbistan ve Maraş istasyonlarına ait yağış ve 
sıcaklık verileri ile Orman Genel Müdürlüğü’nden orman amenajman planları temin edilmiştir. Elde edilen 
iklim verilerinden yararlanarak sıcaklık ve yağışın mekânsal dağılışları ile biyoiklim tipleri belirlenmiştir. 
Biyoiklim katlarının belirlenmesinde Daget ve Akman’ın Akdeniz iklimi için Emberger prensiplerine göre 
geliştirdikleri biyoiklim katları kullanılmıştır. Sıcaklık, yağış ve biyoiklim katlarının belirlenmesinde ArcGIS 
10.2 yazılımının IDW enterpolasyon tekniği kullanılmıştır. Orman amenajman planlarından elde edilen bitki 
örtüsü şu şekilde sınıflandırılmıştır: Ar, ArÇk, ArÇz, ArDy, ArM, Ar, Ts, Çk, ÇKDy, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzÇk, ÇzDy, 
ÇzM, Dy, Tg, TgÇk, M, MDy, MTs, Ts, TsDy, TsTg, Stp. Her bir bitki türü sıcaklık, yağış ve biyoiklim katları 
haritaları ile çakıştırılmıştır. Bunun sonucunda her bir sıcaklık ve yağış değeri ile biyoiklim katında yayılış 
gösteren bitki türü ve yoğunluğu bulunmuştur. Buna göre çalışma alanında < 11 C⁰; 11,01-12 C⁰; 12,01-13 C⁰; 
13,01> C⁰ olmak üzere 4 sıcaklık katı,  < 450 mm; 450,01-500 mm; 500,01-550 mm; 550,01> mm olmak üzere 
4 yağış katı saptanmıştır. Ayrıca  “P” değerine göre Kurak biyoiklim katı ve Yarı kurak biyoiklim katı; “Q” 
değerine göre ise Yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katı ile Yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katı tespit 
edilmiştir. Çalışma alanında bitki yoğunluğu en fazla 12,01-13C⁰ sıcaklık, 550,01> mm yağış, Yarı kurak 
biyoiklim ve Yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katlarında görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Yağış, Biyoiklim katları, Bitki örtüsü, Berit Dağları. 

 

INVESTIGATION OF THE VEGETATION OF BERİT MOUNTAINS IN BIOCLIMATE LAYERS 

Abstract 

Berit Mountains, which are the subject of the research, are located in the transition area between 
Mediterranean, Central Anatolia and Eastern Anatolia climatic regions. It also corresponds to the transition 
zone of the Iranian-Turanian and Mediterranean phytogeographical regions to the south of the Anatolian 
cross. The lowest elevation value in the study area is 627 m and the highest elevation value is 3053 m. The 
elevation difference of 2426 m causes the climatic characteristics to vary in vertical direction in mountainous 
mass. Both mountain ecology and being located in the transition zone between different phytogeographic 
and climatic regions made this mountainous mass very rich in terms of plant diversity. In the Berit 
Mountains, 1132 species of 462 genera belonging to 97 families are known (Yıldız, 2001). Because of this 
ecological wealth, Berit Mountains have been preferred as a study area. First of all, rainfall and temperature 
data of Göksun Afşin, Elbistan and Maraş stations from General Directorate of Meteorology and forest 
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management plans were obtained from General Directorate of Forestry. Using climate data, spatial 
distribution of temperature and precipitation and bioclimatic types were determined. Bio-climate layers 
developed by Daget and Akman according to Emberger principles were used for the determination of 
bioclimate layers. The IDW interpolation technique of ArcGIS 10.2 software was used to determine the 
temperature, precipitation and bioclimate layers. The vegetation obtained from the forest management plans 
is classified as follows: , MTs, Ts, TsDy, TsTg, Stp. Each plant species is overlapped with maps of temperature, 
precipitation and bioclimate layers. As a result of this, it was found that each temperature and rainfall value 
and the plant species and density distributed in the bioclimate layer. Accordingly, <11 C⁰; 11.01-12 C ~; 12.01-
13 C ~; 4 temperature solids, <450 mm; 450.01-500 mm; 500.01-550 mm; 4 precipitation layers were 
determined as 550.01> mm. In addition, according to the “P” value, arid bioclimate layer and semi-arid 
bioclimate layer; According to the “Q” value, Semi-arid lower Mediterranean bioclimatic layer and Semi-arid 
upper Mediterranean bioclimatic layer were determined. Plant density in the study area is maximum 12.01-
13C⁰ temperature, 550.01> mm rainfall, semi-arid bioclimate and semi-arid upper Mediterranean bioclimate 
layers are observed. 

Keywords: Temperature, Precipitation, Bioclimate layers, Vegetation, Berit Mountains. 

Giriş 

Güneydoğu Torosların önemli uzantılarından biri olan Berit Dağları, Kahramanmaraş ilinin kuzey 
kesiminde yer alır. Bu dağlık kütle, kuzeyden Elbistan-Göksun oluğu,  doğudan Ceyhan Nehri Vadisi, 
güneyden Maraş Ovası’nın kuzey uzantılarında yer alan Menzelet Barajı, batıdan Çınarpınar Dağı ile 
sınırlandırılır. Dağın etrafındaki ova ve depresyonlarla arasındaki nisbi yükselti farkı 2000 m’nin 
üzerindedir (Şekil 1, Foto 1). 

 

 

Şekil 1. Araştırma Alanının Lokasyon Haritası. 

 

 

Foto 1. Elbistan Ovası’ndan Berit Dağları’na Bakış. 
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Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgeleri arasında, geçiş 
sahasında yer alan çalışma alanı, sahip olduğu lokasyonun etkisi ile zengin fauna ve floraya ev sahipliği 
yapar. Berit Dağları’nda 97 familyaya ait, 462 cinsin 1132 türü bilinmektedir (Yıldız, 2001). Akdeniz 
floristik bölgesini temsil eden kızılçam, Toros sediri, Toros göknarı, maki gibi türler ile karasal iklimin sert 
arazi ve iklim koşulları ile uyumlu meşe ve ardıç gibi farklı ekolojik istekleri olan ağaçlar çalışma alanında 
bir arada bulunmaktadır. 

Berit Dağları’nın bitki örtüsünü belirlemek için Kahramanmaraş Amenajman Haritaları (2014) 
kullanılmıştır. Buna göre çalışma alanı yoğun sayılabilecek orman dokusuna sahiptir. Yaklaşık olarak 
yarısı (%47,5) ormanlarla kaplıdır. Ormanı oluşturan ağaç türleri, yer yer saf birlikler halinde, yer yer de 
iç içe geçmiş karışık orman formundadır. En geniş alanlı dağılışa sahip orman formasyonu karışık 
ormanlardır (%29,1). Çalışma alanında saf birlikler halinde görülen orman formasyonları, karaçam 
(%8,1), ardıç (%3,7), kızılçam (%3,6), meşe (%3,4), Toros sediri (%1,5), Toros göknarıdır (%0,2). Orman 
formasyonlarının tahrip edildiği alanlarda görülen makiler, toplam alan içerisinde %2,1’lik paya sahiptir. 
Çalışma alanında doğal step alanı bulunmamaktadır. Ormanların tahrip edildiği alanlarda görülen 
antropojen step alanları ile orman üst sınırından itibaren görülmeye başlayan alpin çayırlar bu çalışmada 
aynı kategoride değerlendirilmiştir. Step olarak adlandırılan bu alanlar %42,5’lik paya sahiptir (Şekil 2, 
Tablo 1). 

 

 

Şekil 2. Berit Dağları’nın Bitki Örtüsü Haritası (Tarım Ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 
Kahramanmaraş Amenajman Haritası, 2014). 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kahramanmaraş, Göksun ve 
Elbistan meteoroloji istasyonları tarafından 1960-2017 yılları arasında yapılan ölçüm sonuçlarına göre 
yıllık ortalama sıcaklık Kahramanmaraş’ta 16,6°C Göksun’da 8,8 °C, Elbistan’da12,2°C,’dir. Yıllık toplam 
yağış ise Kahramanmaraş’ta 719,7 mm, Göksun’da 618,9 mm, Elbistan’da 408,2 mm’dir.  

Çalışma alanının güney kesimleri Akdeniz ikliminin, kuzey kesimleri ise karasal iklimin 
etkisindedir. Akdeniz üzerinden gelen, Ceyhan Nehri ve Göksun Çayı vadisi boyunca sokulan nemli hava, 
Berit Dağları’na yakın çevresindeki diğer alanlara oranla daha nemli bir karakter kazandırmıştır. 
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Anadolu çarprazının güneyinde yer alan Berit Dağları, İran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik 
bölgelerinin geçiş zonundadır. Gerek dağ ekolojisi gerekse de farklı fitocoğrafik bölgeler arasında geçiş 
zonunda yer alması bu dağlık kütleyi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin kılmıştır. Sahip olduğu bu 
ekolojik zenginlik nedeniyle Berit Dağları çalışma alanı olarak tercih edilmiştir. Bu çalışmada Berit 
Dağları’nın biyoiklim özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 1.  

 Berit Dağları’nda Bitki Örtüsünün Dağılışı (Tarım Ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 
Kahramanmaraş Amenajman Haritası, 2014) 

Bitki Örtüsü 

Alan  

 (ha)  (%) 

Kızılçam 2559 3,6 

Karaçam 5804 8,1 

Toros Sediri 1065 1,5 

Toros Göknarı 109 0,2 

Ardıç 2794 3,7 

Meşe 2457 3,4 

Karışık Orman 21471 29,8 

Ağaçlandırma 793 1,1 

Maki 1491 2,1 

Step 30642 42,5 

Diğer Alanlar (yol, su vb.) 2814 3,9 

Toplam 71999 100 

 

 

Foto 2. Berit Dağları’nın Farklı Kesimlerinden Bitki Örtüsünün Genel Görünümü. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada Berit Dağları’nın biyoiklim özellikleri ile bitki örtüsünün biyoiklim katlarına göre 
dağılışının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak çalışma alanını çevreleyen 
Kahramanmaraş, Göksun, Afşin ve Elbistan meteoroloji istasyonlarına ait yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık 
toplam yağış verileri; bitki örtüsünün dağılışını belirlemek amacıyla da Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman 
Genel Müdürlüğü’nden Kahramanmaraş Amenajman Haritaları (2014) temin edilmiştir. Buna göre bitki 
örtüsü 24 türe ayrılarak değerlendirilmiştir. Bunlar: Ar (ardıç), ArÇk (ardıç-karaçam), ArÇz (ardıç-
kızılçam), ArDy (ardıç-diğer yapraklılar), ArM (ardıç-meşe), ArTs (ardıç-Toros sediri), Çk (karaçam), ÇkDy 
(karaçam-diğer yapraklılar), ÇkM (karaçam-meşe), ÇkTs (karaçam-Toros sediri), Çz (kızılçam), ÇzÇk 
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(kızılçam-karaçam), ÇzDy (kızılçam-diğer yapraklılar), ÇzM (kızılçam-meşe), Dy (diğer yapraklılar), Tg 
(Toros göknarı), TgÇk (Toros göknarı-karaçam), M (meşe), MDy (meşe-diğer yapraklılar), MTs (meşe-
Toros sediri), Ts (Toros sediri), TsDy (Toros sediri-diğer yapraklılar), TsTg (Toros sediri-Toros göknarı), 
Stp (step) şeklinde sıralanmaktadır. 

Elde edilen iklim ve bitki örtüsü verilerinden katman haritaları oluşturulmuş, iklim verilerinden 
oluşturulan sıcaklık, yağış ve biyoiklim katman haritalarının her birinin bitki örtüsü katman haritası ile 
çakıştırılması sonucunda her bir katmanda bitki örtüsünün dağılışı tespit edilmiştir. Biyoiklim 
kuşaklarının analizi ve amenajman planının yorumlanmasında ArcGIS 10.2 yazılımı kullanılmıştır.  

Biyoiklim katlarının belirlenmesinde Daget ve Akman‘ın Akdeniz iklimi için Emberger 
prensiplerine göre geliştirdikleri biyoiklim katları kullanılmıştır (Akman, 2011; Kısakürek, Doygun ve 
Gözcü, 2014). 

Emberger formülünden faydalanılarak yağış sıcaklık emsali, “Q” değerleri hesaplanmıştır. 

Yağış sıcaklık emsali (Q) değerinin belirlenmesinde 

Q= 2000P/(M+m+546.6 ) (M-m)formülü kullanılmıştır. 

Q= Yağış Sıcaklık Emsali 

P= Yıllık Yağış Miktarı 

M= en sıcak ayın maksimum sıcaklık ortalaması 

m= en soğuk ayın minimum sıcaklık ortalaması 

 

 “P” değerine göre biyoiklim katları 

P değeri 300-500 mm arasında olduğunda “kurak biyoiklim katı” 

P değeri 500-700 mm arasında olduğunda “yarı kurak biyoiklim katı” 

P değeri 700-1000 mm arasında olduğunda “az-yağışlı biyoiklim katı” 

P değeri >1000 mm arasında olduğunda “yağışlı biyoiklim katı” 

 

 “Q” Değerine göre biyoiklim katları 

Q değeri < 20 arasında olduğunda “çok kurak Akdeniz biyoiklim katı” 

Q değeri 20-32 arasında olduğunda “kurak Akdeniz biyoiklim katı” 

Q değeri 32-43 arasında olduğunda “yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katı” 

Q değeri 43-63 arasında olduğunda “yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katı” 

Q değeri 63-98 arasında olduğunda “az yağışlı Akdeniz biyoiklim katı” 

Q değeri > 98 arasında olduğunda “çok yağışlı ve yağışlı Akdeniz biyoiklim katı” 

Elde edilen yağış sıcaklık emsali ve yıllık yağış miktarına göre biyoiklim tipleri belirlenmiştir.  

Bulgular 

Berit Dağları’nda sıcaklık ve yağış ile bitki örtüsü arasındaki ilişki 

Çalışma alanında IDW tekniğiyle yapılan sıcaklık haritasına göre, dört farklı sıcaklık kuşağı tespit 
edilmiştir. Bunlar: <11 C⁰; 11,01-12 C⁰; 12,01-13 C⁰; 13,01> C⁰ sıcaklık kuşaklarıdır. <11 C⁰ sıcaklık kuşağı 
toplam alanın %18,3’ünü, 11,01-12 C⁰ sıcaklık kuşağı %51,9’unu, 12,01-13 C⁰ sıcaklık kuşağı %22,5’ini, 
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13,01> C⁰ sıcaklık kuşağı %7,3’ünü kaplamaktadır.  En geniş alanlı dağılış 11,01-12 C⁰ kuşağına, en az 
alansal dağılış ise13,01> C⁰  sıcaklık kuşağına aittir.  Sıcaklıklar güneydoğudan, kuzeybatı yönüne doğru 
düşmektedir.  

 

Şekil 3. Berit Dağları’nın Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası. 

 

<11 C⁰ sıcaklık kuşağında Ar, ArÇk, ArM, ArTs, Çk, ÇkM, ÇkTs, Dy, Tg, TgÇk, M, Ts, TsTg, Stp olmak 
üzere değerlendirmeye tabi tutulan toplam 14 bitki türü bulunmaktadır.  Bitki türlerinden ArÇz, ArDy, 
ÇkDy, Çz, ÇzÇk, ÇzDy, ÇzM, MDy, MTs ve TsTg bu kuşakta görülmemektedir. Bununla birlikte step %36,9 
ve Çk %16,2’lik pay ile en fazla Dy, %0,1’lik oran ile en az bulunan bitki türleridir.  

11,01-12 C⁰ sıcaklık kuşağında Ar, ArÇk, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkDy, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzÇk, ÇzDy, 
ÇzM, Dy, TgÇk, M, MDy, MTs, Ts, TsDy, TsTg, Stp olmak üzere toplam 22 bitki türü bulunmaktadır.  ArÇz ve 
Tg bu kuşakta bulunmamaktadır. %53,9’lik oran ile Stp ve %8,8’lik oran ile ÇkTs en fazla; %0,1’lik oran ile 
ÇkDy,  TgÇk  ve TsDy en az dağılışa sahiptir.  

12,01-12 C⁰ sıcaklık kuşağında Ar, ArÇk, ArÇz, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkDy, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzÇk, 
ÇzDy, ÇzM, Dy, M, MDy, Ts, TsTg, Stp olmak üzere 20 bitki türü bulunmaktadır. Tg. TgÇk, Mts ve TsDy bitki 
türleri bulunmamaktadır. Bu sıcaklık kuşağında %42,9’luk oran ile Stp ve %7,4’lük oran ile Ar en fazla; 
%0,1’lik oran ile ArÇz, ÇzÇk ve TsTg en az görülmektedir.  

13,01> C⁰ sıcaklık kuşağında Ar, ArÇk, ArÇz, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkDy, ÇkM, Çz, ÇzDy, ÇzM, Dy, M, 
MDy, Ts, Stp olmak üzere 17 bitki türü bulunmaktadır. ÇkTs, ÇzÇk, Tg, TgÇk, MTs, TsDy ve TsTg bitki 
türleri bulunmamaktadır.  13,01> C⁰ sıcaklık kuşağında %38,9’luk pay ile Stp ve %23,9’luk pay ile Çz en 
fazladağılışa sahiptir. En az görülen bitki türü ise %0,2’lik oran ile ÇkDy’dir (Tablo 2). 
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   Tablo 2.   

   Berit Dağları’nda Sıcaklık İle Bitki Örtüsü Arasındaki İlişki (%). 

Sıcaklık 
Ar ArÇk ArÇz ArDy ArM ArTs Çk ÇKDy ÇkM ÇkTs Çz ÇzÇk 

< 11 5,6 3,7 - - 0,4 12,1 16,2 - 6,1 9,7 - - 

11,01-12 1,5 0,5 - 2,7 1,1 3,8 6,3 0,1 5,6 8,8 0,6 0,3 

12,01-13 7,4 3,1 0,1 0,3 7,3 1,6 6,1 0,2 6,4 2,2 5,5 0,1 

13,01> 4,9 0,5 2,4 1,1 8,3 1,9 1,9 0,2 0,8 - 23,9 - 

Sıcaklık 
ÇzDy ÇzM Dy Tg TgÇk M MDy MTs Ts TsDy TsTg Stp 

< 11 - - 0,1 0,8 0,9 1,1 - - 2,2 - 4,2 36,9 

11,01-12 0,5 0,3 0,2 - 0,1 5,1 1,8 0,7 3,7 0,1 2,3 53,9 

12,01-13 1,3 3,9 0,6 - - 2,0 4,3 - 4,6 - 0,1 42,9 

13,01> 1,3 9,1 0,8 - - 0,6 2,9 - 0,5 - - 38,9 

Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere alansal olarak en geniş paya sahip olan 
11,01-12 C⁰ sıcaklık kuşağı, barındırdığı 22 bitki türü ile aynı zamanda en zengin çeşitliliğe sahip kuşak 
olma özelliğine sahiptir. Soğuk ve sıcak kuşaklar arasında geçişin olduğu bu kuşak, bünyesinde hem soğuk 
kuşağa ait hem de sıcak kuşağa ait bitkileri barındırmaktadır. Bu nedenle diğer sıcaklık kuşaklarına oranla 
orman dokusunun yoğunluğu ve çeşitliliği bu kuşakta daha fazladır. Berit Dağları’nda sıcak kuşağa doğru 
geçildikçe sıcaklık isteği düşük olan Tg ve bu bitki türü ile birlik oluşturan bitki türlerinin görülmediği 
dikkat çeker. Yine soğuk kuşaklara doğru sıcaklık isteği yüksek olan Çz ve oluşturduğu birlikler görülmez.  

Çalışma alanında yıllık toplam yağış değerleri ile IDW tekniği kullanılarak oluşturulan yağış 
haritasına göre 4 farklı yağış kuşağı tespit edilmiştir. Bunlar < 450 mm, 450,01-500 mm, 500,01-550 mm 
ve 550,01 mm’den yağış kuşaklarıdır. Sırasıyla < 450 mm yağış kuşağı %27, 2; 450,01-500 mm yağış 
kuşağı %39,7; 500,01-550 mm yağış kuşağı %29,3 ve 550,01> mm yağış kuşağı %3,8’lik paya sahiptir. En 
geniş alanlı dağılış 450,01-500 mm yağış kuşağına, en az dağılış ise 550,01> mm yağış kuşağına aittir. 
Yağış kuzeydoğudan, güneybatı yönüne doğru artış göstermektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Berit Dağları’nın Yıllık Toplam Yağış Haritası 
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< 450 mm yağış kuşağında ArM, ArTs, Çk, ÇkM, ÇkTs, M, Mts, Ts, TsTg ve Stp olmak üzere toplam 
10 bitki türü bulunmaktadır. Ar, ArÇk, ArÇz, ArDy, ÇkDy, Çz, ÇzÇk, ÇzDy, ÇzM, Dy, Tg, TgÇk, MDy ve TsDy 
bitki türleri ise bu kuşakta görülmemektedir. En fazla dağılış %57,1 ile Stp ve %28,8’lik pay ile M’ye, en az 
dağılış ise %0,1’lik pay ile Çk ve TsTg’ye aittir.  

450,01-500 mm yağış kuşağında Ar, ArÇk, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkM, ÇkTs,Çz,ÇzDy, ÇzM, Dy, Tg, 
TgÇk, M, MTs, Ts, TsTg, Stp olmak üzere 19 bitki türü bulunur. ArÇz, ÇkDy, ÇzÇk, MDy, TsDy bitki türleri 
görülmemektedir. En fazla %55,4’lük pay ile Stp ve %8,7’lik pay ile ÇkTs; en az %0,1’lik pay ile ArÇk, Çz, 
ÇzM ve Dy bulunur.  

500,01-550 mm yağış kuşağında Ar, ArÇk, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkDy, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzDy, ÇzM, 
Dy,  Tg, TgÇk, M, MDy, Ts, TsDy, TsTg, Stp olmak üzere 21 bitki türü bulunmaktadır. ArÇz, ÇzÇk ve MTs 
bitki türleri ise bulunmamaktadır. Bu kuşakta % 47,8’lik pay ile Stp ve %10’luk pay ile Çk en fazla, %0,1’lik 
pay ile ÇkDy, Tg ve TsDy en az dağılışa sahiptir. 

550,01> mm yağış kuşağında Ar, ArÇk, ArÇz, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkDy, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzÇk, 
ÇzDy, ÇzM, Dy,  M, MDy, Ts, TsTg, Stp olmak üzere 20 bitki türü bulunmaktadır. Tg, TgÇk, MTs ve TsDy 
bitki türleri ise görülmemektedir. En fazla %34,5’lik pay ile Stp ve %12,5’lik pay ile Çk ; %0,12lik pay ile 
ÇkDy ve TsTg en az bulunmaktadır. 

  

Tablo 3.  

Berit Dağları’nda Yağış İle Bitki Örtüsü Arasındaki İlişki (%) 

Yağış  Ar ArÇk ArÇz ArDy ArM ArTs Çk ÇkDy ÇkM ÇkTs Çz ÇzÇk 

< 450 - - - - 1,1 1,1 0,1 - 1,7 7,1 - - 

450,01-

500 
3,1 0,1 - 4,8 1,3 7,4 1,1 - 4,1 8,7 0,1 - 

500,01-

550 
3,3 2,2 - 0,3 1,5 5,0 10,0 0,1 6,4 8,4 1,5 - 

550,01> 6,1 2,6 0,7 2,4 6,6 1,8 12,5 0,1 6,1 2,5 9,8 0,6 

Yağış ÇzDy ÇzM Dy Tg TgÇk M MDy MTs Ts TsDy TsTg Stp 

< 450 - - - - - 28,8 - 2,3 0,6 - 0,1 57,1 

450,01-

500 
0,6 0,1 0,1 0,4 0,2 2,2 - 0,9 4,1 - 5,3 55,4 

500,01-

550 
0,7 1,5 0,3 0,1 0,3 2,8 2,6 - 4,1 0,1 1,0 47,8 

550,01> 0,9 4,1 0,8 - - 1,8 4,1 - 1,9 - 0,1 34,5 

Yüksek ve az yağışlı kuşaklar arasında bir geçiş özelliği gösteren 500,01-550 mm yağış kuşağı en 
zengin çeşitliliğe sahiptir. Toplam alan içerisinde değerlendirmeye alınan 24 bitki türünün 21’i bu kuşak 
içerisinde bulunur. Çalışma alnında en düşük yağış değerine sahip <450 mm yağış kuşağında Akdeniz 
floristik bölgesinin karakteristik bitkisi olan Çz ve Çz ile birlik oluşturan türler görülmemektedir. 550,01> 
mm yağış kuşağında ise sıcaklık ve yağış isteği daha az olan Tg ve Tg ile birlik oluşturan birçok bitki türü 
görülmemektedir. Bu bakımdan çalışma alanının güneybatısında yağış ve sıcaklık isteği yüksek bitkiler 
yoğun olarak dağılışa sahipken, çalışma alanının kuzeydoğu kesimlerinde yağış isteği daha az olan 
kurakçıl bitkiler yoğun olarak bulunmaktadır.  

Berit Dağları’nda Biyoiklim Katları İle Bitki Örtüsü Arasındaki İlişki 

Berit Dağları’nda “P” değerinde göre biyoiklim katları iki düzeyde bulunmaktadır. Bunlar, kurak 
biyoiklim katı ve yarı kurak biyoiklim katıdır. Kurak biyoiklim katı toplam alanın %33,1’inde görülürken, 
yarı kurak biyoiklim katı toplam alanın %66,9’unda dağılışa sahiptir.  Toplam alanın yarısından fazlası 
yarı kurak biyoiklim katındadır. Biyoiklim katı geçişi güneybatıdan kuzeydoğu yönüne doğrudur. Diğer bir 
ifade ile çalışma alanında güneybatıdan kuzeydoğu yönüne doğru kuraklaşma artmaktadır.  

Berit Dağları’nı çevreleyen istasyonlar farklı biyoiklim katında yer almaktadır. Kuzeyde yer alan 
Afşin ve kuzeydoğuda yer alan Elbistan kurak biyoiklim katında, kuzeybatıda yer alan Göksun yarı kurak 
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biyoiklim katında, güneydeki Kahramanmaraş istasyonu ise az-yağışlı biyoiklim katında yer alır (Tablo 4). 
İstasyonlar arasındaki farklılık sahanın geçiş karakterini açıkça göstermektedir. 

 

 

Şekil 5. Berit Dağları’nın “P” Değerine Göre Biyoiklim Katı Haritası 

 
Tablo 4.  

Berit Dağları’nda “P” Değerine Göre İstasyonların Biyoiklim Katı 

İstasyon P “P” değerine göre biyoiklim katları 

Afşin 413,9 Kurak biyoiklim katı 

Elbistan 382,8 Kurak biyoiklim katı 

Göksun 586,1 Yarı kurak biyoiklim katı 

Kahramanmaraş 711,8 Az-yağışlı biyoiklim katı 

Kuzeyde görülen kurak biyoiklim katında Ar, ArÇk, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkM, ÇkTs, Çz, ÇzDy, ÇzM, 
Dy, Tg, TgÇk, M, MTs, Ts, TsTg, Stp, olmak üzere 19 bitki türü bulunmaktadır. ArÇz, ÇkDy, ÇzÇk, MDy, TsDy 
bitki türleri ise bulunmamaktadır. En fazla %55,5’lik pay ile Stp ve %8,5’lik pay ile ÇkTs görülürken, en az 
dağılış %0,1’lik pay ile ArÇk, Çk,Çz, ÇzM ve Dy  bitki türlerine aittir. Yarı kurak biyoiklim katında Ar, ArÇk, 
ArÇz , ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇKDy, ÇkM, ÇkTs , Çz, ÇzÇk, ÇzDy , ÇzM, Dy, Tg, TgÇk, M, MDy, Ts, TsDy
 , TsTg, Stp olmak üzere 23 bitki türü bulunmaktadır. Bu biyoiklim katında sadece Mts 
görülmemektedir. En fazla %42,4’lük pay ile Stp ve %1’lik pay ile Çk bulunur. En az ise %0,1’lik pay ile 
ÇkDy, Tg ve TsDy bulunmaktadır. 
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Tablo 5. 

 Berit Dağları’nda bitki örtüsünün “P” değerine göre belirlenmiş biyoiklim katlarına göre dağılışı (%). 

“P” 

değerine 

göre 

biyoiklim 

katları 

Ar ArÇk ArÇz ArDy ArM ArTs Çk ÇKDy ÇkM ÇkTs Çz ÇzÇk 

Kurak 

B.K. 
2,6 0,1 - 4,3 1,3 6,6 1,0 - 3,9 8,5 0,1 - 

Yarı 

kurak 

B.K. 

4,5 2,4 0,3 1,2 3,6 3,7 11,0 0,1 6,3 6,0 4,9 0,2 

“P” 

değerine 

göre 

biyoiklim 

katları 

ÇzDy ÇzM Dy Tg TgÇk M MDy MTs Ts TsDy TsTg Stp 

Kurak 

B.K. 
0,5 0,1 0,1 0,4 0,2 5,3 - 1,1 3,7 - 4,7 55,5 

Yarı 

kurak 

B.K. 

0,7 2,5 0,5 0,1 0,2 2,4 3,1 - 3,2 0,1 0,6 42,4 

Çalışma alanında  “Q” değerinde göre biyoiklim katları iki düzeyde bulunmaktadır. Bunlar, yarı 
kurak alt Akdeniz biyoiklim katı ve yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katıdır. Yarı kurak alt Akdeniz 
biyoiklim katı toplam alanın %8,7’sinde görülürken, yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katı toplam alanın 
%91,3’ünde dağılışa sahiptir. Toplam alanın önemli bir bölümü yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim 
katındadır. 

“Q” değerine göre belirlenen biyoiklim katı geçişi ve değişimi güneybatıdan kuzeydoğu yönüne 
doğrudur. Berit Dağları’nı çevreleyen istasyonların “Q” değerine göre belirlenen biyoiklim katları şu 
şekildedir: Afşin, Elbistan ve Göksun yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katında, Kahramanmaraş az yağışlı 
Akdeniz biyoiklim katında yer alır (Tablo 6).  

Yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katında Ar, ArDy, ArM, ArTs, Çk, ÇkM, ÇkTs, Dy, M, MTs, Ts, TsTg, 
Stp olmak üzere 13 bitki türü bulunmaktadır. ArÇk, ArÇz, ÇkDy, Çz, ÇzÇk, ÇzDy, ÇzM, Tg, TgÇk, MDy, TsDy 
bulunmamaktadır. En fazla %44,9’luk pay ile Stp ve %17,8’lik pay ile M bulunmaktadır. En az %0,1’lik pay 
ile Dy bulunur. Yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katında bütün bitki türleri bulunmaktadır. En geniş alanlı 
dağılış %46,5’lik pay ile Stp ve %8,4’lük pay ile Çk bulunmaktadır. En geniş dağılışa sahip olan yarı kurak 
üst Akdeniz biyoiklim katı orman örtüsünün yoğunluğu ve çeşitliliği bakımından son derece zengindir.  

 

 

 

 

 



 

571 
 

 

Şekil 6. Berit Dağları’nın “Q” değerine göre biyoiklim katı haritası. 

 

Tablo 6.  

Berit Dağları’nda “Q” Değerine Göre İstasyonların Biyoiklim Katı. 

İstasyon M m M+m M-m Q “Q” değerine göre biyoiklim katları 

Afşin 31,0 -7,2 23,8 38,2 38,1 Yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katı 

Elbistan 32,3 -7,4 24,9 39,7 33,7 Yarı kurak alt Akdeniz biyoiklim katı 

Göksun 29,1 -7,5 21,6 36,6 56,4 Yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katı 

Kahramanmaraş 35,9 1,2 37,1 34,7 70,3 Az yağışlı Akdeniz biyoiklim katı 
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Tablo 7.  Berit Dağları’nda Bitki Örtüsünün  “Q” Değerine Göre Belirlenmiş Biyoiklim Katlarına Göre Dağılışı (%). 

“Q” değerine 

göre 

biyoiklim 

katları 

Ar ArÇk ArÇz ArDy ArM ArTs Çk ÇkDy ÇkM ÇkTs Çz ÇzÇk 

Yarı kurak alt 

Akdeniz 

biyoiklim katı 

0,7 - - 6,4 0,7 7,8 1,7 - 5,4 6,1 - - 

Yarı kurak üst 

Akdeniz 

biyoiklim katı 

4,2 1,8 0,2 1,8 3,0 4,4 8,4 0,1 5,5 7,1 3,6 0,2 

“Q” değerine 

göre 

biyoiklim 

katları 

ÇzDy ÇzM Dy Tg TgÇk M MDy MTs Ts TsDy TsTg Stp 

Yarı kurak alt 

Akdeniz 

biyoiklim katı 

- - 0,1 - - 17,8 - 3,7 2,2 - 2,5 44,9 

Yarı kurak üst 

Akdeniz 

biyoiklim katı  

0,7 1,9 0,4 0,2 0,2 1,9 2,3 0,1 3,5 0,1 1,9 46,5 

Sonuç 

İklim özellikleri bitki örtüsünün gelişim ve dağılışında önemli etkiye sahiptir. Bununla birlikte 
sıcaklık ve yağış bitki örtüsünün dağılışını etkileyen en önemli iklim elemanlarıdır.  

Herhangi bir alanda iklim ile bitki örtüsü arasındaki ilişkinin belirlenmesi, o sahanın floristik 
durumunun belirlenmesinde ve açıklanmasında büyük önem taşır. Bu çalışmada Berit Dağları’nın 
biyoiklim tipleri tanımlanarak, bitki örtüsünün biyoiklim katlarına göre göstermiş olduğu değişim 
saptanmıştır. Buna göre:  

-Toplam alanının yarısıma yakını (%47,5) orman örtüsü ile kaplı çalışma alanı yoğun 
sayılabilecek orman dokusuna sahiptir. 

-Dağ ekolojisine sahip olması ve farklı fitocoğrafik bölgeler arasında geçiş zonunda yer alması 
nedeniyle saha bitki örtüsü çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. 

-Çalışma alanında < 11 C⁰; 11,01-12 C⁰; 12,01-13 C⁰; 13,01> C⁰ olmak üzere 4 sıcaklık katı,  < 450 
mm; 450,01-500 mm; 500,01-550 mm; 550,01> mm olmak üzere 4 yağış katı saptanmıştır. Ayrıca  “P” 
değerine göre kurak biyoiklim katı ve yarı kurak biyoiklim katı; “Q” değerine göre ise yarı kurak alt 
Akdeniz biyoiklim katı ile yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katı tespit edilmiştir.  

-Bitki yoğunluğu ve çeşitliliği en fazla 11,01-12 C⁰ sıcaklık kuşağı; 500,01-550 mm yağış kuşağı, 
yarı kurak biyoiklim ve yarı kurak üst Akdeniz biyoiklim katlarında görülmektedir. Çalışmanın amacı, 
önemi, kuramsal çerçevesi gibi kısımlara yer verilmelidir.  
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ÖZET 

Araştırma sahası olan Babadağ ilçesi, Ege Bölgesi, Ege Bölümünde, Denizli ili batısında yer alır . Bu 
çalışmada, son seksen yıldır gündemden düşmeyen Babadağ heyelanının oluşum ve gelişim özellikleri ve 
çevresel etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Denizli ilinin yaklaşık 36 km batısında yer alan 
Babadağ yerleşmesi, Menderes Ovasının güney yamaçlarında, Babadağ’ın eteklerinde, derin vadilerin 
bulunduğu iki vadi arasındaki tepeler, sırtlar ve vadilerin yamaçlarında kurulmuştur. Babadağ 1941 yılından 
beri heyelan afet bölgesi olarak bilinmektedir. Özellikle ilçe merkezindeki Gündoğdu Mahallesi Bakanlar 
Kurulunun 06/02/2007 gün ve 11684 sayılı kararı ile “Afete Maruz Bölge” ilan edilmiştir. Araştırma 
sahasının jeomorfolojisi önemli ölçüde yörenin kaderini belirlemiştir. Heyelan kaynaklı sorunlar yüzünden 
Babadağ ilçe merkezi büyük zarar görmüş, telafisi mümkün olmayan sonuçların öngörülmesi nedeniyle 
önlemler alınmıştır. Bu çalışmada Babadağ heyelan alanı jeomorfolojik yöntemlerle ele alınacaktır. İnceleme 
sonucunda, bölgenin jeomorfolojik özelliklerinin ve heyelanların ilçenin büyümesini tam anlamıyla 
engellediği, heyelan riskinin devam ettiği tespit edilmiştir. Babadağ çevresinin, jeomorfolojik, tektonik, 
klimatik özellikleri başta olmak üzere diğer coğrafya koşulları heyelanlar için oldukça riskli bir ortam 
sağlamıştır. İlçedeki yükselti, eğim ve yağış değerlerinin yüksekliği, heyelana uygun Pliyosen gölsel kiltaşı, 
kumtaşı ve marn gibi kayaçların akarsular tarafından yarılması ile ortaya çıkan çok eğimli yamaçlar 
heyelan afetine zemin hazırlamıştır. Neotektonik dönemde oluşan faylara bağlı basamaklı ve eğimli 
topografya ve akarsuların güçlü relief enerjisi ile yatağını aşındırması, Büyük Menderes Ovası ile Babadağ 
arasındaki büyük yükselti farkı sahadaki heyelanların ana nedenleridir. Antropojenik ve doğal afetlerden 
olan heyelanların bir bölümü afet öncesi referansları ile kendini göstermektedir. Bu nedenle bazı 
heyelanların oluşumları önceden tahmin edilebilir, önleyici çalışmalarla olası zararlarının önüne geçilebilir. 
Babadağ’da uzun yıllar bilinen ve araştırılan heyelan olayına karşı yürütülen çalışmalar sonucunda Babadağ 
ilçe merkezinde bulunan Gündoğdu Mahallesinde yaklaşık 2000 kişi tahliye edilmiş, heyelan afet alanı olan 
mahalle yerleşime kapatılmıştır. Yerleşim alanında, halen devam etmekte olan heyelanların vahim sonuçları 
ön görülerek konutlar boşaltılmıştır. Olası büyük bir afetin vereceği zararların önüne geçilmiştir. Heyelan ve 
jeomorfolojinin kentsel gelişimi oldukça sınırladığı yörede turizm bir açılım veya çıkış noktası olabilir. 
Geleneksel ve modern dokuma tesislerinin hayat verdiği ilçe, güzel görünümlü tarihi evleri, dar sokakları, 
yüksek topografyası, akarsular arasında kalan oldukça eğimli yamaç evleri ve diğer yapıları, daha yüksekte 
ağaç sınırı üzerinde yükselen dağı, yaylaları ve ormanları ile turizm alanında değerlendirilebilecek 
potansiyele sahiptir. Jeoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi ilçenin kalkınma ve gelişimine büyük katkı 
sağlayacaktır. Yapılacak çalışmalarla, Babadağ ve çevresinin özellikle kültür ve doğa turizmine yönelik 
aktiviteler açısından öne çıkması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimler:  Doğal Afet, Babadağ (Denizli) Heyelanı, Dokumacılık, Kültür ve Doğa Turizmi.  

 

ABSTRACT 

BABADAĞ (DENİZLİ)’ LANDSLIDE AND ITS SURROUNDINGS EFFECTS 

Babadag district which is research area, is located in the west of Denizli province in Aegean part in 
Aegean region. In this study, it is aimed to examine the formation and development characteristics of the 
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Babadağ landslide that has not been on the agenda for the last eighty years, to present its environmental 
effects and solution suggestions. Babadağ settlement which is located about 36 km. from the western of the 
province of Denizli,  is located on the southern slopes of the Menderes basin, on the foothills of Babadağ which 
has deep valleys and  on the slopes of the valley, ridges and hills between the two valleys. Babadağ has been 
known as a disaster area since 1941. It was declared as ‘Disaster Zone’ with the decision of the Council of 
Ministers of the Gündoğdu Neighbourhood Council in the district center dated 06/02/2007 and numbered 
11684. The geomorphology of the research area significantly determined the fate of the region. Due to the 
problems caused by landslides, the center of Babadağ greatly damaged, the foreseeing consequences of 
irreparable results have led to the necessity to take measures. In this study, The landslide region of Babadag 
will be under debate by using geomorphological methods.  It is determined that the geomorphology and the 
landslide chracaters of the region have completely blocked the growth of the district and also landslide risk 
continues. The other geography conditions of the district of Babadağ, especially geomorphological, tectonic 
and the climate features, have provided quite risky conditions for landslides. The highness of the elevation-
slope-precipitation values in the district, the sloping slopes formed by the rivers, such as the lacustrine 
Pliocene claystone, sandstone and marl, have prepared the ground for landslides. The stepping topography of 
the faults in the neotectonic period and the strong relief energy of the rivers and the erosion of the slopes 
from the base section, and the major elevation difference between the Büyük Menderes Plain and Babadağ 
are the main causes of the landslides in the field. Some of the landslides which is from antropogenic and 
natural disasters, can be observed with pre-disaster references.  So the formation of some landslides can be 
predicted early and possible damages can be prevented by preventive actions.  As a result of the activities 
carried out against the landslide incident in Babadağ for many years, approximately 2000 were evacuated in 
Gündoğdu Neighbourhood and the disaster zone neighbourhood was closed to settlement.  Homes have been 
evacuated by predicting grave consequences of ongoing landslide in residential area.  It has been  prevented 
the damages of a possible big disaster. Tourism can be an expansion or a starting point in the region where 
geomorphology and landslide restrict urban development quietly. The district, where traditional and modern 
weaving facilities give life, has the potential to be considered as a tourism area with its beautiful looking 
historical houses, narrow streets, high topography, houses and other structures on highly inclined ridges 
between rivers, mountain and forests rising above the tree boundary. The evaluation of geotourism potential 
will contribute the development and the improvement of the district greatly. It is expected that Babadag and 
its neighbourhood will come into prominence in terms of activities intended for culture and nature tourism, 
particularly by the studies which will be made. 

Key Words: Natural Disaster, Babadağ (Denizli) Landslide, Weaving, Culture and Nature Tourism 

1. Giriş 

Bir yamaç eğimi boyunca kaya, moloz ve toprak gibi yamacı oluşturan malzemelerin hareketine 
heyelan denir (Varnes, 1958).  Heyelanlar, genel anlamı ile kütle hareketleri, jeolojik–jeomorfolojik 
klimatolojik–meteorolojik etken ve süreçler ile insanların çeşitli etkinliklerine bağlı olarak, yamaç 
dengesinin (stabilitesinin) bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 2002). Heyelanlar, yamaç 
şekillenmesinde önemli rol oynadığı gibi (Özdemir, 1996) can ve mal kayıplarına yol açan en yaygın doğal 
afetlerden birisidir. Zira Gökçe, Özden ve Demir (2008)’in AFAD bilgi envanterine göre, “ % 45’lik oran ile 
en çok görülen doğal afet türüdür”.  Yerleşim birimlerindeki yapı ve kamu tesisleri en çok % 55’lik oranla 
depremlerden, % 21’lik oranla heyelanlardan zarar görmüştür (Demir, 2018). Araştırma sahası ise 
ülkemizde heyelan afetinin yoğun olarak yaşandığı örnek sahalardan birisini teşkil etmektedir. 

Araştırma sahası olan Babadağ ilçesi, Ege Bölgesinde, Ege Bölümünde,  Denizli ili batısında yer 
alır. Doğusunda Denizli/ Merkezefendi,  batısında Aydın'a bağlı Karacasu İlçesi, kuzeyinde Sarayköy İlçesi, 
güneyinde ise Tavas İlçesi yer almaktadır. Babadağ, Büyük Menderes ovasından keskin bir şekilde 
yükselen Babadağ’ın  (2038 m) eğimli yamaçlarında kurulmuştur. Denizli İl Merkezine yaklaşık 36 km 
(30dk.- 45 dk.) uzaklıkta bulunan bir ilçedir (Şekil 1). Çalışma sahası olan Babadağ İlçe merkezi Menderes 
havzasının güney yamaçlarında, derin vadilerin bulunduğu iki vadi arasındaki tepe, sırtlar ve vadi 
yamaçlarında kurulmuştur. Üst Miyosen-Pliyosen gölsel birimlerini kesen aktif normal faylar basamaklı 
bir topografya oluşturmuştur. Babadağ zirvesinden Büyük Menderes nehrine yönelen birbirine paralel 
akarsuların yardığı arazide kesin ”V” vadiler ve sırtlar oluşmuştur (Şekil 1) 
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Şekil 1.  İnceleme alanını gösterir harita 

Araştırma sahası ve yakın çevresinin litolojik birimleri, Paleozoik şist, gnays, kuvarsşistler ve Üst 
Miyosen-Pliyosen marn, kumtaşı, çakıltaşı ve kiltaşlarıdır. Metamorfitleri üzerine Üst Miyosen-Pliyosen 
yaşlı Sazak formasyonu ait uyumsuz olarak gelmektedir. Sahasının en genç çökelleri Kuvaterner yaşlı 
Asartepe formasyonuna ait Kelleci çakıltaşı üyesi birimler oluşturmaktadır. Akarsu (1969:5), bu bölgedeki 
Neojen arazisini “heyelan sahası” olarak kabul etmektedir. Tahliyesi gerçekleştirilmiş olan Gündoğdu 
mahallesi de Pliyosen birimleri üzerinde bulunmaktadır.  

İlçede metamorfik kayaçlardan oluşan yer şekillerinde heyelan riski daha düşük iken, Neojen 
çökellerinin hakim olduğu alanlarda yüksektir. Bu alanlarda heyelanların meydana geldiği ve gelmeye de 
devam edeceği gözlenmiştir. İlçe merkezinde kumtaşı-marn-kil tabakalarının ardalandıkları fay 
zonlarındaki vadi yamaçlarında tabaka eğim yönü ile yamaç eğimlerinin aynı yönde olduğu yerlerde en 
yüksektir. Yataya ykın eğimde olduğu geniş alanların yamaçlarında derelere doğru kayma süreklidir. 
İlçedeki toplam alanın % 45,78’si yataya yakın eğimli Üst Miyosen-gölsel sedimentler üzerinde kurulu 
bulunması, yıllık yağış miktarının yüksekliği (907 mm) ve derin vadilerle çevrili yüksek, dar, oldukça 
eğimli bir sırttan ve v vadilerin varlığı, akarsuların yamaçları aşındırması ve yanal aşındırma heyelanın 
esas nedenleridir. 

İlçe merkezi sakinlerinin temel geçim kaynağını dokumacılık oluşturmaktadır.700 yıllık dokuma 
geçmişi bulunan ilçe, Denizli’yi bir tekstil üretim merkezi olarak anılmasını sağlarken, Denizli’yi de Dünya 
pazarında Türkiye’nin önemli bir tekstil merkezi olarak anılmasını sağlamıştır. Özellikle ilçede birçok 
dünya markasının çeşitli tekstil-konfeksiyon ürünleri fason olarak üretilmektedir. İlçenin dokumacılık 
sektöründe önem arz eden konumu ve dokumacılığa yönelik yapılmış olan yatırımların heder olacağı 
düşüncesiyle ilçenin aktif heyelan sahalarının nakil edilmesi hep geciktirilmiştir.  
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2. Materyal – Yöntem 

Öncelikle, çeşitli kurumlara ait kütüphanelerden konu ile ilgili farklı bilim dallarına ait kitaplar, 
tezler, makaleler, raporlar, dergiler, bültenler ve istatistikî veriler taranmıştır ve geniş bir literatüre 
ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmalardan ise bazılarından doğrudan faydalanılırken, bazılarından ise metot 
bakımından istifade edilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirilen arazi gözlemleri ile heyelan ve yöre ile 
ilgili veriler sağlanmıştır. 

 

Şekil 2. Çalışmanın Akış Şeması 

Çalışmada ait haritaların oluşturulması için Harita Genel Komutanlığından temin edilen 
1/100.000 ölçekli M21 Paftası ve 1/25.000 Ölçekli M 21-b3, b4, c1, c2 Topografya haritaları, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü temini sağlanan 1/100.000 ölçekli M21 paftasından yararlanılmıştır. Heyelan 
envanter haritasının oluşturulmasında, MTA Heyelan Web Portalında hizmete sunulan Yerbilimleri Harita 
Görüntüleyici ve Çizim Editöründen, ArcGIS 10.4.1 programından faydalanılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Babadağ’da Heyelana Neden Olan Etkenler 

Babadağ ilçesinin oldukça arızalı topoğrafyada yer alması “heyelan maruz bölge” haline getiren 
temel faktördür. Ayrıca, heyelanın ana sebepleri; gölsel Üst Miyosen-Pliyosen kiltaşı, kumtaşı ve marnların 
oluşturduğu kayaçlar, eğim değerlerinin yüksekliği,  Kuvaterner faylarının neden olduğu duraysızlık, 
ayrıca derelerin yamaçları yanal aşındırması ve ilçenin oldukça yüksek yağış (907 mm) almasının yol 
açtığı sıvılaşmalardır. 

Babadağ uzun yıllardır aktivitesi bilenen  “krip” adı verilen heyelan da akma sürekli fakat yavaş 
yavaş devam etmektedir. Söz konusu heyelanların temel nedeni zeminin yapısıdır. Babadağ ilçe 
merkezinin büyük bir bölümü kiltaşı ve marn gibi geçirimsiz tabakalar, ilçede ayrışma oranı yüksek bir 
heyelan malzemesi oluşturmaktadır. Düşük direnç özelliğine sahip olan marnların, hava ve su teması 
neticesinde kolay bir şekilde dağılmakta ve mekanik olarak parçalanmaktadır. Kil ise su ile kaygan özellik 
kazanmakta ve sahadaki yüksek yağış 907 mm ile de doygun duruma gelerek akışa geçerek, kendisi ve 
üzerindeki birimleri kaydırmasıdır. 
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Foto 1. Babadağ ilçesi mezarlık arkasında vadiye eğimli kumtaşı-marn-kil ardalanması krip 
oluşumuna devamında heyelana almıştır 

Babadağ’da zeminin litolojik durumu, eğim ve dereler çalışma sahasının heyelanları üzerinde 
birlikte önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Gökdere’nin sol yamacında yer alan Gündoğdu 
Mahallesindeki tabakların gökdereye doğru 140- 250 arasında GD ’ya doğru olan eğimi bu bölgedeki 
heyelanların oluşumunda etkilidir. Ayrıca derelerin derine ve yanal aşındırmasının sürmesi, Gökdere ve 
Babadağ vadilerinde, yamaçlardaki heyelanları gençleştirmektedir. Çalışma sahasındaki derelerin derine 
aşındırmasıyla “V” şekilli vadi yamaçları belirginleşerek eğimli yamaçlar oluşturmuş ayrıca dereler yanal 
aşındırma yaparak ve yamaçları alttan oyarak yamaçların stabilitesini bozmaktadır. 

Araştırma sahası, Denizli’nin de yer aldığı çöküntü havzasını sınırlayan KB-GD doğrultulu fay ve 
fay segmentlerinin oluşturduğu,  son derece hareketli bir tektonik yapı üzerindedir. Tektonik yapısının 
hareketli olması, faya yakın olan sahalarda deformeleri artırmakta ve zemini oluşturan malzemeleri de 
zayıflatmaktadır. Ayrıca ilkbahar ve kış mevsimlerinde aktif olan babadağ fayının tetikleyebileceği 
depremler, heyelanlara yol açabilecektir. 

3.2. Heyelanların Babadağ İlçesine Etkileri 

Babadağ ve yakın çevresindeki heyelanların paleocoğrafyası tam olarak bilinmemektedir. Ancak 
ilçede 1941 yılında meydana gelen büyük yangın sonrasında yöre, yerbilimciler başta olmak üzere farklı 
disiplinlerden birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Araştırmacılar, ilçede gerçekleştirdikleri arazi 
çalışmaları neticesinde ise çok sayıda heyelanın varlığını görmüşler ve ilçedeki Gündoğdu mahallesinin 
taşınmasını (o tarihte belde)  belirten birçok araştırma raporlarına yer vermişlerdir. İlçe 1941 yılından 
beri kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olarak ele alınmış ve etütler, projeler yapılmıştır. 

Babadağ’da yaklaşık 78 yıllık bir geçmişi bulunan heyelanın gerçekleşmesi muhtemel etkilerinden 
dolayı, aktif heyelanların görüldüğü sahaların boşaltılarak nakledilmesi sürekli belirtilmiştir. Taşınmanın 
gerçekleşeceği yer olarak da zaman içerisinde Göveçlik, Sarayköy (Temlik Mevkii) gibi yerleşmeler 
raporlar edilmiştir ancak sonuç alınamamıştır. Çünkü yerel yönetimler ve yöre halkı taşınmaya razı 
olamamıştır. Heyelan etkisinin bulunduğu sahalarda ise ağaçlandırma çalışmaları, yağmur sularının ve 
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kanalizasyon sularının kontrol altına alınması ve istinat duvarları gibi çeşitli önlemler alınmış yerleşmeler 
devam etmiştir. 

2000 yılında hem yerel yönetim, hem Pamukkale-Hacettepe-Nihon-Tokai (Japonya) Üniversiteleri 
tarafından başlatılan çalışma ile, bölgenin heyelan açısından ne kadar tehlikeli bir konumda bulunduğu 
tespit edilerek ortak bir proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında meteorolojik veriler, yer değiştirme, 
akustik emisyon sayıları, yeraltı suyu seviye değişimleri, kuyu içi deformasyon ölçümü, yerinde 
geçirgenlik ve sızma, dokuma tezgahlarının dinamik etkisini incelemek için yerinde ivme ölçümleri 
yapılmıştır. Araziden alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleriyle de kumtaşı ve marn 
birimlerinin jeomekanik özellikleri incelenmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda da Gündoğdu 
mahallesinde çatlak ve oturma yerleri belirlenerek heyelanın krip+düzlemsel türü kayma şeklinde 
seyrettiği tespit edilmiş ve sınırları da yaklaşık olarak çizilmiştir. Krip türü heyelanın gözlem 
istasyonlarında yapılan lazerli yer değiştirme ölçümlerine göre yıllık kayma hızı yılda 4-14 cm arasında 
değişerek yaklaşık 1.417.500 m3 lük heyelan kütlesinin Gökdereye doğru kaydığı tespit edilmiştir (Altaylı, 
Şeren, İleri ve Yılmaz 2006; Çomut, 2016). 

 

 

Foto 2. Babadağ İlçesinin Google Earth Heyelan Alanın Görüntüsü 

Üniversitelerin Ortak Araştırma Raporuna istinaden Valiliğin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) ön 
raporu ile 2004 yılında resmi süreç yeniden başlamıştır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca 
(Altaylı vd., 2006) yerinde inceleme ve etüt yapılmıştır. 19.9.2006 tarihli Jeolojik Etüt Raporuna göre 
heyelanın önlenemeyeceği belirtilerek, afete maruz alan sınırları tespit edilmiştir. Afetzede ailelerin 
nakledilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine 7269 sayılı Afet Kanunun 1. maddesine göre 
muhtemel heyelan afeti için Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca 24.11.2006 gün ve 52/20407 sayılı olur ile 
“Genel Hayata Etkilik Oluru” alınmıştır. Böylece Afet Kanunu kapsamında afetzedelerin nakledilmeleri 
kesinleşmiştir (Çomut, 2016; Kayıhan, Demirci ve Etiz, 2007). Aynı kanunun 2. maddesi uyarınca 
heyelanın etkilediği alan Bakanlar Kurulunun 6.02.2007 tarih ve 11684 sayılı kararı ile “Afete Maruz 
Bölge” ilan edilmiştir. Böylece 94.350 m2 lik bu bölgede yapılaşma ve iskân yasağı getirilmiştir. 14. 
Maddeye göre de heyelandan etkilenerek hasar gören tehlikeli konutlar Kaymakamlık ve Belediye 
tarafından yıktırılacaktır (Kayıhan, Demirci ve Etiz, 2007:409). 

Afete maruz bölgede 452 konut, 145 işyeri ve 19 resmi yapının bulunduğu belirtilmiş, afetzede 
ailelerin nakledilmesinin gerektiği vurgulanmıştır (Altaylı vd., 2006).  Hem kamu kuruluşlarınca, hem de 
akademisyenlerce ilçedeki heyelanların olası sonuçları yöre halkı ve ilçenin idari yetkilileriyle 
paylaşılmıştır. Gündoğdu mahallesinde heyelanın etkisi altında kalan konut ve işyerlerine karşı 
alınabilecek önlemlerin yetersiz kaldığına ve afete karşı korunmanın mümkün olmadığı belirtilerek, can 
ve mal güvenliği açısından nakillerinin zorunluluk olduğu ifade edilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar ve 
değerlendirmelerin akabinde 2007 yılında alınan “Afete Maruz Bölge” kararıyla Babadağ- Gündoğdu 
mahallesi aktif heyelanların sebebiyle yapılaşmaya kapatılarak tahliye süreci başlatılmıştır.  

2007 yılında “Afete Maruz Bölge” ilan edilmiş olmasına rağmen işyerlerinin ve konutların 
tamamının yıkımı ve tahliye işlemleri 2014 yılında son bulmuştur.  
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Foto 3 a. Gündoğdu Mahallesinin boşaltılmadan önceki durumu, b. Gündoğdu Mahallesinin nakil 
işlemlerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkan durumu 

Babadağ ilçesi hudutları içerisinde  arazinin oldukça eğimli, parçalı, yamaç olması ve heyelan 
riskinin yüksekliğinden dolayı afetzedelerin yerleştirilebileceği uygun herhangi bir alan bulunamamıştır. 
Bu sebeple afetzedeler için Denizli iline 10  km, Babadağ ilçesine 25 km uzaklıktaki  bulunan Karahasanlı 
Mahallesi uygun görülmüştür.  Yer seçiminde özellikle 700 yıllık dokuma geçmişi bulunan Babadağ’daki 
mesleğin devam ettirilmesi ve halkın temel geçim kaynağını sağladığı ilçedeki dokuma atölyelerine 
yakınlığı göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Foto 4. Babadağ İlçesi Gündoğdu Mahallesindeki Afetzedelerin Naklinin gerçekleştirildiği Babadağ 
TOKİ Afet Konutları 

Gündoğdu mahallesindeki afetzedeler Denizli ilinin 10 km KB’sında TOKİ tarafından 
Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Mahallesi’nde 406 konut, 102 iş yeri inşa edilmiştir. Babadağ TOKİ 
konutlarına güvenli bir alanda, bir afet olayından etkilenmeden yaşamlarının devam ettirilmesi 
sağlanmıştır (Foto 4). 

Babadağ ilçesinin en büyük problemlerinden birini, düz arazinin az olmasıdır.  İlçenin fiziki 
coğrafya özellikleri arazi kullanımını sınırlarken burada yapılabilecek hizmetlerin maliyetini 
artırmaktadır. Oluşan heyelan ve devam eden heyelan riski sebebiyle boşaltılan mahalle alanı halkın daha 
kaliteli zaman geçirebileceği modern bir ilçe meydanına dönüştürülmüştür. 
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Foto 5. Heyelan sebebiyle boşaltılan Gündoğdu Mahallesi, kamulaştırılarak halkın sosyal aktivite 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla projelendirilmiştir (Anonim, 2017) 

2018 yılı itibariyle Gündoğdu Mahallesi’nde Babadağ’ın sosyal ve ticareti hayatına canlılık 
getirmek ve de Babadağ turizmine geliştirmek maksadıyla “Babadağ Meydan Projesi” ile ilçe meydanının 
modern ve şehirci park alanına dönüştürülmesi projelendirilmiştir. 

 

Foto 6. Heyelan alanı olan Gündoğdu Mahallesi, çeşitli etkinlik, tören ve kutlamaların yapılabildiği 
ilçe meydanına dönüştürülmüş ve dönüştürme çalışmaları halen de sürmektedir 

Babadağ ilçe merkezi güney kesimi ve yaylalar, Prekambriyen ve Paleozoyik yaşlı metamorfik 
kayaçlar üzerine kuruludur. Bu birimler üzerinde önemli deformasyonlar görülememekle beraber heyelan 
için büyük bir risk taşımamaktadır. Buna karşın, Neojen yaşlı kuzey kesimler de güney batı istikameti 
yönünde aktif heyelanlar görülmektedir. Neojen birimlerinin bulunduğu yamaçların etek kısmı, dereler 
tarafından aşındırılmakta ve bu süreç ise aşındırma ve kayma (krip) döngüsü içerisinde devam 
etmektedir. 

Aktif babadağ fayına paralel olarak gelişmiş normal faylar, kil ve marn mineralleri ile dolu olması 
zemindeki deformasyonların oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Çalışma sahasında heyelanların en 
yoğun görüldüğü kesim Ahıllı deresi ile Gök dere ve Babadağ deresi arasındaki sahalardır. Bu saha da aynı 
zamanda Sarayköy- Babadağ yolu bulunmaktadır ve bu güzergâh devamlı olarak heyelan riskinin etkisi 
altındadır. Söz konusu riske yönelik yerel yönetimler, Babadağ-Sarayköy güzergâhına istinat duvarları 
örerek önlemler alınmıştır. 
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Foto 7. Babadağ-Sarayköy yolunda görülen istinat duvarları 

Babadağ ilçesinin geçmişte meydana gelen heyelanları hakkında bilgi edinmek maksadıyla 
üretilen heyelan envanter haritası, ilçedeki eski ve halen aktivesini sürdüren heyelanlar görülmektedir. 
Söz konusu harita mevcut heyelanları gösterdiği gibi gelecekteki olası heyelanlar için de riskli alanları 
göstermektedir. Nitekim araştırma sahasına yönelik arazi çalışmalarında görülen Neojen arazisindeki 
çatlaklar, çökmeler, yarıklar ve kabarmalar, sokaklar ve yollarda daralmalar, ağaç, enerji nakil hatları ve 
çeşitli yapılardaki bükülme ve eğilmeler, heyelanların halen aktivesini devamı ettiğini göstermektedir. 
Babadağ heyelan envanter haritasından da görüleceğe üzere ilçedeki heyelanlara karşı yerinde ve 
zamanında alınan tedbirler, can ve mal güvenliği açısından ne denli önemli olduğunun somut bir kanıtı 
oluşturmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Denizli/Babadağ Heyelan Envanteri Haritası 

Heyelanlar doğal afetler olmalarına karşılık doğada gözlemlenebilir ve çoğu zaman oluşumunun 
önceden tahmin edilip, önlenebilir olması nedeniyle diğer doğal afetlerden ayrılmaktadır (Kesici ve 
Sönmez 2012:209). Günümüzde bunun en güzel örneği ise Denizli/Babadağ ilçesi teşkil eder. Babadağ 
uzun yıllar varlığından haberdar olunan heyelan olayına karşı yürütülen çalışmalar sonuca ulaştırılmıştır. 
Gündoğdu Mahallesinde yaklaşık 2000 kişi büyük heyelan olayı yaşanmadan tahliye edilerek, mahalle 
yerleşime kapatılmıştır. Bu bakımdan Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesi Dünya’da sayılı örneği olan 
Türkiye’de ise ilk olma özelliğini taşıyan bir yerleşim olarak, halen devem etmekte olan heyelanın 
gerçekleştirebileceği vahim sonuçları ön görülerek, halkın can ve mal güvenliğini tehlike altına girmeden 
tüm çalışmalar tamamlanarak, tahliyesinin sağlanması açısından güzel bir örneği teşkil etmektedir.   

Sonuç 

Bu çalışma ile Denizli İli Babadağ İlçesi'nde, uzun yılardır varlığını sürdüren ve yaklaşık olarak 78 
yıldan bu yana çeşitli mühendislik çalışmaları yapılan Babadağ heyelanlarının nedenleri, dağılışları ve 
çevresel etkiler ortaya konmuştur. Babadağ heyelanını ülkemizdeki diğer heyelanlardan ayıran temel 
özellik; eteklere kurulu, 2000 kişinin ikamet ettiği mahalle de heyelanın vahim sonuçları ön görülerek 
tahliyesinin gerçekleştirilmesi ve mahalle sakinlerinin riskli alanlardan uzaklaştırılarak çözüme kavuşmuş 
olmasıdır. Nitekim çözümün başlangıcın da ilk olarak sorunun varlığının kabul edilmesi açısından da 
önem arz etmektedir. 

Babadağ ilçesinin jeomorfolojik, jeolojik ve klimatik özellikleri heyelanların oluşumuna uygun 
ortam sunmaktadır. Zira zeminin litolojik durumu, eğim ve dereler çalışma sahasının heyelanları üzerinde 
birlikte önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Babadağ ilçesindeki derelerin, (Babadağ-
Gökdere-Ahıllı-Kocakavak-Kuzguncuk) alt yamaç aşındırmaları, yamaç dengesini (stabilitesi) bozmasının 
yanı sıra ilçedeki yüksek yağış miktarı (907 mm) ile vadi yamaçlardaki heyelanları gençleştirmektedir. 
Eğim değerinin yüksek olduğu ilçede kil katmanlarının su ile doygun bulunması bu saha da heyelanların 
önlenmesini imkânsızlaştırmaktadır.  
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Günümüzde ilçede de halan aktivitesini sürdüren heyelanlara; akma, kayma, sürünme ve çökme 
şekillerinde rastlanmaktadır. Afete maruz bölge Gündoğdu Mahallesi dışında vadi yamaçlarında büyüklü-
küçüklü eski ve yeni heyelanlar bulunmaktadır.  

Babadağ’da heyelanın sebep olduğu çeşitli sorunlar yaşamı zorlaştırmış ve önlem alınma 
zorunluğunu doğurmuştur. Dünya ve ülkemizde de nadir rastlanan fakat aslında bir zorunluluk barındıran 
tahliye işlemleri ile tamamlanmıştır. Heyelana maruz bölge olan Gündoğdu Mahallesi yapılaşmaya 
kapatılmış, afetzedeler ise Denizli’nin 10 km KB’sında TOKİ tarafından Merkezefendi İlçesi Karahasanlı 
Mahallesi'ne yaptırılan Babadağ konutlarına yerleştirilmiştir.  

Uzun yıllardır aktivesi bilinen Babadağ ilçesindeki aktif heyelan sahaları jeopark olarak 
değerlendirilebilir. Yöresel kalkınmanın jeoturizm vasıtasıyla gerçekleştirebilme fırsatı bulunmaktadır. 
Özellikle araştırma sahası turizme yönelik doğaseverler ve bilim insanları için özel bir ilgi odağı 
oluşturabilir. Nitekim gerekli çalışmalar ve çevre düzenlemeleri ile heyelanın etkileri ve korunmaları arazi 
gezileri kapsamında canlı olarak gösterilebilme imkânı sunmaktadır.  

Günümüzde heyelan afetinin izlenmesi ve etki alanının belirlenmesi, heyelanın ön kestirimi için 
yapılan planlama çalışmaları, vahim sonuçlarla karşılaşılmaması hususunda oldukça önemlidir. Planlama 
çalışmaları, ülkemizin kısa mesafelerde değişen fiziki coğrafya özelliklerinin dikkate alınması açısından 
yöresel-yerel planlama çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle de doğal ortam özelliklerini bir bütün olarak 
algılayan, insan ve doğal ortam arasındaki ilişkinin analiz ve sentezine araştırmalar sorunlara daha doğru 
çözümler getirecektir. 

Katkı ve Teşekkür 

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir. Proje No: 
17.SOS.BİL.14” 

Kaynakça 
Akarsu, İ. (1969). Ege Bölgesinin (Babadağ ve Civarı) Jeolojisi. TJK Bülteni, 1/2, 1-7, Ankara. Ankara.  

Altaylı, K., Şeren, İ. İleri, N. ve Yılmaz, S. (2006). Babadağ İlçesi Gündoğdu   Mahallesi Jeolojik Etüt Raporu. 

Ankara: Afet İşleri Genel Müdürlüğü. 

Anonim. (2017). Denizli Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli. 

Binal, A. ve Ercanoğlu, M. (2010). Assessment of Rockfall Potential in the Kula (Manisa, Turkey) Geopark 

Region. Environ Earth Sci 61, 1361–1373. 

Çelik, S. B. (2012). Babadağ (Denizli) İlçesindeki Yamaç Duraysızlığının Çok Parametreli İzleme Teknikleri, 

Fiziksel Model Deneyleri ve Matematiksel Yöntemlerle İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

Çomut, F. C. (2016). Farklı Yeryüzü Özelliklerinde İleri Insar Teknikleri Kullanılarak Yüzey 

Deformasyonlarının Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.  

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre. (2011). 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3. 

Gökçe, O., Özden, Ş. ve Demir, A. (2008). Türkiye’de afetlerin mekânsal ve istatistiksel dağılımı, Afet 

bilgileri envanteri. Ankara: T.C Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü. 



 
 

584 
 

Kayıhan, K., Demirci, R. ve Etiz, A. (2007). Babadağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi Heyelan Afeti Uygulaması ve 

Yasal Süreç. TMMOB Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 405 -412 

Kesici, Ö.ve Sönmez, M. E. (2012). 30 Ocak 2010 Tepecik Köyü (Adıyaman) Heyelanı, Doğu Coğrafya 

Dergisi, 17 (27).  

Kumsar, H., Aydan, Ö., Tano, H., Çelik, S. B. ve Ulusay, R. (2017). Kentleşme Sürecinde Uzun Süreli 

Heyelanların Çok Parametreli Sistemlerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Babadağ-Gündoğdu 

(Denizli) Heyelanı. Yer Mühendisliği, 9, 12-20.  

MTA. Heyelan Envanter Verileri. Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve 

ÇizimEditörü.10Ekim2018,http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx. 

Önay, T.S. (1946). Babadağ Civarı Göçüntüleri. MTA dergisi, Sayı 36, 300-304. 

Özdemir, M.A. (1996). Elazığ, Kurt Dere Vadisinde Tarımsal Arazilere Zarar Veren Heyelanlar. Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 195-209. 

Özpınar, Y. Köseoğlu, M. Çobanoğlu, İ. Sabaz, Ü. ve Ok, R. (1999a). Babadağ (Denizli) İlçe Merkezi 

Gündoğdu Heyelanı. 1. Babadağ Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabı, 39-53.  

Özpınar, Y. Köseoğlu, M. Çobanoğlu, İ. Sabaz, Ü. ve Ok, R. (1999b). Babadağ ve Yakın Çevresindeki Kitle 

Hareketleri ve Bunların Sınıflandırılması. 1. Babadağ Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabı, 23-39. 

Öztürk, K. (2002). Heyelanlar ve Türkiye’ye Etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 35–50. 

Varnes, D. J. (1958). Landslide Types and Processes. Highway Research Board Special Report, (29). 

Paü Haber. 09 Kasım 2018, http://haber.pau.edu.tr/tr/Haber/prof-dr-kumsar-ve-ekibinin-uluslararasi-

duzeydeki-projesi-2000-kisinin-hayatini-kurtardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx
http://haber.pau.edu.tr/tr/Haber/prof-dr-kumsar-ve-ekibinin-uluslararasi-duzeydeki-projesi-2000-kisinin-hayatini-kurtardi
http://haber.pau.edu.tr/tr/Haber/prof-dr-kumsar-ve-ekibinin-uluslararasi-duzeydeki-projesi-2000-kisinin-hayatini-kurtardi


 

585 
 

 

24 OCAK 2019’DA ANTALYA-KUMLUCA YAYLA YOLUNDA MEYDANA GELEN HEYELAN OLAYI 
VE BEŞERİ ETKİLERİ 

 

Doç. Dr. Cemali SARI Akdeniz Üniversitesi 

Öğretmen Cihan ŞEN İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi, cihancografya@gmail.com. 

 

Özet 

Kütle hareketleri ve özelde heyelanlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğal afet olarak 
maddi ve manevi birçok zarara yol açmaktadır. Bu olayların yaşanmasında fiziki faktörler kadar başta yol 
yapımı gibi beşeri faktörlerde önemli bir rol oynamaktadır. Antalya’nın batısında yer alan Antalya-
Altınyaka-Kumluca yayla yolunda kış ve ilkbahar aylarında heyelan olaylarına sıkça rastlanılmaktadır. Bu 
araştırmada özellikle Antalya-Altınyaka-Kumluca yayla yolunda 24 Ocak 2019 meydana gelen heyelan 
olayının nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda uzun süre yolun ulaşıma 
kapanmasına neden olan heyelan olayının yakın çevredeki yerleşim birimlerine etkisi incelenmiştir. 
Araştırmada başlangıçta literatür taraması yapılmış sonrasında, heyelanın olduğu sahada arazi çalışması 
yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi uygulanarak heyelandan etkilenen yöre insanları ile yüz yüze görüşme 
yapılmıştır. Bu amaçla Antalya’nın batısında yer alan çalışma sahasında topoğrafik yapı, kayaç ve toprak 
yapısı ile yolun geçtiği sahanın beşeri özellikleri araştırılmıştır.  Araştırma sahasının jeoloji haritası, doğal 
afet risk haritası ile arazideki gözlemler bir araya getirilmek suretiyle toprak kayması ve heyelanların 
sebepleri ortaya konulmuştur. Ayrıca Antalya meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık ve yağış grafiği 
oluşturularak heyelan olaylarının aktif olduğu dönem ile yağışın fazla olduğu dönem arasında bağlantı 
kurulmuştur. MGM 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan 2018-2019 kış sezonuna ait alansal yağış dağılışına 
bakıldığında görülen eksterm yağışlar ile araştırma alanındaki heyelan olayı arasında bağlantı dikkat 
çekicidir. Bunun yanında yol yapımı sırasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ve yol güzergâhı ile 
heyelan riski taşıyan arazi arasındaki örtüşme durumu değerlendirilmiştir. Heyelan olayının görüldüğü yer 
değişik açılardan fotoğraflanmıştır. Saha topoğrafik olarak engebeli, kayaç yapısı olarak peridodit-serpantin 
ve toprak yapısı olarak ta yeşil renkli killi topraklar bulunmaktadır. İklimsel olarak yağışın büyük bir kısmını 
kış aylarında alan sahada yol yapımından kaynaklanan arazi eğiminin bozulması sonucu heyelanlar 
görülmektedir. Özellikle 2018-2019 kış sezonunda görülen aşırı yağışlar ile killi toprağın suya doygun hale 
gelmesiyle heyelanın büyüklüğü ve etkisi artmıştır. Heyelan sahasında iki adet ev bulunduğu yerden aşağıya 
doğru kaymış, bir evinde bir bölümünde çökme meydana gelmiştir. 24 Ocak 2019 tarihi itibariyle yol ulaşıma 
kapanmış olup Mayıs ayının ortalarında tekrar ulaşıma açılmıştır. Oluşan doğal afet sonucunda yol 
kenarındaki bazı evlerin kullanılamaz hale gelmiş bunun yanında yolunda uzun süre trafiğe kapatılması ile 
yöre halkı maddi zarara uğramıştır. Sonuç olarak yol güzergâhının heyelana hassas saha olmasından dolayı 
yol güzergâhının seçimine dikkat edilmeli ve yol yapımı sırasında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Aynı zamanda heyelan riski taşıyan yerlerde konut yapılırken zemin etüdü yapılmalı ve temelin sağlam 
olmasına dikkat edilmelidir. 

 Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Doğal Afet, Heyelan, Altınyaka Yolu, Antalya. 

 

 

 

 



 
 

586 
 

THE LANDSLIDE INCIDENT ON ANTALYA-KUMLUCA PLATEAU ROAD ON THE 24TH OF 
JANUARY 2019 AND ITS HUMAN EFFECTS 

Abstract 

Mass movements and landslides in particular cause many material and spiritual damages all over 
the world as well as natural disasters in Turkey. In addition to physical factors, human factors such as road 
constuction play an important role in these events.Landslide incidents are freguently ancountered in winter 
and spring months on Antalya-Altınyaka-Kumluca plateau road in the western part of Antalya. In this 
research, especially the reasons of the landslide that occurred on Antalya-Altınyaka-Kumluca plateau road 
on the 24th of January, 2019 and the solution suggestions were emphasized. At the same time, the effect of the 
event to the nearby settlements that caused the road to be closed for a long time was examined. In the 
resarch, the literature scan was initially done and then a field study was contucted in the lanslide area. 
Qualitive research method was Applied and face to face interviews were conducted with the local people 
effected by landslides. For this purpose, in the study area located in the west of Antalya, the topographic 
structure, rock and soil structure and the human characteristics of the area where the road passes were 
investigated. The geological map of the research area, the natural disaster risk map and map and 
observations in the field where brought together and causes of landslides were revealed. In addition, 
temperature and Precipitation graph of the Antalya meteorological station was created and a connection 
was established betwen the period when the landslide events were active and the period when the rainfall 
was high. When the Spatial Precipitation distribution of the 2018-2019  winter season obtained from MGM 
4th Regional Directorate is examined, the connection between Extreme rainfall and landslide incident in the 
research area is remarkable. In addition, whether the necessary precautions were taken during the 
consruction of the road and the overlap between the road route and the lands bearing the risk of lindslides 
were evaluated. The land slide was photographed from different angles. According to the observations and 
investigations in the field, the area has topographic hilly, peridotite-serpantine as rock structure and green 
clayey soil structure. Landslides are seen as a result of deterioration of the land scope caused by road 
construction in the field which receives a large part of the precipititation in winter. Especially in the winter 
season of 2018-2019,the size and effect of the landslide increased with the heavy rainfall and the saturation 
of clay soil. Two houses in the field have slipped down and there is a collapse in one part of the house. As of 
the 24th of January 2019 the road was closed for transportation and reopened in mid-May. Therefore, the 
local people suffered financial damage as a result of both the roadside houses became unusable and the road 
was closed for a long time. As a result, due to the fact that the road route is sensitive to landslides, the choice 
of the road route should be considered and necessary precautions should be taken during road consruction. 
At the same time, ground surveys should be carred out and the foundation should be sound when building 
houses in landslide risks. 
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Giriş 

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Kütle hareketleri ve özelde heyelanlar Türkiye’de doğal afet olarak maddi ve manevi birçok 
zarara yol açmaktadır. Bu olayların yaşanmasında fiziki faktörler kadar yol yapımı gibi beşeri faktörlerde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Heyelanlar; jeoloji, topografya ve iklim gibi özelliklerin uygun şartlar oluşturduğu alanlarda, 
yamaç duyarlılığının bozulması ile alttaki hareketsiz tabakadan kopan, kayalardan, döküntü örtüsü 
(moloz) ve topraktan (Killi toprak) oluşmuş malzemenin hızlı bir şekilde eğim doğrultusunda hareket edip 
yer değiştirmesi olayı olarak ifade edilmiştir (Erinç, 2000). Heyelanı doğuran esas sebebin yerçekimi 
olduğunu biliyoruz. Arazinin eğimli olması, kayaç yapısı, toprağın killi olması yanında özellikle yağışlı 
geçen kış döneminde toprağın suya doygun hale gelmesi önemli bir etkendir. Ancak heyelanı oluşturan 
doğal nedenlerin yanında beşeri faaliyetlerin etkisi de önemli bir faktör olarak kaşımıza çıkmaktadır.  

Dönemli yağışlı subtropikal bir iklime sahip olan Anadolu'da, kurak mevsimde ya da eski 
evrelerde oluşmuş yamaç materyalinin yağışlı dönemde harekete geçmesi sonucu meydana gelen 
heyelanlar, ülke yüzölçümüne oranla geniş alanlar kaplamasa bile, belirli noktalarda önemli zararlara yol 
açan, etkin morfodinamik süreçlerden bir diğeridir. Heyelanların hareketlenmesinde insanların yeterince 
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dikkatli davranmadan yaptıkları inşaat faaliyetinin, yani olumsuz beşeri etkilerinde önemli bir payı vardır 
(Erol, 1989: 72). 

Heyelanlar, ülkemiz genelinde yaygın olarak meydana gelen, çoğu zaman önemli miktarda can ve 
mal kayıplarına neden olan doğal afetler arasında yer almaktadır. Özellikle önemli miktarda sermaye 
gerektiren altyapı ve mühendislik çalışmalarında heyelan faktörünün mutlaka göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek risk taşıyan heyelan sahalarında barajlar, yollar, 
tüneller ve yerleşim alanları gibi yüksek maliyet gerektiren işlerde ciddi zararlar meydana gelebilmekte 
ve yeniden yapım/onarım maliyeti ile can kayıpları artmaktadır. Heyelan sonucu meydana gelen 
zararların azaltılması ise heyelan risk alanlarının belirlenerek önceden önlem alınmasıyla mümkündür 
(Kesici ve Sönmez, 2012: 210).  

Heyelanların oluşum sebepleri açısından bakıldığında araştırma sahasında yukarıda sayılan 
bütün faktörleri Antalya-Altınyaka-Kumluca Karayolunda bir arada görmek mümkündür. Bu güzergah, 
2000 yılında sahil yolundaki yoğunluğu azaltmak için alternatif olarak genişletilen ve asfaltlanan bir 
yoldur. Antalya’dan itibaren Kumluca ilçesine varıncaya kadar dağlık ve engebeli bir araziye sahip olan yol 
güzergâhı boyunca değişik çap ve etkiye sahip birçok heyelan olmaktadır. Kayaç ve toprak yapısının 
yanında yağışın büyük bir kısmının düştüğü kış aylarında bu yol güzergâhında heyelan ve toprak 
kaymalarına sıkça rastlıyor. Bu araştırmada özellikle Antalya-Kumluca yayla yolunda 24 Ocak 2019’da 
meydana gelen heyelanın nedenleri, insan yaşamına etkisi ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Yeri ve Sınırları 

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi, Antalya Bölümü sınırları içerisinde kalan araştırma alanı Antalya’nın 
batısında Beydağları olarak bilinen dağ sıraları arasında kalan Sarıçınar dağının batı yamaçlarında yer 
almaktadır. Bu nedenle Antalya-Kumluca Yayla yolunun Hisarçandır-Üçoluk arasında kalan bölümde 24 
Ocak 2019 yılında meydana gelen heyelan ve ardından oluşan kaya düşmesi üzerinde durularak alan 
sınırlaması bu çerçevede yapılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Araştırma Alanının Lokasyon Haritası 

 

Araştırma Alanının Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Araştırma alanı topografya açısından engebeli bir yapıya sahip olup, deniz seviyesinden 900 m ile 
1400 m rakımları arasında yer almaktadır. Jeolojik olarak Antalya Napları olarak adlandırılan formasyon 
ile Beydağları formasyonları arasında yer almaktadır. Yaygın kayaç türü mezozoik kireç taşı ve killi-kireçli 
şistlerden oluşmaktadır.  

Antalya-Kumluca arasında çoğunlukla kırmızı Akdeniz toprakları (Terra Rossa) ile kırmızı-
kahverengi Akdeniz toprakları hâkimdir. Geri kalan önemli toprak tipleri kahverengi orman toprağı ile 
yamaç kesimlerde görülen kolüvyal topraklardır. Bitki örtüsü düşük rakımlarda kızılçam ağırlıklı olmakla 
birlikte bazı alanlarda servilere rastlanmaktadır. Maki türlerinin kızılçamın tahrip edildiği alanlarda 
yaygın olduğu görülmektedir. Araştırma alanının yüksek rakımlı yamaçlarında karaçam, sedir ve ardıç 
ağaçları hâkim türler olarak karşımıza çıkmaktadır (Atalay, 2008, s.651-656).  

İklim özellikleri olarak Akdeniz ikliminin sahil kesimine göre kışları daha soğuk ve kar yağışlı, 
yazları daha serin ve aynı zamanda kurak geçmektedir. Sarıçınar dağının yüksek kesimlerinden kaynağını 
alan birçok küçük dere bulunmaktadır. Ancak bu dereler kış ve ilkbaharda yağışlar ve kar erimeleriyle 
kabaran sularının büyük bir kısmını yaz kuraklığı ile kaybederler. Sonbahardaki yağışlara kadar yazın 
birkaçı hariç hepsi kurur. Büyük akarsu olarak Alakır çayını ve Sarısu deresini burada belirtmek gerekir. 

Yöntem 

Araştırma sahasında özellikle jeoloji alanında yapılan çalışmalar incelenerek literatür taraması 
yapılmıştır. Yol güzergâhı boyunca meydana gelen heyelanları yerinde incelemek suretiyle arazi çalışması 
yapılarak Gezi-Gözlem yöntemi uygulanmıştır. Nitel Araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanılarak bölge insanının yaşanan heyelanlardan nasıl etkilendikleri tespit edilmiştir. Bu amaçla 
Antalya’nın batısında yer alan araştırma sahasında arazi çalışması kapsamında topoğrafik yapı, kayaç ve 
toprak yapısı ile yolun geçtiği bölgedeki beşeri yapılar incelenmiştir.  
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Bölgenin jeolojik haritası, doğal afet risk haritası ile arazideki gözlemleri bir araya getirilmek 
suretiyle toprak kayması ve heyelanların sebepleri araştırılmıştır. Ayrıca Antalya meteoroloji istasyonuna 
ait sıcaklık ve yağış grafiği oluşturularak heyelan olaylarının aktif olduğu dönem ile yağışın fazla olduğu 
dönem arasında bağlantı kurulmuştur. Bunun yanında yol yapımı sırasında gerekli önlemlerin alınıp 
alınmadığına ve yol güzergâhı ile heyelan riski taşıyan arazi arasındaki örtüşme durumuna bakılmıştır. 
Heyelan olayının görüldüğü yerler fotoğraflanmış ve Google Earth programından hava fotoğrafları 
alınmıştır.  

Bulgular 

Araştırma Alanında Heyelan Oluşumunu Etkileyen Faktörler  

Kütle hareketlerini heyelanlar, düşmeler (kopmalar), kaymalar, akmalar ve karmaşık heyelanlar 
şeklinde gruplandırabilir (Ertunç, 2003). Araştırma sahasında bu kütle hareketlerinden birçoğu 
görülmektedir. Yalnızca kaya düşmesi olayı diğerlerine göre daha az görülmektedir. Ayrıca hem akma, 
hem de kayma şeklinde karmaşık olanlarda görülmektedir (Şekil 2). 

Jeolojik Yapı; Batı Toroslarda Antalya Körfezi batısında bulunan çalışma alanında Beydağları 
otoktonu, Antalya napları, Likya napları ve Yeşilbarak napı yüzeylenir (Şenel 1997). Araştırma alanındaki 
ofiyolit taneli kayaçlar peridotit, serpantinit, verlit, serpantinleşmiş harzburgit ve gabrodan müteşekkildir 
(Kalafatçıoğlu, 1973). Serpantinitler yeşilimsi siyah renkli, sabunumsu kaygan yüzeyli olup; oldukça bol 
kırık ve çatlak düzlemleri içermektedir (Şekil 3). Serpantinleşme sırasında ve sonrasında farklı kil ve/veya 
fillosilikat minerallerinin gelişmesi mümkündür (Yalçın vd., 2015: 5). 

 

 

Şekil 2. Çalışma alanında kütle hareketlerinin türlerine göre dağılımı (MTA 2009) 
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Şekil 3. Batı Toroslardaki Antalya Birliği Naplarının jeolojik dağılımı (Şenel, 1997) ve örnekleme 
haritası (Yalçın vd 2015). 

Topoğrafik Yapı; Araştırma alanı, Batı Toroslar’da Antalya Körfezi batısında yer alır. Bölgenin 
batı kesiminde Beydağları otoktonu ve Likya napları, doğu kesiminde Antalya Napları bulunur. Naplı 
yapıların egemen olduğu bölgede vahşi bir morfoloji egemendir (Şenel, 1997: 7). İnceleme alanı Antalya 
körfezi batısında deniz kıyısında anîden yükselen tepelerle dağlık bir manzara görüntüsündedir (Şekil 4). 
Genellikle masifimsi ve kalın tabakalı kalkerlerle kaplı yüksek tepeler faylar dolayısıyla yüzlerce metre 
yükseklikte şevler meydana getirmiştir (Kalafatçıoğlu, 1973). Zirveler çok dik ve piramidal şekildedir. Bu 
zirvelerden aşağı inen dereler dar ve derin vadiler oluştururlar. 

 

Şekil 4. Heyelan Bölgesinin Topoğrafik Yapısı. Üstteki heyelan yarasının vadinin karşı tarafındaki 
Yarbaş çandır Çitdibi mevkiinden görüntüsü (01nisan 2019) 
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Toprak Yapısı; Araştırma alanında ofiyolit taneli kayaçlardan peridodit-serpantinin ayrışmasıyla 
oluşan yeşil renkli killi toprak kaymaya elverişli yapısıyla heyelan oluşumuna etki eden bir faktördür 
(Şekil 5).  

 

Şekil 5.  Araştırma Sahasının Kayaç ve Toprak Yapısı 

Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi (Şekil 5) yeşil renkli ofiyolit serisi dikkati çekmektedir.  
Heyelan yarası ve toprak yapısı net bir şekilde görülmektedir. Peridodit-serpantin tipi kayaçların 
çözünmesiyle oluşan yeşil renkli killi toprak, kış döneminde aşırı yağışlarla suya doygun hale gelerek her 
yıl 1-2 metre aşağıya doğru kayar. Suya doygun killi toprak eğimli yamaç boyunca sürekli kaymaktadır. 
Halk arasında bu yeşil renkli killi toprağa geren adı verilir. 

Araştırma Alanının Yağış Durumu; Araştırma alanında Akdeniz iklimi yağış rejimi hüküm 
sürmektedir. Yıllık toplam yağışın yarısı kış aylarında gerçekleşmektedir (Şekil 6). Arazinin eğimli yapısı 
ve killi toprağın suya doygun hale gelmesiyle birlikte heyelan olayları daha çok kış mevsiminde 
görülmektedir. 
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Şekil 6.  Antalya İstasyonuna Ait Sıcaklık ve Yağış Grafiği  (1970-2015). 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi araştırma alanını içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi 1 Ekim 
2018- 18 Mart 2019 tarihleri arasındaki kış döneminde normalden % 42,6 fazla yağış almıştır. Aynı 
zamanda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 50,7 daha fazla yağış kaydedilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. 

 Türkiye’de Bölgelere Göre Yağışın Alansal Dağılışı (2018-2019) 

 

Yol Yapımından Kaynaklanan Beşeri Faktörler; Beşeri faktör olarak yol yapımı sırasında 
arazinin jeolojik yapısı ve eğim durumu dikkate alınmadan yol güzergâhının belirlenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Arazide yapılan incelemeler sonucunda yol yapımı sırasında yamaç eğiminin 
arttırıldığı ve bu işlemden sonra herhangi bir önlemin alınmadığı gözlenmiştir. Bazı alınan önlemlerinde 
(kaya ve taş ile barikat kurma) yetersiz kaldığı görülmektedir. Ayrıca fazla suyun kayma ihtimali olan 
alanlardan uzaklaştırılması ile ilgili bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında yıllardır aynı 
güzergâhta sık aralıklarla ve mesafelerde heyelan olmasına rağmen aynı hassas bölgeden yol güzergâhı 
geçirilmekte ve güzergâh değişikliği yapmak gündeme gelmemektedir.  Son yaşanan heyelan ile 
karşılaştırma yapılması açısından 24 Ocak’ta meydana gelen heyelan yerine yakın daha önce meydana 
gelmiş heyelanlar ve alınan önlemler fotoğraflanmıştır (Şekil 7). 
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Şekil 7. A,B- Antalya-Altınyaka-Kumluca Karayolunun 26 km’sinde meydana gelen heyelanlar 
(2013). C,D-Antalya-Altınyaka- Kumluca Karayolunun 30. ve 35. Km’lerinde meydana gelen heyelanlar 
(2015). 

24 Ocak 2019 Heyelanı ve Sonrasında Meydana Gelen Kaya Düşmeleri; Çalışma alanında 
2013 yılından itibaren takip ettiğimiz toprak kayması ve heyelan olaylarına içinde bulunulan 2019 yılı 
itibariyle bir vaka daha eklenmiştir. Son yıllarda kış aylarında görülen yağışların aksine 2018-2019 kış 
sezonunda yağışlar ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi sonucunda 2013 yılından beri gözlemlediğimiz 
heyelanlardan daha büyük çapta bir vaka 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanmıştır. Heyelan Antalya-Kumluca 
Yayla yolunun 28. km’sinde Üçoluk köyüne bağlı Palamutlar mahallesinde gerçekleşmiştir. 

Heyelan sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğünden ekipler olay yerine intikal etmişlerdir. Olay 
yerinde incelemeler yapılmış, yolun iş makineleriyle geçici bir süre tamir edilerek trafik akışı sağlanması 
düşünülse de heyelan yarasının büyüklüğü ve kayma riskinin devam etmesi sebebiyle yolu trafiğe 
kapatmışlardır. İlk tespitlerimize göre; Şekil 9’da yer alan ilk fotoğrafta görüldüğü üzere yolun üst 
tarafında biriken su, yolun altından geçen tahliye kanalının yetersizliği sebebiyle heyelan yerinde suya 
doygun bir yapı oluşturmuştur. Aşağıda daha önceden var olan akma olayından dolayı oluşan eğimli yüzey 
yolun dengesini bozarak büyük bir kopma yaşanmasına neden olmuştur. Yoldaki dik yamaçlı kayalık 
bölgeden ise alt tarafın boşalması sonucu kaya düşmeleri sonucunda yolun diğer tarafı da kapanmıştır. 
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Şekil 9.  24 Ocak 2019’da Meydana Gelen Üçoluk-Palamutlar Mahallesi Heyelanı. A- Antalya 
istikametinden Üçoluk köyüne bakış. B- Üçoluk köyünden Antalya istikametine bakış. C- KGM ekiplerinin olay 
yeri incelemesi. D- Yapılan incelemeler sonucunda kaymanın devam etmesi riski nedeniyle yolun trafiğe 
kapatılması. 

 

Şekil 10. Heyelan Bölgesinin Büyüklüğü ve Çevresel Etkisi 

Aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi heyelanın boyutu ve etkisi arazi üzerinde daha net bir 
şekilde görülmektedir. Antalya-Altınyaka- Kumluca yayla yolunda 2019 yılında meydana gelen bu heyelan 
çapında bir heyelan gerçekleşmemiş olup, karayolu da bu kadar uzun süre trafiğe kapatılmamıştır. 
Heyelan yarası karşı vadiden net bir şekilde görüldüğü gibi kopan kaya parçaları devasa büyüklüktedir 
(Şekil 11B). Ocak ayında ani olarak meydana gelen heyelandan sonra alttaki kaygan killi toprak yamaç 
aşağı kaymıştır. Üstteki kireç taşı tabakalarını tutan bir materyal kalmayınca büyük kaya parçaları 
şeklinde aşağı doğru hareket ederek yolu tamamen doldurmuştur.  
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Şekil 11.  08 Mart 2019’da çekilen Ocak 2019’da Meydana Gelen Üçoluk-Palamutlar Mahallesi 
Heyelanının Görüntüsü. 

Tipik bir kaya düşmesi hadisesi olan bu durum 24 Ocaktaki heyelandan bir hafta sonra ikincil bir 
hareket olarak gerçekleşmiştir. Yöre sakinleri de heyelanın iki aşamalı olduğunu teyit etmişlerdir. 24 Ocak 
ve 08 Mart tarihlerinde çekilen fotoğraflar arasında arazideki değişim açısından büyük farklar vardır 
(Şekil 9 ve Şekil 11). Heyelan alanının üst kısmındaki derenin yüzeyden akmadığı tespit edilmiştir. Yöre 
halkı yolun altından kaynak olarak bir suyun çıktığını söylemişlerdir. Bu durum bize heyelanın tetikleyici 
faktörü hakkında ipucu vermektedir. Kış mevsiminde normalin üzerinde gerçekleşen yağışlar yer altı 
sularının çoğalmasına ve zaten var olan killi toprağın suya doygun hale gelmesine neden olmuştur. 

Heyelanın Bölgede Yaşayan İnsanlara Etkisi; Konutlardan birisi daha aşağıda yer aldığı için 
heyelan sonucu bulunduğu seviyeden daha aşağıya kaymıştır (Üstte yeşil renkli olan Şekil 9A). Daha üstte 
yer alan ev ise heyelan yarası tarafına doğru eğim kazanarak çökmüştür. Direk üstü yapılan prefabrik 
evler zemin temel sağlam zemine oturmadığı için deforme olarak bu haliyle kullanılamaz hale gelmiştir. 
Yol 24 Ocak 2019 tarihi itibariyle trafiğe kapatılmıştır. Olayın kış mevsiminde olması sayesinde yazlık 
kullanılan evlerde insan yaşamadığı için can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermemiştir. Yol 24 Ocak 
2019 tarihi itibariyle trafiğe kapatılmış olup, 18 Mayıs 2019 itibariyle tekrar ulaşıma açılmıştır. Bu süre 
zarfında vadinin karşı tarafındaki Yarbaşçandırı köyü üzerinden ulaşım diğer köylere sağlanmıştır. 
Antalya üzerinden Üçoluk Altınyaka, Söğütcuması, Dereköy ve Büyükalan köylerine Hisarçandırı yolu 
üzerinden ulaşım trafiğe kapatılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği halk otobüsleri 
Hisarçandırı yerine Yarbaşçandırı köyü üzerinden Söğütcuması’na ulaşmaktadırlar. Yol yapım 
çalışmasının yapıldığı yaz döneminde de çalışmanın gerektirdiği koşullara göre yol trafiğe bir hafta veya 
daha uzun zaman dilimleri halinde kapatılmıştır. 
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Şekil 12.  Heyelan Yerinin Çevresinde Yer Alan Prefabrik Konutlar (Ocak 2019). 

Heyelan Oluşumuna Karşı Alınacak Tedbirler; Kütle hareketlerine karşı alınacak önlemler, 
olayın nedeni bilindikten sonra kararlaştırılabilir. Başlıca nedenler; topuk ve yamaç aşınması, kazılar, ek 
yükleme, yamaç örtüsünü kaldırma, yeraltı ve yerüstü sularının etkisidir. Alınacak önlemler topuğa yük 
koyma, şevlerin korunması, şevlerin düzenlenmesi, yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırılması, zeminin 
sertleştirilmesi şeklinde sıralanabilir (Ertunç, 2003). Yukarıda oluşumu ve daha sonra yaşanan durum 
açıklanan heyelan olayında yamaç örtüsünü kaldırma ve yeraltı ve yerüstü sularının etkisi ön plana 
çıkmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol yapımında zemin etütlerine önem verdiği biliniyor. 
Büyük ölçüde jeolojik yapı gözönünde bulundurulsa da topoğrafik yapıdan kaynaklanan nedenlerle yol 
yapım çalışmalarında yamaç örtüsü kaldırılarak şev duyarlılığı ortadan kaldırılmaktadır. Arazideki suyun 
ortamdan uzaklaştırılmasında gereken hassasiyet gösterilmemektedir. 

Sığ kaymalarda alınan önlemler; yüzey ve yer altısuyu drenajı, kayan kütlenin kaldırılarak, şev 
geometrisinin düzenlenmesi, şev topuğunda dayanma yapısı şeklinde olmaktadır. Derin kaymalarda 
alınan önlemler; topukta destek dolgusu ve şev düzenlemesi, ankrajlı/kazıklı tutucu perde duvarlar, pasif 
veya öngermeli ankrajlar, derin stabilizasyon hendekleri, drenaj şaftları ve yatay drenler, aç-kapa tüneli ve 
güzergâh değişikliği yapılmalıdır (Akçelik vd., 2002: 4)  

Sığ kaymaların olduğu heyelan sahalarında topuğa konulan destekler orta vadede çözüm 
olmaktadır. Ancak derin kaymalarda perde duvarlar ve kaya dolgularının bir faydası olmamaktadır. 
Drenaj yapılmadan tekrar aynı güzergâhın düzeltilip dolgu yapılarak tekrar yola dâhil edildiğini 
görmekteyiz. Yazın herhangi bir sorun olmayan bu yöntemde üzerinden bir kış geçtikten sonra tekrar 
kayma sorunu yaşandığı görülmektedir. Ocak 2019 heyelanının olduğu bölgede güzergâhın 
değiştirilmeden aynı rotadan yolun tekrar açılması sorunun bir sonraki kışa ertelenmesi anlamına 
gelecektir. 

Heyelandan sonra KGM tarafından yol tamir edilmesi ve yeniden trafiğe açılması için bir şirkete 
ihale usulü ile verilmiştir.  Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden yetkili ile görüşülmüştür. Yukarıda sayılan 
tedbirler alınmadan veya güzergâh değiştirilmeden yolun aynı yerden açılmasının tekrar aynı heyelanın 
yaşanmasına neden olacağı uyarısı kendilerine yapılmıştır. Kıştan çıkan bölgede zeminin suyunu çekmesi 
ve toprağın kuruyarak hareketliliğin sona ermesi havanın ısınması beklenmiştir. Heyelan bölgesinde 
şirket çalışmalarına Mayıs ayının ilk haftası başlamıştır. Öncelik olarak yolu kapatan kayaları iş makineleri 
ile kırarak geçici bir servis yolunu hizmete açmıştır. 18 Mayıs 2019 tarihinde bölge halkının daha fazla 
mağdur olmaması için yol bu geçici servis yoluyla trafiğe açılmıştır. Araştırıcılarca yaz ayları boyunca 
yapılan çalışmaları takip ederek yörede bir daha böyle bir heyelan olmaması için alınan tedbirleri yerinde 
incelenmiştir. 
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Şekil 13.  Yapılan Çalışmalardan Örnekler: Kış aylarında yüzeyden akmayıp yer altına sızıntı 
yaparak heyelanı tetikleyen suyun bir kanalla ortamdan uzaklaştırılması olmuştur. 

Araştırma alanında yapılan çalışmalar sonucunda karayolu geçmeden önce şev duyarlılığının 
olduğu bölgelerde yol yapımından sonra bu duyarlılığın kaybolduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında 
jeolojik yapının ve dağlık arazinin önemli bir faktör olduğu gözlenmiştir. Özellikle peridodit-serpantin tipi 
kayaçların ayrışmasıyla oluşan ve yeşil renkli killi toprakların bulunduğu güzergâhta heyelan vakaları 
artmaktadır. Yine en fazla yağışı kışın alan Akdeniz yağış rejimi alanda hâkim olduğu için yol güzergâhında 
toprak hareketliliği toprağın suya doygun olduğu Kasım-Nisan ayları arasında üst düzeye çıkmaktadır. 

 

Şekil 14. Yapılan Çalışmalardan Örnekler: Dereden gelen suyu tahliye etmek için önceki beton büze 
göre daha geniş galvaniz saç kullanılmıştır. 
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Şekil 15. Yapılan Çalışmalardan Örnekler: Kaymaya çok müsait olan yeşil renkli killi toprak istinat 
duvarı inşa edilerek kontrol altına alınmıştır. 

 

Şekil 16. Yapılan Çalışmalardan Örnekler: Heyelanı tetikleyen ikinci su kaynağını yolun bulunduğu 
hattan uzaklaştırmak için toprak altından uzun bir kanal inşa edilmiştir. 
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Şekil 17. Yapılan Çalışmalardan Örnekler: Yolu daha sağlam bir zemine oturtmak için kayalardan 
kırılan molozlar yola serilmiştir. Daha büyük kayalar topuk kısımlara yük yapması için konulmuştur. Ayrıca 
yol kenarlarına iki taraflı yüzey kanalı inşa edilmiştir 

Sonuç ve Tartışma 

2000’li yılların başında eski stabil yolun genişletilip asfaltlanmasıyla yenilenen ve sahil yoluna 
alternatif olması düşünülen Antalya-Altınyaka-Kumluca karayolu yaşanan heyelanlar sonucu önemli 
ölçüde deforme olmuştur. Yol genişletme çalışmaları esnasında yamaçlardan çok fazla hafriyat alınması ve 
buradaki biriken suyun hassas bölgeden uzaklaştırılmaması heyelanlara davetiye çıkarmıştır. Üzerinden 
bir kış mevsimi geçmeden yaz koşullarında altyapısı hazırlanan dolgu zemin üzerine ince ve kalitesiz 
asfalt dökülmesi sonucu kışın asfaltın altına sızan sular yolun kabarmasına ve çok eğimli kısımlarda 
kaymalara neden olmaktadır. 

Sonuç olarak; bu yol güzergâhının yeniden gözden geçirilmesi asfaltlama ve yama işlemlerinden 
önce yolun heyelan risk haritasının hazırlanarak, bu kısımlarda altyapı çalışmalarına öncelik verilmelidir. 
Ya da birkaç yüz metre aşağı ve yukarı kısımlara güzergâh kaydırılarak heyelana duyarlı bölgelerde ısrar 
edilmemelidir. Böylece her yıl bozulan yol yapım masrafından korunmuş olunur. Güzergâh değişikliğinin 
mümkün olmadığı alanlarda yamaçları stabil tutacak önlemlerin alınması ve özellikle kış mevsiminden 
önce gerekli hazırlıkların tamamlanması gerekmektedir. Yola yakın bazı evlerinde çok geçmeden tahliye 
edilmeli veya gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  Bu heyelan sonrası yapılan çalışmalar yukarıda 
belirtilen önerilere büyük ölçüde uyulduğunu göstermektedir. Ancak yapılan çalışmaların yeterliliği 
üzerinden bir kış mevsimi geçtikten sonra anlaşılabilecektir. 
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Özet 

Çevrede çok büyük hasara neden olabilecek faktörlerin arasında sel, taşkın gibi afetler yer 
almaktadır. Türkiye’de doğa kaynaklı afetlerden kaynaklanan kayıplar ele alındığında, deprem, heyelan ve 
sel olayları ilk üç sırayı almaktadır. Seller yol açtıkları acılar ve ekonomik kayıplar açısından Türkiye’de en 
sık görülen ve en çok ekonomik kayba neden olan doğal afetler arasındadır. 1955 ve 2009 yıllarını kapsayan 
sel veri tabanı Türkiye’de 1400 kişinin ölümüne ve 30.800 yerleşim biriminin ciddi hasarına yol açan 4.067 
sel olayıyla ilgili bilgi sağlamaktadır. 2010-2018 yılları arasında Dünyada meydana gelen afetlerin yol açtığı 
ekonomik zararların %37’sini meteoroloji kökenli afetler, %28’ini depremler, %26’sını seller ve %9’luk 
kısmını ise diğer (orman yangınları, kuraklık, endüstriyel kazalar vb.) afetler oluşturmuştur. Dünyada 
gerçekleşen hızlı değişimler, nüfus artışı ve buna bağlı olarak kontrolsüz yerleşmeler sebepleri arasındadır. 
Yerleşim yerlerinin risk haritaları oluşturulmadan kentleşmeye gidilmesi de son yıllardaki maddi kayıpları 
beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda tarım alanları, sanayi kuruluşlar büyük oranda zarar görmesi 
sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşam alanlarında afetlere karşı kapasite 
oluşturulması amacıyla taşkın ve selin zarar oluşturma potansiyelinden uzak bir bölgede güvenli alanların 
oluşturulması amacıyla önlemlerin alınması dirençli kentlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tüm bu 
bilgiler doğrultusunda sel, taşkın, çevre ve hasar ilişkisini ortaya koymak amacıyla betimsel nitelikli bu 
çalışmada YÖKtez (Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi) veri tabanı kullanılarak, flood anahtar kelimesi 
belirlenmiş olup 1999 ve 2019 yılları arasında yazılan tezler incelenmiştir.  Yapılan taramalar sonucunda 
860 tane tez arasından sel, taşkın, çevre ve hasar konularını içeren 15’i doktora 65’i yüksek lisans olmak 
üzere 80 tane lisansüstü tez yıllarına, konularına, diline ve araştırma yöntemine göre değerlendirilmiştir. 
Tarama modeline göre yapılan çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmalar 
sonucu toplam 17 konudan en çok inşaat mühendisliği (%36.25 ) (29) konusunda tez yazılırken onu coğrafya 
(%17.5) (14) konusu takip etmektedir. Tezlerin dilinde ise Türkçe (%87.5) (70) ve İngilizce (%12.5) (10) 
karşımıza çıkmaktadır. 1999-2019 arasındaki yıllar esas alınarak en çok çalışma yapılan yıl 2018 (%15) (12) 
iken onu 2013 (%13.75) (11) takip etmektedir. Araştırma yöntemine göre ise toplam 15 yöntemden en çok 
hidrolik ve hidrolojik modelleme (%38.02) (46) yöntemi kullanılırken onu doküman incelemesi (%35.54) 
(43) yöntemi takip etmektedir. Tezlerde sel, taşkın, su baskını terimlerinden en çok taşkının (%50) üzerinde 
durulurken devamında sel (%22.5) ele alınmıştır. Tezlerin özeti incelendiğinde 37 tez (%46.25) sel, taşkın, su 
baskını olaylarını doğal afet olarak tanımlamıştır. Bu afetlerin sebeplerine bakıldığında insan faaliyetleri 
(%48.89) ve coğrafi nedenler (%15.56) en fazla ele alınan durumlardır. Özetlerin kapsamında afet öncesi 
çalışmalar (%67.92) daha çok ele alınırken afet sonrası çalışmalardan (%32.08) daha az bahsedilmiştir.  
Amacında da afet öncesi faaliyetler (%61.54) yoğun olarak ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise afet sonrası 
aşamalarından (%70.83) daha fazla bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sel, Taşkın, Çevre, YÖKtez, İçerik Analizi 
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THE EVALUATION OF THE THESIS ON FLOOD BY CONTENT ANALYSIS METHOD 

Abstract 

Disasters such as floods are the leading factors that can cause great damage in the environment. 
When the losses caused by natural disasters in Turkey are taken into consideration, earthquakes, landslides 
and floods are the top three. Floods are among the most common and most common natural disasters in 
Turkey in terms of their suffering and economic losses. The flood database covering the years 1955 and 2009 
provides information on 4,067 flood events in Turkey that killed 1,400 people and severely damaged 30,800 
settlements. Between 2010-2018, 37% of the economic losses caused by disasters in the world are 
meteorological disasters, 28% are earthquakes, 26% are floods and 9% are other (forest fires, droughts, 
industrial accidents etc.). The reasons for this are rapid changes in the world, population growth and the 
uncontrolled settlements as a result. Going to urbanization without creating risk maps of the settlements has 
brought about financial losses in recent years. At the same time, damage to agricultural areas and industrial 
institutions to a large extent affects the sustainable development negatively. It should be known that 
although it is not very possible to prevent the occurrence of these disasters, the level of vulnerability can be 
reduced. Taking measures to create safe areas in an area away from flood damaging potential in order to 
build capacity against disasters in living areas will contribute to the formation of resistant cities. In line with 
all this information, in order to reveal the relationship between flood, environment and damage, the flood 
keyword was determined using the YOKtez (Higher Education Council Thesis Center) database in this 
descriptive study and the years 1999 and 2019 theories written between the two were examined. As a result 
of the surveys, 860 theses, including flood, environment and damage subjects, 15 of which are doctoral, 65 of 
which are master's, 80 were evaluated according to the thesis years, subjects, language and research method. 
The data were analyzed with the content analysis method based on screening model. As a result of the 
researches, the thesis on the subject of civil engineering (36.25%) (29) was the most followed by the 
geography (17.5%) (14). The language of the theses is Turkish (87.5%) (70) and English (12.5%) (10). The 
year in which the most studies were conducted based on the years 1999-2019 was 2018 (15%) (12), followed 
by 2013 (13.75%) (11). According to the research method, hydraulic and hydrological modeling (38.02%) 
(46) is the most commonly used method, followed by document analysis (35.54%) (43). The thesis focused 
mostly on flash floods (50%), followed by floods (22.5%) while the terms flood, flash flood and delage were 
discussed. When the summary of the theses was examined, 37 theses (46.25%) defined flood events as natural 
disasters. When the causes of these disasters are considered, human activities (48.89%) and geographical 
causes (15.56%) are the most frequently addressed. Within the scope of the summaries, pre-disaster studies 
(67.92%) were discussed more, while post-disaster studies (32.08%) were mentioned less. Pre-disaster 
activities (61.54%) were handled intensively. In the conclusion part, the post-disaster stages (70.83%) are 
mentioned more.  

Keywords: Flood, Flash Flood, Environment, YOKtez, Content Analysis  

Giriş 

Sel, taşkın gibi doğa olaylarının afet boyutu kazanması insanoğlunun yaşam sürekliliğini sağlama 
sistematiği sonucunda oluşturduğu faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Birçok şehir ve kentsel alan taşkın 
ovalarında yer almaktadır çünkü arazi verimli ve düzdür, tarım ve kentsel gelişim için uygundur. Nüfus 
artışı, daha fazla şehirleşme, daha fazla suyu tahliye edemeyen alan, daha az drenaj ve daha fazla sel ve 
taşkın ile sonuçlanmaktadır. (Tingsanchali, 2012) Büyük ölçekli taşkınlar, önemli ekonomik kayıplar 
yaratma potansiyeline sahiptir. (Plate, 2002) Yüksek nüfuslu kentsel alanlar yüksek ekonomik değerlere 
sahiptir ve sellere maruz kaldığında, yıllarca kentsel gelişmeyi engelleyebilecek afetler yaşanmaktadır. Sel 
zararlarındaki artışın en önemli faktörlerinden biri, şehirlerdeki sellere fiziksel olarak maruz kalan nüfus 
ve varlık sayısının artmasıdır. Gelişmekte olan birçok ülkelerde şehirler hızla büyümektedir. Kırsal 
alanlardan şehirlere artmakta göç, buna bağlı olarak artan insan yerleşimleri, endüstriyel büyüme ve 
altyapı gelişimi ile kontrolsüz kentsel yayılmaya neden olmaktadır. (Tingsanchali, 2012) Gelecekte, devam 
eden ekonomik gelişme ve artan savunmasızlık nedeniyle zarar görebilirlik potansiyelinde bir artış 
olacaktır. (Plate,2002)  

Konut yoğunluğundaki artışla birlikte, sakinlerin azalmasına rağmen felaketlerde bir artış 
gözlenmektedir. (dos Santos, Tavares ve Zêzere, 2014) Taşkın riskleri, belirli alanlarda oluşma eğiliminde 
olduklarından bölgeler veya ülkelerdeki alanlara eşit şekilde dağılmaz. Toplumlar değiştikçe seller ve 
kayıpları zamanla değişmektedir.(Kundzewicz ve Takeuchi, 1999) Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, 
taşkın afet yönetimi faaliyetleri hükümet tarafından yönetilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının ve özel 
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sektörlerin katılımı çok sınırlıdır. Gelişmekte olan ülkelerdeki sel afeti yönetimi, hüküm süren afet 
durumlarına (müdahale ve iyileştirme) cevap vermede çoğunlukla tepkiseldir. Reaktif yanıt, yönetimin 
etkinliğini artırmak ve can ve mal kaybını azaltmak için proaktif cevap olarak değiştirilmelidir. Proaktif 
afet yönetimi, çeşitli hükümetlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan ve halk 
katılımından daha fazla katılım gerektirir. Hazırlık önlemleri hem toplumsal hem de bireysel düzeyde 
afetlere dönüşme potansiyel risklerini önlemeye çalışmaktadır. Bu, taşkın risklerinin kabul edilebilir ve 
uygun bir düzeye indirgenmesini ve aynı zamanda artık risklerle başa çıkmak için faaliyetler 
geliştirilmesini içerir. Müdahale önlemleri, taşkın sırasında veya hemen sonrasında uygulanır. Cevap 
verebilirlik için önceden planlama ve hazırlığa ihtiyaçları var. Yönetim sürecinde ise en büyük risk 
hazırlıksız olmaktır. Taşkın riski yönetimine yönelik kapsamlı ve koordine yaklaşım, taşkın riski 
konularının tüm idari düzeylerde tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış geliştirmesine yardımcı 
olmaktadır. Kentsel taşkın riski, tehlike ve savunmasızlıkları içeren bileşenlerin kombinasyonuna bağlıdır. 
Bir belediyenin taşkın riski yönetimindeki performansı, yönetim planlarının başarısı veya başarısızlığı için 
kilit faktördür. Etkilenen toplumun ve diğer paydaşların katılımı olmadan planlanan taşkın kontrol 
önlemleri, ilgili paydaşların ihtiyaçlarını karşılamadığı için sürdürülemez. Bireyler planlama yaparak bu 
durumların üstesinden gelebilmektedir. (Tingsanchali,2012) 

Birey düzeyinde yapılan strateji durumla başa çıkmak için dirençlilik kazandırır. (Dixit, 2003) 
İnsanların bir kentsel alanda doğal tehlikeleri nasıl değerlendirdiklerini ve bunlara nasıl yanıt verdiklerini 
ve bu bilgilerin planlama ve yönetim sürecine nasıl entegre edilebileceğini anlamak, sel tehlikesi 
yönetimine yönelik kapsamlı ve katılımcı bir yaklaşımın çok önemli unsurları haline gelmektedir. Böyle 
bir yaklaşım, risklerin algılanması, nedenleri, sorun için olası çözümler ve tehlike durumlarında ortaya 
çıkan davranış kalıplarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. (nunes Correia, Fordham, da 
GRAča Saraiva, Bernardo, 1998) 2007/60 / EC sayılı Avrupa Sel Direktifinin uygulanması, halkın sel 
yönetimi döngüsüne katılımını sağlamak için halkın katılım mekanizmalarının kurulmasını 
gerektirmektedir. (Wehn, Rusca, Evers, Lanfranchi, 2015) Adaptif sel veya taşkın yönetiminde ise 
toplumlar, afetlere adapte olmakta ve öğrenmektedirler. İnsanların taşkın deneyimleri bir sonraki 
taşkınlardaki hasarı azaltır, ancak bu durum zamanla unutulmakta ve hasar yeniden artmaktadır. 
Gelişmemiş birçok ülkedeki durum ise daha trajiktir; fakir oldukları için hayatlarından başka 
kaybedecekleri çokta bir şeyleri bulunmamaktadır. Bu yüzden bu ülkelerde daha fazla can kaybı 
görülmektedir. (Kundzewicz ve Takeuchi, 1999)   

Sel veya taşkın gibi doğa olaylarına karşı şehirlerde gelecekteki muhtemel değişikliklerin 
sonuçlarını etkilemek için çeşitli senaryolar modellenmelidir. Bu tür modellerin sonuçları, beklenen taşkın 
frekansları ve büyüklükleri (kapsam, derinlik, süre ve akış hızları) hakkında bilgi sağlar, böylece 
taşkınlara maruz kalan alanları ve konuları işaretler. Risk haritaları geliştirilebilir, kullanıcıların risk 
alanlarını net bir şekilde tanımlamalarını sağlar. Bu tür kapsamlı risk değerlendirmelerinin avantajı, riskin 
bileşenlerini nicel olarak karşılaştırmanın mümkün olmasıdır. Bina yönetmelikleri de, evlerin ve 
altyapının fiziksel savunmasızlığının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Risk bölgelerinin 
tanımlanmasına dayanarak, bina yönetmelikleri inşaat malzemesi türüne, inşaatın yapısal özelliklerine ve 
bazı durumlarda evlerin kullanımına ve kullanımına ilişkin düzenlemeler sağlar. (Tingsanchali, 2012)  
Afetlerin etkilerinin ayırt edilmesini sağlayan afet veri tabanları yerelde yeterli risk yönetimi 
politikalarının tanımlanmasına katkıda bulunacaktır. (dos Santos, Tavares ve Zêzere, 2014) Bireyler bu 
çalışmalar sonucunda kendi savunmasızlıkları görüp kapasite artırımı sağlayabilecektir.  

Yöntem 

Bu çalışma, YÖKtez (Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi) veri tabanı kullanılarak sel taşkın 
alanında çevre, hasar konularını içeren bilimsel çalışmaların içerik analizi ile araştırılmasını kapsayan 
betimsel bir araştırmadır. Araştırmada elde edilen tezler; tezin türü, yılı, konusu, dili, araştırma yöntemi, 
yapıldığı bölge bahsedilen afetin türü, tanımlanması, sebebi ve bütünleşik afet yönetimi sistematiği 
çerçevesinde değerlendirilmiştir.  
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Araştırmanın evrenini ve örneklemini 14 Haziran 2019 tarihine kadar YÖKtez (Yükseköğretim 
Kurulu Tez Merkezi) veri tabanında flood anahtar kelimesi kullanılarak sel-taşkın alanında çevre, hasar 
konularını içeren 1999 ve 2019 yılları arasındaki tüm çalışmalar oluşturmaktadır.  

Çalışmada 14 Haziran 2019 tarihinde YÖKtez (Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi) veri tabanı 
kullanılmıştır. “Flood” anahtar kelimesi belirlenerek, tezlerin özetinde taşkın, sel, hasar, çevre gibi 
kelimelerin geçmesi esas alınmıştır. Dil doğru anlaşılması amacıyla İngilizce veya Türkçe olarak 
belirlenmiştir. Araştırmada YÖK’ün veri tabanındaki tez bilgilerinin hatasız ve güncel olduğu 
varsayılmıştır.  

Bulgular 

Değerlendirme sonucunda araştırma kapsamını oluşturan 15’i doktora 65’i yüksek lisans olmak 
üzere 80 tane lisansüstü tez; tür, yıl, konu, dil, araştırma yöntemi, bölge, bahsedilen afetin türü, 
tanımlanması, sebebi ve bütünleşik afet yönetimi sistematiği doğrultusunda aşağıda tablolandırılmıştır.  

Tablo 1.  

Tezlerin Dili ve Tezlerin Türü 

 

Araştırma neticesinde araştırma kapsamına giren tezlerin dili ve türleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1’e bakıldığında Türkçe tez çalışmasının 70, İngilizce tez çalışmasının 10 tane olduğu belirlenmiştir. 
Tür olarak değerlendirildiğinde ise Yüksek Lisans tezlerinin 65, Doktora tezlerinin 15 toplamda 80 tez 
olduğu görülmektedir.  
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Şekil 1. Tezlerin Yılları 

Şekil 1’de çalışma kapsamına girmekte olan tezlerin hangi yıllarda yapılmış olduğu 
gösterilmektedir. 1999-2019 arasındaki yıllar esas alındığında; 1999 yılında 0, 2000 yılında 1, 2001 
yılında 0, 2002 yılında 1, 2003 yılında 1, 2004 yılında 0, 2005 yılında 1, 2006 yılında 2, 2007 yılında 2, 
2008 yılında 3, 2009 yılında 4, 2010 yılında 6, 2011 yılında 6, 2012 yılında 5, 2013 yılında 11, 2014 yılında 
5, 2015 yılında 7, 2016 yılında 8, 2017 yılında 3, 2018 yılında 12, 2019 yılında 2 çalışma yapıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. En çok çalışma yapılan yıl 12 2018 iken onu 11 2013 takip etmektedir. 



 
 

606 
 

 

 

Şekil 2. Tezlerin Konuları 

Oluşturulan Şekil 2’de çalışma kapsamına giren tezlerin konuları bulunmaktadır. Konular ve 
sayıları şekilde görülmektedir. En çok 29 inşaat mühendisliği konusunda tez yazılırken onu 14 coğrafya 
konusu takip etmektedir. 

 

Şekil 3. Tezlerin Araştırma Yöntemleri 

Çalışma sonucunda kapsama giren tezlerin araştırma yöntemleri Şekil 3’de gösterilmektedir. 
Araştırma Yöntemi çeşitleri ve sayıları şekilde olduğu gibidir. Toplam 15 yöntemden en çok 46 hidrolik ve 
hidrolojik modelleme yöntemi kullanılırken onu 43 doküman incelemesi yöntemi takip etmektedir. 
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Şekil 4. Tez Çalışmalarının Yapıldığı Bölgeler 

Şekil 4’te Türkiye’de çalışmaların yapılmış olduğu bölgeler görülmektedir. Karadeniz Bölgesi 13, 
Doğu Anadolu Bölgesi 7, Akdeniz Bölgesi 12, Marmara Bölgesi 22, İç Anadolu Bölgesi 5, Ege Bölgesinde 6 
çalışma yapılmış olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamında çalışma bulunamamıştır. En çok çalışma 
yapılan bölge 22 Marmara Bölgesidir. 

 Tablo 2.  

Afetin Tanımlanması, Türü ve Sebepleri 
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Araştırma neticesinde araştırma kapsamına giren tezlerin özetinde bahsedilen afetin 
tanımlanması, türü ve sebepleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’ye bakıldığında sel veya taşkın afeti; 
doğal afet olarak 37, olay olarak 3, felaket olarak 2, afet olarak 4, doğa-insan kaynaklı olarak 1, sorun 
olarakta 4 tezde geçmektedir. En çok “doğal afet” olarak tanımlanmıştır. Afetin Türlerinde ise; Sel-
Taşkının birlikte ele alındığı 18, selin ele alındığı 19, taşkının ele alındığı 40, sel-su baskınının birlikte ele 
alındığı, su baskınının ele alındığı 2 tez bulunmaktadır. En çok 40 taşkının üzerinde durulurken 
devamında 19 sel ele alınmıştır. Sebeplerine bakıldığında ise; insan faaliyetleri 40, nüfus artışı 10, küresel 
iklim değişikliği 7, meteorolojik olaylar 12, coğrafi nedenler 14, dünyanın hızlı değişimi 1, jeomorfolojik 2 
tezde sebep olarak gösterilmiştir. 44 insan faaliyetleri ve 14 coğrafi nedenler en fazla ele alınan 
durumlardır.  

 

 

Şekil 5. Tez Özetlerinin Kapsamında Bütünleşik Afet Yönetimi Sistematiği 

Şekil 5’ te tez özetlerinin kapsam bölümünde afet yönetimi aşamaları çerçevesinde yapılan 
değerlendirmelerin sonucu görülmektedir. Afet öncesi olarak bakıldığında; risk yönetimi 17, hazırlık 6, 
önleme 9, zarar azaltma 4 toplam 36 olarak belirlenmiştir. Afet sonrası aşamalar göz önüne alındığında ise 
kriz yönetimi 11, maruziyet 1, hasar tespiti 3, müdahale 2 toplam 17 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

Şekil 6. Tez Özetlerinin Amaçlarında Bütünleşik Afet Yönetimi Sistematiği 

Şekil 6’da ise tez özetlerinin amaç kısmında afet yönetimi aşamaları göz önünde bulundurularak 
değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmenin sonucunda afet öncesi aşamada zarar azaltma 4, risk 
yönetimi 9, önleme 1, planlama 2 toplam 16 olarak belirlenmiştir. Afet sonrası aşamada ise hasar tespiti 2, 
kriz yönetimi 8 toplam 10 olduğu görülmüştür. 
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Şekil 7. Tez Özetlerinin Sonucuna Göre Bütünleşik Afet Yönetimi Sistematiği 

 

Şekil 8. Tez Özetlerinin Sonucuna Göre Risk Tabanlı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistematiği 

 

Şekil 9. Tez Özetlerinin Sonucuna Göre Kriz Tabanlı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistematiği 
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Şekil 7’de görüldüğü üzere sonuçlarına göre değerlendirmede Bütünleşik Afet Yönetim sistemi 
kapsamında; “Sonuç” teması 2 farklı alt boyutta sınıflanmıştır. 72 si risk yönetimi, 31 kriz yönetimi 
çerçevesinde kullanılmak üzere sonuç ve öneri kullandığı görülmüştür. “Risk Yönetimi” teması 4 farklı alt 
boyutta sınıflanmıştır. Şekil 8’ e incelendiğinde temalarda kullanılan kavramlar sıklıklarına göre 28 
modelleme, 4 lojistik planlama, 35 haritalama, 50 zarar azaltma olduğu görülmektedir. Tezler ile literatüre 
ilgili alanda zarar azaltmak için modelleme ve haritalama çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Şekil 9’da ise 
“Kriz Yönetimi” teması 2 farklı alt boyutta sınıflanmıştır. Temalarda kullanılan kavramlar sıklıklarına göre 
incelendiğinde 14 Eylem Planı, Geçmiş Afetsellik 26 olduğu görülmektedir. Tezler ile literatüre ilgili 
alanda geçmiş afetsellik irdelenmiş ve eylem planları ile ilgili çalışmaları yapıldığı görülmüştür. 
Çalışmanın bulgularına yer verilmelidir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, sel-taşkın üzerine yazılan tezler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “Flood” 
anahtar kelimesi belirlenmiş olup, tezlerin özetlerinde “sel, taşkın, çevre ve hasar” kelimelerinin olması 
belirleyici olmuştur. Yapılan analizler sonucunda konuyla ilgili yazılan tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi 
olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili yabancı literatürler incelendiğinde ise ulusal çalışmaların daha çok 
teknik çalışmalar olduğu yapısal veya haritalama çalışmalarının ağırlıkta olduğu görülmüştür. Oysaki sel-
taşkın yönetiminde yabancı kaynaklar halkın katılımının olması gerekliliğini, yönetimsel konuların 
üzerinde durulduğu, çevresel faktörlerin incelendiği görülmüştür. Yapılan tezlerde bu konularda boşluklar 
olduğu saptanmıştır. 1982 Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 
vatandaşların ödevidir.” ifadesi yer almaktadır. Anayasamızda yer alan bu maddede bile çevrenin sağlıklı 
bir şekilde yaşanılacak hale getirilmesinde halka sorumluluklar yüklenmektedir. Halkın ihtiyaçlarının, 
zarar görebilirliklerinin, maruziyetlerinin, kapasitelerinin belirlenmediği bir toplumda hem sel-taşkın 
açısından hem de çevre açısından sağlıklı bir sonuca varmak çokta mümkün olmamaktadır. Net olmayan 
bir tabloya müdahale birçok yanlışı, aksaklığı ve zorluğu beraberinde getirecek sel-taşkın yönetimini 
zorlaştıracaktır. Bu açıdan yapılan bilimsel çalışmalarda bunun ön plana çıkması gerekliliği vardır. 

En önemli sonuçlardan biri ise tanımsal ve sebepsel çelişkidir. Araştırma kapsamında sel, taşkın 
gibi olaylar doğal afet olarak tanımlanırken sebebi ise en çok insan faaliyetleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sebebine de bağlı olarak sel, taşkın gibi ifadeler doğa olayıdır. Bunun afet boyutu kazanması 
ise bu olaylara insan faaliyetlerinin dahil olması sonucu karşımıza çıkmaktadır. Yani afet bir neden değil 
sonuçtur, afet insan faktörleri var oldukça ortaya çıkmaktadır. 

Bir diğer sonuç ise bölgesel olarak incelendiğinde en çok çalışmanın Marmara Bölgesinde olduğu 
tespit edilmiştir ancak T.C. Kalkınma Bakanlığının hazırlamış olduğu 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı 
Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporunda yer alan AİGM veri tabanı 2009 verilerine 
göre selden en çok etkilenen iller sırasıyla İzmir, Rize, Kahramanmaraş ve Trabzon’dur. Afetselliği daha 
çok olan bu bölgelerde çalışmaların arttırılması ve maruziyetin azaltılması için bilimsel çalışmalara ağırlık 
verilmelidir. 
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DOĞAL AFETLERİN TURİZME ETKİLERİ: EYJAFJALLAYÖKUL YANARDAĞI PATLAMASI 
ÖRNEĞİ 
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Özet 

Birleşmiş Milletlere göre afet, insanların kendi başlarına altından kalkamayacakları büyüklükte, 
toplumun geneline etki eden, yapısal, çevresel ve toplumsal anlamda olağanüstü zararlar doğuran olaylar 
olarak tanımlanmıştır. AFAD ise afeti; toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal 
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun 
baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay olarak tanımlanmaktadır. 
Genel olarak afetler kaynaklarına göre iki bölümde incelenmektedir; bunlar doğal afetler ve insan kaynaklı 
afetlerdir. Doğal felaketler kendi içinde meteorolojik kaynaklı (sel, çığ, don, fırtına, hortum, tsunami vb) 
felaketler ve jeolojik jeomorfolojik kaynaklı (deprem, heyelan, volkanik lav püskürtme, erozyon vb) 
felaketler olarak sınıflandırılırken beşeri felaketler içinde ekonomik krizler, terör saldırıları, yangın, yanlış 
arazi kullanımı ve göç gibi olgular değerlendirilmektedir. İster doğal isterse insan kaynaklı olsun afetlerin en 
önemli sonuçları, fiziki, sosyo-psikolojik ve ekonomik olarak ciddi kayıplara neden olmasıdır.  Tüm sektörleri 
olumsuz etkileyen afetler en önemli hammaddesi doğal çekicilikler olan turizmi de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Örneğin 2004 yılında da Endonezya'nın turistik adalarından olan Sumatra adası açıklarında 
meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını 
yitirmiştir. Benzer bir örnekde Nepal’de 2015 yılında meydana gelen ve 4 bin kişinin öldüğü deprem, ülkedeki 
turizme de ciddi zararlar vermiştir. Bu çalışmada 2010 yılında İzlanda’nın Eyjafjallajökull Yanardağı’nın 200 
yıl sonra aktif hale gelerek patlamasıyla yaşanan doğal afetin havacılık sektörü üzerinden turizm endüstrisi 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak araştırmaya konu olan yanardağın genel özellikleri 
anlatılmış daha sonra da 2010 yılında yanardağın lav püskürtmesi sonucu meydana gelen olaylar ile başta 
ulaştırma ve turizm sektörleri olmak üzere bu olayın genel bir etki analizi yapılmıştır. Ayrıca bu doğal afet ile 
karşılaşıldığında ilgililerin, işletmelerin ve hükümetlerin aldıkları tedbirler afet / kriz yönetimi kapsamında 
değerlendirilmiş ve doğal afetlerin zararlarının azaltılması ve alınacak önlemler konusunda bir takım 
öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal afet, Turizm, Volkanik patlama, Coğrafya, Ulaştırma 

 

AFFECTS OF NATURAL DISASTERS ON TOURISM: THE CASE OF EYJAFJALLAYOKUL 

Abstract 

United Nations defines natural disasters as extraordinary events that affect societies structurally, 
environmentally and socially and people can not deal without any help. Disaster and Emergency 
Management Presidency (AFAD) defines disasters as events that, affecting daily life and human activities 
negatively, in which affected societies are unable to cope with the situation themselves. In general, disasters 
are examined in two sections. These are natural disasters and man-made disasters. Natural disasters are 
categorized as meteorological disasters (flood, avalanche, frosts, typhoon, tornado) and, geological disasters 
(earthquake, landslip, volcanic activity, erosion). Man-made disasters are categorized as economic crysis, 
terrorist attacks, fire, wrong use of lands and migration. Whether it is man-made or natural, disasters’ most 
important outcomes are physical, socio-psychological and economic losses. Disasters affect the tourism 
industry as well as the other industries since it utilizes natural attractions as a product. For example, during 
the tsunami that occurred in Indonesia's Sumatra island in 2004, 226.000 people have died. Also in Nepal, the 
earthquake took 5000 lives in 2015 and negatively affected the tourism industry. This study aims to examine 
the Eyjafjallajökull volcano eruption which occurred again after 200 years in 2010 and its effects on aviation 
and tourism sector. First, the general features of the volcano are presented and then the events that occurred 
in 2010 with the eruption of the volcano and its effects on tourism and aviation industries are analyzed. 
Finally, precautions taken by governments, institutions, and businesses are evaluated in terms of 
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disaster/crisis management. And suggestions are given to the related authorities in order to minimize the 
effects of these disasters.  

Key Words: Natural disasters, Tourism, Volcanic Eruptions, Geograph, Aviation. 

Giriş 

Yönetim alanında ele alınması zorunlu konulardan biri olan risk kavramı günlük yaşantının her 
alanında karşılaşılan bir kavramdır. Bu bağlamda risk kavramı; gelecekte karşılaşabilecek olan ve 
amaçların gerçekleştirmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ulaşmayı 
kolaylaştırabilecek fırsatlar olarak tanımlanabilir. Bu tanım, riskle ilgili iki kilit unsuru ihtiva etmektedir. 
Birincisi; “gelecekte olma ihtimali”, diğeri ise “fırsat veya tehdit” dir. Belli bir durumda, tanımlanmış veya 
tanımlanmamış çok sayıda sorun olabilir. Ancak bu sorunlar mevcut bir durumun ifadesidir ve risk 
kapsamında değerlendirilmez. Çünkü risk, şu anda var olanlara değil, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan 
şeylere işaret eder. Bu farklılığın önemi, mevcut sorunlar için geliştirilecek çözümler ile risklere karşı 
üretilecek karşılıkların farklı yaklaşım ve yöntemleri gerekli kılmasından kaynaklanır(Derici, Tüysüz ve 
Sarı, 2007:152).  

Risk, çeşitli tehlikelere maruz kalmaktan kaynaklanan kayıpların veya bozulmaların şiddeti ve 
olasılığıdır. Tehlikenin dikkatle saptanması, analizi ve kontrolü ile bu tür tehlikelerin boyutunu açıklayan 
bir yönetim planının yürütülmesi gerekir (Özer, 2011: 341). 

Kriz ise hem “beklenmeyen koşulların üstesinden gelebilme” hem de “beklenmeyen koşullarla 
mücadelede yetersiz kalma” şeklinde tanımlanabilmektedir (Koçel, 1993: 23). Beklenilmeyen, önceden 
sezilemeyen ve işletmeleri zor durumda bırakan gerilim durumları olarak da tanımlanan (Özdevecioğlu, 
2002: 93) kriz, sosyal bilimler alanında buhran ve bunalım gibi kavramlarla eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında 
normal ilişkilerin sarsılması, karşılaşılan sorunun halledilmesinde mevcut çözüm yollarının yetersiz 
kalması sonucu ortaya çıkan durumları ifade etmektedir (Delice, 2003: 58).  

Kriz, genel anlamda düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsız bir durumdur. Bir örgütün 
rutin sistemini bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durum olarak tanımlanabilir. Sadece devam 
eden faaliyetleri değil, aynı zamanda işletmenin yaşamını tehdit eder, üretim kapasitesini kullanılamaz 
hale getirir ve rekabeti sarsar. Örgütün etkinleşmesi ve değişmesi yönünde kritik bir etkiye sahiptir (Tüz, 
2004: 3) İşletme yönetimi açısından kriz; işlerin daha iyi veya daha kötüye gitmeye başladığı dönüşüm 
noktası, kesin karar anı veya çok önemli bir zaman dilimidir. Söz konusu bu zaman diliminde kritik bir 
evreye ulaşılmıştır ve değişim gerektiren, istikrarsız, sorunlu bir durumdur söz konusudur (Fink, 
1986’dan aktaran Seçilmiş ve Sarı, 2010:502). Kriz aynı zamanda yöneticiler ve çalışanlar açısından 
karmaşıklık, belirsizlik, sürpriz, risk, panikleme, korku, şok, tehdit, tehlikede olma ve zaman darlığı olarak 
da ifade edilmektedir (Okumuş, 2003: 204). 

Son yıllarda terör saldırılarından, politik anlamda istikrarsızlıklara, ekonomik durgunluktan, 
doğal felaketlere kadar ortaya çıkan birçok krizin tüm sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği 
bilinmektedir. Ancak krizler, turizm gibi talep esnekliği büyük sektörlerde daha etkin olmaktadır. Bunun 
nedeni ise turizm sektörünün kendine has özelliklerinin yanısıra sektör dışında gerçekleşen olaylardan da 
kaynaklanmaktadır.  

Doğal Afetler ve turizm 

Tsunami, deprem ve sel gibi doğal afetler turizmi arz ve talep yönünden etkisi altına almaktadır. 
Ülkenin ya da bölgenin içine düştüğü durum ve kriz ortamı kuşkusuz turizmi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

 

İlk olarak bir doğal felaket sonrası ortaya çıkacak tabloya bakmak ardından turizm ile ilişkisini 
incelemek gerekmektedir. Öncelikli olarak deprem ve sel gibi doğal felaketler daha kalabalık ve yoğun 
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yapılaşmanın yaşandığı kentsel mekanlarda çok daha fazla etkili olmaktadır. Kentteki temel hizmetler 
yeme –içme –barınma aksayacak alt yapı sorunları etkisini artıracaktır. Özellikle elektrik su, çöp ve çevre 
kirliliği gündeme gelecek, yollar, köprüler, eğitim ve sağlık kurumları hasar görecektir.  

Turizmde arz kaynakları olarak değerlendirilen turistik çekicilikler ulaşım ve konaklama tesisleri 
meydana gelebilecek doğal felaketten olumsuz etkilenecektir. Sözgelimi, turizm açısından baktığımızda 
konaklama tesisleri zarar görebilecek ve buna benzer tüm yatırımların tekrar elden geçirilmesi için yeni 
mali kaynaklara gereksinim duyulacaktır. 

Turistik arzın en önemli kaynakları arasında sayılan doğal, tarihsel ve kültürel çekiciliklerin zarar 
görmesi olasılık dâhilindedir. Hatta bunlar arasında büyük mali kaynaklarla yerine konamayacak 
çekicilikler vardır. Sözgelimi ilk olarak akla tarihi ve kültürel öneme sahip yerleşmeler gelmekte ve olası 
bir felakette özellikle depremde karşılayamayacağımız hasarlar olabilmektedir. Ayrıca doğal çekicilikler 
arasında bulunan plajlar, kıyılar, bitki örtüsü de tsunami ve sel felaketlerinden olumsuz yönde 
etkilenebilmektedir. 

Doğal afet turizm ilişkisinde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da talebi oluşturan turist 
girişleridir. Özellikle bu konuya iki boyutta bakmak gerekmektedir. Çünkü turizmde felaketler ulusal 
sınırlarda yaşansa da etkileri uluslararası düzeyde olmaktadır. Diğer bir ifadeyle felaketin olduğu 
ülke/bölge kadar, turist gönderen ülkeler tercihlerini değiştirmektedir.  2004 yılında Merkezi 
Endonezya’nın Sumatra Adası olan deprem ülke turizmini etkilemiş tur rezervasyonları büyük ölçüde 
iptal edilmiştir. Bir başka açıdan bakılırsa 11 Eylül 2001’de Amerika’daki terör saldırı nedeniyle 
Amerikalılar turistik ziyaretlerini büyük ölçüde iptal etmişlerdir. Dolayısıyla meydana gelen felaketler 
hem turist gönderen hem de kabul eden ülkelerin turizmini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yöntem 

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma kapsamında doğal afetlerin, turizm üzerindeki etkileri risk ve kriz yönetimi 
kapsamında, “Eyjafjallajökull Yanardağ patlaması” örneği üzerinden incelenmiştir.  Bu doğal afetin turizm 
sektörü üzerindeki etkilerinin incelenmesi kavramsaldan uygulamaya geçişte önemli bir bilgi birikimi 
sunacağı düşünülmektedir.  

Tasarım ve Yöntem  

Araştırmada ikincil veri kaynakları kullanılmıştır.  Örneklem olarak belirlenmiş yanardağ 
patlaması ile ilgili yapılan çeşitli makale ve yazılar ile internet sitelerinde yer alan konuyla ilgili çeşitli 
kaynaklardan elde edilen ikincil veriler harmanlanarak sonuca dönük bilgi üretilmiştir.  

Üç bölüm halinde değerlendirilebilecek çalışmanın ilk bölümünde Doğal afetler turizm ilişkisi ve 
kriz yönetimi konularında güncel bilgilerin yer aldığı literatür taraması yer almaktadır. İkinci bölümde ise 
çalışmanın örneklemini oluşturan aktif yanardağ derinlemesine bilgilere ve bulgulara yer verilmektedir. 
Çalışmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen bulguların genel bir değerlendirmesi yapılarak, yanardağ 
patlamasının turizm sektörü özelinde risk ve kriz yönetimi açısından yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.  

Vaka Analizi 

2009 yılının ilkbahar aylarından itibaren sismik düzensizlikler göstermeye başlamış olan 
Eyjafjallajökull Yanardağı, 14 Nisan 2010 tarihinde 200 yıllık uykusundan uyanıp 23 Mayıs 2010 tarihine 
kadar lav püskürtmüştür (Petersen, 2010). İlk günlerde masum görünen bu hareketlilik günler geçtikçe 
ciddi bir krize yol açacağının sinyallerini vermiştir. Püsküren lavlar dağı kaplayan buzları eritmiş ve 
püskürtmeler artık daha da etkili olmaya başlamıştır. Patlamanın etkisiyle volkanik parçacıklar 
atmosferin yüksek kesimlerine kadar ulaşmıştır (Watson vd., 2010). Patlamalar öngörülemez bir aralıkla 
gerçekleşmekte ve şiddeti giderek artmış, böylece her seferinde daha fazla kül ve magma parçacığı 
atmosfere karışmıştır (Petersen, 2010).  

Patlamanın Hava Sahasına ve Uçuşlara Etkileri 

Patlamanın gerçekleştiği sıralarda çıkan etkili rüzgar, parçacıkları önce Norveç’in kuzeyine 
taşımış ve 15 Nisan’da İsveç, Britanya ve Kuzey İrlanda hava sahasını kapatmıştır (EUROCONTROL, 2010). 
İlerleyen günlerde kül bulutu Avrupa’yı kaplayarak Atlantik denizi üzerinden geçen uçuş rotalarını 
kapatmıştır. 18-30 Nisan tarihleri arasında kül bulutu 6000 metre civarına inmiş olsa da hava trafiğini 
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olumsuz etkilemiştir (Petersen, 2010) Soğuk havayla buluşunca buza dönüşen bu parçacıklar 39 gün 
boyunca atmosferde 5-9 km arası yükseklikte bulunmuştur (Watson vd., 2010). 

Atmosferin bu yüksekliklerinde bulunan parçacıklar uçuş güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye 
atmaktaydı. Bu parçaların uçak motorlarına girmesi durumunda motorlarda geçici ve kalıcı hasarlar 
meydana gelmesi işten bile değildi Bu durumun bir örneği 1989 yılında Jakarta’daki volkan patlaması 
sonrası inişe geçen Singapur Hava Yolları uçağına ait Boeing 747-200 tipi uçakta görülmüştü. Bununla 
birlikte küllerin görüş mesafesini düşürmesi, uçağın ön camlarına zarar vermesi, ani motor arızaları gibi 
riskler de bulunmaktaydı (Ajtai vd, 2010). Bu durumlarda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) 
uyguladığı standart kural atmosferde potansiyel olarak tehlikeli olan kül bulutu olması halinde uçuşları 
durdurmaktır. Bu kurala göre atmosferde hiç kül bulutunun bulunmaması gerekmektedir (Prata, 2010). 
Bu nedenle birçok ülkede patlamanın ilk günlerinden itibaren hava sahaları uçuşa kapatıldı. 

Hava sahalarının kapatılması Avrupa üzerinde uçuşu olan milyonlarca turisti doğrudan 
etkilemiştir (Petersen, 2010). 15-22 Nisan arasında 104 bin uçuş iptal edilirken 18 Nisan günü 10 milyon 
yolcu uçaklarına binememiştir. Bu sırada, mahsur kalan yolcuların patlama sonrasında hızla ülkelerine 
ulaştırılabilmeleri için 5000 adet uçuş planlanır. Ancak Avrupa gibi çok ülkenin bulunduğu bir kıtada uçuş 
rotalarının ICAO kuralına göre yeniden düzenlenmesi mümkün görünmemektedir (Palsson, 2010). 
Bununla birlikte tüm Avrupa hava sahasında eski yönerge iyi hizmet etmediği için yönergenin yeniden 
düzenlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 21 Nisan’a kadar ICAO kurallarına göre Avrupa üzerinde 
hiçbir uçuşa izin verilmemiştir. Bu tarihten sonra yeni volkanik kül yoğunluğu yönergesiyle kabul 
edilebilir sınırlar 0,1-2 mgm-3 arasına çıkarılmıştır (Prata, 2010). 

Kül bulutu krizin büyük bir bölümünde Avrupa’nın Atlantik kıyılarına yakın yerlerinde 
bulunuyordu. Bu nedenle ilk beş günde uçuşların iptal edilmesinden en çok etkilenen ülkeler İngiltere, 
İrlanda ve Finlandiya olmuştur. Bu ülkelere olan uçuşların %90’ı iptal edilmiştir. 21 Nisan’dan itibaren kül 
bulutu Avrupa’nın daha geniş alanlarına yayılmıştı. 4-9 Mayıs arasında İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, 
İspanya, Portekiz, İtalya’nın kuzey bölgeleri, Avusturya ve Almanya’nın güneyinde uçuşlar 
gerçekleştirilememiştir. Diğer Avrupa ülkelerinin hava trafiğinde ise %15’lik bir düşüş söz konusu 
olmuştur. Kül bulutundan en az etkilenen bölge güney doğu Avrupa olduğu için kıtalar arası uçuşlar bu 
bölgelere olacak şekilde yeniden rotalandırılmıştır (Jonsdottir, 2011). Avrupa üzerindeki uçuşlar ise kül 
bulutunun kuzeyine, İzlanda hava sahasını kapsayan bölgeye yönlendirilmiştir. Böylece aynı günde 260 
havayolu taşıyıcısı bu noktaya yönlendirilmiştir. 8 Mayıs günü bölgede 758 uçak bulunurken 11 Mayıs’ta 
uçak sayısı 1012’ye çıkmıştır (EUROCONTROL, 2010). Bu rakam bölgedeki normal bir günde bulunan uçak 
sayısının 6 katıdır (Petersen, 2010).  

Patlamanın Ekonomik Etkileri 

Krizin sürdüğü günlerde hava alanların kapatılması ve uçuşların iptal edilmesi yaklaşık 5 milyon 
yolcuyu bulundukları ülkelerde mahsur bırakmıştır. Mahsur kalan yolcular alternatif yollara başvurmuş 
ve özellikle araba kiralamaya olan talepte normalden çok daha fazla bir artış görülmüştür 
(EUROCONTROL, 2010). O dönemde hava ulaştırma endüstrisi dünya genelindeki gayri safi gelirlerde 
%0,7’lik bir yer kaplamakta ve bu gelirler dünya ticaretinin %35’lik bir kısmını oluşturmaktaydı. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 
verilerine göre yaşanan gelir kaybı yaklaşık 1,7 milyar Avro idi. Bununla birlikte turizmi destekleyen 
tedarikçi sektörlerdeki kaybın da bu rakama yakın olduğu tahmin edilmektedir (Palsson, 2010).  

Yaşanan krizden en çok etkilenen işletmelerin başında havayolu işletmeleri gelmiştir. Daha az 
esnek operasyonlara sahip küçük ölçekli havayolu işletmeleri büyük ölçeklilere göre daha olumsuz 
etkilenmiştir. Krizin ilk 8 gününde düşük bütçeli uçuşların %61’i etkilenmiştir. Bu rakam tüm uçuşlar 
içinde %48’lik bir yer tutmaktaydı. 15 Nisan günü nakliyeci havayolu işletmeleri %40’lık bir düşüş 
yaşarken genel ortalamada bu rakam %28 olarak kaydedilmiştir. Bu tür durumlara daha hazırlıklı ve 
operasyonlarında esneklik sağlayabilen büyük havayolu işletmeleri ise %34’lük kayıpla en az etkilenen 
grup olmuştur (EUROCONTROL, 2010).  
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Sonuç ve Tartışma 

Turizm sektörünü en yüksek seviyelerde olumsuz etkileyen unsurlardan birisi beklenmeyen 
zamanlarda ortaya çıkabilen ve ne kadar süreceği öngörülemeyen kriz durumlarıdır (Ren, 2000). Ortaya 
çıkan durumların doğru algılanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir krize yol açabilecek faktörler, 
bir süredir gündemde olduğu halde, krizden etkilenebilecek toplulukların paydaşları tarafından 
algılanamamış ve/veya küresel ölçekte ekonomilere etki edecek hale gelene kadar dikkate 
alınmayabilmektedir (Hall, 2002). Bunun bir örneği Eyjafjallajökull yanardağ patlaması sırasında 
görülmüştür. Asıl patlamalardan 1 yıl önce başlayan volkanik aktiviteler dikkate alınmamış, patlamanın 
başladığı 2010 yılı Nisan ayında krize hazırlıksız yakalanılmıştır. Kriz esnasında İzlanda üzerindeki 
uçuşlar %45-%48 aralığında düşüş göstermiştir (EUROCONTROL). Bu durumun daha ilginç tarafı ise 
atmosferdeki rüzgârlar doğuya doğru eserek kül bulutlarını Avrupa hava sahasına taşıması ve Avrupa 
ülkelerinin İzlanda’dan daha fazla etkilenmiş olmasıdır. Bu olay, Avrupa ülkelerinin bu türden bir krize 
karşı hazırlıklı olmadığını göstermiş ve krizin ilk günlerinde çaresiz kalmalarına sebep olmuştur. Nitekim 
iyi niyet ve iletişim tek başına kriz çözmede yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi 
için uluslararası düzeyde hazırlıklar ve tatbikatlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Ulfarsson ve Ulger, 
2011).  

Bunlara ek olarak krizler, yapıları gereği, her zaman kötü sonuçlara yol açmamaktadırlar. Nitekim 
krizin İzlanda açısından olumsuzdan çok olumlu etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu krizle 
birlikte İzlanda gibi küçük bir ülkenin reklamı doğal olarak gerçekleşmiş ve İzlanda’nın gelen turist 
sayılarında kayda değer bir yükseliş görülmüştür (Jonsdottir, 2011).  

Çalışma sonuçlarının işaret ettiği üzere turizm sektörü açısından krizler sadece ekonomik veya 
politik sebeplerle ortaya çıkmamakta, aynı zamanda doğal afetler de krizler yaratabilmektedir. Doğal 
afetlere karşı ne derecede hazır olunabileceği ise ayrı bir tartışma konusudur.  
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Space Agency) publication. pp. 11-25 
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Özet 

Türkiye tarımsal üretimde oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye’nin tarımsal ürün 
çeşitliliğinde sebze ve meyve türü ürünlerin zenginliği oldukça dikkat çekicidir. Türkiye’de en çok üretilen ve 
tüketilen sebzelerden biri de kavundur. Uygun yetişme koşulları nedeniyle Türkiye’de kavun yetiştiriciliği 
geniş bir dağılış gösterir. Bununla birlikte bazı yöreler kavun yetiştiriciliğinde büyük şöhret kazanarak, adeta 
kavun yetiştiriciliği ile anılır olmuştur. Burada sunulan çalışma kapsamında, Türkiye’de kavun üretimi ve 
ticaretinde öne çıkan bir merkez olarak Manisa’nın Kırkağaç ilçesi ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında 
Kırkağaç’ta kavun üretimi ve gelişmesi; bu süreçte etkili olan faktörler incelenerek, Kırkağaç’ta kavun 
üretimi ve ticaretinin mekânsal ilişki ve bağlantıları araştırılmış; Kırkağaç ilçesine olan ekonomik katkıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temeli, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi ve ticaretinin 
çeşitli bileşenlerine (yerel kavun üreticileri, pazarlama işletmeleri vb.) uygulanan anket ve mülakat 
sonuçlarına dayanmaktadır. Anket ve mülakat uygulamaları 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında yüz yüze 
görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi 
ve ticaretinde faaliyet gösteren 22 üreticiye 42 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Sektörle ilgili daha 
kapsamlı bilgi elde edilebilmesi amacıyla da sektörde bulunan köklü üreticiler ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ile (Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası, Kırkağaç İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü vb.) mülakatlar yapılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veri ve bilgiler, incelenen 
sektörün SWOT analizi yöntemi ile değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Böylece, araştırma bulgularının 
ve SWOT analizi sonuçlarının, sektörün geleceğine ilişkin alınacak kararlar ve oluşturulacak stratejiler için 
yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Kırkağaç’ta geleneksel yöntemlerle sürdürülen kavun yetiştiriciliği 
önemli pazar üstünlüklerine sahip durumdadır. Kırkağaç’ta kavun yetiştiriciliği ve ticaretinin köklü geçmişi, 
ürün çeşitliliği, üreticilerin deneyimi ve birikimi, ürünlerin yüksek kalitede üretilmesi ve Kırkağaç kavununun 
coğrafi işaret tescilinin bulunması yöredeki kavun yetiştiriciliğine rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  Ancak 
üreticilerin yerel ve ulusal örgütlenme sorunları, sektörün kalifiye ve teknik işgücü sağlamada yetersizliği, 
genç nüfusun çiftçiliğe ve kavun yetiştiriciliğine ilgisinin azalması, Kırkağaç ilçesinde kavun yetiştiriciliğinin 
büyüme ve gelişme potansiyelini sınırlandırmaktadır. 

Anahtar Kelime: Manisa, Kırkağaç Kavunu, Coğrafi İşaret Tescili, SWOT Analizi 

 

GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTION AND TRADE OF MANISA KIRKAĞAÇ 
MELON REGISTERED BY GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

Abstract 

Turkey has a wide range of products in agricultural production. The richness of vegetable and fruit 
products in Turkey is quite remarkable within diversity of agricultural products. One of the most widely 
produced and consumed vegetables in Turkey is melon. Due to favorable growing conditions in Turkey, melon 
cultivation has a wide range. However, some regions have gained great fame in melon cultivation and have 
been referred with melon cultivation. The scope of work presented here is Kırkağaç district of Manisa where 
stands out as a center of melon cultivation and commerce in Turkey. Melon production, its development in 
time & and the factors which have impact at this process were examined and in scope of spatial reletionship 
and connections of melon production and trade in Kırkağaç distrist to these factors had been tried to be 
specified.  The basis of the study depends on the results of questionnaires and interviews applied to various 
components of melon production and trade (local melon producers, marketing enterprises, etc.) in Kırkağaç 
district of Manisa. Questionnaire and interview applications were conducted in January and February 2018 
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with face to face interview technique. Within the scope of the research, a questionnaire consisting of 42 
questions was applied to 22 producers operating in melon production and trade in Kırkağaç district of 
Manisa. In order to obtain more comprehensive information about the sector, interviews were conducted 
with the representatives of established manufacturers and public institutions and organizations (Kırkağaç 
Municipality, Kırkağaç Chamber of Agriculture, Kırkağaç District Food, Agriculture and Livestock 
Directorate). The data and information obtained during the research process enabled the sector to be 
evaluated with SWOT analysis method. Thus, the findings of the research and the results of SWOT analysis 
are intended to guide the decisions and strategies to be taken regarding the future of the sector. Melon 
cultivation in Kırkağaç, which has traditional methods, has important market advantages. The rooted history 
of melon cultivation and trade in Kırkağaç, product variety, experience and knowlege of the producers, high 
production quality and geographical registration of Kırkağaç melon provide competitive advantage to local 
melon cultivation. However, local and national organization problems of the producers, the inadequacy of 
the sector in providing qualified and technical labor force, the decrease of the interest of the young 
population in farming and melon cultivation limit the growth and development potential of melon cultivation 
in Kırkağaç district. 

Keywords: Manisa, Kırkağaç Melon, Geographical İndication Registration, SWOT Analysis. 

Giriş 

Tarım dünyadaki en önemli ve en gerekli üretim faaliyeti olmasının yanında yeryüzünün en 
yaygın üretim şeklidir. Aynı zamanda dünyadaki en değerli kaynaklar tarım topraklarıdır. Nitekim 
insanların temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamanın yanında sanayi faaliyetlerine de ham madde 
sağlamaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2007). Türkiye, iklim ve ekolojik koşulların elverişli olması 
sebebiyle tarımsal üretimde oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye’nin tarımsal ürün 
çeşitliliğinde sebze ve meyve türü ürünlerin zenginliği oldukça dikkat çekicidir. Cucurbitaceae 
(kabakgiller) familyasına ait türlerden biri olan kavun (Cucumis melo) dünyada ve Türkiye’de en çok 
üretilen ve tüketilen sebzelerden biridir.  

Kavunun tarihsel kökeni konusunda araştırmacılar tarafından farklı tespitler öne sürülmektedir. 
Bazı araştırmacılara göre kavunun anavatanı Güneydoğu Afrika olmakla birlikte gen merkezi içerisinde 
Anadolu, İran ve Asya’nın da bulunduğu belirtilmiştir (Şahin, 2008). Yine bazı araştırmacılar kavunun gen 
merkezlerinden birinin Anadolu, özellikle Van olduğunu, hatta kavununun Van’dan Romalı misyonerler 
tarafından Avrupa’ya götürüldüğünü öne sürmektedir (Günay, 1993). 

Sahip olduğu uygun iklim koşulları nedeniyle ülkemizin hemen her bölgesinde kavun 
yetiştiriciliğine rastlamak mümkündür. Türkiye, kavun üretim miktarları bakımından ele alındığında 
dünya ülkeleri arasında ikinci sırada yer alırken, ilk sıra ise Çin bulunmaktadır (TÜİK, 2018).   

Kavun aynı zamanda hem ihraç hem de ithalat ürünüdür ve Türkiye’nin kavun ihracatı son 
yıllarda artış gösterirken, kavun ithalatı ise yıllara göre dalgalanma göstermektedir. TÜİK’in 2018 yılı 
verilerine göre Türkiye’de en fazla (kg) kavun ihracatı yapılan ülkeler; Almanya (2.099.075), Romanya 
(1.647.261), Hollanda (685.935), Bulgaristan (682.464) ve Avusturya (609.039)’dır. Türkiye’de kavun 
ithalatında öne çıkan ülkeler ise; İran (1.007.073), Brezilya (236.446) ve Sudan (98.000)’dır.  

Kavun, kullanım alanları bakımından değerlendirildiğinde taze olarak tüketilmesinin yanında 
meyve suyu, reçel, dondurma, meyveli yoğurt, pasta vb. gıda sanayiinin farklı üretim kollarında da 
kullanılmaktadır. Gıda sanayiinin dışında kavunun parfüm, şampuan gibi kozmetik sanayiinde de 
kullanımı oldukça yaygındır (Bahçivancı 2012). Aynı zamanda kavunun kendisi kadar yararlı olan kavun 
çekirdeği ve kavun kabuğu üretimi de son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle Türkiye’de kavun 
kabuğu birçok alanda kullanılabildiği için stratejik bir ihracat ürünü olma özelliğine sahiptir. Türkiye, 
kavun ve karpuz kabuğu ihracatını genel olarak Almanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere 
gerçekleştirmektedir (Baran ve Gökdoğan, 2014). 
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Ülkemizde başta Ege bölgesi olmak üzere, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kavun yetiştiriciliği geniş bir dağılış göstermektedir (Sarı, Çevik ve Abak, 
1998). Bununla birlikte bazı yöreler kavun yetiştiriciliğinde büyük şöhret kazanarak, adeta kavun 
yetiştiriciliği ile anılır olmuştur. Burada sunulan çalışma kapsamında, Türkiye’de kavun üretimi ve 
ticaretinde öne çıkan bir merkez olarak Manisa’nın Kırkağaç ilçesi ele alınmaktadır. İlçe merkezinin 
önemli şehirlerarası yolların kavşağında bulunması ve ulaşım koşullarının sağladığı üstünlüklerin yanı 
sıra bölgenin sahip olduğu coğrafi konumu, iklim ve toprak koşullarının sağladığı üstünlükler, kavun 
üretimini destekleyerek gelişmesini olumlu etkilemiştir. 

 

Fotoğraf 1. Kırkağaç Kavununun üretim ve satış alanlarından bir görünüm 

Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi gerek üretim gerekse pazarlama süreçlerinde bölgesel ve ulusal 
ölçekte ilişkilere sahiptir. Kırkağaç’ın kavun üretimi ve pazarlama alanında ulusal pazarlarda tanınması ve 
bir marka değer oluşturması oldukça önemlidir. İncelediğimiz bu örnek, esasen coğrafi konum ve coğrafi 
çevre şartlarının etkileşimiyle tarihsel süreçte biriken bir yerel girişimcilik kültürünün sonucunda bir 
endüstri kolunda kazanılan başarıyı ortaya koymaktadır. Üretim şekli ve aşamaları, yüksek kalitesi ile 
farklılaşan; bölgesel ölçekte tanınan bir ürün olan Kırkağaç kavunu, yerel kültürün ve ustaların 
oluşturduğu değerleri yansıtmayı sürdürmektedir. 

Konu ile ilgili bölgesel ve ulusal literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Var olan çalışmalar 
içinde Türkiye’de kavun üretim tekniklerini ve üretim aşamalarını değerlendiren çalışmaların 
(Bahçivancı, 2012; Eşiyok, Bozokalfa ve Boztok, 2005; Boyraz ve Baştaş, 2005; Şahin, 2008; Mısır, 2012) 
yanı sıra Ece (2017)’nin Çankırı ili Kızılırmak ilçesinde; Falay ve Yetişir (2012)’in Hatay ve Adana 
illerinde; Türkmen, Şensoy ve Erdinç (2008)’in Van Gölü havzasında kavun üretimini ele alan çalışmaları 
bulunmaktadır. Ancak Kırkağaç’ta sektörün üretim, ticaret ve pazarlama konularında rekabetçiliğini 
hedefleyen araştırmalar bugüne değin ihmal edilmiş görünmektedir.  

Sunulan bu çalışmanın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi ve pazarlama süreçlerinin coğrafi 
bağlantılarının belirlenmesi, kavun sektörünün bölgesel ölçekte anlaşılması ve tanıtılması bağlamında 
literatüre katkı sağlaması umulmaktadır. 

Kırkağaç’ta Kavun Üretiminin Başlıca Özellikleri  

Kavun yetiştiriciliğinde doğal çevre koşullarının büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kavun yetişme 
koşullarını belirleyen ve kavun yetişme sınırlarını çizen en önemli unsur iklimdir. Kavun sıcak iklim 
sebzesi olması nedeniyle 20-30°C arasındaki sıcaklıklarda da iyi gelişim göstermektedir. Sıcaklıklar düşük 
olduğu zaman büyüme ve gelişme yavaşlayarak yetişme dönemi uzamaktadır. Aynı zamanda sıcaklıkların 
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aşırı yükselmesi de büyümeyi yavaşlatmaktadır. Yine yetiştirme dönemindeki toplam sıcaklığının tat ve 
olgunlaşma üzerine etkisi bulunmaktadır (Ece, 2017). 

Çalışma kapsamında, Kırkağaç ilçesinde meteoroloji istasyonu bulunmadığı için ilçeye en yakın 
olan Soma ilçesindeki istasyon verileri kullanılmıştır. Bu veriler incelendiğinde yıllık sıcaklık 
ortalamalarının 16,4°C olduğu görülmektedir (Tablo 1). Soma ilçesinin yıllık ortalama sıcaklık verilerinin 
kavun tarımı için optimum denecek sıcaklık koşullarına oldukça yakın olduğu görülmektedir. Özellikle 
Temmuz ve Ağustos aylarındaki ortalama sıcaklığın kavun üretimi için yeterli ve uygun olduğu 
anlaşılmıştır. 

Tablo 1. 

Soma Aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları 

Soma 

İstasyonu 

O Ş M N M H T A E E E A Yıllık 

Aylık 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

5.9 9.3 11.3 14.8 19.6 23.7 26.5 27.0 22.9 16.5 12.2 7.0 16.4 

Aylık Toplam 

Yağış 

Ortalaması 

(Kg/m2) 

111.9 50.86 71.36 41.94 41.18 39.74 2.26 4.52 30.08 49.96 65.26 37.88 549.40 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2018. 

Aynı zamanda kavun; su tutma özelliği iyi, derin, geçirgen, organik madde ve besin elementlerince 
zengin olan tınlı topraklarda iyi gelişme göstermektedir. Kırkağaç ilçesi toprak özellikleri açısından 
değerlendirildiğinde; Kırkağaç grabeninin tabanını dolduran alüvyal ve kolüvyal çökeller, yörenin verimli 
tarım alanı durumundaki Kırkağaç ovasını oluşturmaktadır (Eroğlu, 2009). Kırkağaç yöresinde daha çok 
rendzina toprak türü gelişim göstermiştir. Bu toprak tipleri aynı zamanda toprak bünyesi su tutma 
kapasitesi bakımından kuvvetli, organik madde bakımından da oldukça zengindir (Göney, 2005). Nitekim 
yörenin toprak özelliklerinin kavun üretimi için oldukça elverişli olduğu belirlenmiştir. 

Kavunun üretimine baktığımızda en önemli aşama toprak hazırlığının yapılmasıdır. Yörede ekim 
için toprak hazırlığı mart - nisan aylarında başlanırken, kavun ekimi ise sıcaklık ve yağış durumunda bağlı 
olarak mayıs aylarının ilk haftasında yapılmaktadır. Kavun, ekiminden yaklaşık 90 gün sonra yani ağustos 
sonu hasat edilmekte ve ekim ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Ancak ekim ayının sonuna 
bırakılmadan hasat bitirilmektedir. Bunun nedeni ise ekim sonunda sis görülmesi kavunların kurumasına 
engel olurken, yağmurlar da rutubetten dolayı kavuna zarar verebilmektedir.   

Hasat üç kesimden oluşmaktadır; birinci hasatta köken üzerinde bulunan 3 - 4 kavundan en 
olgunu, ağırı ve rengi en canlı olanı alınır. Birinci kesim yaklaşık olarak 15 gün sürer ve 15 günün sonunda 
ikinci kesim başlamaktadır. Eylül ayının 10'una kadar ikinci kesim de tamamlanmış olur. Üçüncü kesimde 
ise eylül sonuna kadar yapılır ve bu tarihten sonra tüm kavunlar depolara gönderilmektedir. Depolanan 
kavunlar bölgede havadar ve serin alanlarda, dik direklerin çevresine çakılan çivilere asılarak 
depolanmaktadır. Bu şekilde askıya alınan kavunlar genellikle ocak ayı başına kadar depolanabilme 
özelliğine sahiptir. 

Kırkağaç ilçesi, Türkiye’nin köklü kavun üretim merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, kavun 
üretiminin coğrafi işaret tescilinin yapıldığı tek yerleşme olması sebebiyle de oldukça önemlidir. Kavun 
üretiminde bölgesel ve yerel farklılıklar, aynı zamanda bölgesel ve ulusal  pazarlarda rekabeti etkileyen 
bir faktördür. Yerel bir ürün olarak kavun üretimini haksız rekabetten korumak amacıyla 2009 yılında 
kavun üretimi konusunda ilk coğrafi işaret tescili ‘’Kırkağaç Kavunu’’ için sağlanmıştır. Aynı zamanda 
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coğrafi işaret korumasına konu olan ‘Kırkağaç kavunu’ menşe olarak tanımlanmıştır 
(http://www.kirkagac.bel.tr//Syf/Kirkagac-Kavunu.html Erişim tarihi: 02.10.2019). Bilindiği gibi coğrafi 
işaret korumasına konu olan ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş 
coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu tür coğrafi işaretlere “menşe adı” adı verilmektedir (Çalışkan 
ve Koç, 2012).  

Coğrafi işaret tesciline sahip Kırkağaç kavununun üretim alanlarını Kırkağaç ilçesi ve köyleri 
başta olmak üzere Manisa ili köyleri, Soma, Akhisar ilçe ve köyleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda 
Kırkağaç kavununun Kırkağaç-589 ve Kırkağaç-637 adları ile tescil edilmiş iki farklı çeşidi bulunmaktadır. 
Bu çeşitlerden Kırkağaç-589;  uzun ve silindir şekilli olup sap kısmı sivri ve kış mevsiminde uzun süre 
depolanabilme özelliğine sahiptir. Yine Kırkağaç bölgesinde en yaygın olarak yetiştirilen çeşittir. Kırkağaç-
637 çeşidi ise genelde yuvarlak meyve yapısına sahiptir. Meyvenin kabuk yapısı ve rengi aynıdır. Bazı 
bölgelerde bu çeşit Altınbaş olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok yazlık olarak değerlendirilen bu çeşit 
kış depolamasında uzun süre dayanmamaktadır (http://www.kirkagac.bel.tr//Syf/Kirkagac-Kavunu.html 
Erişim tarihi: 02.10.2019). 

Veri Yöntem 

Çalışmanın temeli, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi ve ticaretinin çeşitli bileşenlerine 
(yerel kavun üreticileri, pazarlama işletmeleri vb.) uygulanan anket ve mülakat sonuçlarına 
dayanmaktadır. Anket ve mülakat uygulamaları 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında yüz yüze görüşme 
tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi ve 
ticaretinde faaliyet gösteren 22 üreticiye 42 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anket formu 
Kırkağaç kavun sektörünün potansiyelini ve sektörde yaşanan sorunları belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. Sektörle ilgili kapsamlı bilgi elde edilebilmesi amacıyla da mülakatlar yapılmıştır. Bu 
amaçla, sektörde bulunan işletme sahipleri ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile görüşmeler 
yapılmıştır. Anket ve mülakatlardan elde edilen verilerin analiz edilmesiyle sektörün iç faktörlerden 
kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal çevreden kaynaklanan fırsat ve tehdit unsurları belirlenerek 
SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Kırkağaç ilçesi, kavun üretimi ve ticaretinde oldukça köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen, 
sektörün üretim, ticaret ve pazarlama konularında rekabetçiliğini hedefleyen araştırmalar bugüne değin 
ihmal edilmiş görünmektedir. Nitekim yapılan bu çalışma; Kırkağaç’ta kavun üretimi ve gelişmesi; bu 
süreçte etkili olan faktörler incelenerek, Kırkağaç’ta kavun üretimi ve ticaretinin mekânsal ilişki ve 
bağlantıları araştırılmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra kavun üretiminin üretim kapasitesi, 
pazarlama olanakları belirlenerek Kırkağaç ilçesine olan ekonomik katkıları belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmada ulaşılan sonuçların Kırkağaç’ta kavun üretiminin gelişimini destekleyici öneriler sunması ve 
rekabet koşulları için yol gösterici olması amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın sınırlılıkları arasında ise; kavun üretimin Kırkağaç’ta tarihsel gelişmesini 
değerlendirmeye yardımcı olabilecek birincil veri kaynaklarının bulunmaması ve aynı zamanda bugüne 
değin araştırılması ihmal edilmiş bu sektörün geçmişine ait verilerin ve kayıtların olmayışı kıyaslamalar 
yapabilme imkanını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca sektörde bulunan firmaların çoğunun, esnaf ve 
zanaatkârlar odasına kayıtlı olmaması ve kayıt dışı üretimlerin sektörde yaygın bir özellik göstermesi 
sektörün ekonomik potansiyelinin belirlenmesini de engellemektedir. 

Araştırma Alanı 

Araştırma konusunu oluşturan Kırkağaç ilçesi Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Manisa’nın kuzey batısında yer alan Kırkağaç ilçesi, doğusunda ve güneyinde Akhisar, 
batısında Soma, kuzeyinde Balıkesir’in Savaştepe, Merkez ve Sındırgı ilçesiyle çevrilidir.  

http://www.kirkagac.bel.tr/Syf/Kirkagac-Kavunu.html
http://www.kirkagac.bel.tr/Syf/Kirkagac-Kavunu.html
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Şekil 1. Araştırma sahası 

Araştırma Bulguları 

Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi ve ticareti yapan üreticileri kapsayan anket ve bilirkişi 
mülakatları neticesinde, sektörün mevcut durumu, üreticilerin niteliği, üretim ve pazarlama sürecinde 
etkili olan faktörler ile ilgili çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. 

Kavun üretimi ile ün kazanan çevrelerde üretim genellikle babadan oğula geçen bir gelenek içinde 
sürdürülmektedir. Kırkağaç’ta kavun yetiştiriciliği geleneksel bir üretim olması nedeniyle görüşme 
yapılan üreticilerin büyük bölümü yöredeki yerleşme nüfusuna kayıtlıdır. Aynı zamanda üreticilerin yaş 
gruplarına dağılışı kavun üretiminin o yöredeki geçmişi ile bağlantılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Kavun 
üretiminin köklü geçmişe sahip olduğu ilçede 40 yaş üzeri nüfusun oranı belirgin bir şekilde yüksektir.  

Kavun üretimi yapan üreticiler genellikle küçük aile işletmeleridir. Bu nedenle kavun üretiminin 
yanı sıra başka geçim kaynakları da mevcuttur. Bunlar genellikle ayçiçeği ve mısır üretimi gibi tarımsal 
faaliyetlerdir. Kavun üretiminde çalışanların büyük bölümü aile fertlerinden oluşmaktadır. Kavunların 
depolanma sürecinde (asım, ipleme vb.) işgücüne gereksinim artarsa da gerekli olan işgücü yöre halkı 
arasında imece usulü bir iş bölümü ile sağlanmaktadır.  

Kırkağaç’ta üreticilerin üretim aşamasında gerçekleştirdikleri faaliyetlere bakıldığında, 22 
üreticiden 21'i üretim, 16’sı toptan satış, 4’ü ise perakende satış yapmaktadır. Fakat ilçede kavun ithalatı 
ve ihracatı gerçekleştirilmemektedir. Geçmiş yıllarda Kırkağaç kavunları İsveç, Malezya ve Almanya gibi 
ülkelere ihraç edilirken, günümüzde ise ürünlerin ihracatı yapılamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise; 
Kırkağaç kavunlarının ağırlığının ve büyüklüğünün fazla olması taşıma maliyetleri arttırmaktadır. Nitekim 
bu durum Kırkağaç kavununun yurt dışındaki pazarlarda aranan bir ürün olmamasına sebep olmakta ve 
ihracat konusunda engel oluşturmaktadır. 
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Grafik 1. Kırkağaç’ta üreticilerin kavun üretimi alanında gerçekleştirdiği faaliyetler (f) 

TÜİK’in 2018 verilerine göre; ülkemizde 750 bin ha alanda, 1.753.942 ton kavun üretimi 
gerçekleştirilmiştir. İlçelere göre kavun üretim miktarına bakıldığında en fazla üretim yapılan ilçeler 
sırasıyla Ereğli (Konya), Karataş (Adana), Yüreğir (Adana) iken, Kırkağaç (Manisa) ilçesi bu sıralamada 
beşinci sırada yer almaktadır (tablo 2). 

Tablo 2.  

Türkiye’de ilçelere göre kavun üretim alanları (da) ve Üretimi (Ton) (2018) 

İlçelere Göre Kavun Üretim Alanları Dekar İlçelere Göre Kavun Üretimi Ton 

Kahramankazan/Ankara 28.632 Ereğli/Konya 90.000 

Kızılırmak/Çankırı 27.200 Karataş/Adana 86.700 

Karataş/Adana 21.600 Yüreğir/Adana 83.150 

Acıpayam/Denizli 18.230 Acıpayam/Denizli 72.920 

Ereğli/Konya 18.000 Kızılırmak/Çankırı 40.800 

Kırıkhan/Hatay 18.000 Kırkağaç/Manisa 37.377 

Yüreğir/Adana 16.300 Çumra/Konya 34.650 

Polatlı/Ankara 15.000 Bafra/Samsun 33.250 

Kırkağaç/Manisa 12.459 Merkez/Karaman 31.230 

Merkez/Karaman 10.410 Kırıkhan/Hatay 30.000 

            Kaynak: TÜİK, 2018 

Kırkağaç’ta kavun üretimi yapan işletmelerin yıllık kavun üretim miktarına bakıldığında ise, 
üreticilerin büyük bir kısmı 50 tondan daha az üretim yapmaktadır. Arazilerin çok parçalı olması ve 
dönüm başına alınan verimin 3 ila 5 ton arasında değişim göstermesi, depolama olanaklarının yetersiz 
olması ve iklim faktöründen doğan çeşitli hastalıklar üretim miktarları üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahiptir (tablo 3). 

Tablo 3. 

Kavun üretimi yapan işletmelerin yıllık kavun üretimi 

Üretim Miktarı Frekans 

50 tondan az 13 

51-100 ton 6 

101-150 ton 2 

150 ton+ 1 

“Kavun üretiminde verimlilik yıllara göre değişim gösteriyor mu?” soruna tüm üreticiler 
tarafından  “evet” yanıtı verilmiştir. Yıllara göre üretiminin düşme sebepleri arasında ise kavun 
hastalıkları, çeşitli zararlılar ve meteorolojik koşullar gösterilmektedir. Kavun yetiştiriciliğinde hastalık ve 
zararlılar ile mücadele son derece önemlidir. Özellikle; külleme, mildiyö, solgunluk ve antraknoz gibi 
hastalıklar ile kavun sineği, kırmızı örümcek, afit ve nemotod gibi zararlılar ile mücadele gerekmektedir 
(Ece, 2017). Ancak yörede yapılan gözlemler sonucunda külleme hastalığının ciddi zarar oluşturduğu ve 
ekonomik olarak verim kayıplarına neden olduğu görülmüştür. 
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“Kavunun Kırkağaç dışında gönderildiği iller hangileridir ?” sorusuna verilen yanıtlara göre 
ürünlerin gönderildiği iller çeşitlilik göstermektedir. Kırkağaç’ta kavun üreticilerinin tamamı iç pazara 
satış yaparken, ihracat odaklı üretim yapmamaktadır. Kırkağaç’ta üretilen ürünlerin %56'ü depodan, 
%35'i tarladan, %9'u ise hem tarladan hem de depodan satılmaktadır (tablo 4). 

Tablo 4. 

 Kırkağaç’ta Kavun üreticilerinin ürünleri pazarladıkları iller 

Tarladan Satılan Ürünlerin Pazarlandığı İller Depodan Satılan Ürünlerin Pazarlandığı İller 

       İller          %         İller          % 

İzmir       10,40 İstanbul       13,38 

İstanbul        8,32 İzmir       11,32 

Ankara         2,8 Bursa        6,18 

Bursa         2,8 Eskişehir         2,6 

Zonguldak         2,8 Afyon         1,3 

Manisa         1,4 Burdur         1,3 

Kırkağaç’ta üreticilerin kavun üretimi ve ticareti sürecinde çeşitli araç-gereçler, cihazlar, ambalaj 
vb. malzemeler kullanılmaktadır. Söz konusu gereksinimler Kırkağaç kavun sektörünün yöre ve bölge 
ölçeğinde tedarik ilişkisi kurmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra üretim araçlarını oluşturan makineler 
(mibzer, traktör, pulluk, ilaçlama makinesi), ambalajlar, gübre ve tarımsal ilaçlar vb. daha çok Kırkağaç 
ilçesinden temin edilmektedir. Aynı zamanda Akhisar (Manisa), Manisa (Merkez ilçe), Antalya , Bursa ve 
Balıkesir üretim araçlarının temin edildiği diğer yerleşmelerdir. Kırkağaç ilçesinde gelişen bu üretim 
faaliyetinin gereksinimleri çok az sayıda da olsa diğer yerleşmeler ile ekonomik ilişkiler kurulmasına yol 
açmıştır (tablo 5).  

Tablo 5. 

 Kavun üretimi ve ürün pazarlama süresinde ihtiyaç duyulan malzemeler, temin ettikleri iller ve söz konusu 
illerden tedarik sağlayan üretici sayısı  (f) 

 

 

Örneklem alandaki kavun üreticileri genellikle evlerinin bir bölümünü depo olarak düzenlemiş olan aile 

üreticilerdir ve çalışanlar da daha çok aile fertlerinden oluşmaktadır. Genellikle kavun depoları yerleşim 

dokusu içinde dağılmış bir düzene sahiptir. Yapılan görüşmelerde kavun üreticilerinin %68’ inin deposu 

bulunurken, %32'sinin ise deposunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Deposu bulunmayan üreticiler ise 

yaklaşık 3-4 aylığına depo kiralamaktadır. Aynı zamanda son yıllarda açılan depoların oldukça 

Kullanılan Araç ve Gereçler İl/İlçe f İl/İlçe f İl/İlçe f 

Üretim makineleri (mibzer, traktör, 

traktör kasası, çapa, pulluk, diskaro) 

Kırkağaç 17 Akhisar 4 Bursa 1 

İlaçlama Makinesi Kırkağaç 10 Manisa 12 - - 

Gübre ve Tarımsal ilaçlar Kırkağaç 10 Manisa 11 Antalya 1 

Ambalaj Kırkağaç 15 Manisa 5 Balıkesir 2 

Diğer malzemeler (kavak ağacı, çivi, 

ip, hasır, merdiven, çekiç, yorgan) 

Kırkağaç 22 - - - - 
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profesyonel bir şekilde hazırlanmış oldukları görülmektedir. Isı yalıtımlı, havalandırma ve klima 

sistemleri olan depoların kira fiyatları da oldukça yüksektir. 

 

Fotoğraf 2. Kırkağaç’ta kavun depolama alanlarından bir görünüm 

 

Kırkağaç’ta kavun üreticileri farklı çeşitlerde kavun üretimi yapmaktadır. Bununla birlikte en fazla üretimi 

yapılan kavun çeşidi Altınbaş’tır. Üretilen kavun çeşitlerinin zenginliği de dikkat çekicidir. Davutbey, 

Hasanbey, Kenanbey, Kırkağaç-589 ve Kırkağaç-637, Dalaman (yazlık cinsi) ve Siyah dilim (kışlık) vb. 

üretilen ürünlerden bazılarıdır. Ancak geçmiş yıllar ile kıyaslandığında ürün çeşitliliğinde azalmalar 

olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin; geçmiş yıllarda en çok üretilen ürünler arasında yer alan Konyalı 

cinsi, ağırlığının ve büyüklüğünün fazla olması taşıma maliyetlerini arttırdığı için tercih edilmemektedir.  

“Türkiye’de rekabet halinde olduğunuz kavun üretim merkezleri var mı?” sorusuna yerli üreticiler 

tarafından %70 “evet”, % 30 “hayır” yanıtları verilmiştir. “Evet” yanıtı veren kişilerin tamamı ilk sırada 

Ankara’yı (Polatlı) belirtmiştir. Diğer işletme sahipleri de Konya (Ereğli) ve Adana’daki (Karataş, Yüreğir) 

üreticilerle rekabet halinde olduklarını değerlendirmiştir.  

“Kavun üreticiliği ile ilgili düzenlenen etkinliklere katılıyor musunuz ?” soruna üreticilerin %63’ü 

tarafından “evet” yanıtı verilirken, %36’sı tarafından “hayır” yanıtı verilmiştir.  “Evet” yanıtı veren 

üreticilerin daha çok çevre illerde kurulan tarım fuarına katılım gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu iller; 

Balıkesir, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın, Konya ve Bursa’dır. Düzenlenen etkinliklere katılmış olmaları yeni 

pazarlar, yeni müşteriler kazanılmasında ve sektörün gelişiminde etkili olacak son teknolojik gelişmelerin 

takip edilebilmesi ve rakiplerini tanıma fırsatını yakalayabilmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Ankette, sunulan bazı yargıların da işletme sahiplerince değerlendirilmesi istenmiştir. Yanıtlar beş nokta 

Likert ölçeği ile “kesinlikle katılıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” aralıklarında ölçülmüştür. Verilen 

yanıtlar genel olarak üreticiler arasında fikir birliği olduğunu göstermektedir. “Kırkağaç'ta kavun üretimi 

Türkiye'de rekabet üstünlüklerine sahiptir ”, “Geçmişte Kırkağaç'ta kavun üretimi ve üretici miktarı çok 

fazlaydı”, “Kavun üretimi bizim için aile geleneği bir iş durumundadır”, “Kırkağaç'ta kavun üretimi ve 

ticareti ekonomik olarak desteklenmezse ortadan kalkabilir ” yargılarına katılımın yüksek olduğu 

izlenmektedir (tablo 6). 
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Tablo 6. 

 Üreticilerin sektörle ilgili sunulan yargılara verdiği yanıtlar  (f-%) 
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Kavun üretimindeki yeniliklerde Kırkağaç ilçesindeki 

üreticiler öncüdür. 

F 8 5 7 1 1 

% 36.4 22.7 31.8 4.5 4.5 

Kırkağaç'ta kavun üretimi Türkiye'de rekabet 

üstünlüklerine sahiptir. 

F 15 5 1 1 -- 

% 68.2 22.7 4.5 4.5 -- 

Geçmişte Kırkağaç'ta kavun üretimi ve üretici miktarı 

çok fazlaydı. 

F 12 3 1 5 1 

% 54.5 13.6 4.5 22.7 4.5 

Kavun üretimi bizim için aile geleneği bir iştir. F 13 8 1 -- -- 

% 59.1 36.4 4.5 -- -- 

Kırkağaç'ta kavun üretiminin iyi bir ekonomik geleceği 

olduğuna inanıyorum. 

F 13 4 9 3 1 

% 59.1 18.2 40.9 13.6 4.5 

Kavun halen Kırkağaç'ın en önemli geçim kaynakları 

arasındadır. 

F 7 9 2 3 1 

% 31.8 40.9 9.1 13.6 4.5 

Kırkağaç kavununun tanıtım faaliyetlerinin yeterli 

olduğunu düşünüyorum. 

F 2 3 8 9 -- 

% 9.1 13.6 36.4 40.9 -- 

Kırkağaç'ta kavun üretimi ve ticareti ekonomik olarak 

desteklenmezse ortadan kalkabilir. 

F 13 4 4 1 -- 

% 59.1 18.2 18.2 4.5 -- 

Kırkağaç ilçesinin en önemli ürünü kavundur. F 11 8 3 -- -- 

% 50.0 36.4 13.6 -- -- 

 

Araştırma Bulgularının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi 

Araştırma alanında gerçekleştirilen anket, mülakat ve görüşmelerden elde edilen verilere dayanarak 

Kırkağaç’ta kavun sektörünün SWOT analizi yapılmıştır. Analizde kullanılan anket verileri, Kırkağaç 

ilçesinde kavun üretimi ve ticaretinde faaliyet gösteren 22 üreticiye 42 sorudan oluşan bir anket formu 

uygulanarak elde edilmiştir. Diğer veriler ise, mülakat ve görüşmelerden elde edilmiştir. 25 sorudan 

oluşan bir mülakat formu hazırlanarak sektörde faaliyet gösteren 5 kavun üreticisi ve Kırkağaç Belediyesi, 

Kırkağaç Ziraat Odası, Kırkağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev alan 3 kişi olmak 

üzere toplamda 8 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

SWOT Analizi, bir sürecin veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla 

eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) 

aracıdır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya 

dezavantajlı noktaların beraberce görülebilmesini sağlamaktır. Analizin ‘güçlü yönleri’ ile ‘zayıf yönleri’ 

kurum içi yapı ile ilgili iken, ‘fırsatlar’ ve ‘tehditler’ dış çevre ile ilişkili olmaktadır (Uçar ve Doğru, 2005; 

Aktan, 2008; Çelik ve Murat, 2008; Küçüksüleymanoğlu, 2008’den aktaran Özey ve Çalışkan, 2018).  
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Birçok alanda uygulanmış olsa da kavun üretiminde SWOT analizine yönelik çalışmalara hem ulusal hem 

de bölgesel literatür de rastlanmamıştır. Yapılan çalışma kavun sektöründe mevcut durumun daha iyi 

anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca saptanan durumlar sektörün geleceğine dönük alınacak kararları 

yönlendirecek ve sektörün gelecekteki durumunun nasıl olacağına dair öngörülerin oluşmasını 

sağlayacaktır (tablo 7). 

Tablo 7. Kırkağaç’ta kavun üretimi ve Ticaretinin SWOT Matrisi 

SO 

Stratejileri 

Güçlü yönler fırsatları avantaja çevirmek 

için kullanılır. 

 Zayıf Yönler – (W) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

 

 

 

Yeni nesillerin çiftçiliğe ve kavun 

yetiştiriciliğine  ilgisinin azalmış olması.  

Çiftçiler arasında yaşanan örgütlenme 

sorunları. 

Sektörde sektörün kalifiye ve teknik işgücü 

sağlamada yetersizliği 

Sektörün geliştirilmesine yönelik 

desteklerin olmayışı. 

Tanıtım ve pazarlama olanaklarında 

yetersizlik olması. 

Üreticiler arasında rekabetin çok fazla 

olması. 

Kavun üretimi ile ilgili çalışmaların yetersiz 

olması 

Üreticilerin ulusal ve ya uluslararası fuarlara 

katılımının düşük olması 

 Depolama olanaklarının zor olması 

Kavun üretimi konusunda Meslek Yüksek 

Okullarında programların  bulunmayışı 

 

WO 

Stratejileri 

Zayıf yönlerin üstesinden gelmek için 

fırsatlardan yararlanılır. 

ST 

Stratejileri 

Tehditlerden kaçınmak için güçlü yönler 

kullanılır. 

WT 

Stratejileri 

Tehditlerden kaçınmak için zayıf yönler 

minimize edilir. 

 

 

 Güçlü Yönler - (S) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 İlçede sektörün köklü bir geçmişinin olması. 

Coğrafi tescil işaretine sahip olması. 

Üreticinin kendine has tekniklerle kavunu yetiştiriyor olması. 

Ürünün ilçenin adıyla anılır hale gelmesi. 

Ülke genelinde tercih edilir bir tür olması. 

Meyvenin renk, doku, nefaset gibi özellikler bakımından 

kaliteye sahip olması. 

İlçenin toprak özelliklerinin (pH, drenaj özellikleri) kavun 

üretime elverişli olması. 

Ulusal ölçekte kavun üretimini ve tüketimini destekleyen 

geleneksel teknikler ve kültürel özelliklerin varlığı.  

Kırkağaç'ın coğrafi konum özelliklerine bağlı olarak ulaşım 

avantajlarına sahip oluşları ve bölgesel pazarlara yakınlık.  

 Fırsatlar – (O)  Tehditler – (T) 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

Ulusal ölçekte Kırkağaç kavunun tanınırlığı. 

Dünyada sağlıklı beslenmeye ve doğal ürünlere artan ilginin 

yeni pazar olanakları sunması.  

İletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak internet 

üzerinden ticaret yapılabilmesi (kavun tohumları internet 

üzerinden satışa sunuluyor). 

Kavun adına düzenlenen yarışmaların; ürün tanıtımına, yeni 

pazarlar ve tüketiciler kazanmaya sağladığı katkılar.  

Uluslararası pazarlarda Kırkağaç kavununun tanınıyor olması.  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Üretimde Kırkağaç'a rakip olan illerde 

üretilen kavunlarının Kırkağaç kavunu 

olarak piyasada yer alması. 

Coğrafi işaret tesciline sahip Kırkağaç 

kavununun üretiminden pazarlama 

aşamasına kadar birçok süreçte yeterli 

denetimlerin yapılmıyor olması 

Üretimde kullanılan ilaçların sağlıksız 

olması.  

Kavun üretiminde gelenek ve göreneklerin 

eskisi kadar devam ettirilmiyor olması. 

Üreticilerin kavun dışında başka ürünlerde 

yetiştiriyor olması. 

 Küçük işletmelerin dış pazarların büyük 

ölçekli taleplerini karşılayamaması.  

 İhracata yönelik teknik sorunların 

yaşanması.  

Üretimde standardizasyon  sorunlarının var 

olması.  

 SO Stratejileri  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

WO Stratejileri 

1 

 

2 

 

 

Üretimin kalitesinin, geleneksellik ve üretimin özgün 

yanlarının ulusal tanıtım ve reklam çalışmalarında öne 

çıkarılması 

Otoyollar üzerinde bulunan kavun stantlarının sayısının 

arttırılması. 

Manisa Kırkağaç'ta kavun üretiminin 

imkanları ve fırsatları ile ilgili tanıtıcı 

haberlerin yapılması ürünlerin tanıtımına ve 

ilçede kavun üretiminin artışına  katkı 

sağlayacaktır. 

Marka tescili ve patent konularında 

işletmelerin bilgilendirilmesi yararlı 

olacaktır. 

 ST Stratejileri WT Stratejileri 
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1 

 

 

2 

 

 

Tüketicilerin marketlerde Kırkağaç kavunu olarak satılan 

ürünleri orijinal üründen nasıl ayırt edecekleri konusunda 

bilgilendirme çalışmaları düzenlenmelidir.  

Kırkağaç kavununun üretim değerinin yanında kültürel 

değerinin de ön plana çıkarılmalıdır.  

1 

 

2 

Kavun üretimi konusunda Meslek Yüksek 

Okullarında programların açılması 

Kavun üretimi ile  ilgili yerel ve ulusal 

örgütler kurulmalı  

 

 

SWOT analizi sonuçları, Kırkağaç’ta kavun sektörü köklü geçmişi, sektörel deneyimi ve birikimi, ürün 

çeşitliliğinin yanı sıra ürünlerin yüksek kalitede üretilebilmesi ve Kırkağaç kavununun coğrafi işaret 

tescilinin bulunması açısından rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu göstermektedir. Ancak işletmelerin iç 

durumlarından kaynaklanan zayıf yönlerin genellikle sektörün kalifiye ve teknik eleman temininde 

yetersizlikleri, imalatçıların yerel ve ulusal örgütlenme sorunları, yeni ustaların yetiştirebilmesinde 

yaşanan güçlüklerle ilişkisini göstermektedir. Sektöre iş gücü sağlayabilmesi açışından ildeki meslek 

liseleri ve meslek yüksek okullarında kavun endüstrisine eleman yetiştirmeye odaklı bölümlerin açılması 

önemli yararlar sağlayacaktır. Sektör için belirlenen tehditler arasında coğrafi işaret tesciline sahip 

Kırkağaç kavununun üretiminden pazarlama aşamasına kadar birçok süreçte yeterli denetimlerin 

yapılmıyor olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda büyük market zincirlerinde kavunların hasat 

sürecinden önce piyasaya sürülmesi ve Kırkağaç’ta yetiştirilmediği halde üzerinde Kırkağaç kavununun 

coğrafi işaret tescilinin yer olması oldukça ciddi bir konudur. Nitekim bu durum ulusal pazarda Kırkağaç 

kavununun kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu tehdit unsurları kavun sektörünün 

Kırkağaç ilçesinde genişleme potansiyelini de sınırlandıran ciddi konulardır. Bu sorunlar işletmelerin 

kendi kaynaklarıyla çözebileceği sorunlar değildir. Sorunlar, çeşitli alanlarda (Ar-Ge çalışmaları, Kalite 

standardizasyon sertifikaları, devlet teşvikleri, marka tescili, patent konuları) ilişkin yasa ve mevzuat 

düzenlemeleri ile çözülebilir. Bu sebeple konunun sanayi coğrafyası kapsamında ele alınarak yeni 

politikalar belirlenmesi sektörde önemli gelişmelerin de önünü açabilecektir. 

Sonuç ve Tartışma 

Türkiye tarımsal üretimde oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye’nin tarımsal ürün 

çeşitliliğinde sebze ve meyve türü ürünlerin zenginliği oldukça dikkat çekicidir. Türkiye’de en çok üretilen 

ve tüketilen sebzelerden biri de kavundur. Uygun yetişme koşulları nedeniyle Türkiye’de kavun 

yetiştiriciliği geniş bir dağılış gösterir. Bununla birlikte bazı yöreler kavun yetiştiriciliğinde büyük şöhret 

kazanarak, adeta kavun yetiştiriciliği ile anılır olmuştur. Manisa’nın Kırkağaç ilçesi, kavun üretiminde 

köklü bir geçmişe sahip olmasıyla dikkat çeken bir merkez durumundadır.  

Kavun üretiminin Kırkağaç ilçesinde gelişme göstermesinde ilçenin sahip olduğu coğrafi konumu, iklim 

ve toprak koşulları gibi birçok unsurun önemli etkileri bulunmaktadır. Özellikle önemli merkezleri 

birbirine bağlayan ulaşım güzergâhlarının üzerinde yer alması kavun üretiminde ve ticaretinde büyük 

avantajlar sağlamaktadır.  

Kırkağaç’ın kavun üretimi ve pazarlama alanında ulusal pazarlarda tanınması ve bir marka değer 

oluşturması oldukça ilginç bir başarıdır. İncelediğimiz bu örnek, esasen coğrafi konum ve coğrafi çevre 

koşullarının etkileşimiyle tarihsel süreçte biriken bir yerel girişimcilik kültürünün sonucunda oluşan bir 

üretim faaliyetinde kazanılan başarıyı ortaya koymaktadır. 

Kırkağaç kavununun en önemli özelliği üretim sürecinde sektörün köklü geçmişi ve deneyiminin yanı 

sıra ürünlerin yüksek kalitede üretilmesidir. Kırkağaç’ta üretilerek yerel ustalıkla değer kazanan ve ilçeyle 
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özdeşleşen “Kırkağaç kavunları”, farklı çeşitleriyle yerel kültürün ve ustaların oluşturduğu değerleri 

yansıtmayı sürdürmektedir.   

Kırkağaç’ta kavun üretimi daha çok yerli üreticiler tarafından ev tipi üretim şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yerli üreticilerin çoğu aile bireyleriyle birlikte üretim yapmaktadırlar. 

İlçede kavun üretimi genellikle aile geleneği kazanmış bir iş durumundadır.  

Kırkağaç kavun üretimi ve ticaretinde öne çıkan bir merkez olmasına rağmen Kırkağaç’ta kavun 

üretiminin potansiyelini geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Öncelikle yapılması 

gereken yerel üreticilere yönelik desteklerin ve stratejilerin belirlenmesidir. Sektörde mesleki 

örgütlenmenin yetersizliği, yerli üreticilerin sektöre egemen oluşu vb. yapısal özellikler dış pazarlara 

açılmayı güçleştirmekte, sektörün sorunları ile baş etmesini olanaksız hale getirmektedir. Bölgede 

bulunan yerel yönetimlerin vb. ilgili kurum ve kuruluşların ortak katılımıyla belirlenecek destek ve 

alınacak kararlar sektörün geleceğini güçlü bir hale getirecektir. Aynı zamanda Kırkağaç kavununun 

üretimden pazarlama aşamasına kadar tüm aşamaların ilgili kurum ve kuruşlar tarafından denetlenmesi 

sağlanmalıdır.  

Kavun üretimi ve pazarlanması amacıyla iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak internet 

üzerinde ticaret yapılabilmesi, e-mağaza uygulamalarının yaygınlaştırılmasına gereksinim vardır. Nitekim 

bölgelerin sahip olduğu geleneksel ve yerel ürünler ait olduğu yerler için zenginlik kaynağıdır. Kavunun 

Kırkağaç ilçesinin simgesi olması sebebiyle, profesyonel düzeyde hazırlanacak reklam ve tanıtım 

çalışmalarıyla kavunun tanınırlığı arttırılarak ulusal pazarlara erişebilme fırsatı sağlanacaktır. 

Sektörün gelecekte karşılaşılması olası sorunlarından biri de geleneksel üretim tekniklerine vakıf 

ustaların yeterince yetişmemesidir. Meslek liselerinde ve ön lisans düzeyinde Meslek Yüksek Okullarında 

kavun yetiştiriciliği bölümlerinin açılması bu bakımdan önemli yarar sağlayacaktır. 

Kavun üretiminin ulusal ve uluslararası etkinliklerde tanıtımı geliştirilerek sürdürülmelidir. Ulusal ya 

da uluslararası fuar ve festivaller yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanmak; sektörün gelişiminde etkili 

olacak son teknolojik gelişmeleri takip etmek; rakipleri tanıma fırsatını yakalamak için önemli fırsatlar 

sunan organizasyonlardır. Nitekim Kırkağaç ilçesinde, her yıl eylül ayında düzenlenen ‘Kavun ve Kültür 

Festivali’ üretilen kavunların tanıtılması, yeni pazarların elde edilmesinin yanı sıra ortak değerlerin 

paylaşılması ve yöre insanının buluşması ve kaynaşması açısından da oldukça önemli bir rol 

üstlenmektedir.  
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDA COĞRAFÎ İŞARETLEMENİN 
YAPILDIĞI TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ ÜRÜNLER 

 

Uzm. Öğretmen Neriman ÖZTÜRK Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi, nerimanozturk1968@hotmail.com 

 

Özet 

Coğrafi İşaretlemenin amacı nesiller boyunca geleneksel bilgi ile üretilen ve bulunduğu bölge ile 
sınırlı kalmayan ürüne sahip çıkmak, bilginin ve üretiminin sürdürülebilirliğine destek veren bir koruma 
sağlamaktır. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, o yöre adına duydukları güven nedeniyle, 
diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için coğrafi işaretin anlamı kalite sembolü 
olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak da yöre ve ülke için büyük fayda sağlayacağı söylenebilir. Tüm 
dünyada yöresel ürünlerle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısı giderek artmakta ve talep hızla büyümektedir. 
Ürünlerin farklılaşması ve tüketiciye ürünle ilgili detaylı bilgi verilmesi açısından coğrafi işaretleme, tüketici 
tercihlerini etkileyen bir etmen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda hem üreticide hem de tüketicide 
farkındalık ve gündem oluşturulması yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak tescillenen 
(coğrafî işaret verilen) ürünlerin iller ve coğrafi bölgeler itibarıyla dağılışını tespit etmek; bu ürünlerin yöre 
ve bölge için önemini açıklamak ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında bu ürünlerin değerini 
vurgulamaktır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nca 2018 yılı itibarıyla coğrafi işaret verilmiş ürünlerle ilgili veriler kullanılarak Türkiye’de coğrafi 
İşaretlemenin yapıldığı tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünler nelerdir, bu ürünlerin sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıları nelerdir ?” sorusuna cevap aranmıştır. Belirlenen araştırma sorusu doğrultusunda öncelikle coğrafi 
işaretleme ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının tespiti için literatür taraması yapılmış, Türkiye’de tarım 
ve hayvancılıkla ilgili coğrafi işaretlemenin yapıldığı ürünleri tespit edilmiştir. Bu araştırmada doküman 
incelemesine bağlı olarak içerik analizi yapılmıştır Elde edilen bulgular doğrultusunda ürünlerin önemi 
vurgulanmıştır. Ayrıca sentezleme yapılırken toplanan bilgiler sadece bir araya getirilmeyip elde edilen 
bilgiler karşılaştırılıp tartışılmış, türlerine, illere ve bölgelere göre sınıflandırmaları yapılmıştır. Ayrıca işaret 
almış tarım ve hayvancılık ürünleri gruplandırılmış ve bölgelere göre farklılıklar ortaya konulmuştur. 
Bunlara ek olarak hangi ürünlere coğrafi işaret verilebileceği konusunda öneriler sunulmuştur Türkiye’de 
coğrafi işaretleme yapılmış tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin Türkiye için neden önemli olduğu 
açıklanmıştır. Bunlarla birlikte gelecek kuşaklara doğal çevrenin korunarak yerel ürünlerin sürdürülebilir 
kalkınmadaki rolü açıklanıp Türkiye ve Dünya için önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, coğrafi işaret, tarım, hayvancılık 

 

AGRICULTURE AND ANIMAL RELATED PRODUCTS ON WHICH GEORAPHICAL MARKING 
WAS HELD WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

The aim of Geographical Marking is to protect the product that has been produced with traditional 
knowledge for generations and not limited to the region where it is located, and to provide protection that 
supports the sustainability of information and production. Consumers may prefer the products sold under the 
name of that region to those produced in other places because of their confidence in the name of that region. 
For this reason, the meaning of the geographical sign for a product can be considered as a quality symbol and 
it can be said that it will provide great benefit for the place where it is produced. The number of 
geographically marked products is increasing with local products all over the world an d demand is growing 
gradually. Geographical marking emerges as a factor affecting consumer preferences in terms of product 
differentiation and providing detailed information about the product to the consumer. It will be helpful to 
create awareness and agenda for both the producer and the consumer. The aim of this study is to determine 
the distribution of products registered ( marked geographically) by the Republic of Turkey Ministry of 
Industry and Technology, Turkish Patent and Trademark Association about agriculture and livestock 
according to provinces and geographic areas; to explain the importance of these products for the territory 
and the region, and to emphasize the value of these products within the scope of sustainable development. In 
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this study, the answers of the questions “what are the agriculture and livestock related products on which 
geographical marking was held in Turkey by using the data concerning the products marked geographically 
by the Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology, Turkish Patent and Trademark Association as 
of 2019, what are contributions of these products to the sustainable development?” were searched. In 
accordance with the research question, firstly literature review was conducted for the determination of the 
concepts of geographical marking and sustainable development, the products marked geographically about 
agriculture and livestock in Turkey were detected. In this research, content analysis was carried out based on 
document analysis and the importance of the products was emphasized according to the findings. In addition, 
the information collected during the synthesis was not only brought together, but also the information 
obtained was compared and discussed and classified according to species, provinces and regions. Also, 
marked agricultural and livestock products were grouped and differences according to regions were 
revealed. Furthermore, suggestions were presented on to what products geographical marking could be 
given. Why agriculture and livestock related products marked geographically in Turkey are important for 
Turkey was explained. What is more, the importance of the products in sustainable development was clarified 
and their importance for Turkey and the world was emphasized..  

Keywords: Sustainable development, geographical marking, agriculture, livestock.   

Giriş 

Dünya’da nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile birlikte insan ihtiyaçları ve gıda gereksinimi 
artmıştır. Gıdalarda kullanılan teknoloji ve daha çok kar etme isteğiyle gıda güvenirliliğini zedelemiştir. 
Bundan dolayı da insanlar geleneksel ve yerel olan ürünlere yönelmiştir (Şahin, Meral 2012, s. 88). 

Yöresel ürünler yerel kültürün önemli bir parçasıdır. Bu ürünleri taklide karşı korumak ve haksız 
rekabete maruz bırakmamak için birçok ülkede yasal düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası platformda  
yöresel kavramı, coğrafi işaretlerle korunması çerçevesinde düzenlemelerle uluslararası sözleşmelerde 
yerini almıştır (Tekelioğlu, Demirer 2008, s.715). Bu ürünleri taklitlerine karşı korumak ve haksız 
rekabetle karşı karşıya bırakmamak için birçok ülkede yasal düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası 
platformlarda yöresel kavramı, coğrafi işaretler koruması ve menşe adı koruması şeklinde yerini almıştır. 

Coğrafi işaretler menşe ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bir ürünün menşe adını 
taşıması için tüm özellikleri veya esas niteliğini bu yöre, alan veya bölgeye özgü coğrafi unsurlardan alan 
bir ürün olması gerekir Menşe adını taşıyan ürünler sadece ait oldukları bölgede üretilmektedirler. En 
önemli özelliği üretimi, işlenmesi ve diğer tüm işlemlerinin tamamıyla bu yöre, alan veya bölge sınırları 
içinde yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle ürünler üretildikleri yerlerin coğrafi özelliklerini belirlediği özel 
kalitelere sahiptir. Bu ürünler coğrafi işaret amblemleri ile tanınmaktadır. Örneğin; Mersin cezeryesi 
Isparta gülü, Malatya Kayısısı gibi. 

Mahreç işaretinde dikkat edilmesi gereken nokta ise, ürün kalitesinin aynı olması ve o bölgeye ait 
hammadde ve üretim yöntemlerinin aynısının kullanılması gerektiğidir. 6769 sayılı Sınai mülkiyet 
kanununun 34. maddesine göre ise coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir (Sınai 
Mülkiyet Kanunu 2017).  

Coğrafi işaretlerin tescili için yetkili mercii Türk Patent Enstitüsü’dür ve yurt içinden veya yurt 
dışından yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsü’ ne ya da onun yetkili kıldığı makama yapılır. 
Mahreç işaretinde dikkat edilmesi gereken nokta ürün kalitesinin aynı olması ve o bölgeye ait hammadde 
ve üretim yöntemlerinin aynısının kullanılması gerektiğidir (Gökavalı, 2007, s.149 ). 

Tüketiciler gün geçtikçe bilinçlenmekte ve birtakım salgın hastalıklardan dolayı tüketim 
tercihlerini yöresel ürünlerden yana kullanmaktadır. Ürünün içeriği ve menşei hakkında bilgi sahibi olmak 
istemektedirler. Bu da ürünün coğrafi işaretli olmasını daha da önemli hale getirmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, coğrafi işaret almış tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin verilerini derleyip 
çevreyle uyumlu sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretleme 
konusunda son durumu ortaya koymak, geleneksel ve yöresel ürünlerin değerlerini vurgulamaktır.  

Yöntem 

Bu çalışmada literatür taraması ve doküman analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın ana materyalini 
oluşturan çeşitli kurum ve kuruluşlardan derlenmiş veriler ve bunlardan yola çıkarak ikincil veriler 
oluşturulmuştur (grafik, tablo vs.). Böylece yöresel ürünlerin coğrafi işaretleme durumu ortaya 
konulmuştur. 

Bulgular 

Coğrafi işaret bir bakıma ürünün markası gibidir. Markalar üzerinde bulundukları malların kalite 
sembolü duruma gelir ve bu özelliklerinden dolayı tüketici gözünde çekicilik kazanır.  

Coğrafi işaret hem ürünün hem de ürünün yetiştirdiği coğrafyanın reklamını yapmış olur. Bu da o 
bölgede turizmin gelişmesi sağlar. Bu ürünler doğdukları yerlerin tanıtım ve turizm elçileri olabilirler. 
Coğrafi işaret sayesinde ürün üretildiği yerin dışında da pazarlanmış olur. 

Tablo 1. 

Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre Coğrafi İşaret Almış Tarım ve Hayvancılık Ürünleri 

Coğrafi Bölge Adı Tarım Ürünü 
Sayısı 

Hayvancılık Ürünü 
Sayısı 

Toplam 

İç Anadolu Bölgesi 16 9 25 

Doğu Anadolu Bölgesi 9 11 22 

Ege Bölgesi  13 7 20 

Marmara Bölgesi 11 6 17 

Karadeniz Bölgesi 22 10 32 

Akdeniz Bölgesi 16 6 22 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 10 5 15 

Genel Toplam 93 60 153 

 

Türkiye de 2018 yılı itibariyle coğrafi işaret almış tarım ve hayvancılık ürünlerin sayısı 153 tür. 
Yeni başvuruları yapılmış ürünlerde bulunmaktadır. Bunlar içiresinde tarım ürünlerinin sayısı 93, 
hayvansal ürünlerinin sayısı 60 tır (Tablo 1 – Şekil 1). Tarım ürünlerinin içerisinde en çok sebze ve meyve 
grubunun işaret aldığı görülmektedir. Coğrafi işaretler oluşturmuş olduğu katma değer ile kırsal 
kalkınmada önemli rol oynar. Yerel olma özelliğinden dolayı aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmayı 
da sağlar. 
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Şekil 1.  Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre Coğrafi İşaret Almış Tarım Ve Hayvancılık Ürünleri 

Tablo 2. 

Türkiye’de Coğrafî Bölgelere Göre İşaret Almış Ürün Sayıları 

Coğrafi Bölge Adı Coğrafî İşaret Almış Ürün Sayısı 

İç Anadolu Bölgesi 25 

Doğu Anadolu Bölgesi 22 

Ege Bölgesi  20 

Marmara Bölgesi 17 

Karadeniz Bölgesi 32 

Akdeniz Bölgesi 22 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 15 

GENEL TOPLAM 153 

 

Bölgelere göre işaret almış ürünlerin dağılışına baktığımızda Karadeniz bölgesinde daha fazla 
olduğunu görürüz (Tablo 2 - Şekil 2). Bu durumu biyoçeşitliliğin fazla olmasına bağlayabiliriz. Ancak bu 
bölge ve diğer bölgelerde birçok üründe coğrafi işaret almak için başvuru aşamasında veya başvuru 
yapılmamış ürünler bulunmaktadır. 
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Şekil 2. Türkiye’de İşaret Almış Ürünlerin Coğrafî Bölgelere Göre Dağılımı 

 

Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak coğrafi işaretlerin asıl işlevlerinin yanı sıra kırsal kalkınmayı ve yerel üretimi 
desteklemek göçü önlemek için iş gücü potansiyeli yaratarak kırsal bölgelerde yaşayan, tarımla geçinen 
küçük üreticiye yeni iş olanakları sağlar. 

Kırsal bölgeler için coğrafî işaretler belirli bir yerin sosyo-kültürel ve eşsiz ekolojik niteliklerini 
ortaya koyarak kalkınmayı hızlandıran araçlardır. Bu nedenle günümüz kırsal kalkınma politikaları 
giderek yerel ürünler ve değerlere sağlanan desteklerle ön plana çıkmaktadır. 

Ekonomik kalkınma bakımından coğrafî işaretler sadece kapsadıkları bölgelerin üreticileri 
üzerinde değil, tüccar, işlemci ve ihracatçılar üzerinde de etkili olarak tedarik zincirinin gelişmesine ve 
kırsal bütünlüğün sağlanmasına olanak vermektedir. 

Tüketicilerin sadece tükettikleri ürün değil o yerin kültürü hakkında da bilgi sahibi olurlar.. 
Böylece yöresel bilgi ve kültürel değerler de tanıtılmış ve korunmuş olur. Ya da gastronomi turları veya bir 
yerin yemek günleri gibi turlar düzenleyerek turizme katkı sağlanmış olur. 

Yöresel üretim bazı bitki ve hayvan türlerinin korunması sağlar. Çünkü işaret şartnamesinde o 
yörede yetişen ürünle yapılma zorunluluğu vardır. Bu da biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamış 
olur. 

Coğrafi işaret, fikri ve sınai mülkiyet haklarından biridir. Tekel hakkı sağlar. Bireysel bir hak değil 
kolektiftir. Köken bir köy, kasaba olabileceği gibi ülke de olabilir (Çelik, 2010). 

Yöresel ürünler taklitlerine karşı korunabilmek ve haksız rekabete maruz kalmamak için ulusal 
ve uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerle koruma altına alınmıştır. Coğrafi işaretler tüketiciler için kalite 
güvencesidir (Ertan, 2010, s.158). 

Üreticilerin beklentileri de tüketicilerin de bu ürünlerin farkında olması, ne kadar özel olduklarını 
bilmesi ve sahip çıkmasıdır. 

Yöre halkını yani gerçek hak sahiplerinin üretimini artıracağından taklitçilik mücadele edilebilir.  
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Aslında coğrafi işaretli ürünler, sürdürülebilir tarım ve bağlı olarak ta sürdürülebilir kalkınma 
hepsi bir bütünün parçalarıdır. Enerji, iş gücü, su ve toprağın korunduğu sürdürülebilir tarıma da destek 
verilmiş olur. Bu sayede karbon ayak izleri de küçülmüş olur. 
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YERKABUĞU ÇÖKMELERİNE AKARSU TEPKİSİ: KARASU NEHRİ ÖRNEĞİ (MUŞ HAVZASI) 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AVŞİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Özet 

Tektonik hareketler, yerkabuğunda yükselme (uplift), çökme (sübsidans), çarpılma (tilting) gibi 
deformasyonlara sebep olan hareketlerdir. Yerküre tarihi boyunca dünyanın şekillenmesinde bu hareketlerin 
büyük payı olmuştur. Söz konusu hareketlere en hızlı ve açık tepki veren sistemlerin başında ise akarsu 
süreçleri gelir. Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi, uplift ve sübsidans olayının en fazla görüldü yerlerden 
biridir. Çalışma alanı olarak belirlenen Karasu Nehri vadisi de, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Muş Havzası’nı 
akaçlamaktadır. Bu çalışma, Karasu Nehri’nin aşındırma ve biriktirme süreçlerinden yola çıkarak tektonik 
sübsidans olayına nehir tepkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, alana ait 1/25000 
ölçekli topografya ve jeoloji haritaları, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve DSİ kuyu sondajları kullanılmış, 
literatür taraması yapılmış ve çeşitli tarihlerde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, Muş Havzası’nı drene eden Karasu Nehri’nin, havzanın doğusundaki tektonik 
çökme (sübsidans) süreci nedeni ile aşındırma yapamadığı, bunun yerine sediment birikimi gerçekleştirdiği, 
menderesli akışa sahip olduğu ve güçsüz aktığı tespit edilmiştir. Bu sonuca dayanarak, tektonik hareketlerle 
yerkabuğunun çöktüğü lokasyonlarda nehirlerin güçsüzleştiği ve daha çok sedimantasyon gerçekleştirdiği 
gözlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Muş Havzası, Karasu Nehri, tektonik sübsidans, menderesli akarsu 

 

FLUVIAL RESPONSE TO SUBSIDANCE: SAMPLE OF KARASU RIVER (MUŞ BASIN) 

Abstract 

Tectonic movements are actions which cause some deformations such as uplift, sunsidence, tilting on 
the Earth. Throughout the Earth history, these movements have had a big role during the formation of the 
lithosphere. River systems are processes which display the fastest and the clearest reactions to tectonic 
movements. East Anatolia Region is one of the locations which is observed mostly tectonic uplift and 
subsidence. The study area, Karasu River is located in the East Anatolia Region and draine the Muş  Basin. The 
aim of this study is to reveal the fluvial responce to the subsidence in the basin, using fluvial aggradation- 
erosion processes. For this aim, we used the topographic maps, geological maps, aerial photos, satellite 
images, DSİ borings, and we realized the field studies in the different seasons and overviewed the relevant 
literature. Consequently, Karasu River has a meandering pattern, it is powerless and can not display erosion 
because of the subsidence in the east of the Basin. Based on this result, we support that at the locations which 
have tectonic subsidence, the rivers can only aggradate their sediments and can not actualize erosion or 
incision.  

Key words: Muş Basin, Karasu River, tectonic subsidence, meandering river. 

Giriş 

Yer kabuğu hareketleri, yeryüzünü büyük oranda etkileyen ve şekillendiren süreçlerin başında 
gelir. Özellikle akarsu vadileri, tektonik hareketlere en hızlı tepki veren sistemlerden biridir (Schumm, 
1977; Schumm, Dumond ve Holbrook, 2000: 5). Bölgesel yükselme (uplift), çökme (sübsidans), çarpılma 
(tilting), kırılma, kıvrılma gibi hareketler akarsu vadileri üzerinde oldukça etkili olup nehrin kısa zaman 
içerisinde tepki vermesini ve yeni çevresel (jeolojik- jeomorfolojik) şartlara uyum sağlamasını 
beraberinde getirmektedir. 

Bununla birlikte yer küre üzerindeki çok az yer şekli tamamen tektonik kökenlidir (Yıldırım,  
2015: 90). Herhangi bir akarsu yatağının morfolojisindeki bir değişim, tektonik kökenli olmasının dışında, 
su debisi, sediment yükü ve eğimdeki değişimlerle de ilgili olabilmektedir (Schumm vd., 200: 12). 
Dolayısıyla çalışılan alanın dikkatli analiz edilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.   

Araştırma alanı, Van Gölü’nün batısında, Muş Havzası sınırları içerisinde akan Karasu Nehri 
Vadisi’dir (Şekil 1). Havzayı D-B doğrultusunda drene eden Karasu Nehri, Murat Nehri’nin önemli bir kolu 
olup havzanın batısında Murat Nehri ile birleşerek akışına devam etmektedir. Muş Havzası ise yer kabuğu 
hareketleri ile oluşmuş tektonik bir depresyon olmasının yanında, Murat ve Karasu nehirleri gibi farklı 
karakterlerde akarsu ağlarına sahiptir ve tektonik sübsidans sürecine iyi bir örnek oluşturmaktadır. 
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Ayrıca bu alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin neotektonik sürecini de temsil etmesi bakımından  önem 
taşımaktadır.  

 

 

Şekil 1. Araştırma alanının lokasyon haritası 

 

2. Veri ve Yöntem 

Tektonik sübsidansa Karasu Nehri Vadisi’nin tepkisini konu olan bu çalışma, topografya ve jeoloji 
haritaları (1/25.000, 1/100.000 ölçekli), hava fotoğrafları, uydu görüntüleri gibi kartografik kaynaklardan 
ve arazi araştırmalarının sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.   
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Araştırmaya temel oluşturan morfoloji haritasının yapımı için 1/25.000 ölçekli topografya ve 
jeoloji haritaları kullanılmış, vadinin çeşitli kesimlerinden enine ve boyuna profiller alınmıştır. Ayrıca 
Karasu Nehri’nin vadi tabanı eğimi ve nehir yatağının mendereslenme derecesi hesaplanmıştır. Vadi 
tabanı eğimi, boyuna profilin çizimi ve nehrin vadi zeminindeki olası eğim kırıklıklarının tespiti için 
kullanılırken nehir yatağının mendereslenme derecesi, nehrin tektonizmaya tepkisini değerlendirmek 
üzere hesaplanmıştır.  

Ek olarak araştırma alanında daha önce DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından açılmış 
olan kuyuların sondaj verileri incelenerek havza tabanındaki sediment birikimi değerlendirilmiş ve 
tektonik sübsidans bulgusu olarak değerlendirilmiştir.  

 

3. Tektonik çökme bulguları 

Araştırmaya konu olan Karasu Nehri’nin drene ettiği Muş Havzası, Türkiye’nin en aktif tektonik 
bölgelerinin başında gelen Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır (Şekil 2). Bu alan, levha hareketleri 
ile Miyosen ortalarında başlayan yeni tektonik rejim değişikliğiyle sıkışmaya başlamış ve bu sıkışma 
sonucunda Doğu Anadolu’da iki tür flüvyal sistem ortaya çıkmıştır. İlki, sıkışma yönüne paralel  uzanan K-
G doğrultulu akarsular iken ikincisi, sıkışma yönüne dik olarak akan D-B doğrultulu akarsulardır (Şaroğlu 
ve Güner, 1981; Şaroğlu ve Yılmaz, 1984).  

D-B yönlü sistemlere iyi bir örnek teşkil eden Karasu Nehri, tektonik çökme (sübsidans) sürecine 
tepki veren tüm flüvyal sistemlerde olduğu gibi menderesler oluşturmakta ve yatağını genellikle yanal 
yönde aşındırmaktadır. Dolayısıyla bu sistemlerde güçsüz akıştan dolayı derine aşınım ve akarsu 
sekilerinin oluşumu beklenemez. Bunun yerine, büklümler çizerek akan nehir çok miktarda sediment 
birikinmi gerçekleştirmektedir.  

İnceleme alanındaki en önemli sübsidans bulguları, nehir yatağındaki mendereslenme, yoğun 
sediment birikimi, yanal aşındırma ve havza dolgularındaki kalınlıktır. Bu son bulgu, DSİ tarafından açılan 
kuyu sondajlarında açıkça görülmektedir. Havzanın doğusunda havza tabanı dolguları, sübsidansı 
doğrulayacak ölçüde kalındır (Şekil 3).  

 

 

Şekil 2 Araştırma alanı ve yakın çevresinin tektonik haritası 
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Şekil 3. A: havzanın batısına ait taban dolguları B: Havzanın doğusuna ait taban dolguları  

4.Sonuç 

Türkiye’nin en aktif tektonik alanlarından biri olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan araştırma 
alanı, yer kabuğu hareketlerine nehir sistemlerinin tepkisini iki şekilde göstermektedir. Bunlar, bölgesel 
yükselim hareketleri ile güçlenerek yataklarını derine aşındıran ve yatak terki sürecinde flüvyal sekilerini 
oluşturan nehirler (Muş Havzası’nın batısını akaçlayan Murat Nehri) ve bölgesel çökme süreci ile 
güçsüzleşerek menderesli akış gösteren nehir sistemleridir (Havzanın doğusunu akaçlayan Karasu Nehri). 
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YILDIZ IRMAĞI HAVZASI’NIN SEL VE TAŞKIN POTANSİYELİNİN MORFOMETRİK ANALİZLERLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

YL. Öğr. Gamze ACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, gamzeacak13@gmail.com 

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN Niğde Ömerhalisdemir Üniversitesi, bekirnecati@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma yazarlardan Acak’ın (2019) aynı isimli lisans bitirme tezinden üretilmiştir. Çalışma alanı, 
İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde bulunan Sivas ili sınırları içinde yer alan Yıldız Irmağı 
havzasıdır. İnceleme sahası olan Yıldız Irmağı havzası, 1250-2550 metre yüksekliğe, 1424 km2 havza alanına 
ve 209 km çevre uzunluğuna sahiptir. Yusufoğlan ve Köyaltı dereleri ile birleşerek Yıldız Irmağı’nı meydana 
getirir. Doğu-Batı yönlü Dumanlı Çayı’nı da alarak Kuzey-Güney doğrultulu akışla Kızılırmak’a bağlanır. 
Yıldız Irmağı Havzası’nın morfometrik analizleri Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak elde edilen veriler 
neticesinde havzadaki sel potansiyeli ortaya konulmuştur. Havzaların gelişimini kontrol eden faktörleri 
morfometrik açıdan yorumlamak için ilk olarak sahaların 1/25000 ölçekli topografik haritalarından 
sayısallaştırma işlemleri ile sahanın Sayısal Yükselti Modelleri (SYM) üretilmiştir. Strahler yöntemi 
kullanılarak akarsular çizilmiş ve çizilen akarsuların dizinlerinin sayısal morfometrik özellikleri analiz 
edilmiştir. Çalışmada Yıldız Irmağı Havzası’nda, akarsularının kollarıyla birlikte sahip olduğu alansal sayısal 
değerler, Havza Uzunluk Oranı (Re), Havza Şekli (Ish), Drenaj Yoğunluğu (Dd), Akarsu Sıklığı (Fs), Tekstür 
Oranı(Rt)]; Gravelius İndeks (Kg) çizgisellik sayısal değerleri, Çatallanma Oranı (Rb), Akarsu Uzunluk 
Oranı(RL) ve reliefe dayalı sayısal değerler, Relief Oranı (Rh), Havza Reliefi (Rr), Engebelilik Değeri (Rn), 
Yarılma Oranı (Di), Hipsometrik İntegral (Hi) analiz edilerek, havzalarda meydana gelen sel potansiyelinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Yıldız Irmağı Havzası alt havzalarının çizgisel, alansal ve relief morfometrik 
analizleri yapılmış ve alt havzalar kendi arasında sınıflandırılmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır: Yıldız Irmağı ana havzasının 1.dizin kollarının sayısı diğer dizin kollarına göre çok yüksek 
çıkmıştır (46966). 1. dizin sayılarının yüksek çıkması, akarsuların kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının ne 
kadar etkili olduğunu göstermektedir. Çatallanma oranı (Rb) analizlerine göre havza genelinde 1.derece kol 
sayılarının fazla olması yukarı havzaya düşen yağış sularını kısa sürede ana yatağa ulaştırılmasına neden 
olmaktadır. En yüksek çatallanma oranı 6. havzadadır (4.24). Dd değeri 1. (9.68) ve 7. (9.58) havzalarda 
yüksektir. Bu havzalarda, topografya daha fazla parçalanmıştır. Sediment taşınım kapasitesi de diğer 
havzalara göre daha fazladır. Fs değeri en yüksek havza, 5. havzadır (46.12). Bu durum geçirgen olmayan 
zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterir. Fs değerlerinin en düşük çıktığı 
havza ise 8. (36.49)  havza olup, zeminin geçirgen olan jeolojik özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya 
koyar. Ish değerleri incelendiğinde alt havzalar arasında en düşük değer 4. havzaya (0.34) karşılık gelir. Bu 
kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla yüksek ana akımın görüleceği bir hidrograf sunar ve bu 
havzalarda sel tehlikesinin olabileceği sonucuna ulaşılır. Gravilius İndeks değerleri alt havzalarda 
incelendiğinde değerin yüksek çıktığı 2. havzada daha uzunlamasına bir görünüm gözlenir. Bu durumda 
havzada yüksek taşkın üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Relief Oranı değerlerinin 4. ve 5. 
havzalarda yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun, genel eğim özelliklerinin ve uzunluk oranı 
değerlerinin fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun olduğunu dolayısı ile sel potansiyelinin yüksek 
olduğunu gösterir. Engebelilik değeri en fazla olan alt havzalar 4. (10.59) ve 5. (11.37) havzalardır. En düşük 
değer ise 8. havzada (5.68) görülür. 4. ve 5. havzalar, sel potansiyeli yüksek alt havzalardır.  

Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, Kızılırmak Nehri, Yıldız Irmağı Havzası, Drenaj 
Morfometrisi, Sel Potansiyeli 

 

EVALUATION OF FLOOD AND FLASH FLOOD POTENTIAL IN THE YILDIZ RIVER BASIN BY 
MORPHOMETRIC ANALYSIS 

Abstract 

The study area is the Yıldız River Basin located within the borders of the city of Sivas in the Upper 
Kızılırmak sub-region of Central Anatolia Region. Yıldız River Basin, the study area, is located 21 km away 
from the city of Sivas. Yıldız River Basin has an altitude of 1250-2550 m and a basin area of 1424 km2 as well 
as length of 2009 km. The Yusufoğlan and Köyaltı streams join together and form Yıldız River. Flowing from 



 

643 
 

east to west, the Dumanli Creek enters the Yıldız River and the river joins to Kızılırmak flowing from 
southward to northward. As a result of the morphometric analyses of Yıldız River Basin and the data 
obtained using the Geographic Information Systems, the flood potential in the basin was revealed. Digital 
Elevation Models (DEM) of the area were obtained by digitizing the 1/25000 scale topographic maps of the 
area with an attempt to interpret the factors underlying the development of the basins in terms of 
morphometrics. The stream orders were determined using the Strahler method and quantitative 
morphometric characteristics of the streams were analyzed. The aim of the study was to reveal the flood 
potential occurring in the basins by analysing the areal numeric values, Basin Length Ratio (Re), Basin Shape 
(Ish), Drainage Density (Dd), Stream Frequency (Fs), Texture Ratio (Rt), Gravelius’ Index (Kg), the linear 
numeric values, Bifurcation Ratio (Rb), Stream Length Ratio (RL), relief-based numeric values, Relief Ratio 
(Rh), Basin Relief (Rr), Ruggedness Number (Rn), Dissection Index (Di), Hypsometric Integral (Hi) of the 
streams along with their tributaries in the Yıldız River Basin. The linear, areal and relief morphometric 
analyses of the sub-basins of Yıldız River Basin were conducted and the sub-basins were classified among one 
another. And consequently, the following results were attained: The number of 1st orders of the main basin of 
Yıldız River was much higher than the other orders (46966). The high number of 1st orders indicates the high 
efficiency of gullies in the sources of the streams. According to the bifurcation ratio analyses (Rb) the high 
number of 1st orders across the basin indicates the fact that the rainfall in the upper basin reaches the main 
stream in a short time. The highest bifurcation ratio is seen in the sub-basin 6 (4.24). Dd value is high in the 
sub-basin 1 (9.68) and 7 (9.58). In these basins, the topography was more fragmented. Sediment transport 
capacity was higher compared to the other basins. The basin with the highest Fs value is the sub-basin 5 
(46.12). This indicates impermeable main rock, sparse vegetation and high relief characteristics. The basin 
with the lowest Fs values is the sub-basin 8 (36.49), which indicates higher permeability of rocks and low 
relief characteristics. When the Ish values are analyzed, the lowest value among the sub-basins is in the sub-
basin 4 (0.34). This presents a hydrograph where the high main flow may be seen as a result of the low flows 
coming from the tributaries in a short time and it is resulted that flood hazards may occur in these basins. 
When the Gravilius Index values are examined in the sub-basins, a more longitudinal appearance is observed 
in the sub-basin 2 where the value was high. This case indicates that there is a high flood potential in the 
basin. The high relief ratio values in the 4th and 5th basins indicate that the drainage density, slope 
characteristics and length ratio values are high in the basin and that amount of water flow is dense which 
indicates a high risk of flood potential. The sub-basins with the highest ruggedness values are the sub-basin 4 
(10.59) and 5 (11.37). The lowest value is seen in the sub-basin 8 (5.68). the sub-basin 4 and 5 are the sub-
basins with high flood potential.  

Keywords: Central Anatolia Region, Kızılırmak River, Yıldız River Basin, Drainage Morphometry, 
Flood Potential   

Giriş 

Bu çalışma İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak Bölümünde yer alan Yıldız Irmağı 
havzasındaki, akarsuyun kollarıyla birlikte sahip olduğu alansal, çizgisel ve relief morfometrik özellikleri 
analiz edilerek, havzalarda meydana gelen sel ve taşkın potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır (Acak, 
2019). Çalışma sahası olarak İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak Bölümünde bulunan Sivas ili 
sınırları içerisinde yer alan Yıldız Irmağı havzası belirlenmiştir (Harita 1). 

İnceleme sahası olan Yıldız Irmağı havzası 1250-2550 metre yüksekliğe, 1424 km2  havza alanına 
ve 209 km çevre uzunluğuna sahiptir.  Yusufoğlan ve Köyaltı Dereleri birleşip, Doğu -Batı yönlü akış 
gösteren Dumanlı Çayını da bünyesine alarak Yıldız Irmağını meydana getirir ve Kuzey-Güney bir akışla 
Kızılırmak’a bağlanır.  
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  Harita 1. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası. 

Akarsu havzaları drenaj sistemlerinin kuruluşunda havza ve drenaj morfografisine dayalı ilk 
analizler Horton (1932, 1945) tarafından geliştirilmiştir. Zaman içinde drenaj havzalarının doğrusal, 
alansal ve reliefe dayalı diğer morfometrik parametreler uygulanmaya başlanmıştır ( 1957; Smith, 1950; 
Schumn, 1956). Arazi gözlemleri ve teorik yaklaşımlar, yapılan çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, 
kullanılan parametrelerin bir kısmının, havzanın sadece belirli alanlarını ya da farklı yönlerini farklı 
şekillerde temsil ettiğini ve her morfolojik parametrenin her havzanın gelişim sürecini yansıtmadığını da 
göstermiştir (Strahler, 1952, 1957; Smith, 1953; Schumn, 1956; Gregory ve Walling, 1973). 

Yöntem 

Çalışmada 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritaları ve MTA 1/25.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji 
Haritaları kullanılmıştır.  1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarının sayısallaştırılması ve grid verisine 
dönüştürülmesi sonrası akarsular, havza ve alt havzalar tanımlanmıştır. Veri tabanları oluşturulurken ilk 
olarak akarsular ile drenaj ağları tanımlanmış ve havzanın sınırları belirlenmiştir. Strahler yöntemi 
kullanılarak akarsu dizinlerinin toplam sayıları, ortalama, maksimum, minimum ve toplam uzunlukları 
hesaplatılmış ve havzaların akarsu çatallanma miktarı, drenaj yoğunluğu, akarsu sıklığı,  gibi hidrolojik 
verileri analiz edilmiştir. Akarsu havzalarının doğrusal (Tablo 1), alansal (Tablo 3) ve relief (Tablo 2)  
özelliklerini analiz etmek için aşağıdaki parametreler dikkate alınmıştır. Çalışma alanında 1:25.000 ölçekli 
topografya haritalarından faydalanılarak, hazırlanan topografik vektörel harita altlığı kullanılmıştır. 
“Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)” olarak da tanımlanan Digital Elevation Model (DEM) görüntüleri de bu 
haritalar üzerinde oluşturulmuştur. Havza yükseltisine dayalı sayısal veriler de bu görüntüler üzerinden 
elde edilmiştir (Harita 2). 
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Harita 2. Çalışma Sahasına Ait Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) ve Çalışma Sahasına Ait Jeoloji 
Haritası (MTA 1:100.000 ölçekli jeoloji paftalarından yeniden düzenlenerek). 

Tablo 1. 

 Akarsu Kanal Analizlerinde Kullanılan Sayısal Modeller 
Akarsu Sayısal Verisi Sayısal Model Açıklama Kaynak 

 

Akarsu Dizin Numarası (N) - Akarsu kollarının (dizinleri) 

hiyerarşik sıralaması 

Strahler 

(1964) 

Akarsu Kanal Uzunluğu  (L) - Akarsu kollarının (dizinleri) akış 

kanalı uzunluğu 

Strahler 

(1964) 

Akış Uzunluk Oranı  (RL) RL =Lu / Lu−1 Lu= Dizin toplam akış uzunluğu 

Lu−1= Bir önceki dizin uzunluğu 

Horton 

(1945) 

Çatallanma Oranı (Rb) Rb =Nu / Nu+1 Nu= Dizin toplam sayısı 

Nu+1= Bir sonraki dizin akarsu sayısı 

Schumm 

(1956) 

Not. Altın, 2018’dan değiştirilerek. 

Tablo 2. 

 Akarsu Havzası Reliefe Dayalı Morfometrik Sayısal Analiz Modelleri 

Topografik Veri Sayısal Model Açıklama Kaynakça 

Havza Reliefi (Rr) 
Rr = Maksimum yükseklik – Minimum yükseklik 

(H)                                   (h) 
Strahler (1957) 

Relief Oranı (Rh) Rh= (Rr/1000)/Lb 
Rr = Rölatif relief 

Lb= Havza uzunluğu 

Schumm  

(1956) 

Engebelilik Değeri (Rn) Rn = Dd × (Rr /1000) 
Dd= Drenaj yoğunluğu 

Rr= Rölatif relief 

Strahler  

(1964) 

Yarılma Oranı (Di) Di = Rr /Ar Rr = Rölatif relief Dov Nir 
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Ar = Maksimum yükselti (1957) 

Hipsometrik Integral (Hi) Hi = Hmn - h / Rr 

Rr = Rölatif relief 

Hmn Ortalama yükseklik 

h = Minimum yükseklik 

Strahler  

(1957) 

Not. Altın, 2018’dan değiştirilerek. 

 

Tablo 3.   

Akarsu Havzası Alansal Morfometrik Analiz Sayısal Modelleri 
Akarsu Veri Sayısal 

Model 
Açıklama Kaynak 

Havza Alanı (A) - A=Akarsu havzası alanı 
(Km2) 

Schumm
(1956) 

 
Havza Çevresi (P) - P= Akarsu havzası 

çevre uzunluğu (Km) 
Schumm

(1956 

Havza uzunluğu (Lb) - Lb= Havza Uzunluğu 
(Km) 

Schumm
(1956 

 
Akarsu Yoğunluğu (Dd) Dd = Lu / A Lu= Toplam akarsu 

uzunluğu 
A= Havza alanı 

Horton 
(1932) 

Akarsu sıklığı (Fs) Fs = Nu / A Nu= toplam dizin sayısı 
A=Havza alanı 

Horton 
(1932) 

Drenaj Tekstürü (Dt) Dt = Dd×Fs Dd= Akarsu Yoğunluğu 
Fs= Akarsu sıklığı 

Smith 
(1950) 

Drenaj Tekstür Oranı 
(Rt) 

Rt = Nu/P Nu= toplam dizin sayısı 
P=Havza çevre 

uzunluğu 

Horton 
(1945) 

Gravelius İndeks (Kg) Kg= P / 
2√(π×A) 

P= Havza çevre 
uzunluğu 

A= Havza alanı  π= 
(3.14) 

Gravelius 
(1914) 

Basin Shape Index (Ish) Ish 
=(1.27×A)/Lb 

A=Havza alanı 
Lb= Havza Uzunluğu 

Hagget 
(1965) 

Not. Altın, 2018’den değiştirilerek.   

 

Bulgular 

Çizgisel Morfometri 

Havzaların çizgisel morfometrik özellikler, havza akarsularının (Harita 3) doğrusal (çizgisel) 
özelliklerinin belirlenmesidir (Strahler, 1957, 1964; Horton, 1932, 1945; Schumm, 1956; Chorley, 1957; 
Miller, 1953; Faniran, 1968; Smith, 1950; Scheidegger, 1987). 

Akarsu dizin sırası (N) ve sayısı (Nu). Akış düzeni akarsuların havzaya sağladıkları katkıyı 
yansıtmaktadır. Akış düzeninin diğer bir deyişle akarsu kollarının hiyerarşik sıralamasının Strahler'in 
(1957, 1964) önerdiği yönteme göre belirlenmesi bugün yapılan birçok çalışmanın temelini 
oluşturmaktadır (Altın, 2018). Çalışma alanına ait çzigisel morfometrik değerler tablo 4 de verilmiştir. 

Bu değerlere göre havza akarsularının diğer sayısal parametrik değerlendirmeleri mümkün 
olabilmektedir. 
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Harita 3. Yıldız Irmağı Havzasının Akarsu Ağının Strahler Dizin Yöntemiyle Gösterilişi. 

Tablo 4 

Yıldız Irmağı Alt Havzalarına Ait Çizgisel Morfometrik Değerler 
Çizgisel Morfometri 

Yıldız Irmağı Havzası 
1. 

Havza 

2. 

Havza 

3. 

Havza 

4. 

Havza 

5. 

Havza 

6. 

Havza 

7. 

Havza 

8. 

Havza 

1.Dizin sayısı 7602 6318 8938 3517 7535 6233 3481 3342 

2.Dizin sayısı  1390 1214 1865 788 1670 1275 657 610 

3.Dizin sayısı 311 272 412 171 190 277 134 138 

4.Dizin sayısı 69 63 97 37 82 61 31 29 

5.Dizin sayısı 16 7 20 11 18 8 9 3 

6.Dizin sayısı 4 2 3 1 5 1 2 1 

7.Dizin sayısı - - 1 - 1 - 1 - 

8.Dizin sayısı 1 1 1 1 - - - - 

         

1.Dizin toplam uzunluğu km  1356 1180 1675 628.64 1204 1105 646.52 684.29 

2.Dizin toplam uzunluğu km 366.70 324.29 510.89 216.28 399.26 298.75 173.36 180.22 

3.Dizin toplam uzunluğu km 187.34 182.26 239.19 99.36 190.31 144.17 75.13 74.93 

4.Dizin toplam uzunluğu km  74.57 69.14 96.11 32.42 92.06 79.38 36.28 35.23 

5.Dizin toplam uzunluğu km  28.53 14.67 52.12 24.40 38.52 26.24 11.74 18.63 

6.Dizin toplam uzunluğu km  14.86 19.49 24.91 17.12 20.37 22.57 11.67 13.64 

7.Dizin toplam uzunluğu km  - - 20.00 - 17.00 - 7 - 

8.Dizin toplam uzunluğu km 54.00 42.73 0.20 9.87 - - - - 

Çatallanma Oranı (Rb) 3.25 3.70 4.15 4.01 4.11 4.24 3.50 3.90 

Akarsu Uzun. Oranı (RL) 0.30 0.39 0.43 0.37 0.44 0.36 0.44 0.34 
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Akarsu çatallanma oranı (Rb).  Strahler akarsu dizin metoduna göre bir dizinde ki toplam 
akarsu sayısının, bir sonraki dizinde bulunan toplam akarsu sayısına oranıdır (Schumm, 1956). Bütün 
dizinler hesaplanarak ortalama bir sonuca gidilir ve bu sonuç bize Rb değerini verir. Jeolojik yapının 
önemli oranda değişmediği, homojen yapıya sahip havzalarda Rb değeri 3 – 5 arasında değişmektedir 
(Horton, 1945; Strahler, 1964; Altın, 2018). Çatallanma oranında görülen farklılıklar havzalara düşen 
yağışın topografya, yüzey geçirimliliği, ve bitki örtüsü ile olan ilişkisini ortaya koyar. Örneğin; düşük Rb 

değerine sahip havzalarda, düşük geçirimlilik kapasitesi, yüksek yüzeysel akışı ve aynı zamanda daha 
yüksek ve keskin bir akım hidrograf özellikleri hakimdir. Yüksek Rb değerleri gösteren havzalarda akım 
değerleri düşük ve devamlı olabilmektedir (Özdemir, 2018).  

Çatallanma oranı analizlerine göre Yıldız Irmağı havzasının 1.dizin kollarının sayısı diğer dizin 
kollarına göre çok yüksek çıkmıştır  (Tablo 4). 1. dereceden kol sayılarının fazla olması yukarı havzaya 
düşen yağış sularını kısa sürede ana yatağa ulaştırılmasına neden olmaktadır. Havzaların kolları arasında 
gözle görülebilir farklılıkların bulunması, akarsuyun taban seviyesinin tektonik hareketlerden 
etkilendiğini göstermektedir (Günek vd.,2013). 

Ortalama Rb değeri ana havzada 3.41 çıkmıştır (Tablo 5).  Alt havzalardaki çatallanma oranına 
baktığımızda en yüksek değer 6. (4.24) havzada görülürken en düşük değere 1. (3.25) havzada ulaşılır 
(Tablo 4). 

 

Tablo 5. 

Yıldız Irmağı Havzası Rb-Rbm Analizleri Sayısal Değerleri 

Yıldız Irmağı Havzası 

Rb1 Rb2 Rb3 Rb4 Rb5 Rb6 Rb7 Ort. Rb 

1st/2nd 2nd/3rd 3rd/4th 4th/5th 5th/6th 6th/7th 7th/8th  (Rbm) 

4.96 4.53 4.55 4.99 4.84 0.00 0.00 3.41 

Akarsu uzunluk oranı (RL). Akış uzunluk oranı, bir dizinde ortalama akış uzunluğunun, bir 
sonraki dizinin ortalama akış uzunluğuna oranıdır (Horton, 1945). Buna göre alt havzaların elde edilen RL 
değerleri incelendiğinde en fazla değere sahip havza 5. (0.44) ve 7.(0.44) alt havzalarıdır. (Tablo 4).  Yıldız 
Irmağı ana havzasının ortalama RL değeri ise 0.37’dir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. 

 Akarsu Uzunluk Oranı (RL) değerlerinin Dağılışı 

 
L2/L1 L3/L2 L4/L3 L5/L4 L6/L5 L7/L6 L8/L7 Ort. RL 

Yıldız Irmağı Havzası 0.29 0.48 0.43 0.42 0.67 0.30 - 0.37 

 

Alansal Morfometri 

Havza alanı ve drenajın sayısal verilerine dayanılarak çeşitli parametrik analizlerin sonuçlarına 
dayandırılan değerlendirmelerdir. Havzaların alansal özelliklerinin oluşturduğu morfometrik 
parametreler havzaya düşen yağışlardan oluşan yüzeysel akışın toplanması için önemlidir (Özdemir, 
2011). Morfometri yardımıyla elde edilen bu veriler inceleme alanındaki gerek drenajın evrimi, gerekse 
bu evrim üzerindeki yapısal/litolojik kontrolün derecesi, dağılımı ve karakteri üzerine tutarlı ve hızlı bilgi 
edinilmesini sağlayabilmektedir (Keller ve Pinter, 2002).  
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Tablo 7.  

Yıldız Irmağına Ait Bazı Alansal Morfometrik Analiz Değerler 
Havza Adı Alansal Morfometrik Analizler Değeri 

 

 

 

 

Yıldız Irmağı Havzası 

Havza Alan (A) 1424 

Havza Çevre (P) 208.851 

Havza Uzunluk(Lb) 57.37 

Havza Genişliği (Lw) 24.82 

Drenaj Yoğunluğu (Dd) 9.21 

Akarsu Sıklığı (Fs) 41.50 

Havza Uzunluk Oranı (Re) 0.74 

Havza Şekil Endeksi (Ish) 0.55 

Gravelius Endeks (Kg) 1.56 

Tekstür Oranı (Rt) 282.978 

Drenaj Tekstür Oranı (Dt) 382.205 

 

Tablo 8.  

Yıldız Irmağı Alt havzalarına Ait Bazı Alansal Morfometrik Değerler 
Alansal  Morfometri 

Yıldız Irmağı Havzası 
1. 

Havza 

2. 

Havza 

3. 

Havza 

4. 

Havza 

5. 

Havza 

6. 

Havza 

7. 

Havza 

8. 

Havza 

         

Havza Alan (A) 215.05 199.43 290.56 119.83 210.01 175.96 100.33 113.00 

Havza Çevre (P) 106.70 115.70 97.57 57.42 80.95 79.17 49.18 62.67 

Havza Uzunluk Oranı (Re) 0.08 0.87 0.61 0.58 0.75 0.64 0.63 0.54 

Havza Şekli (Ish) 1 0.76 0.37 0.34 0.56 0.41 0.40 0.29 

Drenaj Yoğunluğu (Dd) 9.68 8.98 9.01 8.58 9.34 9.53 9.58 8.91 

Akarsu Sıklığı (Fs) 43.68 39.45 39.02 37.77 46.12 44.64 43.01 36.49 

Tekstür Oranı (Rt) 88.03 67.99 116.20 78.83 119.65 99.22 87.74 65.79 

Drenaj Tekstür Oranı (Dt) 423.0 354.1 351.7 324.0 430.8 425.4 412.2 325.1 

 

Drenaj yoğunluğu (Dd). Birim alana düşen akarsu dizinlerinin toplam uzunluğunun havza 
alanına oranıdır (Horton, 1945). Drenaj yoğunluğunun yüksek olması havza topografyasında engebeliliğin 
arttığını ve yarılmanın yüksek olduğunu gösterir. (Strahler, 1964). Drenaj yoğunluğunun arttığı yerde 
yamaç eğimleri artarken yüzeysel akış uzunluğu azalmaktadır (Schumm,1956). Düşük çıktığı taktirde 
topografya daha sakin ve sade bir görünümde olacaktır. Düşük drenaj yoğunluğu arazinin iyi bir bitki 
örtüsüne sahip olduğunu ve yağışın önemli bir kısmının yüzeysel akışa geçmeden bitkiler tarafından 
tutulduğunu göstermektedir (Strahler, 1964; Sarangi vd., 2003). 
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Yıldız Irmağı havzasında Dd değerleri 1 – 24 arasında değişir (Tablo 8). Havzanın ortalama Dd değeri 
ise 9.21’dir (Tablo 7). Yoğunluğunun düşük değer gösterdiği alanlar genel olarak ana akarsu yataklarına 
karşılık gelmektedir (Harita 4). 

Yıldız Irmağı alt havzaları incelendiğinde drenaj yoğunluğu 1. (9.68), ve 7. (9.58) havzalarda en 
yüksek değere ulaştığı görülür. Yoğunluğun azaldığı kesimler ise 2. (8.98), 4. (8.58) ve 8. (8.91) havzalara 
karşılık gelmektedir (Tablo 8). 

 

 

Harita 4. Yıldız Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Drenaj (Dd) Yoğunluğu Haritası  

 

Akarsu sıklığı (Fs). Havza içindeki toplam akarsu dizin sayısının havza alanına oranıdır. (Horton, 
1932; Strahler, 1964). Yıldız Irmağı havzasının Fs değeri ortalaması havza genelinde 41.50’dir (Tablo 7). 
En yüksek değerlerin görüldüğü alanlar yüksek relief ve geçirimsiz zemin özelliklerine sahiptir. 

 Fs değerinin yüksek olduğu kesimler Drenaj yoğunluğunun arttığı alanlara paralellik gösterir. 
Akarsu sıklığı ve drenaj yoğunluğu arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır.  Fs değerinin düşük 
olduğu kesimler ise yüksek geçirimlilik ve alçak relief özelliklerine karşılık gelmektedir. 

Alt havzalara baktığımız zaman Akarsu sıklığının en yüksek olduğu havzalar 5. (46.12) ve 6. 
(44.64) havzalara denk gelirken, en düşük değerler ise 4. (37.77) ve 8. (36.49) havzalarda görülmektedir 
(Tablo 8) (Harita 5). 

 



 

651 
 

 

Harita 5. Yıldız Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Akarsu Sıklığı (Fs) Haritası 

 

Havza şekil endeksi (Ish-Sw) Horton’a (1945) göre havza alanının maksimum havza 
uzunluğunun karesine oranıdır. Bu oranın düşük çıkması havzada kısa zamanda yan kollardan gelen az 
akımla, uzun süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği ve sel tehlikesinin olabileceğini ifade 
eder. Oranın yüksek çıkması ihtimalinde uzun zamanda yan kollardan gelen yüksek akımla, kısa süreli 
düşük ana akımın görüldüğü ve kısa süreli maksimum akıma neden olan bir şekil ortaya çıkartır (Reddy 
vd., 2004). Bu özellik, havzaların dairesel veya uzunlamasına olup olmadığı konusunda bilgi verir 
(Özdemir, 2011).  

Yıldız Irmağı alt havzalarının Ish değerleri incelendiğinde en düşük değerler 4.(0.34). ve 8. (0.29) 
havzalara karşılık gelir. Horton’a göre (1945) bunun sonucunda havzada kısa zamanda yan kollardan 
gelen az akımla, uzun süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği ve sel tehlikesinin olabileceği 
sonucuna varılır. En yüksek değere 1.(1.00) Havzada ulaşılır (Tablo 8) (Harita 6).  
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Harita 6. Yıldız Irmağı Alt Havzasına Ait Havza Şekil Endeksi (Ish) Haritası 

 

Gravilius indeks (Kg). Havzanın dairesel bir görünümde olup olmadığı hakkında bilgi veren bir 
indistir. Havza şekilleri akım hidrograflarına etki etmektedir. Uzunlamasına havzalarda hidrograf düşük 
fakat devamlı iken, dairesel havzalarda pik hidrograflar görülmektedir (Özdemir, 2011) 

Yıldız Irmağı ana havzasının Gravilius İndeks değerleri 1.56’dır (Tablo 7).  Alt havzanın değerleri 
incelendiğinde, en yüksek değere 2. (2.31) havzada ulaşılır. Değerin yüksek olması sahanın uzunlamasına 
bir görünümde ve yüksek erozyon potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyar. En düşük değere 7. (1.39) 
havzada ulaşılır (Tablo 8). Değerin düşük olması ise havzanın dairesel bir görünümde olduğu sonucunu 
çıkarır. 

Tekstür Oranı (Rt). Drenaj tekstür oranını bulmak için akarsu dizin sayılarının, akarsu 
havzasının çevre uzunluğuna oranını hesaplamak gerekir. Smith drenaj yoğunluğunu; çok kaba (< 2), kaba 
(2 – 4), orta (4 – 6), ince (6 – 8) ve çok ince (> 8) olmak üzere beş farklı şekilde sınıflandırmıştır (Altın, 
2018). Yıldız Irmağı havzasının Rt değeri 282.978’dir (Tablo 7). Tekstür oranı değeri havzanın jeolojik 
özelliklere, yüzeyin geçirimliliğine, havzanın bakı durumuna bağlı olarak değişir. 

Alt havzaların Rt değerlerinin dağılışına baktığımızda en yüksek değere 5. (119.65) havzada 
ulaşılırken, en düşük değere ise 8. (65.79) havzada ulaşılır (Tablo 9). 

 

Tablo 9.  
Yıldız Irmağı Alt Havzalarına Ait Rt – Dt değerleri 

 1. 

Havza 

2. 

Havza 

3. 

Havza 

4. 

Havza 

5. 

Havza 

6. 

Havza 

7. 

Havza 

8. 

 Havza 

 

Tekstür Oranı (Rt) 

 

88.03 

 

67.99 

 

116.20 

 

78.83 

 

119.65 

 

99.22 

 

87.74 

 

65.79 

Drenaj Tekstür Oranı (Dt) 423.0 354.1 351.7 324.0 430.8 425.4 412.2 325.1 
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Drenaj Tekstürü (Dt). Havza infiltrasyon kapasitesini gösteren önemli parametrelerden 
birisidir. Drenaj yoğunluğu ile akarsu sıklığının çarpılması ile elde edilir. (Horton, 1945). Bu değer litolojik 
yapı ve sızma kapasitesi ile kolayca değişebilmektedir. Düşük değerler yüksek geçirgenlik ve düşük 
yüzeysel akışın olduğu havzaları, yüksek değerler ise düşük geçirgenlik ve yüksek yüzeysel akışların 
olduğu havzaları temsil eder.  

Buna göre Yıldız Irmağı havzasının Dt değeri 382.205 olarak tespit edilmiştir (Tablo 7).  Alt 
havzaların değerlerine bakıldığında en yüksek değer 5. havzada (430.8) görülür. Bu da 5. havzada ana 
akarsu koluna su gönderen birinci dizin kollarının fazla olduğunu gösterir.   En düşük değere ise 4. 
havzada (324.0) ulaşılır (Tablo 9). 

Relief Morfometrisi 

Akarsu havzasının topografik yükseklik değerlerine dayalı boyutsal özelliklerini yansıtır. 
(Schumm, 1956; Strahler, 1957). 

 

Tablo 10.  

Yıldız Irmağına Ait Bazı Relief Morfometrik Analiz Değerleri 
Havza Adı Relief Morfometrik Analizler Değeri 

 Relief Oranı (Rh) 0.02 

Yıldız Irmağı Havzası Havza Reliefi (Rr) 1312 

Engebelilik Değeri (Rn) 12.09 

Yarılma Oranı (Di) 0.51 

Hipsometrik İntegral (Hi) 0.22 

 

Tablo 11.  

Yıldız Irmağı Alt Havzalarına Ait Bazı Relief Morfometrik Analiz Değerleri 
Relief Morfometri 

 1. 

Havza 

2. 

Havza 

3. 

Havza 

4. 

Havza 

5. 

Havza 

6. 

Havza 

7. 

Havza 

8. 

Havza 

Relief Oranı (Rh) 

 

0.05 0.05 0.03 0.06 0.06 0.03 0.04 0.03 

Havza Reliefi (Rr) 

 

677 827 1064 1233 1217 717 715 637 

Engebelilik Değeri (Rn) 

 

6.56 7.42 9.59 10.59 11.37 6.84 6.86 5.68 

Hipsometrik İntegral (Hi) 0.27 0.29 0.30 0.18 0.19 0.26 0.30 0.37 

 

Relief oranı (Rh). Relief oranı; maksimum havza reliefinin, maksimum havza uzunluğuna 
bölünmesiyle elde edilir (Schumm, 1956). Yıldız ırmağı alt havzalarında Rh değeri en yüksek olan havza 
4.(0,6) ve 5.(0,6) havzalardır. En düşük değerler ise 3. (0.03), 6. (0.03) ve 8. (0.03) havzalarda görülür 
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(Tablo 11) (Harita 7). Rh değerlerinin 4 ve 5. havzalarda yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun, 
genel eğim özelliklerinin ve uzunluk oranı değerlerinin fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun 
olduğunu göstermektedir.  

 

Harita 7. Yıldız Irmağı Alt Havzasına Ait Relief Oranı (Rh) Haritası 

 

Havza reliefi (Rr). Havza reliefi bir havzanın en yüksek ve en düşük yükselti değerleri arasında ki 
farktır (Schumm, 1956). Drenaj havzasının genel dikliğini ölçer ve havzanın yamaçlarında çalışan erezyon 
süreçlerinin yoğunluğunun bir göstergesidir (Altın, 2018). Yıldız Irmağı alt havzalarının, havza reliefi 
değerlerine baktığımızda en yüksek değere 4. (1233 m) havzada ulaşılırken en düşük değere 8. (637 m) 
havzada ulaşılır (Tablo 11).  

 

Engebelilik değeri (Rn). Havza reliefi ve drenaj yoğunluğunun çarpımıyla elde edilir.  Yıldız 
Irmağı ana havzasının Rn değerine bakıldığında, yükseltinin fazla olduğu dağlık sahalarda Rn değeri yüksek 
çıkarken, akarsu vadi yataklarında Rn değeri düşük çıkmıştır. Drenaj havzasının engebelik değeri arttıkça, 
pik akımlarda artma meydana gelir ve havzanın erozif faaliyetleri artar (Melton, 1957). Çalışma alanı 
içerisinde Rn değeri en fazla olan alt havzalar 4. (10.59) ve 5.(11.37) havzalardır. En düşük değer ise 8. 
(5.68) havzada görülür (Tablo 11). Dolayısıyla Yıldız Irmağı alt havzaları içerisinde sel potansiyeli en fazla 
olan alt havza 4. ve 5. havzalardır. 
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Harita 8. Yıldız Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Engebelilik Değeri (Rn) Haritası. 

 

Yarılma Oranı (D i). Diseksiyon indeksi arazinin morfolojik sınıflandırılmasında havzadaki 
topografik-jeomorfolojik evrimin- gelişimin geldiği noktayı gösterir. Diseksiyon indeks değeri 0 ile 1 
arasında değişir. 0 değeri erozyonun yokluğunu, düz yüzeyi, buna karşılık 1 değerine yaklaşıldıkça eğimin 
arttığı yüksek eğimli alanlara geçildiğini gösterir. Fay hattı boyunca görülen değer artışları eğim 
kırıklıkları şeklinde takip edilebilecektir. Değerler, Di<0.1 düze yakın hafif dalgalı topografyayı; Di 0.1-0.4 
aralığında ise engebeli, dalgalı bir topografya; Di değeri 0.4-0.7 aralığında orta derecede yarılmış 
topografik görünümü ifade eder; Di 0.7-1 aralığında olması genç ve yüksek yarılmanın olduğu 
topografyaya karşılık gelir (Pareta ve Pareta, 2011; Khadri ve Kokate, 2015; Farhan vd., 2015). Yıldız 
Irmağı alt havzalarına ait Di değerleri Harita 9’da gösterilmiştir.  
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Harita 9. Yıldız Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Yarılma Oranı (Di) Haritası  

 

Hipsometrik integral (Hi) ve hipsometrik eğri (Hc). Hipsometrik integral (Hi; hipsometrik 
indeks veya yükselti/ alan oranı) hipsometrik eğrinin altında kalan toplam alanı ifade etmektedir. 

Hipsometrik eğri ise yüksekliğin drenaj havzası içindeki dağılımını gösterir. Hipsometrik eğrinin 
içbükey bir şeklin hakim olması akarsulardaki akım gücünün azaldığını, taşınan materyalin azaldığı, 
biriktirmenin daha çok hakim olduğu ve daha çok taşkın karakterli su baskınlarının yaygın olarak 
görülebileceğini ifade eder. Yıldız Irmağı ana havzasının Hi değeri 0.22’dir (Tablo 10). Bu değer bize 
havzanın topografik görüntüsünün stabil karaktere yakın, aşınım birikim karakterli yüzeyler üzerinde 
görülen peneploid ve monadnok görünüme sahip “Adatepe” reliefi sunduğunu gösterir (Altın, 2018).  

Yıldız ırmağı alt havzalarından en düşük değere sahip havzalar 4. (0.18), 5. (0.19), ve 6. (0.26) 
havzalardır. Değerlerin orta ve düşük çıkması oldukça aşındırılmış ve parçalanmış bir topografyayı 
gösterir. En yüksek değer ise 8. (0.37) havzada karşımıza çıkmaktadır (Tablo 11). Yüksek hipsometrik 
integral değeri topografya yüksekliğinin göstergesidir (Harita 10).  

Yıldız Irmağı alt havzalarının hipsometrik eğri grafikleri incelendiğinde en yüksek değer 8. (0.38) 
Havzada karşımıza çıkmaktadır.  Hipsometrik integral değeri 0.35 ≤ Hi ≤0.60 aralığında görüldüğü 8. 
havzada olgunlaşma başlangıcında ve yarılmanın devam ettiği topoğrafik görünüm esastır. Elde edilen 
grafikte dışbükey şeklin çıkması havzadaki topografyanın daha genç olduğunu, akarsuların akım gücünün 
daha fazla olduğunu, bunun sonucunda da oluşacak su baskınlarının karakterinin daha çok sel şeklinde 
olacağı sonucu çıkartılabilir. En düşük değerler ise 4. (0.18) ve 5. (0.19) havzalarda görülür. Hi ≤ 0.35 
olduğu durumlarda ise topografya stabil karaktere yakın görünümdedir 
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Harita 10. Yıldız Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Hipsometrik İntegral (Hi) Haritası. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Akarsu havzalarında meydana gelen sel ve taşkınların anlaşılması ve bunlara ait problemlerin 
çözüme ulaştırılması için değişik düzey ve içeriklerde çalışmalar yapılmaktadır. Burada yapılan çalışma ile 
özellikle ana akarsu koluna su taşıyan alt havzaların havza morfometrik özelliklerine bağlı 
farklılıklarından kaynaklı bir takım özelliklerin nasıl değerlendirilebileceği ve taşkın çalışmalarında nasıl 
kullanılabileceği üzerinden durulmuştur. Bu kapsam çerçevesinde, Yıldız Irmağı havzasındaki alt 
havzaların çizgisel, alansal ve relief morfometrik analizleri yapılmış ve alt havzalar kendi arasında 
sınıflandırılmıştır ve bunun sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yıldız Irmağı ana havzasının 1.dizin kollarının sayısı diğer dizin kollarına göre çok yüksek 
çıkmıştır (46966). 1. dizin sayılarının yüksek çıkması, akarsuların kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının 
ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. 

Çatallanma oranı (Wb) analizlerine göre Yıldız Irmağı havzasında 1. dereceden kol sayılarının 
fazla olması yukarı havzaya düşen yağış sularını kısa sürede ana yatağa ulaştırılmasına neden olmaktadır. 
En yüksek çatallanma oranı 6. (4.24) havzada görülmektedir.  

Drenaj Yoğunluğu (Dd) 1. (9.68) ve 7. (9.58) havzalarda yüksek çıkmıştır. Buna göre akarsular bu 
havzalarda, topografyayı daha fazla parçalamışlardır, sediman taşınım kapasitesi de diğer havzalara göre 
daha fazladır. 

Akarsu sıklığı (Fs )değeri en yüksek çıkan havza 5.(46.12) havzadır. Bu durum 5. havzanın 
geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterdiğini ortaya 
koyar. Fs değerlerinin en düşük çıktığı havza ise 8. (36.49)  havzadır. Bu durumda ise havzada geçirgen 
olan jeolojik özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya koyar.  

Havza şekil endeksi (Ish) değerleri incelendiğinde alt havzalarda ki en düşük değer 4. 
(0.34).havzaya karşılık gelir. Bu durum 4. alt havzada kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla yüksek 
ana akımın görüleceği bir hidrograf sunar ve bu havzalarda sel tehlikesinin olabileceği sonucuna 
varılmıştır.  
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Relief Oranı (Rh) değerlerinin 4 ve 5. havzalarda yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun, 
genel eğim özelliklerinin ve uzunluk oranı değerlerinin fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun 
olduğunu göstermektedir.  

Engebelilik Değeri (Rn) değeri en fazla olan alt havzalar 4. (10.59) ve 5.(11.37) havzalardır. En 
düşük değer ise 8. havzada (5.68) görülür.  

Sonuç olarak, Yıldız Irmağı havzalarında yapılan morfometrik analizler sonucunda 4. ve 5. 
havzalarda sel potansiyeli yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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 ACISU IRMAĞI HAVZASI’NIN SEL VE TAŞKIN POTANSİYELİNİN 

MORFOMETRİK ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Y.L. Öğr. Zafer ÇELİK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, zafercelik11@gmail.com 

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN, Niğde Ömerhalisdemir Üniversitesi, bekirnecati@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma yazarlardan Çelik’in (2019) aynı isimli lisans bitirme tezinden üretilmiştir. Çalışma alanı 
olarak İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde yer alan Acısu Irmağı Havzası’dır. Sivas iline 63 
km uzaklıkta bulunan Acısu Irmağı Havzası 1295-2800 metre yüksekliğe, 735.32 km2 havza alanına ve 172 
km çevre uzunluğuna sahiptir. Doğu-Batı yönlü akış gösteren Pirköçek Irmağı, Güney-Kuzey yönlü akan 
Bolucan Deresi ile Mamaağa Dağı geçidinde birleşerek Doğu-Batı doğrultusunda akış gösteren Şemlik 
Irmağı’nı oluşturur.  Emirbeyler Yazısı Mevkii’ne geldiğinde Tuzla Deresi ile birleşip Acısu Irmağı olarak 
Doğu-Batı doğrultulu bir akışla Tavşanlı Irmağı’nı da alarak Kızılırmak Nehri’ne bağlanır. 

1/25000 ölçekli vektörel haritalar üzerinde Strahler yöntemi ile havza drenajı belirlenmiş, havzaların sel 
ve taşkın potansiyelleri değerlendirilmiştir. 

Acısu Irmağı Havzası ve alt havzalarının Havza Uzunluk Oranı (Re), Havza Şekli (Ish), Drenaj Yoğunluğu 
(Dd), Akarsu Sıklığı (Fs), Tekstür Oranı (Rt), Gravelius indeks (Kg), Çatallanma Oranı (Rb), Akarsu Uzunluk 
Oranı (RL), Relief Oranı (Rh), Havza Reliefi (Rr), Engebelilik Değeri (Rn), Yarılma Oranı (Di), Hipsometrik 
İntegral (Hi) özellikleri analiz edilmiştir. 

Yapılan sayısal analizler sonucunda, Acısu Irmağı ana havzasında 1. dizin kollarının sayısının (39021) 
diğer dizin kollarına göre çok yüksek çıkması, akarsuların kaynak kesimlerinde sel yarıntılarının etkinliğini 
göstermektedir. 

Çatallanma oranı analizlerine göre Acısu Irmağı Havzası’nda 1. dereceden kol sayılarının fazla olması 
yukarı havzaya düşen yağışın kısa sürede ana yatağa ulaştığını ifade eder. En yüksek çatallanma oranı 3. 
havzada (3.48) görülmektedir. 

Acısu Irmağı’nın alt havzalarında drenaj yoğunluğunun en yüksek değerleri 3. (12.11) ve 4. (12.27) 
havzalarda görülür. Bu havzalarda, topografya daha fazla parçalamış ve sediment taşınım kapasitesi diğer 
havzalara göre fazladır. 

Alt havzalarda akarsu sıklığının en yüksek değeri 3. havzada (80.71) görülür. Bu durum havzanın 
geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek topografik özelliğinin sonucudur. Akarsu 
sıklığının en düşük değeri ise 6. havzada (45.52) görülür. 

Acısu Irmağı alt havzalarının havza şekil indeksine baktığımızda değerlerin, 1. (0.15), 5. (0.21), ve 6. 
(0.046) havzalarda en düşük değerlerde olduğu görülür. Havzada kısa zamanda yan kollardan gelen az 
akımla, uzun süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görülebileceği ve sel tehlikesinin olabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Acısu Irmağı alt havzalarının Gravilius İndeks değerleri incelendiğinde, en yüksek değer 6. havzada (3.67) 
görülür ki bu değer 6. havzanın uzunlamasına geliştiğini ve sel potansiyelinin yüksek olduğunun 
göstergesidir. 

 Relief oranı değerlerinin 4. ve 5. havzalarda yüksek çıkması, havzada drenaj yoğunluğunun, genel eğim 
özelliklerinin ve uzunluk oranı değerlerinin fazla, akışa geçen su miktarının yoğun olduğunun ifadesidir.  

Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, Kızılırmak Nehri, Acısu Havzası, Drenaj Morfometrisi, Sel 
Potansiyeli 

 

EVALUATION OF FLOOD AND FLASH FLOOD POTENTIAL IN THE ACISU RIVER BASIN BY 
MORPHOMETRIC ANALYSIS 

Abstract 

Acısu River Basin, located in the Upper Kızılırmak sub-region of Central Anatolia Region, was designated 
as the study area. Located 63 km away from the city of Sivas, Acısu River Basin has an altitude of 1295-2800 
meters, a length of 172 kms and a river basin of 735.32 km2. Acısu River joins Pirköçek River, flowing 
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eastward and westward and Bolucan Stream flowing southward and northward at the Mamaağa Mountain 
pass, thus forming the Şemlik River which flows eastward and westward. Upon reaching the Emirbeyler 
lowland area and joining the Tuzla Stream, Acısu, with an Eastward and Westward flow, encompasses the 
Tavsanlı River and connects to the Kızılırmak River 

The drainage basin was determined via Strahler method on 1/25,000 scale vector topographic maps, the 
numerical data of the rivers were analyzed and the flood potentials of the basin and sub-basins were 
evaluated. 

The characteristics of Acısu River Basin and sub-basins such as the Basin Length Ratio(Re), Basin Shape 
(Ish), Drainage Density (Dd), Stream Frequency (Fs), Texture Ratio (Rt), Gravelius’ Index (Kg), Bifurcation 
Ratio (Rb), Stream Length Ratio (RL), Relief Ratio (Rh), Basin Relief (Rr), Ruggedness Value (Rn), Dissection 
Index (Di), Hypsometric Integral (Hi) were analyzed. 

As a result of the statistical analyses, the fact that the number of 1st orders in the major basin of Acısu 
River is much higher than the other orders (39021) indicates the efficiency of gullies in the sources of the 
streams. 

According to the bifurcation ratio analyses, the high number of 1st orders in Acısu River Basin indicates 
the fact that the rainfall in the upper basin reaches the main stream in a short time. The highest bifurcation 
ratio (3.48) is seen in the sub-basin 3. 

The highest values of drainage density in the sub-basins of Acısu River are seen in the sub-basin 3 (12.11) 
and sub-basin 4 (12.27). In these sub-basins, the topography is more fragmented and sediment transport 
capacity is higher compared to the other basins. 

The highest value of stream frequency (80.71) in the sub-basins is seen in the sub-basin 3. This is the result 
of impermeable main rock, sparse vegetation and high topographic of the sub-basin. The lowest value of 
stream frequency is seen in the sub-basin 6 (45.52). 

When we examine the basin shape index of the sub-basins of Acısu River, the values are seen to be lowest 
at the sub-basin 1 (0.15), 5 (0.21) and 6 (0.046). It is concluded that a high main flow may be seen in the long 
term as a result of the low flows coming from the tributaries, which can cause flood hazard in the basin. 

In view of the Gravilius Index values of sub-basins of Acısu River, the highest value (3.67) is seen in the 
sub-basin 6. This value indicates that sub-basin 6 developed longitudinally and has a high risk of flood 
potential. 

The high relief ratio values in the sub-basin 4 and 5 indicate that drainage density, slope and length ratio 
values are high in the basin and that amount of water flow is dense.  

Keywords: Central Anatolia Region, Kizilirmak River, Acısu River Basin, Drainage Morphometry, Flood 
Potential.   

 

Giriş 

Coğrafi Bilgi Sistemleri potansiyel risk alanlarının belirlenmesi amacıyla mevcut verilerin toplanması, 
işlenmesi ve analizinin yapılmasında kullanılmaktadır (Oğuz vd., 2016).  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) 
kaydedilen hızlı ilerleme ile birlikte morfometrik indisler daha kolay ve hızlı uygulanabilir hale gelmiştir. 
Morfometri; matematik, yer bilimleri ve bilgisayar bilimleri üzerine kurulmuş disiplinler arası bir bilimdir 
ve coğrafya ve jeomorfolojiden, toprak bilimleri, mühendislik ve askeri uygulamalara kadar birçok alanda 
göz önünde bulundurulmasıyla birlikte sadece sayısal tekniklerin bir bütünü olmaktan çıkıp kendisi bir 
bilim halini almıştır (Elbaşı ve Özdemir, 2018). 

Sel ve taşkın konulu çalışmalarda morfometrik analizler akarsu hidrograflarının ve taşkın piklerinin 
tahmini, sediman yükünün değerlendirilmesi ve havzadaki erozyon derecesinin belirlenmesi amacıyla 
kullanılmıştır. Taşkın konulu çalışmalarda en sık tercih edilen morfometrik indisler çatallanma oranı, 
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toplam akarsu uzunluğu, akarsu sıklığı, drenaj yoğunluğu, havza alanı, havza uzunluğu, havza çevresi, 
havza genişliği, yüzeysel akış uzunluğu, şekil indeksi, relief oranı, rölatif relief, engebelilik değeri, 
hipsometrik analizler ve tekstür oranıdır.  

Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde yer alan Acısu Irmağı Havzası’ndaki, 
akarsuyun kollarıyla birlikte sahip olduğu alansal, çizgisel ve relief morfometrik özellikleri analiz edilerek, 
havzalarda meydana gelen sel ve taşkın potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır (Çelik, 2019).  

Çalışma Sahası 

Çalışma sahası olarak İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak Bölümünde yer alan Acısu 
Irmağı havzası belirlenmiştir. Acısu Irmağı havzası 1295-2800 metre yüksekliğe, 735.32 km2 havza 
alanına ve 172 km havza çevre uzunluğuna sahiptir. Doğu-Batı yönlü akış gösteren Pirköçek Irmağı, 
Güney-Kuzey yönlü akan Bolucan Deresi ile Mamaağa Dağı geçidinde birleşerek Şemlik Irmağını oluşturur.  
Emirbeyler yazısı Mevkiine geldiğinde Tuzla Deresi ile birleşip Acısu Irmağı adını alır. Doğu-Batı 
doğrultusunda bir akış göstererek bünyesine Tavşanlı Irmağı’nı da alarak Kızılırmak’a dahil olur. 

 

 

Harita 1. Çalışma Sahasının Lokasyon Haritası. 

Yöntem 

Çalışmada 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritaları ve MTA’nın 1/25.000 Ölçekli jeoloji haritaları altlık 
haritalar olarak kullanılmıştır. Yıldız Irmağı havzasına yönelik yapılan analizlerde SYM verileri 
kullanılmıştır. Ardından çalışmada kullanılacak verileri oluşturan akarsular, havza sınırları gibi katmanlar 
tanımlanmıştır. Ekran sayısallaştırılması yapılarak tanımlanan bu katmanlara ait veri tabanları 
oluşturulmuştur. İlk olarak akarsular ile drenaj ağları tanımlanmış ve havza ve alt havzalar belirlenmiştir. 
Ayrıca Strahler yöntemi kullanılarak akarsu dizinlerinin toplam sayıları, ortalama, maksimum, minimum 
ve toplam uzunlukları hesaplatılmıştır. Daha sonra da morfometrik veriler analiz edilmiştir. Akarsu 
havzalarının sayısal özelliklerini analiz etmek için aşağıdaki parametreler dikkate alınmıştır. 
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Harita 2. Çalışma sahasına ait Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) ve çalışma sahasına ait jeoloji haritası 
(MTA 1:100.000 ölçekli jeoloji paftalarından yeniden düzenlenerek). 

 

Tablo 1 

 Akarsu Kanal Analizlerinde Kullanılan Sayısal Modeller. 

Akarsu Sayısal Verisi Sayısal Model Açıklama Kaynak 

Akarsu Dizin Numarası (N) 
- Akarsu kollarının (dizinleri) 

hiyerarşik sıralaması 
Strahler 
(1964) 

Akarsu Kanal Uzunluğu  (L) 
- Akarsu kollarının (dizinleri) akış 

kanalı uzunluğu 
Strahler 
(1964) 

Akış Uzunluk Oranı  (RL) RL =Lu / Lu−1 
Lu= Dizin toplam akış uzunluğu 
Lu−1= Bir önceki dizin uzunluğu 

Horton 
(1945) 

Çatallanma Oranı (Rb) Rb =Nu / Nu+1 
Nu= Dizin toplam sayısı 
Nu+1= Bir sonraki dizin akarsu sayısı 

Schumm 
(1956) 

Not. Altın, 2018’dan değiştirilerek. 
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Tablo 2 

 Akarsu Havzası Reliefe Dayalı Morfometrik Sayısal Analiz Modelleri. 

Topografik Veriler Sayısal Model Açıklama Kaynakça 

Havza Reliefi (Rr) 
Rr = Maksimum yükseklik – Minimum yükseklik 
(H)                                   (h) 

Strahler 
(1957) 

Relief Oranı (Rh) Rh= (Rr/1000)/Lb 
Rr = Rölatif relief 
Lb= Havza uzunluğu 

Schumm  
(1956) 

Engebelilik Değeri (Rn) Rn = Dd × (Rr /1000) 
Dd= Drenaj yoğunluğu 
Rr= Rölatif relief 

Strahler  
(1964) 

Yarılma Oranı (Di) Di = Rr /Ar 
Rr = Rölatif relief 
Ar = Maksimum yükselti 

Dov Nir 
(1957) 

Hipsometrik Integral (Hi) Hi = Hmn - h / Rr 
Rr = Rölatif relief 
Hmn Ortalama yükseklik 
h = Minimum yükseklik 

Strahler  
(1957) 

Not. Altın, 2018’dan değiştirilerek 

 

Tablo 3  

Akarsu Havzası Alansal Morfometrik Analiz Sayısal Modelleri. 

Akarsu Veri Sayısal Model Açıklama Kaynak 
Havza Alanı (A) - A=Akarsu havzası alanı (Km2) Schumm  (1956) 

Havza Çevresi (P) 
- P= Akarsu havzası çevre uzunluğu 

(Km) 
Schumm  (1956) 

Havza uzunluğu (Lb) - Lb= Havza Uzunluğu (Km) Schumm   (1956) 

Akarsu Yoğunluğu (Dd) 
Dd = Lu / A Lu= Toplam akarsu uzunluğu 

A= Havza alanı 
Horton     (1932) 

Akarsu sıklığı (Fs) 
Fs = Nu / A Nu= toplam dizin sayısı 

A=Havza alanı 
Horton     (1932) 

Drenaj Tekstürü (Dt) 
Dt = Dd×Fs Dd= Akarsu Yoğunluğu 

Fs= Akarsu sıklığı 
Smith       (1950) 

Drenaj Tekstür Oranı (Rt) 
Rt = Nu/P Nu= toplam dizin sayısı 

P=Havza çevre uzunluğu 
Horton     (1945) 

Gravelius İndeks (Kg) 
Kg= P / 
2√(π×A) 

P= Havza çevre uzunluğu 
A= Havza alanı  π= (3.14) 

Gravelius (1914) 

Basin Shape Index (Ish) 
Ish =(1.27×A)/Lb A=Havza alanı 

Lb= Havza Uzunluğu 
Hagget    (1965) 

Not. Altın, 2018’den değiştirilerek. 

 

 

Bulgular 

Çizgisel Morfometri 

Havzaların çizgisel morfometrik özellikleri, havzalar üzerinde ilk bakışta göze çarpan ve birtakım 
çizgilerden oluşan şekillerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan özelliklerdir (Özdemir, 2011). Akarsuların 
çizgisel özellikleri, drenajın kuruluşu akarsu kanal şekillerine, dağılışlarına, havza alanı ile olan sayısal 
özelliklerine, jeolojik birimler ile korele edilebilmesine, sayısal oranların birbiri ile olan ilişkilerine 
bağlıdır (Strahler, 1957, 1964; Horton, 1932, 1945; Schumm, 1956; Chorley, 1957, Chorley ve Morgan, 
1962; Miller, 1953; Faniran, 1968; Smith, 1950; Scheidegger, 1987). 

Akarsu dizin sırası (N) ve sayısı (Nu). Akarsu dizininin belirlenmesi, hidromorfometrik analizlerinin 
ilk adımıdır. Akarsu dizini sıralaması; Strahler (1964) tarafından önerilen yöntem esas alınarak 
yapılmıştır (Turoğlu ve Aykut, 2019). 

Acısu Irmağı havzasının 1.dizin kollarının sayısı diğer dizin kollarına göre çok yüksek çıkmıştır (Tablo 
4). Havzada 1. dizin sayılarının yüksek çıkması, akarsuların kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının ne 
kadar etkili olduğunu göstermektedir.  Havzalarda birinci dizin sayısının fazla çıkması akarsuyun gençlik 



                  

 

665 
 

döneminde olduğunu, zemini oluşturan kayaçların aşınmaya karşı dirençsiz, bitki örtüsünü seyrek 
olduğunu göstermektedir (Günek vd., 2013). 

 

Harita 3. Acısu Irmağı Havzasının Akarsu Ağının Strahler Dizin Yöntemiyle Gösterilişi. 

 

Tablo 4 

 Acısu Irmağı Alt Havzalarına Ait Çizgisel Morfometrik Değerler.  

Çizgisel Morfometri 
 1. Havza 2. Havza 3. Havza 4. Havza 5. Havza 6. Havza 
1.Dizin sayısı 5375 9929 12753 7848 1680 1432 
2.Dizin sayısı  1184 2034 2972 1567 349 317 
3.Dizin sayısı 246 443 608 329 72 61 
4.Dizin sayısı 55 99 148 70 17 8 
5.Dizin sayısı 13 25 34 17 4 - 
6.Dizin sayısı 2 6 9 4 - - 
7.Dizin sayısı 1 2 2 2 - - 
8.Dizin sayısı - 1 1 1 - - 
9.Dizin sayısı 1 - - - 1 1 
       
1.Dizin toplam uzunluğu (km) 834.16 1243 1509 1114 202.17 214.56 
2.Dizin toplam uzunluğu (km) 277.15 428.73 529.39 327.17 74.33 84.39 
3.Dizin toplam uzunluğu (km) 119.11 191.73 225.89 164.40 29.56 32.46 
4.Dizin toplam uzunluğu (km) 47.24 86.36 113.02 65.57 11.46 7.11 
5.Dizin toplam uzunluğu (km) 39.22 39.19 58.36 29.64 5.41 - 
6.Dizin toplam uzunluğu (km) 9.34 17.44 22.02 9.55 - - 
7.Dizin toplam uzunluğu (km) 4.94 17.69 4.27 8.37 - - 
8.Dizin toplam uzunluğu (km) - 3.67 17.85 10.03 - - 
9.Dizin toplam uzunluğu (km) 17.88 - - - 15.96 33.84 
Akarsu Uzunluk Oranı (RL). 0.34 0.42 0.81 0.50 0.20 0.12 
Çatallanma Oranı (Rb) 3.31 3.38 3.48 3.35 2.26 1.68 

 

Akarsu çatallanma oranı (Rb). Strahler akarsu dizin metoduna göre bir dizinde ki toplam akarsu 
sayısının, bir sonraki dizinde bulunan toplam akarsu sayısına oranıdır (Schumm, 1956). Bütün dizinler 
hesaplanarak ortalama bir sonuca gidilir ve bu sonuç bize Rb değerini verir. Jeolojik yapının önemli oranda 
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değişmediği, homojen yapıya sahip havzalarda Rb değeri 3 – 5 arasında değişmektedir (Horton, 1945; 
Strahler, 1964; Altın, 2018). Çatallanma oranında görülen farklılıklar havzalara düşen yağışın topografya, 
yüzey geçirimliliği, ve bitki örtüsü ile olan ilişkisini ortaya koyar. Düşük Rb değerine sahip havzalarda, 
düşük geçirimlilik kapasitesi, yüksek yüzeysel akışı ve aynı zamanda daha yüksek ve keskin bir akım 
hidrograf özellikleri hakimdir. 

 Acısu Irmağı ana havzasının çatallanma oranına baktığımızda ortalama Rb değerinin 3.86 olduğunu 
görürüz (Tablo 6). Alt havzalardaki Rb değeri dağılışı en yüksek değere 3. (3.48) havzada ulaşılırken, en 
düşük değere 6. (1.68) havzada ulaşılır (Tablo 4). Düşük Rb değerine sahip olması havzanın şekilsel 
özelliği de dikkate alındığında sel ve taşkın üretme potansiyeli diğer havzalara göre daha fazladır.  

 

Tablo 5  

Acısu Irmağı Havzası Akarsuları Dizin Sayıları. 

ID Nu1 Nu2 Nu3 Nu4 Nu5 Nu6 Nu7 Nu8 Nu9 Toplam 

Acısu 39021 8422 1758 397 93 21 
7 

3 1 49723 

 

 

Tablo 6 

Acısu Irmağı Havzası Rb - Rbm Analizleri Sayısal Değerleri. 

 Rb1 Rb2 Rb3 Rb4 Rb5 Rb6 Rb7 Rb8 Ort. Rb 
 1st/2nd 2nd/3rd 3rd/4th 4th/5th 5th/6th 6th/7th 7th/8th 8th/9th Ort. Rb (Rbm) 
Acısu 4.63 4.79 4.43 4.27 4.43 3.0 2.33 3.0 3.86 

 

Akarsu uzunluk oranı (RL). Akış uzunluk oranı, bir dizinde ortalama akış uzunluğunun, bir sonraki 
dizinin ortalama akış uzunluğuna oranıdır (Horton, 1945). Ana akarsu ve kollarındaki suyun 
uzunluklarına bağlı olarak kanal içindeki oyalanmaları ve tutulmaları bakımından önemlidir. Böylece üst 
kollardan gelecek olan suyun taşınmasında, alt kolların uzunluklarının yeterli olup olmaması konusundan 
bilgi sahibi olmamızı sağlar (Özdemir, 2011; Patton, 1988). Değerlerin yüksek çıkması alt kollara su 
taşıyan üst kolların fazlalığını ve alt kolların da yetersizliğini ortaya koyar. 

 Buna göre alt havzaların elde edilen RL değerleri incelendiğinde en fazla değere sahip havza 3. (0.81) 
havzadır. En düşük değere sahip havza ise 6. (0.12) havzadır (Tablo 4). Acısu Irmağı ana havza ortalama 
RL değeri ise 0.45’dir (Tablo 7). 

 

Tablo 7 

 Akarsu Uzunluk Oranı (RL) değerlerinin Dağılışı. 

ID L2/L1 L3/L2 L4/L3 L5/L4 L6/L5 L7/L6 L8/L7 L9/L8 Ort. RL 
Acısu 0.34 0.44 0.43 0.52 0.34 0.60 0.89 - 0.45 

 

 

Alansal Morfometri  

Havzaların alansal özelliklerinin oluşturduğu morfometrik parametreler, havzaya düşen yağışların 

toplanması ve yüzeysel akışın birikimi açısından çok önemli bir özelliğe sahiptir. (Tablo 8, 9). 

 

Tablo 8  

Acısu Irmağına Ait Bazı Alansal Morfometrik Analiz Değerler. 

Havza Adı  Alansal Morfometrik Analizler Değeri 
 
 
 
 
Acısu Irmağı 
Havzası 

Havza Alan (A) 735.317 
Havza Çevre (P) 172.6 
Havza Uzunluk(Lb) 49.23 
Havza Genişliği (Lw) 14.93 
Drenaj Yoğunluğu (Dd) 11.23 
Akarsu Sıklığı (Fs) 67.62 
Havza Uzunluk Oranı (Re) 0.62 
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Havza Şekil Endeksi (Ish) 0.39 
Gravelius Endeks (Kg) 1.79 
Tekstür Oranı (Rt) 288.08 
Drenaj Tekstür Oranı (Dt) 759.96 

 

Tablo 9  

Acısu Irmağı Alt Havzalarına Ait Bazı Alansal Morfometrik Analiz Değerler. 

Alansal  Morfometri 
 1. 

Havza 
2. 
Havza 

3. 
Havza 

4. 
Havza 

5. 
Havza 

6. 
Havza 

 
Havza Alan (A) 

 
149.68 

 
170.74 

 
204.75 

 
140.87 

 
29.27 

 
39.98 

Havza Çevre (P) 84.48 67.77 83.47 64.11 37.61 82.30 
Havza Uzunluk(Lb) 34.83 19.66 24.55 20.45 13.13 32.97 
Havza Genişlik(Lw) 4.29 8.68 8.33 6.88 2.22 1.21 
Havza Uzunluk Oranı (Re) 0.39 0.75 0.65 0.65 0.46 0.21 
Havza Şekli (Ish) 0.15 0.56 0.43 0.42 0.21 0.046 
Gravilius İndex (Kg) 1.95 1.46 1.65 1.52 1.96 3.67 
Drenaj Yoğunluğu (Dd) 9.01 11.87 12.11 12.27 11.57 9.31 
Akarsu Sıklığı (Fs) 45.92 73.43 80.71 69.83 72.51 45.52 
Tekstür Oranı (Rt) 81.36 185.02 197.99 153.44 56.43 22.11 
Drenaj Tekstür Oranı (Dt) 413.86 872.38 977.83 857.10 839.33 423.96 

 

Drenaj yoğunluğu (Dd). Drenaj Yoğunluğu (Dd), bir akarsu havzasındaki toplam drenaj uzunluğunun, 
toplam havza alanına bölünmesi ile elde edilir (Horton, 1932). Hesaplanan Dd değeri; akarsu havzasına ait 
birim alandaki akarsu yoğunluğunu verir (Turoğlu, 1997).   

Acısu Irmağı havzasında Dd değerleri 0-25 arasında değişir. Havzanın ortalama Dd değeri ise 11.23’tür 
(Tablo 8). Bu değerler havzanın genelinde eşit olarak dağılmamakla beraber yoğunluk daha çok 
yükseltinin yüksek olduğu, havzanın kuzeydoğusunda ve merkezi kısmında artar. Yoğunluğunun düşük 
çıktığı yerler ise daha çok havzanın kuzeybatı kesiminde görülür. Reliefin silikleştiği alanlarda drenaj 
yoğunluğu düşüktür (Harita 4). 
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Harita 4. Acısu Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Drenaj Yoğunluğu (Dd) Haritası. 

 

Acısu Irmağının alt havzalarında drenaj yoğunluğunu en yüksek 4. (12.27) ve 3. (12.11) havzalarda 

görülürken, en düşük değerlere 1. (9.01) ve 6. (9.31) havzalarda ulaşılır. 

 

Akarsu sıklığı (Fs). Akarsu Sıklığı (Fs), Drenaj sisteminin havzadaki gelişme seviyesinin sayısal 
göstergesidir (Turoğlu ve Aykut, 2019).  Bu sayısal değer; drenaj sistemine ait toplam dizin sayısının 
havza alanına bölünmesi ile hesaplanır (Horton, 1945). 

 Akarsuların sıklık değeri havzanın yağış, sıcaklık, litolojisi gibi değişkenlere bağlı olarak 
değişebilmektedir (Altın, 2018). Yüksek sıklık değerleri, geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki 
örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterirken, düşük sıklık değerleri ise geçirgen olan jeolojik özellikleri 
ve alçak relief özelliklerini ortaya koymaktadır. Acısu Irmağının Akarsu Sıklığı değerlerine baktığımızda; 
havza genelinde Fs değeri  67.62 olarak bulunmuştur (Tablo 8). Havza genelinde Fs değerlerinin Drenaj 
yoğunluğu ile paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Akarsu sıklığı havzanın Güneydoğu, Güneybatı ve 
merkezi kesiminde artış gösterirken Kuzeybatıya doğru sıklığın azaldığı görülmektedir (Harita 5).  

Alt havzalarda akarsu sıklığının dağılışına baktığımızda, sıklığın en yüksek çıktığı alt havzalar 3. 
(80.71) ve 2. (73.43) , en düşük olduğu havzalar ise 1. (45.92),  ve 6. (45.52) havzalardır (Tablo 9). 
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Harita 5. Acısu Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Akarsu Sıklığı (Fs) Haritası. 

Havza şekil endeksi (Ish). Horton’a (1945) göre havza alanının maksimum havza uzunluğunun 
karesine oranıdır. Bu oranın düşük çıkması havzada kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla, uzun 
süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği ve sel tehlikesinin olabileceğini ifade eder. Oranın 
yüksek çıkması ihtimalinde uzun zamanda yan kollardan gelen yüksek akımla, kısa süreli düşük ana 
akımın görüldüğü ve kısa süreli maksimum akıma neden olan bir şekil ortaya çıkartır (Biswas vd.,1999; 
Reddy vd., 2004). Bu özellik, havzaların dairesel veya uzunlamasına olup olmadığı konusunda bilgi verir 
(Özdemir, 2011).Acısu Irmağı alt havzalarının havza şekil indeksine baktığımızda değerlerin 1. (0.15), 5. 
(0.21), ve 6.(0.046) havzalarda en düşük değerlere sahiptir (Tablo 9). Horton’a göre (1945) bunun 
sonucunda havzada kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla, uzun süreli meydana gelecek yüksek ana 
akımın görüleceği ve sel tehlikesinin olabileceği sonucuna varılır. Ish değerlerinin yüksek çıktığı kesimler 
2. (0.56) ve 3. (0.43) havzalara karşılık gelir (Harita 6). 
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Harita 6. Acısu Irmağı Alt Havzasına Ait Havza Şekil Endeksi (Ish) Haritası. 

 

Gravelius endeks (Kg). Gravelius indeks (Kg), havzalarının şekillerini açıklamaya yardımcı bir 
indekstir. Kg değerinin düşük olması havzanın dairesel görünüm kazandığını ortaya koyarken, yüksek 
olması havzanın uzunlamasına geliştiğini gösterir. Havza şekilleri akım hidrograflarına da etki etmektedir.   
Dairesel havzalar düşük çatallanma oranı ve birden yükselen ve alçalan bir hidrografa sahiptir. Aynı 
zamanda dairesel havzalarda pik hidrograflar görülmektedir. Uzunlamasına havzalar yüksek çatallanma 
oranına sahipken, düşük fakat devamlı bir hidrografa sahiptir.  

Acısu Irmağı ana havzasının Kg değeri 1.79’dur (Tablo 8). Alt havzaların Kg değerleri incelendiğinde, 
en yüksek değeri 6. (3.67) havzada görülürken, en düşük değer 2. (1.46) havzada görülür (Tablo 9). Bu da 
6. havzanın uzunlamasına, 2. havzanın ise dairesel bir görümde olduğu sonucunu çıkarır. 

 

Tekstür Oranı (Rt).  Akarsu dizin sayıları ve akarsu havzasının çevre uzunluğuna oranı olarak 
akarsular arasındaki nispi aralıkları, göreceli olarak boşlukları gösterir (Smith, 1950). Smith drenaj 
yoğunluğunu; çok kaba (< 2), kaba (2-4), orta (4-6), ince (6-8) ve çok ince (>8) olmak üzere beş farklı 
dokuya ayırmaktadır (Altın ,2018).  

Acısu ana havzasının Rt değeri 288.08’dir (Tablo 8). Tekstür oranı değeri havzanın jeolojik özelliğine, 
yüzeyin geçirimliliğine, havzanın bakı durumuna bağlı olarak değişir. Rt değerlerinin alt havzalardaki 
dağılışına baktığımızda en yüksek değere 3. (197.99) havzada ulaşılırken, en düşük değere 6. (22.11) 
havzada ulaşılır (Tablo 9). 

 

Tablo 10  

Acısu Irmağı Alt Havzalarına Ait Rt – Dt değerleri. 

 1. 
Havza 

2. 
Havza 

3. 
Havza 

4. 
Havza 

5. 
Havza 

6. 
Havza 

Tekstür Oranı (Rt) 81.36 185.02 197.99 153.44 56.43 22.11 
Drenaj Tekstür 

Oranı (Dt) 
413.86 872.38 977.83 857.10 839.33 423.96 

 

Drenaj tekstürü (Dt). Strahler yöntemine bağlı olarak 1. dizinlerin toplam sayısı ile havzanın çevre 
uzunluğu arasındaki orandır. Dt  değeri havzalardaki jeolojik özelliklere, yüzeyin geçirimliliğine, havzanın 
bakı durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Değerin yüksek çıkması, ana akarsu koluna su gönderen 1. 
düzeydeki kolların fazla olduğunu, az çıkması ise bu kolların az olduğunu gösterir. Dt değeri dairesel 
havzalarda daha yüksek değere sahipken, uzunlamasına havzalarda daha düşük değerler gösterir 
(Özdemir, 2014). 

 Acısu ırmağı ana havzasının Dt değeri 759.96’dır. (Tablo 8). Alt havzaların değerleri 
karşılaştırdığımızda en yüksek Dt değeri 3. (977.83) havzada görülür. Bu durum 3. havzada ana akarsu 
koluna su gönderen 1. dizin kollarının fazla olduğunu gösterir. En düşük değerler ise 1. (413.86) havzada 
görülür. Bu durum da ise 1. havzada ana akarsu koluna su gönderen 1. dizin kollarının az olduğunu 
gösterir (Tablo 9). 

 

Relief Morfometrisi 

Akarsu havzasının topografik yükseklik değerlerine dayalı boyutsal özelliklerini yansıtır  (Altın, 2018). 
Havzaların eğim ve yükseklik değerlerinin bulunduğu üçüncü boyut özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
relief morfometrisi analizleri yapılır (Tablo 11, 12). 

Relief oranı (Rh).  Relief oranı; maksimum havza reliefinin, maksimum havza uzunluğuna 
bölünmesiyle elde edilir (Schumm, 1956).  

 Acısu Irmağı alt havzalarındaki Rh değerlerine baktığımızda, Rh değerinin en yüksek olduğu havza 4. 
(0.06) havzadır. Rh değerinin yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun ve uzunluk oranı değerlerinin 
fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun olduğunu göstermektedir. Relief oranının en düşük 
olduğu havzalar ise 1. (0.02), 5. (0.03) ve 6. (0.01) havzalardır (Tablo 12) (Harita 7). 
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Tablo 11  

Acısu Irmağı Ana Havzasına Ait Bazı Relief Morfometrik Analiz Değerleri. 

Havza Adı  Relief Morfometrik Analizler Değeri 
 
 
Acısu 

Relief Oranı (Rh) 0.03 
Havza Reliefi (Rr)  1505 
Engebelilik Değeri (Rn) 16.92 
Yarılma Oranı (Di) 0.54 
Hipsometrik İntegral (H i) 0.25 

 

Tablo 12  

Acısu Irmağı Alt Havzalarına Ait Bazı Relief Morfometrik Analiz Değerleri. 

Relief Morfometri 
 1. 

Havza 
2. 
Havza 

3. 
Havza 

4. 
Havza 

5. 
Havza 

6. 
Havza 

 
Relief Oranı (Rh) 
 

0.02 0.04 0.05 0.06 0.03 0.01 

Havza Reliefi (Rr) 982.26 942.57 1419 1420 432.55 376.31 
Engebelilik Değeri (Rn) 8.85 11.19 17.19 17.43 5.0 3.50 
Yarılma Oranı (Di) 0.43 0.41 0.50 0.50 0.24 0.22 
Hipsometrik İntegral (Hi) 0.18 0.27 0.29 0.35 0.35 0.23 

 

 

Harita 7. Acısu Irmağı Alt Havzasına Ait Relief Oranı (Rh) Haritası. 

Havza reliefi (Rr). Havza reliefi bir havzanın en yüksek ve en düşük yükselti değerleri arasında ki 
farktır (Schumm, 1956). Artan relief değerleri, daha dik yamaçlara ve yüksek dere yatağı eğimlerine, akım 
toplanma zamanının azalmasına ve sonuç olarak da taşkın riskinin artmasına neden olur ( Özdemir, 
2011). 

Acısu Irmağı ana havzasının havza relief değeri 1505 m’dir (Tablo 11). Alt havzalar arasında havza 
relief değeri en yüksek olan 1420 m ile 4. Havzadır. En düşük değer de 376 m ile 6. Havzadır (Tablo 12). 4. 
havzanın yüksek havza reliefi değerine sahip olması; akım toplanma zamanının kısalmasına, taşkın pikinin 
artmasına, akışa geçen suyun tutulmadaki azalmaya ve infiltre olmadan akışa geçmesini sağlamaktadır. 
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Engebelilik değeri (Rn). Topografyanın drenaj yoğunluğu ile bağlantılı olarak yarılması sonucu ortaya 
çıkan yapısal karmaşıklığı gösterir (Melton, 1957; Akt; Altın, 2018). 

Acısu Irmağı ana havzasının engebelilik değerine bakıldığında, yükseltinin fazla olduğu dağlık 
sahalarda engebelilik değeri yüksek çıkarken, akarsu vadi yataklarında bu değer düşük çıkmıştır. 
Havzanın engebelilik değeri 16.92’dir. 

Çalışma sahası alt havzaları içerisinde en yüksek engebelilik değerine sahip havzalar 3. (17.19) ve 4. 
(17.43) havzalardır (Tablo 12). Yüksek engebelilik oranına sahip havzalar yüksek sel meydana gelme 
olasılığı olan sahalardır. Dolayısıyla 3. ve 4. Havzalarda sel meydana gelme olasılığı yüksektir (Harita 8) 

 

 

Harita 8. Acısu Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Engebelilik Değeri (Rn) Haritası. 

Yarılma Oranı (Di). Diseksiyon indeksi arazinin morfolojik sınıflandırılmasında havzadaki topografik-
jeomorfolojik evrimin- gelişimin geldiği noktayı gösterir. Diseksiyon indeks değeri 0 ile 1 arasında değişir. 
0 değeri erozyonun yokluğunu, düz yüzeyi, buna karşılık 1 değerine yaklaşıldıkça eğimin arttığı yüksek 
eğimli alanlara geçildiğini gösterir. Fay hattı boyunca görülen değer artışları eğim kırıklıkları şeklinde 
takip edilebilecektir (Altın, 2018). Acısu Irmağı alt havzasına ait Di değerleri Tablo 12 ve Harita 9’da 
gösterilmiştir. 
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Harita 9. Acısu Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Yarılma Oranı (Di) Haritası. 

 

Hipsometrik integral (Hi) ve hipsometrik eğri (Hc). Yükselti basamaklarının alansal dağılımının 
değerlendirilmesidir (Strahler, 1952). Havza yüksekliğinin topografik gelişiminin içinde bulunduğu 
safhanın belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bir alanın hipsometrik eğri ve hipsometrik integral 
değeri (Hi) o topografyanın yarılma değerini gösterir (Pareta ve Pareta, 2011; Khadri ve Kokate, 2015; 
Altın, 2018)  

Eğer hipsografik indis değeri Hi ≤ 0.35 ise topografya stabil karaktere yakın, aşınım birikim karakterli 
yüzeyler üzerinde görülen peneploid ve monadnok görünüme sahip “Adatepe” reliefi sunar. 0.35 ≤ Hi 

≤0.60 aralığında ise olgunlaşma başlangıcında ve yarılmanın devam ettiği topoğrafik görünüm esastır. Hi ≥ 
0.60 olması durumunda topografya gençlik aşamasında ve yarılma yüksek, tektonik aktivitenin de devreye 
girdiği bir durum söz konusudur. Bu değerler genel ortalamayı yansıtır fakat alt havzalarda 
değişebilecektir (Altın, 2018) (Harita 10). 
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Harita 10. Acısu Irmağı Ana ve Alt Havzasına Ait Hipsometrik İntegral (Hi) Haritası. 

                                                                             Sonuç ve Tartışma 

Havzaların sel ve taşkın üretme potansiyelinin belirlenmesinde, havzaların morfometrik özelliklerinin 
belirlenmesi son derece önemlidir. Bu özellikler, havzalar arası değerlendirmelerde kullanıldığı gibi, aynı 
havzanın alt havzalarının birbirine karşı değerlendirilmesinde de kullanılabilmektedir. Bu kapsam 
çerçevesinde, Acısu Irmağı havzasındaki alt havzaların çizgisel, alansal ve relief morfometrik analizleri 
yapılmış ve alt havzalar kendi arasında sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmalar ışığında şu sonuçlara 
varılmıştır. 

Acısu Irmağı ana havzasında 1.dizin kollarının sayısı diğer dizin kollarına göre çok yüksek çıkmıştır 
(39021). 1. dizin sayılarının yüksek çıkması, akarsuların kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının ne kadar 
etkili olduğunu göstermektedir. 

Çatallanma oranı analizlerine göre Yıldız Irmağı havzasında 1. dereceden kol sayılarının fazla olması 
yukarı havzaya düşen yağış sularını kısa sürede ana yatağa ulaştırılmasına neden olmaktadır. En yüksek 
çatallanma oranı 3. (3.48) havzada görülmektedir. 

Acısu Irmağı alt havzalarında drenaj yoğunluğunun en yüksek değerleri 3. (12.11) ve 4. (12.27) 
havzalarda görülür. Buna göre akarsular bu havzalarda, topografyayı daha fazla parçalamış ve sediman 
taşınım kapasitesi diğer havzalara göre daha fazladır. 

Acısu Irmağı alt havzalarında akarsu sıklığının en yüksek değeri 3. (80.71) havzada görülür. Bu durum 
3. havzanın havzanın geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek relief özelliklerini 
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gösterdiğini ortaya koyar. Akarsu sıklığının en düşük değeri ise 6. (45.52) havzada görülür. Bu durum ise 
havzada geçirgen olan jeolojik özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya koyar. 

Acısu Irmağı alt havzalarının havza şekil indeksine baktığımızda değerlerin 1. (0.15), 5. (0.21), ve 
6.(0.046) havzalarda en düşük değerlere sahiptir. Bunun sonucunda havzada kısa zamanda yan kollardan 
gelen az akımla, uzun süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği ve sel tehlikesinin olabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Acısu Irmağı alt havzalarının Gravilius İndeks değerleri incelendiğinde, en yüksek değer 6. (3.67) 
havzada görülür. Bu da 6. havzanın uzunlamasına görümde olduğu, bunun sonucunda da havzanın taşkın 
üretme potansiyelinin yüksek olduğu ortaya konmuştur. 

Relief Oranı değerlerinin 4 ve 5. havzalarda yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun, genel eğim 
özelliklerinin ve uzunluk oranı değerlerinin fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun olduğunu 
göstermektedir. 

Acısu Irmağı alt havzalarındaki Relief Oranı değerlerine baktığımızda, Relief Oranı değerinin en yüksek 
olduğu havza 4. havzadır. Relief Oranı değerinin yüksek çıkması havzada drenaj yoğunluğunun ve uzunluk 
oranı değerlerinin fazla olduğunu, akışa geçen su miktarının yoğun olduğunu göstermektedir. Bu durumda 
4. havzada sel potansiyeli yüksektir. 

Çalışma sahası alt havzaları içerisinde en yüksek engebelilik değerine sahip havzalar 3. (17.19) ve 4. 
(17.43) havzalardır. Yüksek engebelilik oranına sahip havzalar yüksek sel meydana gelme olasılığı olan 
sahalardır. Dolayısıyla 3. ve 4. Havzalarda sel meydana gelme olasılığı yüksektir. 

 Sonuç olarak, Acısu Irmağında yapılan morfometrik analizler sonucunda 3. ve 4. havzalarda sel 
potansiyeli yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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KURUDERE (DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR) HAVZASI’NIN SEL POTANSİYELİNİN MORFOMETRİK 
ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EGE, Uşak Üniversitesi,  ismail.ege@usak.edu.tr 

 Dr. Öğr. Üyesi Neşe DUMAN, Karatekin Üniversitesi, nesekduman@gmail.com 

Özet 

Kurudere Havzası, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde bulunan Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi sınırları 
içinde yer almaktadır. Çalışma alanı 157,642535 km2 alana ve 67,668 km çevre uzunluğuna sahiptir.  
Havzada 23 Ağustos 1999 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşanmış 2 can ve büyük ölçüde mal kaybı 
meydana gelmiştir.  

Bu çalışmada Kurudere Havzası’nın morfometrik analizleri Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak elde edilen 
veriler neticesinde havzadaki sel potansiyeli ortaya konulmuştur. Çalışmada ilk olarak 5 metre çözünürlükte 
DEM(Sayısal Yükselti Modeli SYM) üretilmiştir. Strahler yöntemi kullanılarak akarsular çizilmiş ve çizilen 
akarsuların dizinlerinin sayısal morfometrik özellikleri analiz edilmiştir. 

Çalışmada Kurudere Havzası’nda, akarsularının kollarıyla birlikte sahip olduğu alansal sayısal değerler, 
Hipsometrik eğri(Hc) ve integral(Hi), Havza Uzunluk Oranı (Re), Havza Şekli (Rf), Drenaj Yoğunluğu (Dd), 
Akarsu Sıklığı (Fs), Tekstür Oranı(Rt)]; Gravelius İndeks (Kg) çizgisellik sayısal değerleri, Çatallanma Oranı 
(Rb), Akarsu Uzunluk Oranı(RL) ve reliefe dayalı sayısal değerler, Relief Oranı (Rh), Havza Reliefi (Rr), 
Engebelilik Değeri (Rn), Yarılma Oranı (Di) analiz edilerek, havzalarda meydana gelen sel potansiyelini 
ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda; Kurudere havzasında 6 dizin ortaya çıkmıştır. Bunlardan 1.dizin 1336; 
2.Dizin 588; 3. dizin 329; 4. Dizin 206;5.dizin 143ve 6. Dizin ise 66 adet çıkmıştır. 1. dizin sayılarının yüksek 
çıkması, akarsuların kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. 

Çatallanma oranı (Rb) analizlerine göre havza genelinde 1.derece kol sayılarının fazla olması yukarı 
havzaya düşen yağış sularını kısa sürede ana yatağa ulaştırılmasına neden olmaktadır. En yüksek 
çatallanma oranı 1.ve 2. Dizinin çatallanma oran değeri 2,3 dizin 4 ve 5’in değeri ise 1,4 olarak 
hesaplanmıştır. Bu da yapısal özelliklerin drenaj ağı üzerinde kontrolü olmadığını drenaj yoğunluğunun 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

Havzanın Hipsometrik Integral değeri ise 0,44 olarak hesaplanmıştır. Bu da havzanın olgun bir havza 
karakteri gösterdiğini ifade etmektedir. Oligosen dönemine ait konglomeralardan müteşekkil olan saha 
aşınıma karşı nispeten dayanıksızdır. Bu da havzanın hipsometrik eğri ve integral değerine yansımıştır. Çok 
kısa mesafede yan kolların ana kola ulaşıyor olması havzada taşkın riski ihtimalini artırmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, Kurudere Havzası, Havza Morfometrisi, Drenaj Yoğunluğu, Sel 
Potansiyeli. 

EVALUATION OF FLOOD POTENTIAL IN THE KURUDERE (DAZKIRI/AFYONKARAHISAR) BASIN 
BY MORPHOMETRIC ANALYSIS 

Abstract 

Kurudere Basin is located within the borders of Dazkırı district of Afyonkarahisar province in the Aegean 
subregion of the Aegean Region. The study area has an area of 157,642535 km2 and a perimeter of 67,668 
km. In the basin on August 23, 1999 there was a major flood disaster and 2 person and too many animals loss 
of property. 

In this study, the morphometric analysis of the Kurudere Basin was determined by using the Geographical 
Information Systems and the flood potential of the basin was revealed.  
In this study, DEM (Digital Elevation Model SYM) with 5 meters resolution was produced first. The streams 
were drawn using the Strahler method and the numerical morphometric properties of the sequences of the 
drawn streams were analyzed. 
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In this study, in the Kurudere Basin, the spatial numerical values of the streams with their tributaries, the 
Hipsometric curve (Hc) and integral (Hi), the Basin Length Ratio (Re), the Basin Shape (Ish), Drainage 
Density (Dd), River Frequency (Fs) , Texture Ratio (Rt)]; Gravelius Index (Kg) linearity numerical values, 
Bifurcation Ratio (Rb), Stream Length Ratio (RL) and relief based numerical values, Relief Ratio (Rh), Basin 
Relief (Rr), Roughness Value (Rn), Splitting Ratio (Di) The aim of the study is to reveal the flood potential in 
the basins. 

As a result of the analysis; In the Kurudere basin, 6 knees emerged. Of these, the first index is 1336; 2. 
Sequence 588; 3. sequence 329; 4. Sequence 206, 5th index 143 and 6th index 66. The high number of indexes 
1 shows how effective floods are in the source sections of the rivers. 

According to the analysis of the bifurcation rate (Rb), the number of 1st degree arms in the basin is high 
and the rainfall falling into the upper basin leads to the main bed in a short time.  
The highest bifurcation rate of the 1st and 2nd arrays was calculated as 2,3 bifurcation.  
The value of 4 and 5 was calculated as 1,4. This shows that the structural features don’t have control over the 
drainage network and the drainage density is high. 

The Hipsometric Integral value of the basin was calculated as 0,44. This indicates that the basin has a 
mature basin character. The area, which is composed of the conglomerates of the Oligocene era, is relatively 
weak to erosion. This is reflected in the hipsometric curve and integral value of the basin. The fact that the 
side arms reach the main branch at a very short distance increases the possibility of flood risk in the basin. 

Keywords: Aegean Region, Kurudere Basin, Basin Morphometry. Drainage Density,  Flood Potential 

                                                                                           Giriş 

CBS teknolojisi ile birçok alanda uygulanabilen morfometrik analizler aktif tektonik, havzalar, dağlık 
alanlar, hidrografik özellikleri baskın olan sahalar gibi birçok alanda çok doğru sonuçlar vermektedir. Bu 
bağlamda havzalarda ki taşkın risklerini analiz edebilmek içinde oldukça önemli bir araçtır. Bu çalışmada 
taşkınların meydana gelmesinde yağışın akışa geçtiği ve akarsu kollarının oluşturduğu havzanın 
morfometrik özellikleri ele alınmıştır.  

Havzaların morfemetrik özellikleri ve bunların taşkınlara etkisini ele alan eski ve yeni birçok çalışma 
bulunmaktadır. İlk çalışmalar Strahler, (1952; 1957); Shreve, (1966, 1967); Hack, (1973); Western, 
Finlayson ve MacMahon, (1997); Mayer, (1990) tarafından yapılmıştır. Ülkemizde morfometri çalışmaları 
CBS teknolojisinin kullanımı ile paralellik arz etmektedir. Bu çalışmalardan bazıları Turoğlu, (1997); 
Cürebal, (2004); Cürebal ve Erginal, (2007); Özdemir, (2007); Yıldırım ve Karadoğan, (2011);Poyraz, 
Taşkın ve Keleş, (2011); Sarp vd., (2011); Avcı ve Günek, (2015); Fural, (2016); Avcı ve Sunkar, (2017); 
Ege vd. (2019); İzmirli ve Ege, (2019); Ege ve Duman, (2019) tarafından yapılmıştır. Bunlardan ilk 
çalışmalar yabancı literatüre aittir (Strahler, 1952; Horton, 1932; 1945). Ülkemizde morfometrik 
analizlerin literatüre kazandırılması ve bu yönlü çalışmalar coğrafi bilgi sistemlerinin gelişimiyle 
paralellik arz etmektedir.   

Araştırma Alanının Yeri ve Sınırları. Çalışma alanımız Ege bölgesinde yer alan birçok horst-graben 
sistemlerinden Baklan-Çivril grabeninin güneyini oluşturan beş parmak dağlarının horstunun güneydoğu-
doğu kısmında yer alır. Başka bir ifade ile Afyonkarahisar ilinin Dazkırı ilçesinin bulunduğu alanın 
kuzeybatısında bulunan tüm kolların birleşerek Acıgöl’e döküldüğü Kurudere Çayı’nın su toplama 
havzasına karşılık gelmektedir. Genel görünüş itibari ile armut tipi bir havzadır. Bu nedenle üç taraftan 
tepe, boyun, sırtlar ile su bölümü çizgisine takip etmektedir. Kurudere havzası 157.64 km2 alana ve 67.66 
km çevre uzunluğuna sahiptir. Sınırları ise Dazkırı ilçe merkezinin hemen kuzeybatısında çamlık 
mahallesinin eteklerinde yer aldığı Koca T.(957)’den Gaman Gediği sırtında kuzeybatı istikametinde 
ilerlenilerek Kızılören köyünün kuzeybatısından sırtları takip ederek Damlar mevkiine(1194) Çiltaş 
T.(1297) tatarcık mahallesinden Kocain T.(1546)’ye ulaşmaktadır. Kocain T.’den itibaren beşparmak 
dağlarının doruk noktalarını ve sırtlarını takip ederek güneybatı istikametinde ilerleyen sınırımız Dikilitaş 
T.(1548) Akgedik mevkiinden ilerleyerek Tulü T.(1578)’ye, Bozoğlan T.(1548) ve Dereçukuru mevkiinden 
Topocağı T.(1646)’ye ulaşır. Üçüncü kesimi oluşturan sınır Topocağı tepeden itibaren güneydoğuya doğru 
ilerleyen sınırımız Karaçam T.(1593), Sırtlanini T. , Beşir T.(1593)’ye Yel değirmeni mevkiini takip ederek 
Avdan gediği mevkiinde Maymun Dağı’nın zirve noktalarından birini oluşturan Topçamlar T.(1586)’ye 
ulaşır. Buradan itibaren güneyinde yer alan Göktaşdere ile Göktaşdere havzasının su bölümü çizgisiyle ile 
birbirinden Azı T.(1471) Asarüstü sırtından yayla köyün güneyindeki sırtlardan kuzeydoğuya ilerleyerek 
Kocaekinlik T. (1093)’ye ulaşır. Buradan yine Güneydoğu istikametine ilerleyen havza sınırı Kuşsivrisi 
T.’den, Kolan kayalıklarından Dazkırı ilçe merkezinin batısında yer alan yukarı yenice mahallesinin 
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eteklerinde kurulduğu tepeleri takip ederek Acıgöl’e doğru ilerleyerek vadi tabanında kuzeydoğu 
sınırında oluşur (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Lokasyon Haritası 

 

Amaç. Bu çalışmanın amacı Kurudere havzasının morfometrik özellikleri analiz edilerek havzada ki sel 
potansiyelini ortaya koymaktır. Zira havzada 23 Ağustos 1999 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşanmış 2 
can ve büyük ölçüde mal kaybı meydana gelmiştir. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların telef 
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olduğu sel felaketinde sular birçok ev, ahır, bahçe duvarı ve ağıl duvarlarının yıkılmasına neden olmuştur. 
Tüm bunlar Kurudere havzasının taşkın riski taşıdığını göstermektedir. Taşkınların meydana gelmesinde 
havzalardaki bitki örtüsü durumu, zemin (litoloji), toprak, eğim özellikleri ve de özellikle yağış türü-şekli 
ve zamanı oldukça önemli olmakla beraber burada sadece havzanın alansal ve çizgisel morfometrik 
özelliklerinin taşkına etkisi ele alınmıştır. Diğer özelliklere de az da olsa değinilecektir. 

Yöntem. Kurudere havzasının taşkın potansiyelini ortaya koyabilmek için morfometrik özelliklerden 
öncelikle hipsometrik eğri (He) ve hipsometrik integral (Hi)hesaplaması yapılmıştır. Tektonik olarak 
oldukça aktif bir saha karşılık gelen bu havzada hipsometrik eğri, toplamdaki havza yüksekliği oranının 
(h/H = rölatif yükseklik) ve toplamdaki havza alanı oranının (a/A = rölatif alan) birlikte 
değerlendirilmesiyle elde edilir. Hipsometrik integral (Hi), hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır 
ve çalışılan drenaj havzası için hipsometrik eğriyi karakterize etmenin en basit yoludur (Keller ve Pinter, 
2002). Integral hesaplamada havzanın maximum, minimum ve ortalama yükseklik değerleri kullanılır 
(Pike ve Vilson, 1971; Mayer, 1990). 

Kuramsal Çerçeve. Doğal Afetler içerisinde yer alan sel felaketinin oluşmasına neden olan birçok 
coğrafi faktörler vardır. Bunların en başında yağış etkinliği, eğim, yağış türü, arazi örtüsü vb. gelmektedir. 
Bu çalışmada ise sel felaketinin oluşmasında havzaların morfometrik özelliklerin ne tür bir etkiye sahip 
olduklarını, mofometrik analizlerle ortaya koymaktır. Burada özellikle havza şekli, eğim, bakı, jeolojik yapı 
ve arazi örtüsü özelliklerinin dikkate alınarak yapılan analizler önem arzetmektedir. Zira morfometrik 
analizler sonucunda elde edilen veriler ile taşkınlar arasında sıkı bir bağlantının olduğu bilinmektedir. 

Fiziki Coğrafya Özellikleri. Kurudere havzası 670 m yükseltiden başlayarak en zirvede yer alan 
Topocağı T. (1646 m.) atasında yaklaşık 1000 metrelik amplitüt’e sahiptir. Batıda Beşparmak dağları, 
güneybatıda Maymundağı ile çevrili olan havzanın kuzeydoğu kesimi Özdemirci havzasından basit sırtlar 
ile ayrılmaktadır (Şekil 2). Yükselti kuzeybatıdan güneydoğuya doğru tedrici olarak azalmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 2. Kurudere Havzasının Fiziki Haritası 
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Şekil 3. Kurudere Havzasının Kuzeybatı-Güneydoğu İstikametinde Yükseklik Profili 

Araştırma sahasında iklim olarak yarıkurak (Csa ) bir iklim türü gözükmektedir. Bu nedenle sahada en 
sıcak ay Temmuz (22,6 ºC) en soğuk ay ise Ocak ayı (2,4 ºC)’dır (Tablo 1). Yıllık yağış miktarı 490 mm’dir. 
Yağışların daha çok kış ve ilkbahar mevsimlerine karşılık geldiğini görmekteyiz (Şekil ). Yarıkurak 
sahalarda yaz mevsiminde ani olarak bastıran sağanak yağışlar sel felaketine yol açabilmektedir. 

Tablo 1 

 Dazkırı İklim Verileri 

  Ock. Şbt. Mar. Nis. May Haz. Tem Ağst Eyl. Eki Kas. Ara. Ort. 

Ort. Sıc. (°C) 2,4 3,6 6,7 10,9 15,2 19,3 22,6 22,5 18,8 13,4 8,1 4,1 12,3 

Min. Sıc. (°C) -1,9 -1,0 1,0 4,7 8,4 11,9 14,9 14,6 11,0 6,6 2,6 0,0 6,1 

Maks.Sıc.(°C) 6,7 8,2 12,4 17,1 22,1 26,7 30,4 30,4 26,7 20,3 13,7 8,2 18,6 

Yağış (mm) 66 56 50 47 47 28 16 11 17 36 46 72 492 

 



 

682 
 

 

Şekil 4. Dazkırı İlçesine Ait Aylık Ortalama Sıcaklık Ve Yağış Grafiği 

Kurudere havzasında hidrografik olarak dandritik drenaj gözükmektedir (Şekil 5).  Bu durumun ortaya 
çıkmasında Beşparmak horstunun güneydoğuya doğru monoklinal bir uzanış göstermesidir. 

 

Şekil 5. Kurudere Havzasının Hidrografya Haritası 
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Kurudere havzası jeolojik olarak oldukça sade olup büyük bir çoğunluğu Oligosen yaşlı 
konglomeralardan oluşmaktadır. Bunun yanında sınırlıda olsa Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner zamana 
ait tortullar mevcuttur (Şekil 6). Havzada hakim formasyonu Acıgöl grubu olarak bilinen Üst Oligosen 
(Göktaş ve diğ., 1989) yaşlı tortullar oluşturur. Çardak formasyonu çakıltaşlarından oluşur. Üste doğru 
çakıltaşı-kumtaşı ardalanması ve çakıltaşı ara düzeyli kumtaşı istifine dönüşür. Çakıllar, tabanda gri üstte 
ise kızıl renklidir.  

Kurudere havzasının merkezi kısmında özellikle de Dazkırı ilçe merkezi ile Hasandede köyleri arasında 
Pliyosen dönemine ait gölsel dolgular yer alır. Bunlarında yarılmış olduğu yerlerde vadi tabanlarında, 
taşkın yataklarında Kuvaterner birimler yer alır (Şekil 6)  

 

 

 

Şekil 6. Kurudere Havzası ve Yakın Çevresinin Jeoloji Haritası 
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Foto 1. Kurudere Havzasının Ana Litolojisini Oluşturan Oligosen Yaşlı Konglomeralar 

                                                                      

                                                                                               Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde Kurudere Havzasına uygulamış olduğumuz havza şekli (Rf) - drenaj 
özellikleri, hipsometrik eğri(Hc) ve hipsometrik integral (Hi), Havza Uzunluk Oranı (Rl), Drenaj Yoğunluğu 
(Dd), Akarsu sıklığı (Fs), Çatallanma Oranı (Rb), Engebelilik Değeri (Rn), Akım Toplanma Zamanı (Tc) ve 
çıkan sonuçlar yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak havzadaki taşkın riski değerlendirilmiş 
olacaktır. 

Havza Şekli (Rf) ve Drenaj Özellikleri  

Havza şekli (Rf), havza alanının maksimum havza uzunluğunun karesine oranıdır (Horton, 1932). 
Havza şekli belirlenirken, havza alanının maksimum havza uzunluğunun karesine oranı şeklinde 
hesaplanmaktadır.  

Rf = A / Lb2 formülü ile hesaplanır.  

Formülde;  

A : Havza alanı (km2), 157,6 km  

Lb : Havza uzunluğu (km) dir. 20,4 km (416,16 km2) .  

Rf=0,38 olarak hesaplanmıştır.  

Düşük Rf değerinin sahip olduğu havzalar kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla, uzun süreli 
meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği bir şekil arz eder. Yüksek Rf değerlerinin görüldüğü 
havzalarda ise bu durumun tam tersi olarak uzun zamanda yan kollardan gelen yüksek akımla, kısa süreli 
düşük ana akımın görüldüğü ve kısa süreli maksimum akıma neden olan bir şekil ortaya çıkartır (Biswas 
vd.,1999; Reddy vd., 2004). Bu özellik, havzaların dairesel veya uzunlamasına olup olmadığı konusunda 
bilgi verir (Özdemir, 2011). Bazı yazarlar bunu kadeh tipi havza olarak da adlandırmışlardır (Mayer 1986; 
Burbank ve Anderson 2001). Kurudere havzası genel olarak Armut tipi havza şekline sahiptir (Brush, 
1963). Tektonizmanın etkisi ile şekillenmiş havzada sel ve taşkın durumunda yan kollar bir anda etkin 
olmakta ani ve kısa süreli sel felaketleri yaşanmaktadır.  
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Araştırma sahasında ana şekil Dandritik olmakla beraber çok sınırlı da olsa kancalı drenaj tipi 
görülmektedir. Havzayı şekillendiren faylar birçok yerde akarsulara da yön vermiştir. Havzanın batısında 
akarsular kuzeybatıdan-güneydoğu istikametinde akış gösterirken ani olarak doğuya ve daha sonra 
tekrardan eski istikametleri olan güneydoğuya doğru yönlenirler. Sınırlıda olsa akarsuların membaa 
kısımlarında fayların etkisi ile kanca şeklinde olan kısımlarda bulunmaktadır (Şekil 3). 

Hipsometrik eğri(Hc) ve integral(Hi); Hipsometrik eğri bir alandaki yükseklik dağılımının tüm geride 
kalan yüzeye göre değerlendirilmesini esas alan kavramdır. Hipsometrik eğri, birçok farklı drenaj 
havzasının karşılıklı değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü bu özellikle, havzaların 
farklı büyüklük ve yükseklik özellikleri ortadan kaldırılmış ve normalize edilmiştir (Strahler, 1952). Elde 
edilen grafikte dışbükey şeklin çıkması havzadaki topografyanın daha genç olduğunu, akarsuların akım 
gücünün daha fazla olduğunu, bunun sonucunda da oluşacak su baskınlarının karakterinin daha çok sel 
şeklinde olacağı sonucu çıkartılabilir. Hipsometrik eğrinin içbükey bir şeklin hâkim olması akarsulardaki 
akım gücünün azaldığını, taşınan materyalin azaldığı, biriktirmenin daha çok hâkim olduğu ve daha çok 
taşkın karakterli su baskınlarının yaygın olarak görülebileceğini ifade eder. Hipsometrik eğri elde 
edilmesinde, özellikle topografyanın gerçek alanının hesaplanmasında CBS yazılımları önemli kolaylıklar 
sunmakta, istenen yüksekliğin üst ve alt yükseklikleriyle ilgili olarak gerçek alanlar hesaplanabilmektedir 
(Özdemir, 2011). 

 

Şekil 7. Kurudere Havzasının Hipsometrik Eğrisi 

Kurudere havzasının hipsometrik eğrisi olgun havza olduğunu göstermektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında litolojik yapının aşınıma karşı dirençsiz konglomeralardan oluşması önemli bir etkendir (Ege 
vd. 2019). Zira havza Kuvaterner de orta çıkmış kuzeyi ve güneyi oldukça aktif bir sahaya karşılık 
gelmektedir.  

Hipsometrik integrali (Hi) bulmak, verilen bir havza tabanı için hipsometrik eğriyi oluşturmanın en 
basit yoludur. Basitçe hipsometrik eğrinin altındaki alan olarak tanımlanır ve şöyle hesaplanır:  

Ortalama yükseklik- minimum yükseklik / Maksimum yükseklik- minimum yükseklik  

Yüksek hipsometrik integral değerleri derine doğru kazılmış vadileri olan çoğunlukla düz alanları 
temsil ederken, orta ve düşük hipsometrik integral değerleri daha dengeli aşındırılmış drenaj havzalarını 
işaret eder.  

Karataş (2014) “Hipsometrik eğrinin sayısal ifadesi olan hipsometrik integral değeri, morfotektonik 
açıdan çok fazla deformasyona maruz kalan bölgeler için yanıltıcı sonuçlar verse de, genel anlamda 
topografyanın aşınım döngüsü bakımından durumunu izah etmeye yardımcı olan bir parametredir” 
ifadesini kullanmıştır. Havzayı oluşturan litolojinin aşınıma karşı aşırı dirençsiz kayaçlardan oluşması da 
integral değerinin düşük çıkmasına neden olabilir.  

Kurudere Havzası’nda hipsometrik integral 0,43 olarak hesaplanmıştır. Bu da havzanın dengeli 
aşındırılmakta olan nispeten olgun bir havza olduğunu ifade eder. Halbuki Kurudere Havzası Kuvaterner 
de şekillenmiş çok genç bir havzaya karşılık gelmektedir. Hipsometrik integral’in 0,4 gibi düşük çıkması 
sahanın konglomeralardan müteşekkil aşınıma karşı dirençsiz litolojiden oluşmuş olasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu kısımda önemli olan bir hususta olgun ve yaşlı arazilerde taşkın riskinin genç arazilere göre daha 
yüksek olmasıdır. Suyu tutucu etmenler azaldıkça taşkın oluşma riski de artacaktır.  
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Havza Uzunluk Oranı (Rl),  Strahler yöntemine bağlı olarak belirli bir dizinin toplam uzunluğunun bir 
sonraki dizinin toplam uzunluğuna oranıdır (Patton, 1988). 

RL = LU / Lu+1 

Formülde; 

Lu = Dizin toplam uzunluğu (m) 

Lu+1 = Bir sonraki dizin toplam uzunluğu (m)dur. 

Uzunluk oranı, akarsu kollarındaki suyun uzunluklarına bağlı olarak tutulma oranları hakkında fikir 
sahibi olmamızı sağlamaktadır. Böylece daha üst kollardan gelecek olan suyun, alt kolun uzunluğunun 
yeterli veya yetersiz olması durumlarının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. 

Drenaj Yoğunluğu (Dd), Horton tarafında üretilmiş olup, belki de en önemli morfometrik parametredir. 
Havzadaki toplam drenaj uzunluğunun havza alanına bölünmesiyle elde edilir. 

Dd = ΣL / A 

Formülde; 

ΣL: Toplam drenaj uzunluğu (km), 

A : Havza alanı (km2) dır. 

Dd=3,61 olarak hesaplanmıştır.  

Her ne kadar ortalama değer bu şekilde çıkmış olsa da drenaj yoğunluğu yerden yere değişiklik 
göstermektedir. Kurudere havzasında da taşkın felaketinin olduğu yer akarsu drenaj yoğunluğunun en 
fazla olduğu derelerin birleşim yerine karşılık gelmektedir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Drenaj Yoğunluğu Haritası 

Akarsu sıklığı (Fs), havza içindeki toplam akarsu dizin sayısının havza alanına bölünmesiyle elde edilir. 
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 Fs = N/A 

Formülde; 

N : Toplam dizin sayısı, A : Havza alanı (km2) dır. 

Fs=2668/157 = 16,99 

Havzalardaki yüksek Fs değerleri, geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek 
relief özelliklerini gösterirken, düşük Fs değerleri ise geçirgen olan jeolojik özellikleri ve alçak relief 
özelliklerini ortaya koyar. Drenaj yoğunluğu ve akarsu sıklığı havzalardaki drenaj ağının dokusu hakkında 
bize bilgi verir (Özdemir, 2011). 

Tekstür Oranı(T);  

T = Nu1 * (1/P) formülü ile hesaplanır. T=1336*(1/157)=8,5 (Nispeten yüksek) 

1. dizinlerin toplam sayısı ile havzanın çevre uzunluğu arasındaki orandır (Özdemir, 2011) 

P : Havzanın çevre uzunluğudur (km). T değeri havzalardaki jeolojik özelliklere, yüzeyin 
geçirimliliğine, havzanın bakı durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Değerin yüksek çıkması, ana 
akarsu koluna su gönderen 1. düzeydeki kolların fazla olduğunu, az çıkması ise bu kolların az olduğunu 
gösterir. T değeri dairesel havzalarda daha yüksek değere sahipken, uzunlamasına havzalarda daha düşük 
değerler gösterir. 

Gravelius indeks (Kg), havzanın dairesel bir görünümde olup olmadığı hakkında bilgi veren bir indistir. 
Değerin küçüklüğü havzanın dairesel bir görünümde olduğunu ortaya koyarken, değerin yüksekliği 
sahanın uzunlamasına bir görünümde ve yüksek erozyon potansiyeline sahip bir alan olduğu sonucunu 
çıkarır (Ajay vd., 2014). 

 

P=Havzanın Çevre Uzunluğu;  

A=Havza Alanı 

Kg=67,7/2*√𝜋 ∗ 157 

Kg=1,524 

Çatallanma Oranı (Rb), Strahler yöntemine bağlı olarak belirli bir dizinin havzadaki toplam sayısının, 
bir üst dizinin havzadaki toplam sayısına oranıdır (Özdemir, 2011).  

Tablo 2 

 Çatallanma Oranları 

Havza Adı Kurudere Havzası Çat.Oranları 

Havza Alanı (A km²) 157   

S
tr

a
h

le
r'

e
 

Y
ö

n
te

m
iy

le
 D

iz
in

le
r D1 1336   

D2 588 2,3 

D3 329 1,8 

D4 206 1,6 

D5 143 1,4 

D6 66 2,2 

Toplam Dizin (Nu) 2668   

Toplam Uzunlukları (L, km) 567   
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Çatallanma Oranları     
(Rb=Nu/Nu+1) 
( Rb=Si/Si+1 2.3, 1.8, 1.6, 1.4, 2,2   
Ortalama Çatallanma 
Oranı 1,86   

 

Akarsu Uzunluk Oranı(RL), ana akarsu ve kollarındaki suyun uzunluklarına bağlı olarak kanal içindeki 
oyalanmaları ve tutulmaları bakımından önemlidir. Böylece üst kollardan gelecek olan suyun 
taşınmasında, alt kolların uzunluklarının yeterli olup olmaması konusundan bilgi sahibi olmamızı sağlar 
(Özdemir, 2011; Patton, 1988). Değerlerin yüksek çıkması alt kollara su taşıyan üst kolların fazlalığını ve 
alt kolların da yetersizliğini ortaya koyar (Utlu ve Özdemir, 2018). 

Havza Reliefi (Bh), havzanın en yüksek noktası ve en alçak noktası arasındaki maksimum dikey 
uzaklığı ifade eder (Keller ve Pinter, 2002). Bh = Hmax – Hmin   

Havza Reliefi (Bh )= Hmax. - Hmin. Formülü ile hesaplanır. 

Dazkırı Bh = 1646 – 870  Kızılören Bh=1646 - 970 

Dazkırı Bh = 776   Kızılören (Bh) = 676 

Relief Oranı (Rh) = H / L 

Formülde; H : Maksimum havza reliefi (Bh)(m), 

 L : Ana akarsuya paralel maksimum havza uzunluğu (m) dur. 

Rh = 776/ 23737 

Dazkırı Rh=0,032  Kızılören Rh = 676/ 14730 =0,046 

Engebelilik Değeri (Rn),  

Havza reliefi (Rh) ve drenaj yoğunluğu(Dd)’nun çarpımıyla elde edilir. 

Rn = Rh x Dd 

Rn=0,032 x 3,61 

Rn= 0,12  Kızılören=0,046x3,61 = 0,17 

Akım Toplanma Zamanı (Tc), hesaplamasında kullanılan birçok formül bulunmaktadır. Fakat 
bunlardan en fazla kullanılanı Kirpich formülüdür (Kirpich, 1940). Bu formüle göre; 

Tc = 0.0195 * L0,77 / S0.385 

L : Ana akarsu uzunluğu (m), L = 23767 

S : Havza eğimidir (m/m) dir. S = 0,032 

Tc : Akım toplanma zamanı (dakika) = 171,811 

171,8/60= 2,7 (saat) 

Bu da havzamızda herhangi bir yağış etkinliği sonucunda 2,7 saat sonra en başlangıç tan çıkışa 
ulaşabilmektedir. Böylece havzamızda taşkın riskinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                                              Sonuç ve Tartışma 

Kurudere Havzası Beşparmak Dağlarının GD’da 157,642535 km2 alana ve 67,668 km çevre uzunluğuna 
sahip uzunlamasına Armut Tipinde bir havzadır. 

Yapılan morfometrik hesaplara göre Kurudere Havzasının Sel Potansiyeli oldukça yüksektir. 

Havzada 23 Ağustos 1999 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşanmış 2 can ve büyük ölçüde mal kaybı 
meydana gelmiştir. 

Havzada yaşanan sel felaketinin temelinde (23 Ağustos 1999) yaz mevsiminde aniden bastıran 4,5 
saatlik dolu yağışı vardır. Ancak; can ve mal kaybının meydana geldiği Kızılören Köyü’nün akarsu taşkın 
yatağında kurulmuş olması selin afete dönüşmesine neden olmuştur. 
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Kızılören yerleşmesi hala eski yerindedir. Sel felaketinin ardından yetkililerin kendilerine tahsis 
ettikleri Kıralan mevkii ne acilen taşınmalıdır. 

Akarsuların taşkın yatakları asla daraltılmamalı, özellikle iskana açılmamalı. 

Doğal Afetler hususunda, ÇED raporlarının hazırlanmasında Uzman Coğrafyacıların mutlaka yer alması 
gerekmektedir. 
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SU TOPLAMA HAVZALARININ SİSTEM VE EKOSİSTEM KAVRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILARAK 

İNCELENMESİ 

     Doç. Dr. Ayten EROL GÖRÜR, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, aytenerol@isparta.edu.tr 

                                                                                   Özet 

   Ekosistemler, doğada sınırları sabit olmayan sistemler bütünü olarak değerlendirilirler. Bu yüzden 
sistemlerin ayrı ayrı incelenmesi ve alt dallara ayrılması gerekmektedir. Doğal kaynakların kullanımında ve 
yönetiminde ekosistemlerin analizi önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmaların, büyük bölümü doğal kaynak 
ve hidroloji konularını genel hatlarıyla değerlendirmekte, ancak bütünlük ilkesini göz ardı etmektedir. Oysa 
doğal kaynak yönetiminde bütünlük ilkesinin korunması, analiz edilmesi ve yönetim ilkelerinin bilinmesi 
önemlidir. Havza diğer bir ifade ile su toplama havzası, doğal kaynak bütünlüğünü sağlayabilen hidrolojik 
arazi birimi olarak kabul edilir ve bu nedenle, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla yapılan çalışmalarda planlama birimi olarak kullanılırlar. Bu arazi birimi ekosistem kavramı 
bütünlüğünde değerlendirilebildiğinden kendi içinde sistemlere ayrılarak incelenebilen bir arazi parçasıdır. 
Örneğin su ve toprak kaynaklarının su üretimi bakımından değerlendirilmesi, havza içindeki orman, göl ve 
toprak ekosistemlerinin birlikte analiz edilmesini gerektirmektedir. Nitekim ekosistem yaklaşımı, sistem 
kavramının iyi anlaşılmasının ardından uygulama alanı bulmuştur. Sistem ve ekosistem kavramlarının 
anlaşılması, havza ve havza yönetimi anlayışının da gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu durum; doğal 
kaynakların, analizinde ve yönetilmesinde doğal sistemlerin modellenmesinin önünü açmıştır. Tüm bu 
gereksinimler yanında doğal kaynak yönetiminin bütüncül yaklaşımla ele alınması durumu havza 
kavramının iyi anlaşılması zorunluluğunu doğurmuştur. 

   Bu çalışmanın temel amacı; sistem, ekosistem ve havza kavramlarının yapısı, işlevleri ve bileşenleri 
arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemek ve böylece kavramlar arasındaki benzerlikten hareketle sistemde 
meydana gelen değişikliklerin diğer bileşenleri de etkilediğini açıklamaktır. Diğer bir ifade ile bu çalışmanın 
özünde, çok yönlü ve karşılıklı bağlantıları içeren ve olayları bütün olarak görmeye yarayan su toplama 
havzalarının önemi değerlendirilmektedir. Değerlendirmede doğal kaynak yönetiminin sistem bütünlüğünde 
olması ve bu sistemin de hidrolojik bir arazi birimi olan havzada ele alınması önemle üzerinde durulan konu 
olmuştur. 

   Böylece çalışmada; sistem ve ekosistem kavramları ile havzaların ilişkisi incelenmiş, bu kavramlar 
arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş ve bu kapsamda su toplama havzalarının doğal kaynak yönetimi 
bakımından önemine vurgu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havza, Sistem, Ekosistem, Doğal Kaynak Yönetimi 

INVESTIGATION OF WATERSHEDS BY COMPARING SYSTEM AND ECOSYSTEM CONCEPTS 

Abstract 

   Ecosystems are considered as a system of unrestricted systems in nature. Therefore, the systems should 
be examined separately and divided into sub-branches. Analysis of ecosystems is important in the use and 
management of natural resources. Most of the studies on this subject generally evaluate natural resource and 
hydrology issues, but ignore the principle of integrity. However, preserving, analyzing and knowing the 
principles of integrity is very important in natural resource management. Watershed, in other words, the 
water collection basin is considered as a hydrological land unit that can ensure the integrity of natural 
resources. On the other hand, watersheds, which are handled with the ecosystem approach, are used as 
planning units in the studies carried out to ensure the sustainability of soil and water resources. The basin, 
which is a hydrological unit, is a piece of land that is evaluated in the integrity of the ecosystem concept and 
therefore can be divided into systems and examined. For example, water and soil resources should be 
evaluated in terms of water production and forest, lake and soil ecosystems within the basin should be 
analyzed together. As a matter of fact, the ecosystem approach has found its application field after a good 
understanding of the concept of system. Understanding the concepts of system and ecosystem has enabled the 
understanding of watershed and watershed management. This has paved the way for the modeling of natural 
systems in the analysis and management of natural resources. In addition to all these requirements, natural 
resource management should be handled in a holistic approach. 

   The main purpose of this study is to determine the interrelations between the structure, functions and 
components of the concepts of system, ecosystem and watershed, and thus to explain that changes in the 
system affect other components as well. In other words, the essence of this study is to evaluate the importance 
of water collection basins, which include multi-faceted and interconnectedness and serve to view events as a 
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whole. In the assessment, the importance of natural resource management in the system integrity and the 
consideration of this system in the basin, which is a hydrological land unit, has been emphasized. 

   In this study, the relationship between system and ecosystem concepts and basins were examined, and 
the relations between these concepts were evaluated and the importance of water collection basins in terms 
of natural resource management was emphasized. 

Keywords: Watershed, System, Ecosystem, Natural Resources Management 

GİRİŞ 

Ekosistem, canlı ve cansız yaşam ortamlarının oluşturduğu ilişkiler bütünlüğünü açıklayan doğal 
sistem olarak ifade edilebilir. Ekosistemlerde canlı ve cansız öğeler ile bulundukları çevre arasında bir 
enerji ve madde akışı olmaktadır (Evrendilek, 2004). Ayrıca, ekolojistler ekosistemi kavramsal bir çerçeve 
olarak kabul etmekte ve çeşitli görsellerde tanımlamaktadırlar. Tanımların çeşitliliği, kavramı uygulamak 
isteyen disiplinin gereksinim ve isteklerini yansıtmaktadır (Lotspeich, 1980). Örneğin, bitki ekolojistleri 
bitkileri incelerken, ormancılar ağaçları, meracılar mera alanlarını, pedologlar toprakları ve sucul 
ekosistemleri çalışan biyologlar ise akarsuları incelemektedir. Hepsinin ortak noktası, her bir kaynağın 
doğal ekosistemler olarak ele alınmalarıdır. Öte yandan, “su toplama havzası” kavramından doğan “havza”, 
bütün bu disiplinlerin ve bunların birbirleri ile ilişkisini ve etkilerini inceleme olanağı yaratmaktadır. 
Örneğin, havzalarda her biri başlı başına ekosistem olan tarım, orman, mera ve akarsular gibi yaşam 
ortamları tek bir arazi biriminde toplanabilmektedir. Bu durum, havzaların çeşitli ekosistemleri bir arada 
bulundurmaları nedeniyle çok yönlü faydalanmayı sağladıkları anlamına gelmektedir.  

Ekosistemler “belirli bir zaman ve mekân ölçeğinde karşılıklı etkileşim halinde bulunan, abiyotik ve 
biyotik bileşenlerin oluşturduğu dinamik sistemler” olarak da tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre 
ekosistemlerin iki ana özelliği olduğu ifade edilmektedir (Evrendilek, 2004). Bunlardan birincisi, zaman ve 
mekân içerisinde değişim göstermeleri ve bu yüzden dinamik olmalarıdır. İkincisi ise ekosistem 
bileşenlerinin biyotik (organik) ve abiyotik (inorganik) olarak birbirlerine bağımlı ve karşılıklı etkileşim 
halinde oldukları bir bütünü oluşturmalarıdır. 

Birçok ekolojist havzaları, büyüklüklerine bağlı olarak, bir dizi karmaşıklığı kapsayan ekosistemler 
olarak görmektedir (Lotspeich, 1980). Örneğin, bir havza, çoklu kullanıma sahip bir ekosistem olarak 
nitelendirilmekte (Major, 1969), su kirliliği sorunlarının çözülmesi gereken durumlarda tüm havzayı bir 
ekosistem olarak düşünmek gerektiğini ifade etmektedir (Odum, 1969). Benzer şekilde besin döngüsü, 
hidrolojik verim, jeolojik ayrışma ve diğer doğal süreçleri (hidrolojik süreçler gibi) incelemek için 
ekosistem olarak küçük havzaların kullanılması gerektiği savunulmaktadır (Likens, 1992).  

Bu çalışmada, sistem ve ekosistem kavramları ile havza kavramı içinde yer alan havza yaklaşımı 
konuları incelenmekte, havzaların sistem ve ekosistem kavramları içinde değerlendirilmesine yer 
verilmektedir. Ayrıca, ekosistem ve havza yaklaşımlarını bir araya getiren sistem anlayışı irdelenmekte, 
ekosistem hizmet ve ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak noktada havza ve havza yönetimi 
kavramları incelenmektedir.  

 
Sistem, ekosistem ve havza kavramları arasındaki ilişki 
Sistem; genel olarak, yapısı, işlevi ve bileşenleri arasında karşılıklı ilişkiler bulunan, bileşenlerinden 

birinde meydana gelen değişikliğin zamanla diğer bileşenlerini de etkilediği, çok yönlü ve karşılıklı 
bağlantıları içeren ve olayları bütün olarak görmeye yarayan araçtır (Evrendilek, 2004). Genel olarak, iki 
tür sistem vardır. Bunlar açık ve kapalı sistemlerdir. Çepel (1988) ve Evrendilek (2004), belirli bir zaman 
ve mekân içinde karşılıklı etkileşim altında bulunan canlı ve cansız bileşenlerin oluşturduğu dinamik 
sistemleri ekosistem adı ile incelemektedir. Ekosistemlerin; girdileri, çıktıları, iç ve dış dinamikleri ile 
belirli sınırlarının olduğu belirtilmektedir (Evrendilek, 2004). Ekosistem tanımlarına ve bileşenleri ile 
özelliklerine bakıldığında bir akarsu sistemi olan havzaların tanım ve özellikleri de ortaya çıkmaktadır 
(Şekil 1). Canlılar ile içinde yaşadıkları ortam arasındaki karşılıklı ilişkiler bir sistem içerisinde 
yürümektedir (Çepel, 1988). Bu sistem, doğal sistem olarak adlandırılmaktadır. Sistemlerin bilimsel 
olarak incelenmesi ve sistem içinde oluşan sorunların belirli yöntemlerle çözülmesi gerekmektedir. Bu 
sistemlerin sorunlarının ve çözüm yollarının arandığı bilim dalı ise “Ekoloji” dir. Diğer bir ifadeyle, doğal 
sistemler ekolojik sistemler olup, kısaca ekosistem olarak adlandırılırlar. 
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Şekil 1.  

Ekosistemlerde enerji akışı ile madde birikimine etkili olan dinamik yapı 

Örneğin; ekoloji; “bitki ekolojisi”, “hayvan ekolojisi” ya da “orman ekolojisi” gibi her bir öğenin ve bu 
öğelerin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan faktörleri ve sistemdeki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen 
bir bilim dalıdır (Spurr ve Barnes, 1973). Ekosistemler, karmaşık ve uyarlanabilen sistemlerin prototipik 
örnekleri olarak da ifade edilmektedir (Levin, 1998). Benzer şekilde; ekosistem, kısaca, “doğadaki canlı ve 
cansız varlıkların aralarındaki karşılıklı bağlarla oluşturdukları “sistem” olarak da tanımlanmaktadır 
(Çepel, 1988). Öte yandan, ekosistemlerin belli başlı bazı özelliklerinin olduğu ifade edilmektedir (Gates, 
1974; Owen 1974; Çepel 1988). Buna göre, ekosistemler; a) hem madde ve enerji akımını simgeler, hem 
de doğadaki sınırları sabit değildir. Bu yüzden “açık sistem” olarak nitelendirilirler, b) dört ana varlıktan 
oluşurlar (cansız varlıklar, birincil üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar), c) evrendeki genel hayat 
ortamının bir parçası olup, diğer ekosistemlerle sınırlanmış ve onlarla bağlantılıdırlar, d) zamanla 
değişirler, e) özellikleri bakımından çok çeşitlidirler. Bu yönü ile bakıldığında ekosistemlerin “havza 
kavramı” içinde önemli bir yerinin olduğu ve sosyal, siyasal, ekonomik ve ekolojik boyutları olan sistemler 
bütününü oluşturdukları görülmektedir. 

Bir su toplama havzasının sistem olarak değerlendirilmesi için ekosistemlerin özelliklerini incelemek 
yeterli olabilmektedir. Öte yandan belli başlı ekosistem özellikleri dikkate alındığında, ekosistem ve havza 
kavramları arasında birçok benzerlik olduğu söylenebilir. Aralarındaki en önemli benzerlik iki sistemde 
de madde ve enerji akışının olmasıdır. Havzalarda enerji akışı ekosistemlerde olduğu gibidir. Nitekim 
havzalar farklı ekosistemleri içlerinde barındırmaktadırlar. Öte yandan havzalardaki madde akışına örnek 
olarak su döngüsü verilebilir. 

Bununla birlikte, aralarındaki tek fark ekosistem girdilerinin çeşitliliği yanında, dış dinamiklerinin 
sadece doğal ve insan kaynaklı baskılardan oluşmasıdır. Havzalar ise hem doğal ve insan kaynaklı 
baskılara maruz kalan ve sınırları belli olan arazi birimleri olup, tek girdileri yağıştır. Bir havzadaki iç 
dinamikler ise insan kaynaklı baskılar (örn; yanlış arazi kullanımı, orman tahripleri ve yangınlar gibi) 
yanında iklim, toprak, bitki örtüsü, topografik özellikler ile o havzanın akarsu ağı ve drenaj özellikleridir. 
Ayrıca, ekosistemlerin atmosferle olan etkileşimi nedeniyle açık sistemler oldukları, havzaların ise 
sınırları içerisindeki tek atmosferik olayın yağış olduğu ve yalnızca bu nedenle açık sistem oldukları 
söylenebilir (Şekil 2). Ancak havzaların yönetim anlayışı içinde kapalı sistem olarak değerlendirilebileceği 
de bilinmelidir. 
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Şekil 2. Bir havzanın sistem olarak değerlendirilmesi 

Diğer bir ifade ile havzaların çok yönlü kullanımı topografya ve drenaj ağı özellikleri tarafından 
belirlendiğinden hem açık, hem de kapalı sistemler olarak tarif edilirler. Örneğin üzerine düşen yağış 
sularının drenaj ağı vasıtasıyla tek bir çıkışta toplanarak başka bir akarsuya, denizlere ve oradan da 
okyanuslara kadar ulaşması söz konusu olduğunda “açık sistem” olarak nitelendirilirler. Oysa yağışlarla 
üzerine düşen su toplanarak tek bir çıkışla denizlere ve oradan da okyanuslara kadar ulaşamadığında 
“kapalı havza sistemi” olarak adlandırılırlar. Bazı araştırmacılar havzayı, “bölgenin fizyografik yapısının 
ortaya koyduğu ve birbiriyle fiziksel, biyolojik ve ekolojik ilişkilerin ve etkileşimlerin bulunduğu doğal 
kaynaklar bütününü içeren bir yüzey birimi”  olarak tanımlarken (Atabay, 1989), bazıları da havzayı, 
sularını bir akarsu sistemine akıtan arazi kesimi olarak tanımlamaktadır (Blackmore, 1962). Buna göre, 
genellikle bütün havzalarda, büyüklüğü değişebilen alan (uzunluk ve genişlik) dışında bir de derinlik söz 
konusudur. Çıplak kayaların oluşturduğu yamaç kesimler kapsam dışı bırakıldığında, bir havzanın derinlik 
boyutu, havzadaki bitki örtüsünün çatı üst düzeyinden toprak altındaki sınırlayıcı jeolojik tabakalara 
kadar uzanmaktadır. 

Havzalar, araziye düşen tüm yağışların ya buharlaşma yoluyla atmosfere geri döndüğü, ya arazi 
yüzeyinden akışa geçtiği ya da toprak içine sızdığı ve tepeler ya da dağ sırtları ile sınırlanmış hidrolojik 
alanlardır (Şekil 3). Havzalar, farklı ekosistemler ile kesişebilen ve son derece büyük olabildikleri gibi 
birkaç hektarla da sınırlı olabilirler. Hidrolojik sınırları belli olduğundan, bilimsel çalışmalar ve suyun 
yönetimi için bir çalışma sistemi olarak kabul edilirler. Aynı zamanda havzalar, üst kesimlerinde meydana 
gelebilecek tüm değişikliklerin alt kesimlerinde yaşayan ve suyu kullananlarla ilişki halinde olmaları 
açısından da ilgi çeken sosyoekonomik birimlerdir (Hall, Kirn ve Fernández 2015) (Şekil 3). 

Bir havza, topluma temel mal ve hizmet sağlayan ve çeşitli ekosistem işlevlerini sürdüren doğal 
kaynakları içerir. Bu yüzden, havzalar, toplumların ihtiyacı olan temel yaşam destek hizmetlerini anlamak 
ve analiz etmek için önemli hidro-ekolojik yapılar düzeyindedir (Randhir, P. G,. 2001; Jordan ve Benson, 
2015). Araştırma sonuçlarına göre bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı, doğal afetlerden korunma, böcek 
salgınlarının ve hastalıkların kontrolü ve tatlı su temini gibi hizmetler, havza ölçeğinde 
kavramsallaştırılabilen ekosistemlerin sağladığı çok faydalı hizmetlerden (Jordan ve Benson, 2015) 
bazılarıdır. Benzer şekilde; havzalar, su kaynaklarının miktarı ve kalitesi ve tarımsal kimyasalların 
insanlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde doğal sınırlar olarak kabul edilmektedirler. Bu 
yüzden, havzaların nitelik ve değerleri, içinde insanın da olduğu ekolojik sistemler olarak 
değerlendirilmelidir.  

Geçmiş çalışmalara bakıldığında havzaların, büyüklüklerine bağlı olarak, birer ekosistem oldukları 
kabul edilmektedir (Blackmore, 1962; Randhir, O'Connorb, Pennerc ve Goodwin 2001; Jordan ve Benson, 
2015). Havzaların ekosistem olarak incelenmesi, havza sınırları içindeki biyotik ve abiyotik bileşenlerin 
analizi esasına dayanmaktadır. Havza sınırları içinde yer alan ekosistemler, havza yönetiminde planlama 
ve yönetim ilkelerinin belirlenmesinde temel bilgileri içermektedir. Bu bilgiler, havzada yaşayan 
insanların ve doğal kaynakların bir arada bulunuşunu etkileyebilen yapısal ve fonksiyonel özelliklere 
sahiptir. Bu nedenle, havzaların yönetim ilkeleri gözetilerek planlanması, ekosistem hizmet ve ürünlerinin 
olumlu etkilenmesine neden olacaktır. Havzaların tahrip edilmesi veya sınırları içindeki doğal kaynakların 
yanlış ve amaç dışı kullanımı ise havzadaki doğal süreçleri (su döngüsü, madde döngüsü gibi) olumsuz 
etkileyeceğinden felaketlere dahi neden olabilmektedir. 
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-Topografik özellikler  

(Toprak, bitki örtüsü, anakaya gibi) 
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Planlama ve yönetim birimi olarak havza  
Su, tükenebilen bir doğal kaynak olarak, çeşitli yaşam formlarının ve ekosistemlerin dağılımını ve 

kalitesini etkileyen başlıca kaynaklardan biridir (Randhir, O'Connorb, Pennerc & Goodwin, 2001). Havza, 
hidrolojideki anlamıyla, sırtlardan geçen su ayrım çizgisinin çevrelediği ve bu alanda yağışlardan oluşarak 
toplanan suların bir ana mecra vasıtasıyla deşarj edildiği iç bükey topografik bir arazi parçasıdır (Şekil 2). 
Havza; insanları, kentsel ve kırsal yerleşimleri, tarım ve orman alanlarını, çeşitli kategorilerdeki endüstri 
alanlarını, iletişim ve haberleşme ağlarını, çeşitli hizmet sektörlerini ve rekreasyon alanlarını bütünlük 
içinde barındıran sosyal, ekonomik ve biyofiziksel bir yapı olması nedeniyle de dinamik bir sistemdir (UN, 
1997). Doğadaki arazi topografik bakımdan irili ufaklı birçok havzadan oluşmakta ve herhangi bir arazi 
üzerindeki herhangi bir nokta bir havza içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden, fiziksel, kimyasal, hidrolojik 
ve ekolojik sistemler bakımından topografik arazi birimi niteliği taşımaktadır. Yağış suları bu arazi 
biriminde toplanır, toprağa süzülür, yüzeysel akışa geçer ya da yer altı su kaynaklarına katılır. Bu yüzden 
hidrolojik bir arazi birimi olarak da nitelendirilen havzalar,  sistem bütünlüğü içinde girdisi ve çıktısı olan 
bir yapı sergiler (Şekil 1). Tüm bu özellikleri nedeniyle, havzalar planlama ve yönetim birimi olarak 
kullanılan doğal ekosistem birimleridir. Herhangi bir havzanın tüm alanı bu nedenle fiziksel olarak 
yağmur suyunun akışıyla bağlantılıdır. Sonuç olarak, havzanın üst bölümünde meydana gelen süreçler 
veya faaliyetler, doğrudan havzanın aşağı kesimindeki toprak ve su kaynaklarını etkileyecektir (Şekil 3). 
Havza yönetimi ise toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkilemeksizin istenen mal ve hizmetleri sağlamak 
için bir havza üzerinde arazi ve diğer kaynak kullanımlarının yönlendirilmesi ve organize edilmesi 
sürecidir. Toprak ve su kaynaklarının birbirlerinden ayrı düşünülmeden korunabilmesinde havza 
yönetimi ilkelerinin çok büyük önemi vardır.  

Bazı araştırmacılar (Balcı, 1996 ve Özyuvacı, 1997) havzayı tüm doğal kaynakları içinde barındıran bir 
arazi parçası olarak tanımlarken, tüm kaynakların bütünlük içinde korunmasını sağlayan yönetim 
kavramını da havza yönetimi olarak belirtmektedirler. Nitekim havza sınırı içerisinde kalan toprak, su, 
bitki örtüsü varlığı ile bu üç unsuru etkileyen faktör olarak insan kaynaklı faaliyetler doğal kaynak 
yönetimi içinde yer almaktadırlar. Bu yönetimin plânını oluşturacak ve işletecek anahtar ise havza 
yönetim ilkeleridir. Dr. Ahmet Hızal bu ilkelerin, genel ve özel yönetim ilkeleri olmak üzere iki grupta 
toplanabileceğini ifade etmektedir (aktaran, Erol, 2006).  

 

Şekil 3. Hidrolojik bir birim olarak a) alt sistemleriyle (havza alt sistemleri) birlikte ana havza (havza 
sistemi), dereler üzerindeki baskı ve bu baskıların kaynakları, b) havzanın şematik görünüşü  

Birincisi, havzalara ve amaçlara göre değişmeyen sabit ilkelerdir (örneğin, havzaların ekosistem 
bütünlüğünde ele alınması ve doğal kaynak sürekliğinin sağlanması). İkinci gruptaki ilkeler ise havzaların 
iklim, jeoloji, topografya, toprak, bitki örtüsü, arazi kullanma şekilleri ve sosyo-ekonomik yapı gibi yetişme 
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ortamı koşulları ile bunlar arasındaki ilişki ve amaçlara göre değişebilmektedir. Kısacası, genel ve özel 
havza yönetim ilkeleri; ekosistem bütünlüğü gözetilerek havzaların su-toprak-bitki örtüsü gibi 
yenilenebilir doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla plânlanmasında kullanılan temel 
unsurlardır (Erol, 2006). Örneğin iki havzanın varlığı durumunda; birincisinin iyi nitelikte ve orman 
örtüsü ile kaplı olduğu, öte yandan ikincisinin bozuk bir orman örtüsüyle kaplı olduğu ve erozyona 
uğramış olduğu varsayılsın. Ancak, bu iki havzanın da su üretimi amacıyla planlanacak olduğu 
düşünülsün. Bu durumda, ilk havzada plânlı bir müdahale ile orman örtüsünün yoğunluğunu azaltmak 
(özel yönetim ilkesi), ikincisinde ise erozyonu önlemek ve bitki örtüsünü iyileştirmek planlama amacı 
olacaktır. İlk havzada amaç odun hammaddesi üretimi ise, bu durumda plânlı bir müdahale ile orman 
örtüsünün yoğunluğunun artırılması özel yönetim ilkesi olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, özel yönetim 
ilkeleri amaçlara göre değişebilmektedir. 

 
                                                                                             SONUÇ 
  
Doğal kaynakların korunarak kullanılması konusundaki ekosistem çalışmaları sistem kavramına 

dayanmaktadır. Aralarında bazı farklılıklar olmakla birlikte, ekosistem ve havza kavramları sistem 
yaklaşımı ile değerlendirilmektedir. Nitekim geçmiş çalışmalara bakıldığında havzaların, büyüklüklerine 
bağlı olarak, birer ekosistem oldukları kabul edilmektedir. Havzaların ekosistem olarak incelenmesi, 
havza sınırları içindeki biyotik ve abiyotik bileşenlerin analizi esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, havza 
sınırları içinde yer alan ekosistemlerin, havza yönetiminde planlama ve yönetim ilkelerinin belirlenmesi 
konularında gerekli olan temel veri ya da bilgileri içerdiği söylenebilir. Bu veri ya da bilgiler, havzada 
yaşayan insanların ve doğal kaynakların bir arada bulunuşunu etkileyebilen yapısal ve fonksiyonel 
özelliklere sahiptir. Bu nedenle, havzaların planlanması aşamasında politika yönetim ilkelerinin 
gözetilmesi gerekmektedir. Böylece, ekosistem hizmet ve ürünleri olumlu yönde etkilenecek ve ekosistem 
hizmetlerinden sürekli yararlanılabilecektir. Bu görüşten hareketle, havzaların tahrip edilmesi veya 
sınırları içindeki doğal kaynakların yanlış ve amaç dışı kullanımı havzadaki su, karbon, azot gibi 
maddelerin döngüsü gibi doğal süreçlerin olumsuz etkilenmesinin doğal felaketlere ve dönüşü olmayan 
değişikliklere neden olacağı söylenebilir. Nitekim günümüzde yaşanan iklim değişikliği etkilerinin de bu 
döngüler bütünlüğünde ve aralarındaki dengenin bozulmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
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HAVZA YÖNETİMİNDE EKOLOJİK RİSK KARAKTERİZASYONUNA DAYALI BİR MEKÂNSAL KARAR 
DESTEK MODELİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şevki DANACIOĞLU, İzmir Bakırçay Üniversitesi, sevki.danacioglu@bakircay.edu.tr 

 Prof. Dr. Şermin TAĞIL, İzmir Bakırçay Üniversitesi, sermin.tagil@bakircay.edu.tr 

Özet 

Havza bitki örtüsü, topografya, toprak, jeoloji, klimatik ve sosyo-kültürel özelliklerin farklı açılardan 
birbirleriyle ilişki içerisinde olduğu sistemlerdir. Bu nedenle havza yönetimi, hidrolojik hizmetlerin muhafaza 
edilmesini ve ayrıca doğal kaynakların o alanda yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik yönden 
ilerlemesine katkı sağlayacak şekilde bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Sistematik ve dinamik bir 
yapıya sahip havza yönetim sürecinde peyzajın karakter özelliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut 
durumun ortaya konulduğu bu süreç, çevre yönetimi ve mekânsal karar verme kapsamında yetersiz 
kalabilmektedir. Problemli ve öncelikli alanların tespiti, sahadaki risk faktörlerinin analiz ve 
değerlendirilmesine bağlıdır. Buna göre ekolojik riskin karakteri, riski belirleyen değişkenlerin analiziyle 
oluşan mekânsal deseni ifade etmektedir. Buna göre çalışma, havza ölçeğinde doğal ve insan risk unsurlarını 
karakterize eden bir ekolojik risk karakterine dayalı mekânsal karar destek modeli oluşturulmuştur. Ekolojik 
risk karakterizasyonu modeli, değişkenlerin piksel tabanlı yapısı ile mekânsal sorgulamalar yapma, 
değişkenleri birlikte ya da ayrı değerlendirme ve istatiksel analizler yapma imkânı vermektedir. Araştırmada 
risk modeli Bakırçay Havzası ölçeğinde uygulanmıştır. Bu kapsamda araştırma sahasının özellikleri dikkate 
alınarak arazi kullanımı / arazi örtüsü değişim riski (1), toprak erozyonu riski (2), meteorolojik kuraklık 
riski (3), nüfus değişimi riski (4) ve yangın riski (5) analiz edilmiştir. Araştırmanın mekânsal ölçeği 30x30 
metre; zamansal ölçeği ise 1985-2013 yılları arası olarak belirlenmiştir.  Buna göre tüm değişkenlerin risk 
oluşturduğu sahalar ve farklı değişkenlerin birlikte ya da ayrı bir şekilde risk oluşturduğu alanlar tespit 
edilmiştir. Analiz sonuçları en yüksek riske sahip alanların havza tabanını güneyden ve kuzeyden etrafını 
çeviren yüksek kütleler üzerinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca model sonuçlarından elde edilen bulgular 
istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Buna göre yangın riskinin yüksek olduğu alanların ile arazi 
kullanımı/arazi örtüsü değişimi riskinin yüksek olduğu alanların mekânsal dağılışları arasında (p=0,015) 
%95 güven aralığında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ekolojik risk 
karakterizasyonu odaklı mekânsal karar destek modeli, havzadaki risk unsurlarının niteliksel ve niceliksel 
özelliklerini, mekânsal yayılışlarını havza yönetimi paydaşlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak şekillenen 
yapısıyla ortaya koymaktadır. Bu haliyle modelin, farklı kurum ve kuruluşların katılımı ve ilgisini gerektiren 
havza yönetimi sürecinde paydaşların etkili bir şekilde katkıda bulunmasına fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Havza Yönetimi, Ekolojik Risk, Karakter Analizi, Mekânsal Karar Destek Modeli, 
Bakırçay Havzası. 

A SPATIAL DECISION SUPPORT MODEL BASED ON ECOLOGICAL RISK CHARACTERIZATION IN 
WATERSHED MANAGEMENT 

Abstract 

Watershed is a system in which vegetation, topography, soil, geology, climatic and socio-cultural 
characteristics are related to each other at different aspects. Therefore, watershed management requires the 
conservation of hydrological services, as well as the integrated use of natural resources to contribute to the 
socio-cultural and economic advancement of the inhabitants. Characteristic features of the landscape are 
needed in a systematic and dynamic watershed management process. The identification of problematic and 
priority areas depends on the analysis and evaluation of risk factors in a watershed. Accordingly, the 
character of ecological risk refers to the spatial pattern formed by the analysis of the variables determining 
the risk. In this study, a spatial decision support model based on ecological risk character which 
characterizes natural and human risk elements in basin scale was developed. The ecological risk 
characterization model allows the spatial inquiries with the pixel-based structure of the variables, evaluating 
the variables together or separately and conducting statistical analyzes. n the research, risk model was 
applied on Bakırçay Basin scale. In this context, taking into account the characteristics of the research area, 
land use / land cover change risk (1), soil erosion risk (2), meteorological drought risk (3), population change 
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risk (4) and fire risk (5) were analyzed. The spatial scale of the research was 30x30 meters; temporal scale 
was determined between 1985-2013. In addition, the findings obtained from the model results were 
evaluated statistically. The results of the analysis show that the areas with the highest risk are on the high 
masses in the south and north of the watershed area. Accordingly, it was found that there was a statistically 
significant relationship between the spatial distribution of the areas with high fire risk and the land use / 
land cover change risk (p = 0.015) in 95% confidence interval. The spatial decision support model, which 
focuses on ecological risk characterization, reveals the qualitative and quantitative characteristics of the risk 
elements in the watershed and its spatial distribution based on the needs of the watershed management 
stakeholders. As such, the model is expected to contribute to the effective participation of stakeholders in the 
watershed management process, which requires the participation and interest of different institutions and 
organizations. 

Keywords: Watershed Management, Ecological Risk, Character Analysis, Spatial Decision Suppor Model, 
Bakırçay Basin. 

Giriş 

Havzalar ekosistem ölçeğinde incelendiğinde akarsu ağları ile birbirine bağlanmış; boylamsal, yanal, 
düşey ve dönemsel olarak birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunan habitat lekeleri mozaiğinden oluşan 
ekosistemlerdir (Randhir, 2007). Havzalar, abiyotik faktörler tarafından belirlenmiş bir sistemdir ve o 
sisteme bağımlı olan biyotik faktörleri içermektedir. Bu nedenle havzalar birbirinden farklı fakat birbirine 
bağımlı dinamiklere sahip olduğundan, havza ekosisteminin herhangi bir katmanında meydana gelen 
olumsuz bir durum “bütün” tarafından hissedilmektedir (Uzun, 2003). Bu özelliklerinden dolayı 
havzaların barındırdığı kaynakların bütünlük içerisinde korunmasını sağlayan bir yönetim anlayışı 
gerekmektedir. Havza yönetim sürecinde karar mekanizmaları; havza içerisinde risk altında olan ekolojik 
unsurları, bunların konumlarını, karakterlerini ve söz konusu riskin etkilediği alanların korunması 
yönünde yapılacak en uygun çözüm yollarının tespitine ihtiyaç duymaktadır (U.S. EPA, 2000).   

Risk, çevresel ölçekte ele alındığında insan sağlığı ve çevre üzerinde kimyasal kirleticilere ve toksik 
maddelere bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuz etkiler olarak tanımlanmaktadır (Holmes, Singh ve 
Thedore, 1993). Erdoğan, (2012) kimyasal kirlenme çerçevesinden ele alınan ekolojik risk, sadece doğal 
kaynaklardaki kirletici kimyasal miktarlarıyla açıklamakta ve böylelikle ekosistemin genel işleyişi 
içerisindeki süreç ve konum bazlı riskleri ele almakta yetersiz kalabildiğini belirtmektedir. Bu nedenle ,  
küresel ve bölgesel risk unsurlarının doğal peyzaj üzerinde yol açtığı değişikliklerin mekânsal ve sayısal 
olarak ifade edilmesi, ekolojik çevrenin yönetimi için önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Xie, Wang ve Hongsheng, 2013).  

Ekolojik risk değerlendirmesi problem tanımlama, analiz ve risk belirleme olmak üzere üç ana 
aşamadan oluşmaktadır (U.S. EPA, 2000). Ekolojik değerlendirmelerin nihai amacı, doğal kaynaklar 
üzerinde fiziki ve beşeri etmenler nedeniyle meydana gelen olumsuz etkileri saptayabilmektir (Çelikyay, 
2006). Ekolojik risk karakterizasyonu bu süreçte söz konusu olumsuz etkilerin mekânsal dağılışını ve 
yoğunluğunu karar vericilere hızlı ve doğru kararlar alabilmelerine olanak sağlayacak yapıda ortaya 
koyan bir analiz sürecini ifade etmektedir.  Bu kapsamda çalışmanın amacı Bakırçay Havzası örneğinde, 
doğal ve beşeri risk unsurlarına bağlı olarak ekolojik risk karakterizasyonunu belirleyerek, havza 
yönetimi sürecinde ihtiyaç duyulan veri-bilgi dönüşüm sürecine yönelik model oluşturulmasıdır. 

Yöntem 

Çalışma Alanı 

 Bakırçay Nehri Havzası, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, Ege Bölümü’nün Bakırçay yöresinde, genel 
olarak 27o-28o Doğu boylamları ile 39o– 40o Kuzey enlemleri arasında almaktadır (Şekil 1). Kaynağını 
Kocadağ’dan alan, Gelenbe Deresi’nin Karakurt Boğazı’ndan geçerek Kırkağaç Ovası’na girmesiyle 
Bakırçay adını alan nehrin uzunluğu 129 km’dir ve su toplama havzasının yüzölçümü 3356 km2’dir.  
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Şekil 1 Bakırçay Havzası Lokasyon Haritası 

Veri 

Bakırçay Havzası’nda ekolojik risk analizine yönelik uygulanan model ve yöntemlerde kullanılan 
veriler, farklı kurum ve kuruluşlardan elde edilmiştir.  Kurum ve kuruluşlardan alınan veriler ve kullanım 
amaçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

 Kullanılan Veriler ve Özellikleri 

Veri Veri Kaynağı Kullanım Amacı 

1:25.000 Ölçekli 
dijital 

topografya 
haritaları Harita Genel 

Komutanlığı 

30x30 metre çözünürlüğünde Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) 
oluşturulmuştur. SYM, yüzey analizleri, toprak erozyonu ve 
yangın riski hesaplamalarında kullanılmıştır. Yol ve yerleşme 
vektör verileri yangın riski hesaplamasında kullanılmıştır. 

LANDSAT (TM & 
OLI) 

Birleşik Devletler Jeoloji 
Araştırmaları Kurumu 

Arazi kullanımı/arazi örtüsü riski analizinde kullanılmıştır.  

İklim Veri Seti Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 

Meteorolojik kuraklık ve yangın riski analizlerinde yağış ve 
sıcaklık verileri kullanılmıştır.  

1:25.000 ölçekli 
toprak haritaları 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Arazi kullanımı/arazi örtüsü riski hesaplamasında doğrulama 
analizinde kullanılmıştır.  

1:25.000 Ölçekli 
dijital vejetasyon 

haritaları 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Bitki örtüsü formasyon özellikleri ve kapalılık verileri yangın riski 
analizinde kullanılmıştır.  

Nüfus veri seti Türkiye İstatistik 
Kurumu 

Nüfus değişimi riski analizinde kullanılmıştır.  

 

Yöntem 

Birden fazla kriterin ele alınması ve bu kriterler arasındaki etkileşim, karar vermeyi güçleştiren bir 
durumdur. Özellikle çevresel sistemlerin karmaşık ilişkisinin karar analizi sürecinde farklı yaklaşımların 
ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir (Malczewski, 2006). Ekolojik risk, birçok faktörün iç içe 
olduğu çok boyutlu bir kavramdır. Her bir doğal veya beşeri faktör kendi iç dinamiğine sahiptir. Ayrıca bu 
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faktörler bir ekosistem dinamiği içerisinde, birbirleriyle bağlantılı fonksiyonlara sahiptir. Bu nedenle 
ekolojik risk analizinin yapılması için riski temsil eden değişkenlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
Araştırmada ele alınan faktörler Bakırçay Havzası’nın doğal ve kültürel dinamikleri kapsamında literatür 
araştırmaları ve arazi gözlemleri ile belirlenmiştir. Buna göre kullanılan risk faktörleri arazi 
kullanımı/örtüsü değişimi riski (1), toprak kaybı riski (2), meteorolojik kuraklık riski (3), nüfus değişimi 
riski (4) ve yangın riski (5)'tir. Her bir risk kendi içinde en çok kullanılan modeller tercih edilerek analiz 
edilmiştir. 

Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimi Riski.  

Arazi kullanımı/örtüsü değişimi LANDSAT uydu görüntüleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle,  
her bir görüntü için 120 kontrol noktası (ground control point) ve alana ait topografya haritaları 
kullanılarak elde edilen lokasyon bilgileri ile koordinat düzeltilmesi (rektifikasyon) gerçekleştirilmiştir. 
Bu işlem sırasında 21.07.2013 tarihli görüntü, temel görüntü olarak kullanılmıştır. Kullanılan üç 
görüntünün de yaklaşık ortalama karekök hatası (root mean square error) bir pikselden az tutulmuştur. 
Düzeltmesi yapılan LANDSAT görüntülerinden çalışma alanı elde edilirken sınıflandırma hatalarını 
önlemek için havza sınırına 1000 m tampon alan eklenmiştir. Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında 
“Hybrid supervised-unsupervised classification” yöntemi kullanılmıştır (Crews-Meyer, 2002). Bu yöntem 
çerçevesinde uydu görüntüleri öncelikle denetlenmemiş (unsupervised- ISODATA) yöntemle 
sınıflandırılmıştır (255 sınıf).  Daha sonra transformed divergence dikkate alınarak yansıma değerleri 
analiz edilmiş ve sınıf sayısı yaklaşık 60’a indirilmiştir. Bir sonraki aşamada denetlenmemiş sınıflandırma 
yöntemiyle elde edilen 60 sınıfa ait yansıma değerleri kullanılarak, denetlenmiş sınıflandırma yapılmıştır. 
En son sınıflar: Su Yüzeyleri (1),  Orman Alanları (2),  Mera-Çalı Alanları (3), Ekili-Dikili Araziler (4), 
Beşeri Yapılar (5), Çıplak Taş ila Toprak Yüzeyleri (6) ve Maden Sahaları (7) olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada sınıfların doğruluk değerlendirmesi hata metrikleri oluşturularak yapılmıştır (Congalton ve 
Green, 2009). Sonuç itibariyle elde edilen 1985 ve 2013 yılları için Kappa katsayıları  sırasıyla 0,98, 0,91, 
0,56, 0,82, 0,95, 0,48, 0,94; overall Kappa katsayısı ise 0,72 olarak bulunmuş ve bu literatür 
değerlendirmesine göre geçerli bir değerdir (Congalton ve Green, 2009). Yıllar arasındaki değişim “-den -
e” (from to) analizi yardımıyla tespit edilmiştir. Analizde 1985–2013 yıllarına ait haritalar karşılaştırılmış; 
sonuç olarak hücreden hücreye değişim ortaya konulmuştur. 

Toprak Kaybı Riski 

Toprak kaybının tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre çalışabilmesi (Yitayew, 
Pokrzywka ve Renard, 1999), büyük ve küçük ölçeklerde kullanılabilmesi (Lim vd., 2005) ve en çok tercih 
edilen modellerden biri olması (Tiwari, Risse ve Nearing 2000; Tağıl, 2007) nedeniyle Revised Universal 
Soil Loss Equation (RUSLE) yöntemi tercih edilmiştir. Model, ortalama erozyon tahmini sürecinde altı 
faktörü dikkate almakta ve bunlar aşağıda verilen formül ile hesaplanmaktadır (Renard, Laflen, Foster ve 
McCool, 1994): 

A = R * K * L * S * C * P 

Formülde dikkate alınan parametreler: 

A: Ortalama yıllık toprak kaybı (ton/hektar/yıl), R: Yağış aşındırma faktörü, K: Toprak erozyon 
duyarlılığı faktörü,  L: Eğim uzunluğu faktörü, S: Eğim dikliği faktörü, C: Arazi örtüsü ve kullanımı faktörü, 
P: Erozyon kontrol faktörüdür. 

R faktörü. RUSLE modeli, diğer faktörler sabit olduğunda, alandaki toprak kayıplarının doğrudan yağış 
parametresine orantılı olduğunu kabul etmektedir. Bu araştırmada R faktörü Arnoldus (1977) tarafından 
geliştirilen formül kullanılmıştır. 

K faktörü. Toprağın yapısal özelliklerini temel alarak erozyona duyarlılık potansiyelinin RUSLE 
standart grafiği (Wischmeier ve Smith, 1978) kullanılarak hesaplanmasıyla elde edilmektedir (Renard vd., 
1994). Bu grafik beş basit toprak parametresinden yararlanarak K değerinin bulunmasını sağlamaktadır. 
Bu toprak parametreleri; a) silt+çok ince kum (%) b) kum (%) c) organik madde (%) d) strüktür ve e) 
geçirgenliktir (Wischmeier ve Smith, 1978). Buna göre çalışmada, havza içerisindeki toprak tiplerinde 
gözlemlenen değişikliklere, eğim ve yükselti şartlarına bağlı olarak 108 nokta belirlenerek, 0-30 cm 
derinlikten toprak numuneleri alınmıştır. Alınan örneklerin organik madde ve tane boyu analizleri, Tariş 
Ar-Ge Müdürlüğü’ne ait toprak-bitki-su analiz laboratuvarında yapılmıştır. 

LS faktörü. Eğim uzunluğunu ve dikliğini ifade etmektedir.  Çalışmada LS faktörü DEM kullanılarak 
hesaplanmıştır. Denklemin CBS ortamında hesaplanması aşağıda verilen formül ile gerçekleştirilmiştir 
(Moore ve Burch, 1986).  



                  

 

703 
 

LS=Power("Fac" * R / 22.1,0.4) * Power(Sin("E" * 0.1745) / 0.9,1.4) * 1.4    

Burada; LS: Eğim uzunluğu ve dikliği faktörü, Fac: Akım Yığılımı, R: Harita Çözünürlüğü, E: Eğim 

C faktörü. Erozyonun, kontrolün gerçekleştirildiği yüzey koşullarını yansıtması bakımından RUSLE 
modeli içerisindeki en önemli değişken olarak nitelendirilmektedir (Toy, Foster ve Renard 1999). 
Araştırmada C faktörünün tespitinde 2013 yılı uydu görüntüsünden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. 
Buna göre su yüzeyleri, ormanlık alanlar, mera ve çalılık alanlar, ekili ve dikili sahalar, beşeri alanlar, 
çıplak toprak ve taş yüzeyleri ve maden sahalarına ait C faktör değerleri sırasıyla, .000,  .002,  .007,  .300,  
.002,  .500, 1.000 şeklinde belirlenmiştir (Toy vd.,1999; Lee ve Lee, 2006; Panagos vd., 2015). 

P faktörü. Erozyon kontrolüne ve önlenmesine yönelik bir çalışmanın mevcudiyetine bağlı olarak 
belirlenen değerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı bu faktörün hesaplanamadığı durumlarda P faktörü, 1 
değerini almaktadır (Renard vd., 1994). Çalışmada P faktörünün çalışma alanı için belirlenmesinin 
güçlüğünden dolayı faktör değeri 1 olarak kabul edilmiştir. 

Meteorolojik Kuraklık Riski 

Bu araştırmada Bakırçay Havzası’nda kuraklık riskinin tespiti analizi Standart Yağış İndeksi (SPI) ile 
gerçekleştirilmiştir. SPI, hızlı ve pratik hesaplama olanağına sahip olması ve bununla birlikte sunduğu 
etkili sonuçlar ile araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir (Türkeş, Koç ve Sarış, 2007; Karabulut, 
2015).  

İklim verileri gibi nokta temelli değerlere sahip olan doğal süreçlere ait verilere, mekânsal sürekliliği 
yansıtması istenilen durumlarda, jeoistatistiksel ve matematiksel modeller uygulanmaktadır (Stein, 1999; 
Li ve Heap, 2008).  Araştırmada klimatik verilerin mekânsal sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ters 
Ağırlıklı Mesafe Yöntemi (IDW) yöntemi kullanılmıştır (Hartkamp, De Beurs, Stein ve White, 1999). 

Nüfus Değişimi Riski 

Nüfus ile ekolojik unsurlar arasında çok boyutlu bir ilişki olması nedeniyle, meydana gelen bu etkinin, 
niceliksel olarak ortaya konulması güçtür. Ancak aralarındaki pozitif korelasyon ilişkisi göz önüne 
alındığında, nüfus değişiminin tespiti, ekolojik unsurlar üzerine olan riskin niceliksel tespiti  için bir ölçüt 
konumundadır (Erdoğan, 2012). İnsanların mekânsal etkisi "yakınlık ve yoğunluk" ile ilişkilidir. Yoğun 
nüfuslu sahaların bulunduğu alanlarda mekânsal ilişki daha geniş alanlara yayılacağından, ekolojik 
unsurlar üzerindeki baskı, buna paralel olarak artacaktır. Araştırma sahasında nüfusun ekolojik unsurlar 
üzerindeki baskısını hangi boyutta ve sahanın nerelerinde daha fazla olduğunu niceliksel olarak tespit 
etmek amacıyla, 1985 ve 2013 yıllarına ait nüfus verileri kullanılmıştır. Sahada yer alan kent merkezleri 
yanı sıra diğer tüm mahallelere ait nüfus verileri ayrı ayrı ele alınmıştır. Burada amaç nüfus verisinin kent 
merkezlerinde yoğunlaşmasını engelleyip, tüm havzayı alansal olarak doğru yansıtmasını sağlamaktır. 
Nüfus değerlerinin mekânsal sürekliliği yansıtması amacıyla IDW yöntemi kullanılmıştır. 

Yangın Riski 

Bu çalışmada Prasad, Eaturu ve Badarinath, (2009) ve Erdoğan (2012) tarafından geliştirilen 
yöntemler dikkate alınarak, Bakırçay Havzası’nda yangın riski üzerine etkili faktörler belirlenmiştir. 
Aşağıda verilen formül yardımıyla Bakırçay Havzası’nda yangın risk analizi gerçekleştirilmiştir:  

YR= 8* BöT+5* (BöK+YoM+YeM)+3*(Y+E+Bk+TNİ+GN+OY)          

YR – Yangın riski, BöT - Bitki Örtüsü Türü, BöK- Bitki Örtüsü Kapalılığı, YoM- Yollara Mesafe, YeM- 
Yerleşmelere Mesafe, Y-Yükselti, E-Eğim, Bk-Bakı, TNİ- Topografik Nemlilik İndeksi, GN- Güneşlenme, OY-
Ortalama Yağış 

Bakırçay Havzası’nda yangın riski analizinde kullanılan değişkenlerin risk değerleri ve kriter ağırlıkları 
ise Tablo 2'de verilmiştir. 
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Tablo 2  

Bakırçay Havzası’nda yangın riski analizinde kullanılan değişkenlerin risk değerleri ve kriter ağırlıkları 

Değişken Adı Değişken Değerleri Risk Durumu Risk Değeri Kriter 
Ağırlığı 

Bitki Örtüsü Türü 
(BöT) 

Diğer En Az Riskli 1  
Tarım Az Riskli 2 8 

 Meşe-Sedir Riskli 3  
 Karaçam-Meşe-Ot Yüksek Riskli 4  
 Kızılçam-Fıstıkçamı En Yüksek Riskli 5  
Bitki Örtüsü Kapalılığı 
(BöK) (%)  

0-10 En Az Riskli 1  
11-40 Riskli 3 5 

 41-70 Yüksek Riskli 4  
 >70 En Yüksek Riskli 5  

Yükselti (Y) (m) 0-200 Az Riskli 2  
 201-400 En Yüksek Riskli 5  
 401-600 Yüksek Riskli 4 3 
 601-800 Riskli 3  
 801-1212 En Az Riskli 1  
Eğim (E) (o) 0-5 En Az Riskli 1  
 5,01-10 Az Riskli 2 3 
 10,01-20 Riskli 3  
 20,01-30 Yüksek Riskli 4  
 >30 En Yüksek Riskli 5  
Bakı (Bk) Düz En Az Riskli 1  
 Kuzey Az Riskli 2  
 Doğu Riskli 3 3 
 Batı Yüksek Riskli 4  
 Güney En Yüksek Riskli 5  
Topografik Nemlilik 
İndeksi (TNİ) 

12,01-23 En Az Riskli 1  
10,01-12 Az Riskli 2 3 

 7,01-10 Riskli 3  
 5,01-7 Yüksek Riskli 4  
 3-5 En Yüksek Riskli 5  

Güneşlenme (GN) 
(kW/m2) 

417,11-475 En Az Riskli 1  
476-550 Az Riskli 2  
551-625 Riskli 3 3 

 626-700 Yüksek Riskli 4  
 701-805 En Yüksek Riskli 5  
Ortalama Yağış (OY) 
(mm) 

31,01  - 33,1 En Az Riskli 1  
30,01 – 31 Az Riskli 2  
29,01 - 30 Riskli 3 3 

 28,01 – 29 Yüksek Riskli 4  
 26,2 – 28 En Yüksek Riskli 5  

Yollara Mesafe (YoU) 
(m) 

>400 En Az Riskli 1  
301-400 Az Riskli 2  

 201-300 Riskli 3 5 
 101-200 Yüksek Riskli 4  
 0-100 En Yüksek Riskli 5  
Yerleşmelere Mesafe 
(YeU) (m) 

>2000 En Az Riskli 1  
1501-2000 Az Riskli 2  
1001-1500 Riskli 3 5 

 501-1000 Yüksek Riskli 4  
 0-500m En Yüksek Riskli 5  

Ekolojik Risk Karakterizasyonu Modeli 

Risk karakterizasyonu modelinin ilk adımı parametrelerin risk analizlerinin gerçekleştirilmesidir. 
Burada analiz edilen mekânsal parametreler piksel tabanlı çıktıya sahiptir. Model sürecinde bu raster 
formdaki risk analiz sonuçlarının vektörel forma çevrilmesi ile her bir poligon birimin 1-5 arasındaki risk 
değerini ifade etmesi sağlanmıştır. Böylece bir poligon biriminde bütün değişkenlere ait risk değerlerinin 
birlikte analiz edilebilecek vektör veri yapısı elde edilmiştir. Bu yapı, benzer özellikteki birim poligonların 
birleştirilmesine olanak tanıdığından, araştırma sahasının risk analizi holistik yaklaşım ile ortaya 
konulmaktadır. Bu aşamada, "spatial join" işlemi ile aynı konumdaki risk parametreleri birleştirilmiştir. 
Değişkenlerin birleştirilmesi sonucunda çıkan risk karakter tiplerinin sembolik ifadesi arazi 
kullanımı/örtüsü değişimi riski, toprak kaybı riski, meteorolojik kuraklık riski, nüfus değişimi ve yangın 
riski sıralamasıyla yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle örneğin risk karakter tipleri anahtarına göre 34255 sayısı 
ile ifade edilen birimin açılımı şu şekildedir: “arazi kullanımı/örtüsü değişimi riski orta derecede toprak 
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kaybı yüksek meteorolojik kuraklık riski az, nüfus değişimi riski ve yangın riski ise çok yüksek” riskli 
karakter tipidir.  

Holistik yöntemde elde edilen poligonlar kümeleme analizi ile sınıflandırılmaktadır. Kümeleme analizi 
son yıllarda popüler olan, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biridir. Araştırmada kümeleme 
yöntemlerinden K-means clustering algoritması kullanılmıştır. K-means algoritmasında kullanılan 
matematiksel yöntem her bir sınıf için merkez belirlenen noktaya uzaklığa göre kümeleri 
oluşturulmaktadır. Buna göre kategorizasyon sürecinde elde edilen risk grupları beş küme içerisinde 
değerlendirilmiştir. Böylece risk karekter kümeleri oluşturulmuştur. 

Bulgular 

Bakırçay Havzası’nda Risk parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Bakırçay Havzası’nda arazi kullanımı ve örtüsü riski 1985- 2013 yıllarında arazi kullanımının 
değişimine bağlı olarak belirlenmiştir. Buna gore araştırma sahasında yoğun bitki örtüsünün olduğu 
alanlar ve yakın çevresindeki alanlar ile Soma çevresinde açık maden ocak işletmeciliğinin yapıldığı 
alanların çevresi ormansızlaşmaya bağlı olarak yüksek riskli alanlardır. Bununla birlikte özellikle büyük 
yerleşim merkezlerinin çevresinde konumlanan tarım alanları, beşeri yapılaşmanın baskısı altında olduğu 
için yüksek riskli alanlar olarak tespit edilmiştir.  

Bakırçay Havzası’nda toprak kaybı riski incelendiğinde yüksek eğim değerine sahip ve bitki 
örtüsünden yoksun çıplak toprak ve taş yüzeyleri ile maden sahalarının en yüksek riskli alanlar olduğu 
görülmektedir. En yüksek riskli sahaların (>60 t/ha/yıl) % 86,44’ü açık maden sahalarının bulunduğu 
bölgelerde yer almaktadır. Benzer şekilde yüksek riskli (35-60 t/ha/yıl) sahaların % 55,03 ‘ü çıplak 
toprak ve taş yüzeyleri sınıfına dâhil olan alanlarda yer almaktadır. 

Bakırçay Havzası’nda kuraklık riski incelendiğinde, doğal olarak, yükseltinin etkili olduğu 
görülmektedir. Havza içinde yükselti faktörünün çok fazla olmaması nedeniyle genel olarak kuraklığın risk 
oluşturduğu söylenemez ancak deniz kenarından iç kesimlere gidildikçe kuraklığın etki derecesinin arttığı 
söylenilebilir. Bağıl değerlerde önemli farklılıklar göze çarpmamakla birlikte, yukarı havzanın en düşük 
risk değerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2). 

Bakırçay havasında nüfus değişimi riski 1985-2013 yılları arasındaki nüfus değişimine göre 
yapılmıştır.  Nüfusun genel olarak ilçe merkezine yakın alanlarda yoğunlaştığı ve bu alanlardan 
uzaklaştıkça nüfusun azaldığı görülmektedir (Şekil 2). Çalışma alanın %65'i oldukça düşük nüfus değişim 
riskine sahiptir (Tablo 3). Ancak bölge nüfus açısından göç veren değil, kömür madenciliğinin etkisi ile de 
göç alan poziyondadır. Tabiki nüfus göçünü engelleyen en önemli bir diğer neden ise verimli Bakırçay 
ovasıdır. Bu da özellile ilçe merkezleri ve çevresinde büfusun risk oluşturmasına neden olmaktadır. 

Tablo 3  

Değişkenlerin risk kategorilerine göre oranı (%) 

Risk Kategorisi AKAÖ  Erozyon  Kuraklık  Nüfus  Yangın  

Çok Yüksek Risk 19,2 0,1 36,8 9,7 1,5 
Yüksek Risk 3,1 2,1 16,5 2,3 19,8 
Orta Derecede Risk 1,2 8,4 - 6,9 36,0 
Az Risk 3,5 18,2 27,9 65,2 41,1 
Çok Az Risk 72,9 71,1 18,8 15,7 1,6 

 

Bakırçay Havzası’nda yangın riskinin en yüksek olduğu alanlar, havza tabanını kuzeyden ve güneyden 
çevreleyen yüksek dağlık kütleler üzerinde yer alan ormanlık alanlar olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Söz 
konusu sahalar hem beşeri etkileşimlerle iç içe olmalarından hem de sahip oldukları doğal özelliklerden 
dolayı potansiyel yangın tehlikesinin en yüksek olduğu alanlardır. Bu sahalarda, olası yangın durumunda 
önemli boyutta ekolojik tahribat meydana geleceğinden, ekolojik risk analizinde ön planda tutulması 
gereken alanlar olma özelliğini göstermektedir. Havzanın yaklaşık %22 si yüksek yangın riski altındadır 
(Tablo 3). 
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Ekolojik Risk Karakterizasyonu Modeli 

Beş ekolojik risk değişken kullanılarak yapılan karakter analizi çalışmasında 1337 risk karakter tipi 
belirlenmiştir. Peyzaj karakter tipi haritası 1337 sayıdan oluşan bir lejanda sahip olduğundan makaleye 
konulmamıştır. Holistik yaklaşım ile değerlendirilen karakter analizine bağlı olarak araştırma sahasında 
riskli ve risksiz sahalar tespit edilmiştir (Şekil 3). Buna göre bütün değişkenlerin birlikte “yüksek risk” 
oluşturduğu sahalar riskli olarak değerlendirilmiştir. Havza’nın güneydoğu kesimlerinde yer alan yüksek 
eğimli ve maden sahalarına yakın sahalar ile kuzeybatı kesimde yer alan yüksek eğimli ve ormanlık alanlar 
holistik yaklaşım ile riskli sahalar olarak tespit edilmiştir. Söz konusu alanlar 34150 grid birime yani 
3073,5 hektarlık bir  

 

Şekil 2 Parametrelere Ait Risk Değerlerinin Mekânsal Dağılımı 

alana denk gelmektedir. Bu alanlar, arazi kullanımı/örtüsü değişimi, toprak kaybı, meteorolojik 
kuraklık, nüfus değişimi ve yangın riskinin en yüksek piksel değerlerinin olduğu alanları göstermektedir. 
Bu alanlara havzada müdahalenin gecikmemesi gereken en önemli alanlar olarak dikkate alınabilir. 

 

Şekil 3 Ekolojik Risk Karakterizasyon Modeline Göre Riskli ve Risksiz Sahaların Mekânsal Dağılımı 

Holistik yöntemde elde edilen 1337 farklı risk kombinasyonu K-ortalama algoritması ile istatistiki 
anlamlı 5 küme içerisinde değerlendirilmiştir. Gruplandırma sonuçlarına göre Bakırçay Havzası’nda küme 
1 içerisinde yer alan alanlar araştırma sahasının 2,5%’lik bir bölümünü oluşturmaktadır ve 1337 farklı 
risk grubundan 338 tanesi bu küme içerisinde yer almaktadır. Küme 1 arazi kullanım değişimi, toprak 
kaybının ve meteorolojik kuraklığın şiddetli risk oluşturduğu gurubu temsil etmektedir (Şekil 4).  Küme 2 
ise arazi kullanım değişimi, meteorolojik kuraklık ve nüfus değişim riskinin yüksek olduğu alanları temsil 
etmektedir ve toplam alanın %22,7 sidir. Küme 3 te her ne kadar meteorolojik kuraklık riski yüksek olsa 
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da tüm diğer riskler orta ve altında değer göstermektedir ( %42,8). Küme 4 ise (13,6%) nüfus değişimin 
büyük risk oluşturduğu alandır. Buna meteorolojik kuraklık da eşlik etmektedir.  Küme 5 ise toprak kaybı 
ile birlikte meteorolojik kuraklığın yüksek risk oluşturduğu alanları temsil etmektedir (%18,4). 

 

Şekil 4 K-Ortalama Algoritmasına Göre Elde Edilen Risk Kümeleri 

Karakter analizi, değişkenlerin grid tabanlı yapısı ile mekânsal sorgulamalara, değişkenlerin 
birleştirilmesine ve istatiksel olarak analizler yapmaya imkan tanımaktadır.  Bu özelliği ile daha önceki 
yöntemlerden de farklılık göstermektedir. Böylelikle karar vericilerin ihtiyaçları doğrultusunda veriyi 
kullanabilmektedir. Örnek olarak araştırmada tüm risk değişkenleri öncelikle bağımsız olarak, daha sonra 
aralarındaki mekânsal korelasyon dikkate alınarak analiz edilmiştir. Şekil 5a AKAÖ riskinin riskli, yüksek 
riskli ve çok yüksek riskli olduğu alan kombinasyonu; Şekil 5b ise yangın riskin, riskli, yüksek riskli ve çok 
yüksek riskli olduğu alanlar kombinasyonunu göstermektedir.  Şekil 5c ise hem AKAÖ hem de yangın 
riskin aynı yerde riskli, yüksek riskli ve çok yüksek risk oluşturduğu alanları göstermektedir. Bu 
kombinasyonlar karar vericinin ihtiyacına bağlı olarak farklı şekillerde beş farklı değişen dikkate alınarak 
yapılabilmektedir. Böylece farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan karar vericiler, kendi yetki alanlarına 
bağlı olarak risk modellerini oluşturabilirler. Korelasyon sonuçlarına göre meteorolojik kuraklık riski ile 
nüfus değişimi riski analiz sonuçlarının mekânsal dağılışı (p=0,018) ve yangın riski ile arazi 
kullanımı/örtüsü değişimi riski analiz sonuçlarının mekânsal dağılışı, (p=0,015) %95 güven aralığında 
istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları bu şekilde dikkate alındığında, 
araştırma sahasının yaklaşık 49.500 hektarlık bir bölümü (~550000 piksel) risk altındadır. Bu alanlar 
istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilen faktörlerin risk oluşturduğu bölgelere karşılık gelmektedir. 

Risk alanlarının ile bu alanlarının nasıl özelliğe sahip olduğu ise risk karekter tabloları ile ortaya 
konulabilir. Böylece bu risk bölgelerin karekteristlik özellikleri de karar vericilere ofis ortamında 
tanımlanmasını artırmaktadır. Örnek olarak Şekil 6 risk alanlarına ait karakter tablosunu göstermektedir.  



 

708 
 

 
Şekil 5 Karakter Analizi Sonuçlarına Göre AKAÖ Riski, Yangın Riski ve Her İkisinin En Riskli Olduğu Alanlar 

 

Erozsyon Riski Karakter Tablosu 

Geographic Reference: 

38,141o N - 27,606o E 

 

Risk Category 5 

 

C Factor 1 

R Factor 286,8 

LS Factor 41,7 

K Factor 0,02 

Elevation 914 m 

Slope 52,2o 

 

Şekil 6 Erozyon Riski Yüksek Olan Örnek Bölgeye Ait Risk Karakter Tablosu 
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Sonuç ve Tartışma 

Ekosistemler üzerinde çeşitli faktörler doğrudan ya da dolaylı olarak sistemin işleyişinde değişime 
sebep olmaktadır. Bunlar, iklim değişimi, kirlilik, arazi kullanımı/örtüsü değişimi, istilacı türlerin yayılışı, 
sosyo-ekonomik faktörler, kültürel ve dini faktörler, bilim ve teknoloji, politik faktörler, demografik 
faktörlerdir (Bennett vd., 2005). Çevre planlama ve yönetim çalışmalarının söz konusu bu faktörleri göz 
önünde bulundurarak oluşturulması gerektiği noktasından hareketle, Bakırçay Havzası’nda ekolojik riskin 
tespiti amacıyla doğal ve beşeri risk faktörleri belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Bu, ekosistem yönetimi 
sürecinde mevcut durumun analizi aşamasına karşılık gelmektedir. Bu çalışmada çok kriterli analiz 
teknikleri ile ekolojik risk modeli ve analitik hiyerarşi süreci ile ekolojik risk modeli yeni önerilen 
"Ekolojik Risk Karakterizasyonu" karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 

Kullanılan tüm tekniklerin sonuçları göstermektedir ki Bakırçay Havzası’nda ekolojik unsurlara olan 
en yüksek baskı  bir açık kömür maden kenti olan Soma ve  havzanın en büyük yerleşmesi olan Bergama 
kenti ve aşağı havzada delta alanındadır. Söz konusu alanlarda madencilik faaliyetlerinin ve nüfusun 
doğrudan veya dolaylı olarak ekosistem üzerinde baskı oluşturduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen risk 
karekterizayonu modeli çıktılarının sorgulanabilir, geliştirilebilir ve paydaş ihtiyacına yönelik 
şekillendirilebilir yapısıyla havza yönetim sürecinde daha doğru ve hızlı kararlar alınmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Model tüm parametrelere bağlı olmadan kombinasyonlar üretmesi 
kullanılabilirliğini artırmaktadır. 

Diğer yandan, bu çalışma ile risk karakter analizi değerlendirilerek havzalarda ekolojik riskin 
belirlenmesinde yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu doğrultuda risklerin hangi risk karakter alanlarında 
yoğunlaştığı ve hangi alanların korumada öncelikli olduğu ortaya konulmuştur. Böylece Bakırçay 
havzasında Risk karakter analizi yaklaşımı ile gerçekleştirilecek ekolojik risk planlama ve yönetim 
stratejisinin mekânsal ve sosyo-ekonomik bileşenleri belirlenmiştir. Bu çalışmada risk karakter tipleri bu 
alanın ekolojik risk yönetim plan stratejisi ve Uzun Dönem Gelişme Planları’nda ekolojik veri sağlama 
potansiyeline sahiptir. 
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KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN BİR KIYASLAMASI 
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Özet 

İnsanlar ve organizasyonlar pek çok farklı alanda çeşitli kararlar almak durumundadırlar. Alınan 
kararların bir kısmı gündelik hayat ile alakalıyken bir kısmı ise daha kritik seviyelerde zorlayıcı, dikkat 
gerektiren özel durumlar ile alakalıdır. Alınan kararın önemi arttıkça bu kararın sonuçlarının da önemi o 
doğrultuda artmaktadır. Bu nedenle karar vericiler için bir karar alırken verilerin doğruluğu ve güvenilirliği 
çok önemlidir. Buna ek olarak alınan kararların sonuçları için değerlendirmeye de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Çeşitli karar verme problemleri ile karşılaşan yöneticiler için, bu problemi çözümlemede kullanılacak 
yöntemlerin seçimi ve alternatiflerin değerlendirilerek en doğru sonuca ulaşılması kritik önem taşımaktadır. 
Karar verme işlemi tek bir kriter ile sağlanabiliyorsa klasik karar verme teknikleri kullanılabilmektedir. 
Ancak birden fazla kriterin aynı anda farklı ağırlık puanlarına göre değerlendirilmesi gerektiği durumlarda 
çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV) kullanılmalıdır. ÇKKV, çok sayıda kriterin kullanılması ile bir 
seçenek kümesinin değerlendirilmesi amacıyla tercih yapabilmeyi sağlamaktır.  

Enerji bitkileri yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olup güneş var olduğu sürece temiz enerji kaynağı 
sunmaktadır. Buna paralel olarak bitki yetiştiriciliğinde her türün spesifik birtakım gereksinimleri 
bulunmaktadır. Enerji bitkisi türlerinde, her türün kendi gereksinimlerine en uygun tarımsal ve iklimsel 
özelliklerini bulabileceği en uygun araziyi seçebilmek hem ekonomik açıdan hem de verimliliğin maksimum 
olması yönünden çok önemlidir. Yer seçimi yaparken öncelikle enerji tarımına uygun atıl arazilerin 
belirlenmesi gerekecektir. Atıl araziler içesinde de verimin değişebileceği veya üretim faaliyetlerinin 
ekonomik bakımdan farklılaşabileceği bölgelerin olması muhtemeldir. Bu bölgelerin marjinal fayda ile en 
uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için coğrafi bilgi sistemleri (CBS) karar destek hizmeti verebilecek 
önemli bir araçtır. CBS’nin gelişmiş analiz tekniklerinden faydalanarak pek çok katmanın aynı anda kendi 
ağırlık puanları ile değerlendirilebilmesi mümkün olmaktadır. Burada devreye girecek seçim kriterlerinin 
alacakları ağırlık puanları ise ÇKKV yöntemleri ile belirlenecektir. Bunun için bu çalışmada enerji bitkisi 
yetiştirilecek alanların tespitinde kullanılmak üzere ÇKKV yöntemlerinden olan AHS ve TOPSİS yöntemlerinin 
araştırılması, karşılaştırılması ve yorumlanması sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: AHS, CBS, ÇKKV, Enerji bitkisi, TOPSIS, Yenilenebilir enerji. 

A COMPARISON OF MULTI-CRITERIA DECISION METHODS FOR DETECTING THE AREAS TO 
GROW ENERGY CROPS 

Abstract 

People and organizations have to make decisions in many different areas. Some of the decisions that have 
been taken are related to daily life, and some of them are related to special situations which require more 
attention and compelling at more critical levels. As the importance of the decision that has been taken 
increases, the importance of the results of this decision increases accordingly. Therefore, the accuracy and 
reliability of the data are very important for decision-makers while making a decision. In addition, evaluation 
is needed for the results of the decisions taken. For managers who face various decision-making problems, it 
is critical to choose the methods to be used to solve this problem and to reach the most accurate result by 
evaluating alternatives. If decision-making can be achieved by a single criterion, classical decision-making 
techniques can be used. However, in cases where multiple criteria should be evaluated according to different 
weight scores at the same time, multi-criteria decision-making methods (MCDM) should be used. The MCDM 
is to make choices in order to evaluate a set of options by using a large number of criteria. 

Energy crops are one of the renewable energy sources and provide clean energy sources as long as the sun 
exists. However, each species has specific requirements in plant growing. In energy plant species, it is very 
important to choose the most suitable land where each species can find the most suitable agricultural and 
climatic characteristics for their needs both economically and in terms of maximum productivity. When 
making site selection first, it will be necessary to determine the not suitable land for cultivation but suitable 
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for energy agriculture. It is also possible that there will be areas in non-arable lands where yield may change 
or production activities may differ economically. Geographical information systems (GIS) is an important tool 
to provide decision support services in order to identify these regions in the most appropriate way with 
marginal benefit. By utilizing the advanced analysis techniques of GIS, it is possible to evaluate many layers 
with their own weight scores. The weight scores of the selection criteria to be introduced here will be 
determined by MCDM methods. For this purpose, in this study, research, comparison, and interpretation of 
AHP and TOPSIS methods, which are one of the MCDM methods, will be presented to be used in the 
determination of the areas where energy crops will be grown.  

Keywords: AHP, Energy crops, GIS, MCDM, Renewable energy, TOPSIS. 

Giriş 

Türkiye’de; temiz ve güvenli enerji elde etmek için iddialı hedefler belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmak 
için mevcut araçların optimum kullanımı gereklidir. Enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerjileri 
uygulanabilir enerji kaynaklarına dönüştürmek ve emisyonları azaltmak için çok çeşitli teknolojiler ve 
yöntemler mevcuttur. Bununla birlikte, piyasa koşulları bu hedeflerin tam potansiyellerine ulaşmalarını 
engellemektedir. 

Türkiye’de hali hazırda bulunan 3 biyoetanol tesisinde aktif olarak etanol üretimi yapılmaktadır. 
Hammadde olarak ise şekerpancarı melası, buğday ve mısır kullanılmaktadır. Türkiye mısır ve buğdayı 
yurtdışından ithal etmektedir (Toprak Mahsulleri Ofisi, 2017). Ayrıca bu maddeler doğrudan gıda maddesi 
olarak kullanılabilmektedir. Bu maddelerle yapılacak etanol üretimi ise; Dünya’da yaşanılan kıtlığın önüne 
geçilmesine katkı sağlamayacağı gibi aynı zamanda Türkiye açısından ithal gıda maddesi kaynaklı cari açık 
oluşmasına sebep olacaktır. Gıda maddeleri ile yapılan enerji üretiminin aksine yeni nesil enerji tarımı 
incelendiğinde modern enerji bitkileri ile de oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır (Geren, Kavut ve 
Avcıoğlu, 2011; Soylu, 2012; Yücel vd., 2017). Ayrıca bu bitkilerin toprağa pek çok faydası bulunmaktadır. 
Literatürde enerji üretiminde kullanılabilecek pek çok bitki türünden bahsedilmektedir. Bu bitkilerin 
arasından en uygun türü belirlemek oldukça önemli bir konudur. 

Ülkemizin toprakları tarıma oldukça elverişlidir. Ayrıca coğrafi yapısının özellikleri de dikkate 
alındığında biyokütle hammaddesi üretiminde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Koçar vd., 
2012). Enerji bitkisi yetiştiriciliğinde ise kaliteli tarım alanı veya orman niteliği dışında kalan, sulama 
imkânlarının kısıtlı olduğu, killi veya tuzlu toprakların değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Buna ek 
olarak uzun zamandır kullanılmayan atıl olarak bekletilen tarım alanlarında da enerji tarımının oldukça 
başarılı sonuçlar verebilmesi mümkündür.  

Bitki yetiştiriciliğinde her türün spesifik birtakım gereksinimleri bulunmaktadır. Enerji bitkisi 
türlerinde, her türün kendi gereksinimlerine en uygun tarımsal ve iklimsel özelliklerini bulabileceği en 
uygun araziyi seçebilmek hem ekonomik açıdan hem de verimliliğin maksimum olması yönünden çok 
önemlidir. Yer seçimi yaparken öncelikle enerji tarımına uygun atıl arazilerin belirlenmesi gerekecektir. 
Atıl araziler içesinde de verimin değişebileceği veya üretim faaliyetlerinin ekonomik bakımdan 
farklılaşabileceği bölgelerin olması muhtemeldir.  

Yöntem 

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

İnsanlar ve organizasyonlar pek çok farklı alanda çeşitli kararlar almak durumundadırlar. Alınan 
kararların bir kısmı gündelik hayat ile alakalıyken bir kısmı ise daha kritik seviyelerde zorlayıcı, dikkat 
gerektiren özel durumlar ile alakalıdır. Alınan kararın önemi arttıkça bu kararın sonuçlarının da önemi o 
doğrultuda artmaktadır. Bu nedenle karar vericiler için bir karar alırken verilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği çok önemlidir. Buna ek olarak alınan kararların sonuçları için değerlendirmeye de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çeşitli karar verme problemleri ile karşılaşan yöneticiler için, bu problemi çözümlemede 
kullanılacak yöntemlerin seçimi ve alternatiflerin değerlendirilerek en doğru sonuca ulaşılması kritik 
önem taşımaktadır. Karar verme işlemi tek bir kriter ile sağlanabiliyorsa klasik karar verme teknikleri 
kullanılabilmektedir. Ancak birden fazla kriterin aynı anda farklı ağırlık puanlarına göre değerlendirilmesi 
gerektiği durumlarda çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmalıdır (Karakaşoğlu, 2008; Ulucan, 
2004).  

ÇKKV, bir karar vermenin sonlu ya da sonsuz sayıda seçenekten oluşan bir küme içerisinde en az iki 
kriter kullanılarak yapılan seçim işlemidir (Dyer, Fishburn, Steuer, Wallenius ve Zionts, 1992; Korhonen, 
Moskowitz ve Wallenius, 1992). Diğer bir tanımla ÇKKV, çok sayıda kriterin kullanılması ile bir seçenek 
kümesinin değerlendirilmesi amacıyla tercih yapabilmeyi sağlamaktır (Vansnick, 1986). Bu yöntem karar 
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verme konusunda yardımcı olacak bir takım farklı araçlara ihtiyaç duyulması ile 1960’lı yıllarda 
geliştirilmeye başlanmış bir yöntemdir (Korhonen vd., 1992). ÇKKV karşılaşılan pek çok sorun ve birbiri 
ile çelişen çeşitli kriterler bulunduğunda devreye girerek yol göstermektedir (Stewart, 1992). Böylelikle 
karar vermeyi kolaylaştırarak daha kısa zamanda en yüksek doğrulukla sonuca ulaşmayı sağlamaktadır 
(Ballı, 2005). ÇKKV’ deki amaç: farklı seçenekleri kıyaslamak için farklı verilerin toplanmasıdır. Bu 
yöntemi kullanırken öncelikle bir karar problemi oluşturulur. Bu problemin çözümüne yönelik uygun 
ÇKKV yöntemi seçilir. Hedefi gerçekleştirmeye yönelik ölçütler ve kriterler belirlenir. Öncelikler sıralanır. 
Alternatiflerin değerlendirmesi yapılarak önerilerde bulunulur (Ersöz ve Kabak, 2010; Polat, 2000).  

Tercih kriterlerinin ağırlıklandırılmasında bazen çeşitli sorunlar yaşanabilir. Örneğin; yöneticiler, 
düzenleyiciler ve halk üyelerine, “hava kirliliği sorununda, maliyetler mi yoksa kirletici konsantrasyonlar 
mı daha önemlidir?” diye bir soru yönlendirildiğinde her kesim kendi önceliklerine göre cevap verebilir ve 
bu sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bu nedenle değer değişimlerinin doğru yapılması ve cevabın belirli bir 
özniteliğin ne kadarının başka bir öznitelik değerinden ne kadar değerli olduğu sorusu ile dikkatle ele 
alınması ile analizden elde edilen görüşlerin doğruluğunda büyük ölçüde artış sağlanabilir ve bu 
kararların kötüye kullanılması olasılığı büyük ölçüde azalabilir. Bu doğrultuda Costa, Stewart ve Vansnick 
(1997)’e göre şöyle bir tanımlama yapılabilir: Seçeneklerin performans değerleri ile global performans 
değerinin hesaplanmasına olanak veren yöntemler “biraraya getirme” (aggregation) yöntemleri olarak 
adlandırılmaktadır. Çok kriterli sorunlar için kullanılabilecek yöntemler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Biraraya getirme işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir (Bouyssou, 1986; Bouyssou, Pirlot ve 
Vincke, 1997; Pasche, 1991; Vansnick, 1986). İlki olan “Telafi Edici (Compensatory) Yaklaşım” 
Değer/Fayda Temelli Yöntemler’e özgüdür. Bir diğeri ise “Telafi Etmeye Dayanmayan (Non-
compensatory) Yaklaşım” olarak adlandırılmaktadır ve Diğer (Basit) Yöntemler ile Üstünlük 
Yöntemlerinin çoğunluğuna özgüdür. 

Tablo 2 

Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri (Topcu, 2000) 

Sınıflar Yöntemler 

Değer/Fayda Temelli Yöntemler 

Çok Ölçütlü Değer Teorisi - SMARTS 

Basit Toplamlı Ağırlıklandırma 

Ağırlıklı Çarpım 

TOPSIS 

Analitik Hiyerarşi Süreci 

AHS Puanlama Yöntemi 

Üstünlük Yöntemleri 

 

ELECTRE 

ELECTRE II 

ELECTRE III 

ELECTRE IV 

PROMETHEE 

PROMETHEE II 

Etkileşimli Yöntemler 

PRIAM 

STEM 

Değişken Hedef Yöntemi 

AIM 

VIG 
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Dışbükey Koniler Yöntemi 

Diğer (Basit) Yöntemler 

 

İkili Değiştirme 

Ardışık Sırasal 

Ardışık Yarı Sırasal 

Özelliklerine Göre Eleme 

İyimserlik 

Kötümserlik 

Birleştiren 

Ayıran 

Medyan Sıralama 

Uzaklık Fonksiyonuna Dayalı Atama 

Çoğunluk 

   

Bulgular 

 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) -  Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), 1970’li yıllarda Saaty (1980) tarafından geliştirilen, karar vericilere 
hem nitel hem de nicel faktörleri bir arada değerlendirmeye imkan sağlayan, güçlü ve kullanışlı bir 
yöntemdir (Javadi, 2018; Malczewski ve Rinner, 2015; Topcu, 2000). Bu özelliklerinden dolayı proje 
seçimi, planlama, pazarlama, sağlık gibi daha birçok alanda geniş uygulama alanı bulunmaktadır. AHS’de 
temel olan üç aşama vardır. Bunlar: Hiyerarşi yapısının oluşturulması, üstünlüklerin belirlenmesi ile 
mantıksal ve sayısal tutarlılık prensipleridir. Hiyerarşide tüm kriterler birbirleri ile bağlantılıdır. Bir 
faktörde olan değişimin diğer faktörleri nasıl etkilediği kolayca görülebilmektedir. Hiyerarşi kurulması ile 
karışık problemler daha etkin bir şekilde çözümlenebilir. AHS modelindeki hiyerarşi yapısı en üstte bir 
amaç olmak üzere, kriterler, alt-kriterler ve seçeneklerden oluşmaktadır (Şekil 2) (Ömürbek, Helvacıoğlu 
ve Üstündağ, 2013).   

 

Şekil 7.  AHS Modeli Hiyerarşi Yapısı 

ÇKKV’ deki en temel problem bir çok kriterin aynı anda değerlendirilmesinin, her kriter açısından 
irdelenerek her bir kritere ait ağırlık, üstünlük ve önem derecelerinin belirlenmesidir. AHS bunu 
oluşturulan hiyerarşi yapısı ile etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Öncelikle sorun hiyerarşik bir 
modele dönüştürülür. Sonrasında bu yapının kendi içerisindeki göreli üstünlükleri hesaplanır. Kriter ya da 
alt kriterler, anlamlı şekilde derecelendirilerek puanları belirlenir. Seçeneklerin sayısına bakılmaksızın 
puan aralıklarına göre toplam puanları hesaplanarak kullanım amacına göre sıralanması mümkündür 
(Saaty, 1980).  

AHS’de numerik değerler anlamlı bilgiyi oluşturur ve yorumlamayı sağlamaktadır. AHS’de oluşturulan 
matrisler nümerik değerler içermektedir. Bu matrisler hiyerarşi yapısında “kriter önemleri” ne göre 
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doldurulmaktadırlar. Böylelikle anlamlı bilgi elde edilmiş olmaktadır. Oluşturulan matrislerde uzman 
görüşlerinden yararlanılarak “ikili karşılaştırmalar yapılmaktadır. Matrislerde yer alan değerler 
geometrik ortalamaya tabi tutularak, kriterlerin ağırlıkları hesaplanmaktadır. Bu karşılaştırmanın 
yapılabilmesi için gerekli nümerik değerler Tablo 3’de yer almaktadır. 

 

 Tablo 3 

AHS Matrisinde Kullanılan Nümerik Değerler ve Anlamları (Saaty, 2008) 

Önem Derecesi Anlamı Açıklaması 

1 Eşit Derecede Önemli İki kriter de eşit önemdedir. 

3 Orta Derecede Önemli 
Bir kriter diğerine göre biraz daha fazla 

önemlidir. 

5 Kuvvetli Derecede Önemli Bir kriter diğerine göre oldukça fazla önemlidir. 

7 Çok Kuvvetli Derecede Önemli Bir kriter diğerine göre çok fazla önemlidir. 

9 Mutlak Derecede Önemli 
Bir kriter diğerine göre son derece (ekstrem ) 

önemlidir. 

2,4,6,8 Ara değerler 
Uzlaşma gerektiğinde kullanılabilir - iki ardışık 

yargı arasındaki değerler 

Karşılıklı Değerler 
i, j ile karşılaştırılırken bir değer x atanmış ise; j, i ile karşılaştırılırken atanacak 

değer 1/x olmalıdır. 

 

Bir AHS matrisi hesaplanırken kriterlerin i ve j, matris boyutunun ise n ile gösterilmesi durumunda; 
wi/wj terimi, sonuca ulaşabilmek için i kriterinin j kriterinden ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Kriterlerin göreli önemlerinin bulunmasının ardından matrisin tutarlılığı hesaplanmalıdır. Bir 
karşılaştırma matrisinin tutarlı olabilmesi için, en büyük öz değerinin (λmax) matris boyutuna (n) eşit 
olması gerekmektedir. λmax’ı hesaplamak için öncelikle matris normalizesi yapılmalıdır.  Karşılaştırma 
matrisindeki her sütuna ait elemanların, sütunun toplam değerine bölünmesi ile matris normalizesi elde 
edilmektedir. Sonrasında öncelikler vektörünün hesaplanması gerekmektedir ve bunun için ise her satırın 
ortalaması alınmaktadır. Daha sonra öncelikler vektörü ile karşılaştırma matrisi çarpılarak "Tüm 
Öncelikler Matrisi" hesaplanmalıdır. Sonrasında ise elde edilen matris elemanları öncelikler vektörü 
elemanlarına bölünür. λmax'ı hesaplayabilmek için bu değerlerin ortalaması bulunur. Bu ortalama λmax' ı 
vermektedir (Timor, 2011).  

Çalışmanın devamında tutarlılık oranı hesaplanmalıdır. Tutarlılık oranını λmax ile hesaplamak 
mümkündür. Tutarlık oranını hesaplanması ile oluşturulan hiyerarşinin ve dahası tüm çalışmanın tutarlık 
derecesi hesaplanmış olur. Tutarlık oranı ile elde edilen bu değer, karar vericinin ikili karşılaştırmada 
yaptığı olası yanlışlığı saptamaya ve gereken düzenlemeleri yapmaya olanak sağlar. Tutarlılık oranının 
kabul edilebilirlik üst sınırı 0,10’dur. Elde edilen tutar bu değerin üzerinde çıkarsa çalışma tekrar 
irdelenmeli ve düzeltilmelidir.  

Tutarlık oranını hesaplanabilmesi için ilk olarak tutarlık indeksi (CI) hesaplanmaktadır: 

CI=( λmax-n) / (n-1)  

Buradan yola çıkarak tutarlık oranı (CR) ise şu şekilde hesaplanmaktadır:  

CR=CI/RI  
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RI: rastgele değer indeksini temsil etmektedir. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları’nda 1–9 arasında 
rasgele değerler verilerek oluşturulan çeşitli boyuttaki matrislerin (1–15 boyutlu) tutarlılık indeksleri 
hesaplanmıştır ve Tablo 4’de gösterilmiştir. CR’nin hesaplanabilmesi için rastgele değer indeksi 
tablosundan (Tablo 4) uygun değer seçilerek işlemler yapılır. 

 

Tablo 4 

Rassal indeks 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

Eğer bulunan tutarlık oranı 0,10'dan küçükse yapılan karar verme işlemi tutarlıdır. Amaca uygun bir 
şekilde karar uygulanır (Uzun ve Kazan, 2016). 

 

TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

İdeal çözümle benzerlik sırasına göre sipariş tercihi tekniği (TOPSIS) yöntemi seçilen alternatifin ideal 
çözümden en kısa ve negatif ideal çözümden en uzak mesafeye sahip olması gerektiği kavramına 
dayanarak geliştirilmiştir (Kwangsun Yoon, 1981; K Yoon ve Hwang, 1981). TOPSİS, içeriği rasyonel olan 
kolay anlaşılır bir ÇKKV yöntemidir (Shyur, 2006; Wang ve Elhag, 2006). Bu süreçte kriterlerin önem 
ağırlıkları ile değerleri sayısal olarak ifade edilmektedir (Ecer, 2007). Bu yöntem ideal çözüme en yakın 
olan alternatifi öne çıkartmaktadır. En ideal çözüme ulaşmak için, hem pozitif ideal çözüme olan uzaklık 
hem de negatif ideal çözüme olan uzaklık dikkate alınmalıdır. Sonrasında ise bu uzaklıklar sayesinde elde 
edilen yakınlık katsayıları kullanılarak sıralama yapılmaktadır (Janko ve Bernroider, 2005). 

TOPSIS, karar matrisindeki her bir özelliğin, sürekli olarak artan ya da monoton olarak azalan fayda 
gerektirdiğini varsayar. Başka bir deyişle, nitelik sonuçları büyüdükçe, "fayda" kriterleri tercihi ne kadar 
büyükse "maliyet" kriterleri tercihi o kadar az olur. Ayrıca, sayısal olmayan bir şekilde ifade edilen 
herhangi bir sonuç uygun ölçeklendirme tekniği ile ölçülmelidir. Tüm kriterlerin eşit öneme sahip olduğu 
kabul edilemediğinden, yöntem karar vericiden bir dizi ağırlık almaktadır. 

TOPSİS yöntemi şu adımlardan oluşmaktadır (Opricovic ve Tzeng, 2003): 

• Normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur. Bu matrisin satır elemanları kriterleri, sütun 
elemanları ise karar vermede kullanılan değerlendirme faktörlerinden oluşmaktadır. Şekil 8’de; m 
alternatife sahip n kriterli bir karar matrisi örneği bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 8. Karar Matrisi Örneği 

 

• Ağırlıklandırılmış karar matrisi oluşturulur. 
• Pozitif ideal ve negatif ideal çözüm belirlenir. 
• Öklit uzaklığı yardımıyla her bir alternatifin pozitif ideal ve negatif idealden uzaklıkları hesaplanır 

(Şekil 9). Burada J fayda kriterini, J' ise maliyet kriterini belirtmektedir. Bu durumda A* en çok tercih 
edilen alternatifi, A- ise en az tercih edilen alternatifi göstermektedir. 

 

 

Şekil 9. Pozitif ve Negatif İdealden Uzaklığın Hesaplanması 
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• İdeal çözüme olan yakınlık hesaplanır.  
o Bu işlem yapılırken öncelikle Euclidian Uzaklık fonksiyonundan yararlanılır. Bu işlem sonucu elde 

edilen karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım (𝑆𝑖∗) ve Negatif İdeal Ayırım (𝑆𝑖−) ölçüsü 
olarak adlandırılır. Burada hesaplanacak (𝑆𝑖∗) ve (𝑆𝑖−) sayısı alternatif sayısı kadar olacaktır (Şekil 10).  

o Her bir alternatifin ideal çözüme göreli yakınlığının (𝐶𝑖∗) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal 
ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt negatif ideal ayırım ölçüsünün toplam ayırım 
ölçüsü içindeki payıdır (Şekil 11). 

 

 

Şekil 10. Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

 

 

Şekil 11. İdeal Çözüme Göre Göreli Önceliğin Hesaplanması 

• Tercihler sıraya konulur. 
AHS ve TOPSİS Karar Verme Yöntemlerinin Kıyaslamasına Yönelik Literatür  

Durmuş ve Tayyar (2017) tarafından yapılan çalışmada AHP ve TOPSİS yöntemlerinin yanı sıra Max 
100 ve SWARA yöntemleri birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda kriter 
ağırlıklandırma yöntemlerinde Max100 ve SWARA yöntemlerinin İkili karşılaştırma yöntemine göre, 
ÇKKV yöntemlerin de ise AHP’nin TOPSIS’e göre karar vericinin görüşlerine daha yakın sonuçlar verdiği 
görülmüştür. Uludağ ve Doğan (2016) AHS ve TOPSIS, Bulanık AHS ve TOPSIS, AHS ve VIKOR ile Bulanık 
AHS+VIKOR yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, karar kriterlerinin ağırlıklarının AHS ya da 
Bulanık AHS’de elde edilmiş olmasının TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle ulaşılan nihai karar üzerinde bir 
değişikliğe neden olmadığını göstermiştir. Urfalıoğlu ve Genç (2013) çalışmalarında ELECTRE, TOPSIS ve 
PROMETHEE yöntemleri sonucunda elde edilen genel trendlerin aynı olduğuna değinmişlerdir. Uzun ve 
Kazan (2016) AHP, TOPSIS ve PROMETHEE yöntemlerini karşılaştırmış, bulunan sıralama sonuçlarının 
birbirlerine büyük oranda benzerlik gösterdiğini belirmişlerdir. Supçiller ve Çapraz (2011) AHP ile 
bütünleşmiş PROMETHEE veya ELECTRE gibi diğer çok kriterli karar verme yöntemleri ve işletmeler için 
en iyi tedarikçinin seçilmesinde kullanılabileceğini ve elde edilen sonuçların karşılaştırılabileceğini 
savunmaktadırlar. Alp ve Engin (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada TOPSIS ve AHP 
yöntemleriyle gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen sonuçlar incelendiğinde kaza nedenlerinin 
sonuçları üzerindeki etkilerinin önemli kabul edilebilecek farklılık göstermediği her iki yöntem tarafından 
da ortaya konulmuştur. Samut (2014) AHP ve TOPSIS yöntemlerinin entegre edildiği, iki aşamalı çok 
kriterli bir karar verme yöntemi kullanılmışlardır. Koyuncu ve Özcan (2014) AHP ve TOPSIS yöntemleri 
karşılaştırılmış ve buna göre en az sapmayı gösteren yöntemin AHP olarak belirlenmiş olmasından dolayı, 
işletme için bu ölçütler ve alternatifler altında AHP yönteminin daha etkili olacağı görüsü savunulmuştur. 
Mercan, Yılmaz, Sezgin ve Ünal (2017) Coğrafi verileri kullanan ÇKKV işlemlerinin CBS ile 
bütünleştirilerek uygulandığında, özellikle tarımsal işletmeler için uygun yer seçimi gibi mekânsal karar 
problemlerinde uygun çözümler elde etme olanağı sunduğunu belirtmişlerdir. 
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Sonuç ve Tartışma 

Karar verme sürecinde kişisel yargıya dayalı parametrelerin belirlenmesi hiçbir zaman kesinlik 
taşımaz. Çünkü bazı durumlarda belirsizlikler ve bilgi eksiklikleri bulunabilir. Aynı zamanda karar 
vericiler süreç sırasında veya sonucunda yeni edinilen bilgiler ile parametre değerlerini değiştirmek 
isteyebilirler. ÇKKV’ deki en temel özellik bir çok kriterin aynı anda değerlendirilmesinin, her kriter 
açısından irdelenerek her bir kritere ait ağırlık, üstünlük ve önem derecelerinin belirlenebilmesidir. AHS 
bunu oluşturulan hiyerarşi yapısı ile etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. TOPSIS ise karar 
matrisindeki her bir özelliğin, sürekli olarak artan ya da monoton olarak azalan fayda gerektirdiğini 
varsayar. Ancak uygulanabilirlik açısından içerisinde AHS kullanılmasını gerektirmektedir.  

AHP ve TOPSIS iki farklı ÇKKV yöntemidir. AHP’de bir defada 2 değişken alınarak kriterleri 
karşılaştırma matrisi olarak adlandırılan matriste tek tek karşılaştırılmaktadır. Matris sayısı ise kriter 
yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu da işlem sayısı bakımından daha fazla zaman ayırmak gerektiği 
anlamına gelmektedir. TOPSİS yönteminde ise, tüm faktörler alternatif olarak bir seferde karar matrisinde 
puanlanabilmektedir. Karar matrisinden en iyi alternatif hesaplanabildiği için hesaplama kısmı bu 
yöntemde azalmaktadır. Ancak TOPSIS veya diğer MCDM yöntemlerinde karşılaşılan temel bir sorun 
bulunmaktadır. Bu sorun kriterlerin ağırlığının hesaplanmasıdır. Bu problem, AHS, çapraz entropi, bulanık 
tercih programlama vb. gibi çeşitli yollarla ele alınmaktadır. Yani TOPSİS yönteminde kriter 
ağırlıklandırma yapılabilmesi için AHS veya bir diğer yönteme daha ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde karar kriterlerinin ağırlıklarının AHS ya da TOPSIS yöntemlerinden 
biriyle elde edilmiş olmasının ulaşılan nihai karar üzerinde bir değişikliğe neden olmadığını 
göstermektedir. Bu durumda çalışmanın içeriğine göre en uygun yöntemin seçilmesi önerilmektedir. 
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YEŞİL BİNA UYGULAMASI: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE BİNASI 
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                                                                                                           Özet 

 Yeşil binalar, tüm yaşam çemberinin ve bireylerin sağlığı açısından olumsuz etkilerini azaltmayı 
amaçlayan yapı türüdür. Çevreye duyarlı yapılar ve yönetilebilir enerji kullanımını sağlayabilen yeşil binalar 
son yıllarda artış göstermektedir. İnşaat sektöründe çevreye duyarlı, sürdürülebilir yapılar büyük önem 
kazanmıştır. Kent gelişiminde sürdürülebilir yeşil binalar, çevreye duyarlı, ekolojik ve enerji tasarrufu 
sağlayabilen yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Son yıllarda çevre dostu yapıların oluşmasının temel 
hedefi, gelecekteki nesillerin çevreye duyarlı ve yaşam döngüsüne uygun yapılar ortaya çıkartmaktır. 

Yapı sektörü, çevrenin yaşam döngüsünü etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Yapı inşaatı sürecinde 
doğal kaynakların ve enerjinin kullanılması sonucu çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple 
sürdürülebilirlik tanımı yapı sektörüne fayda sağlamıştır. Sürdürülebilirlik; kaynak araştırmasında daimi 
olma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Ekoloji bilimindeki tanımı ise, biyolojik sistemlerin çeşitliliğini ve 
devamlı üreten sistem olarak belirtilmiştir. Sürdürülebilirlik tanımı ile beraber oluşturulan projenin çevre 
dostu olması, hesaplı olması ve enerjiyi ekonomik olarak kullanarak yeşil bina kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Yapı tasarımında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olması için doğal kaynakları kullanması, enerji 
tüketiminin ekonomik olması ve geri dönüşüm sağlayan malzemelerle desteklemesi gerekmektedir.  

Ekolojik, çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayabilen yeşil binalar sertifikalandırılarak kimlik 
oluşturulmaktadır. Yeşil binaların çevresel etkilerini analiz etmek ve sınıflandırmak için sertifika yöntemleri 
geliştirilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de en fazla yeşil bina analiz sertifikasyon sistemlerinden biri olan LEED 
sistemi kullanılmaktadır. LEED Sertifika sistemi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1993 senesinde Amerika 
Yeşil Bina Konseyi  (USGBC) tarafından yeşil bina uygulamaları sisteminin oluşturması amacıyla 
kurulmuştur. Türkçe kaynaklarda LEED sertifikasyon sistemi “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” 
olarak tanımlanmaktadır. LEED sertifikasyonunda belirtilen kriterleri sağlayarak, yapının çevre etkilerini 
azaltılmasını sağlamaktadır. 

Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden biri olan LEED V4 sertifika sistemi ayrıntılı şekilde incelenmiş ve 
tasarım sürecinde önemli olan koşullar, krediler ve puan bilgileri verilmiştir. LEED V4 sertifika sistemi 
toplam 110 puandan oluşmaktadır. LEED sertifika türleri: 

1. LEED Sertifikası (Certified) – 40-49 puan 
2. LEED Gümüş Sertifikası (Silver) – 50-59 puan 
3. LEED Altın Sertifikası (Gold) – 60-79 puan 
4. LEED Platin Sertifikası (Platinium) – 80+ puan 

Proje çalışmasında Yeditepe Üniversitesi AR-GE Binası’nın Yeşil Bina uygulama örneği ele alınmıştır. Proje 
İstanbul'un Anadolu yakasında Teknopark bölgesinde yer almaktadır. Uygulama örneği LEED V4 
sertifikasyon sistemine göre ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir.LEED V4 sertifikası; bütünleşik süreç, konum 
ve ulaşım, sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekan yaşam 
kalitesi, yenilik ve tasarım, bölgesel öncelik gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.Yeditepe Üniversitesi AR-GE 
Binası projesi Amerika Yeşil Binalar (USGBC) tarafından verilen LEED V4 sertifikasının altın seviyesini 
almaya aday bir projedir. LEED V4 sertifika sisteminde bütünleşik süreç kategorisinden 1 puan, yer ve ulaşım 
kategorisinde 9 puan, sürdürülebilirlik kategorisinde 6 puan, su verimliliği kategorisinden 9 puan, enerji ve 
atmosfer kategorisinden 24 puan, malzemeler ve kaynaklar kategorisinden 8 puan, iç hava kalitesi 
kategorisinden 7 puan, yenilik kategorisinden 1 puan hedeflenerek altın seviyesi için toplam 65 puan 
planlanmıştır. 

Proje kapsamında öncelikle tasarım aşamasında LEED V4 BD&C değerlendirme sisteminde hedeflenen 
krediler belirlenmiştir. Projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyip tamamlanması için bütünleşik süreç kategorisi 
önemlidir. Farklı disiplinlerin bulunduğu, tüm proje ekiplerinin uyumlu ve koordineli çalıştığı kategoridir. 
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Yapıda kullanılan malzemelerin tipine göre uluslararası testlerden geçmiş ve sertifika almış, insan sağlığına 
zarar vermeyen malzemeler kullanılmıştır. Atık malzemelerin geri dönüşüme gönderilip tekrar kullanılması 
sağlanmış, böylece gereksiz malzeme kullanımının önüne geçilmiştir. Projede gri su sistemi pis olmayan siyah 
su dediğimiz el yıkama suyu, duş suyu ve mutfaktaki suları toplarız, topladığımız suları arıtma sisteminden 
geçirip sonra ikincil amaç olarak tuvalette kullandığımız su sistemidir. Binada iç alanlarda su kullanımı 
azaltmak için yapılan lavabolar, duşlar, klozetlerde kullanılan armatürler çok az su tüketmektedir. Işık 
kirliliğinin önlenmesi için aydınlatma armatürleri en az yüzde 50 seviyesinde düşürülmesi sağlanmıştır. 
Binada harcanacak toplam aydınlatma gücünde belirtilen değerlere göre yüzde 30 daha verimli olacak bir 
bina tasarlanmıştır. Projede metrekareye düşen minimum taze hava miktarı yüzde 30 daha fazla hava 
sağlanmıştır. Yeşil binaların kattığı faydalar gelecekte yapıldıkları bölgeye katacakları değerin, kimlik 
farkının ve ileride daha verimli projelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yeşil bina yapımının sağlayacağı 
yararlar ülkemize ekonomik açıdan büyük tasarruf yapacağı öngörülmektedir. 

Sürdürülebilir yeşil binalar hakkında yeterli bilgilendirme yapılmamaktadır. Kurumsal ve yerel yatırım 
firmalarına bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitimler verilmelidir. Ülkemizde yeşil bina 
uygulamaları tercih edilmekte ve değer kazanmaya başlamıştır. Yeşil bina yapımında maliyet açısından 
yatırımcıya uzun vadede geri dönüş olmaktadır. Fakat yatırımcılar maliyet yönünden kısa sürede geri 
dönüşüm bekledikleri için bu konuda yatırımcı kişiler de bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, LEED, LEED V4 

APPLICATION OF GREEN BUILDINGS: YEDİTEPE UNIVERSTY R&D BUILDING 

ABSTRACT 

Green buildings are a type of structure that aims to reduce the negative impacts of the whole life cycle and 
in the terms of the health of individuals.  Environmentally friendly constructions and green buildings that can 
provide managable energy consumption have shown an increase in recent years. In the construction industry, 
eco-friendly and sustainable structures have gained major importance. Sustainable green buildings in the 
urban development have led to the emergence of structures which is environmentally friendly, ecological and 
can provide energy saving. In recent years the main goal of building the eco friendly structures is to establish 
structures which are enviromentally friendly and appropriate to the life cyle of the future generations. 

Construction industry is one of the most important concepts that affects the life cycle of the environment. 
It has a negative impact on the environment as a result of the use of natural resources and energy in the 
construction process. That’s why the definition of sustainability provided benefit to the construction 
industry.  Sustainability; it is defined as the ability to be permanent in literature search. And its definition in 
science of ecology has been stated as the diversity of biological systems and as system that produces 
constantly. The fact that the project builed along with the definition of sustainability is environmentally 
friendly, economical and uses energy economically has revealed the concept of green building, In order to be 
sustainable and eco-friendly in structural design, it needs to use natural resources, energy consumption 
should be economical and supported with recycling materials. 

Identity is created by certifying the green buildings which are ecological, environmentally friendly and 
can provide energy saving. Certification methods have been developed to analyze and classify the 
environmental impacts of green buildings. The LEED system which is one of the maximum green building 
analysis certification systems in the world and Turkey is used. LEED Certification System was founded in the 
USA in 1993 by the U.S. Green Building Council (USGBC) in order to establish the system of green building 
applications. In Turkish sources LEED Certification System is defined as “Leadership in Energy and 
Environmental Design”. It ensures to reduce the environmental impacts of the structure by meeting the 
criteria specified in LEED certification. 

LEED V4 certification system, which is one of the green building certification systems, has been examined 
in detail and the requirements, credits and point details which are important are given in the design process. 
LEED V4 certification system consists of 110 points. LEED certification types: 

1. LEED Certification (Certified) – 40-49 points 
2. LEED Silver Certification (Silver) – 50-59 points 
3. LEED Gold Certification (Gold) – 60-79 points 
4. LEED Platinium Certification (Platinium) – 80+ points 

In the project study, Green Building application example of Yeditepe University R & D Building was 
considered. The project is located in the Technopark area on the Asian side of Istanbul. The example of the 
application has been evaluated in detail according to the LEED V4 certification system. LEED V4 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/environmental%20sensitive%20area
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/environmental%20sensitive%20area
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentally_friendly
https://www.mcgill.ca/sustainability/files/sustainability/what-is-sustainability.pdf
https://www.mcgill.ca/sustainability/files/sustainability/what-is-sustainability.pdf
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certification; It consists of major headings such as integrated process, location and transportation, 
sustainable land, water efficiency, energy and atmosphere, materials and resources, indoor quality of life, 
innovation and design, regional priority. Project of Yeditepe University R & D Building is a candidate to 
receive the gold level of LEED V4 certificate issued by U.S. Green Building Council (USGBC). A total of 65 
points were planned for the Gold level by targeting 1 point in the integrated process category, 9 points in the 
location and transportation category, 6 points in the sustainability category, 9 points in the water efficiency 
category, 24 points in the energy and atmosphere category, 8 points in the materials and resources category, 
7 points in the indoor air quality category, 1 point in the innovation category  

Within the scope of Project primarily during the design stage credits targeted in the LEED V4 BD&C 
evaluation system were determined. The integrated process category is important for the healthy progress 
and completion of the project. It is a category where different disciplines exist and all project teams work in 
harmony and coordination. According to the type of materials used in the structures, materials which have 
been subjected to international tests and have been certified and which are not harmful to human health 
have been used. The waste materials are recycled and reused. Thus, unnecessary material usage is avoided. In 
the Project gray water system is the water which we regain after purification of the already collected black 
water. Black water is the summary of the water primary used in the kitchen, handwashing and shower. It is a 
water system that after passing through the purification system is used in the toilet as a secondary purpose. 
The sinks, showers and armatures of toilets made to reduce the use of water in the indoor areas of the 
building consume very little water. Lighting luminaires have been reduced by at least 50 percent to prevent 
light pollution. According to the values specified in the total lighting power to be consumed in the building, a 
building is designed to be 30 percent more efficient. It is provided 30 percent more air from the minimum 
amount of fresh air per square meter provisioned in the project 

Not enough information is provided about sustainable green buildings. Corporate and local investment 
firms should be provided with relevant information and training. Green building applications are preferred 
and started to gain value in our country. In terms of cost in green building construction returning of the 
investments takes long period. However, since investors expect a return in a short period of time in terms of 
cost, investors also need to be made aware of this issue. 

Keywords: Green Buıldıng, Sustainability, LEED, LEED V 

                                                                                       Giriş 

Son yıllarda inşaat sektöründe çevreye duyarlı, sürdürülebilir yapılar büyük önem kazanmıştır. Kent 
gelişiminde sürdürülebilir ve yeşil binalar,  çevreye duyarlı, ekolojik ve enerji tasarrufunu sağlayabilen 
yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Son yıllarda çevre dostu yapıların oluşmasının temel hedefi, 
gelecekteki nesillerin çevreye duyarlı ve yaşam döngüsüne uygun yapılar ortaya çıkartmaktır. 

Yapı sektörü çevrenin yaşam döngüsünü etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Yapı inşaatı 
sürecinde doğal kaynakların ve enerjinin kullanılması sonucu çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple 
sürdürülebilirlik tanımı yapı sektörüne fayda sağlamıştır. Sürdürülebilir ve yeşil binaların 
oluşturulmasında ve analizinin sağlanması için sertifikasyon sistemi oluşturulmuştur. 

Ekolojik, çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayabilen yeşil binalar sertifikalandırılarak kimlik 
oluşturulmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de en fazla yeşil bina analiz sertifikasyon sistemlerinden biri olan 
LEED sistemi kullanılmaktadır. LEED sertifikasyonunda belirtilen kriterleri sağlayarak, yapının çevre 
etkilerini azaltılmasını sağlamaktadır. Gelişmiş milletler tarafından kullanılan yeşil bina analiz sistemleri 
sertifikasyonu doğaya duyarlı, ekolojik yapının oluşmasını ve tasarruflu enerji kullanımını 
desteklemektedir. 

2.Sürdürülebilirlik Tanımı ve Yeşil Binalar 

2.1 Sürdürülebilirlik Kavramı 

Sürdürülebilirlik; literatür araştırmasında daimi olma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Ekoloji 
bilimindeki tanımı ise, biyolojik sistemlerin çeşitliliğini ve devamlı üreten sistem olarak belirtilmiştir.  
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İnşaat ve mimarlık alanında son yıllarda önem kazanan kavramlardan biri sürdürebilirlik kavramıdır. 
Çevresel etkileri sebebiyle ve olumsuz tesirlerinin azaltmak için “sürdürülebilir” kavramını ortaya 
çıkarmıştır. Sürdürebilir yapıların diğer deyişi ise “yeşil binalar” olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik 
tanımı ile beraber oluşturulan projenin çevre dostu olması, hesaplı olması ve enerjiyi ekonomik olarak 
kullanarak yeşil bina kavramını ortaya çıkarmıştır.  

Kullanıcıların ihtiyaçları ve gereksinimleri yıllar geçtikçe değişim gösterir. İhtiyaçlara paralel olarak 
teknolojik çalışmalar gelişmektedir. Teknolojik evolüsyon, ekonomik açıdan fayda sağlamasının yanı sıra 
doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve yanlış yönetilmesi “çevre kirliliği” problemini ortaya çıkarmıştır. 
Bu durumun çözümünü sağlamak amacıyla, çevre dostu yapıların oluşturma ihtiyaç doğmuştur. Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından “sürdürülebilirlik” düşüncesi üzerine çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmanın hedefi ekonomik açıdan girdilerin yükselmesini sağlayarak, mevcut kaynakların 
çevreye olan olumsuz etkisini azaltmaktır. Dolayısıyla, sürdürülebilir ve çevre dostu tanımı bütün bu 
ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuş olgudur (Bozloğan, 2005, s. 1019). 

Gro Harlem Brundtland tarafından 1987 senesinde ilk kez  “Sürdürülebilir Kalkınma” tanımı, Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu için hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” çalışmasında kullanılmıştır. Bu 
çalışmanın içeriği bir sonraki jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilen ve güncel gereksinimlerini 
konforlu şekilde sağlayabilen ve sürdürülebilir kabiliyetini oluşturmaktadır. Bu çalışmada yer alan 
kararlar yaşam ve doğayı olumlu olarak etkilemektedir. Şekil 2.1'de görüldüğü gibi sürdürülebilirliliğin 
sağlanabilmesi ekonomik, toplumsal ve ekolojik yapının ortak paydası olarak belirtilmiştir. 

Şekil 2.1: Sürdürülebilir gelişimde ekolojik, ekonomik ve sosyal yapı etkileşimi 

 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 

sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE 

Ekolojik yapı sisteminin oluşturulmasında aşağıda belirtilen özellikler meydana gelmektedir. Bunlar: 

a. Çevrenin birbiri içinde kurduğu iletişim sistem bütünlüğü oluşturur. 

b. Doğal ortamında bulunan türlerin devamlılığını sağlar. 
c. Tüketildikten sonra atılan atıkların idare edilmesini sağlar. 
d. Zehirli maddelerin yok olmasını sağlar. 
e. Atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, malzemelerin uzun soluklu kullanımına 

olanak sağlar (Sev, 2009, s. 24). 

Toplumsal (Sosyal) yapının oluşturulmasında ise: 

a. İnsanların yaşam kalitesinin yükselmesini sağlar. 
b. Toplumların kimliklerinin gelişimini sağlar. 
c. Toplumların içinde yaşayan insanların sınıf ayrımı olmadan yaşamasına olanak sağlar. 
d. Engelli insanların toplum içinde konforlu yaşamalarına yardımcı olur (Sev, 2009, s. 25). 

Ekonomik yapının oluşturulmasında ise: 

a. Üretim alanında gelişim sağlar. 
b. Doğal kaynakların kullanımının yöneltilmesi ve enerji tasarrufunun oluşmasına yardımcı 

olur. 
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c. Tüketim ve üretim arasında sağlıklı döngü oluşmasını sağlar (Sev, 2009, s. 25). 

2.2 Sürdürülebilir Mimarlık 

Sürdürülebilirliğin yapı sektöründe etkisi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Mimarlık sektöründe 
sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için ilk olarak problemlerin öngörülmesi ve hedeflerin belirlenmesi 
gerekmektedir. İkinci aşama olarak ekonomik, toplumsal ve çevreye duyarlı olması için çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Yapı sektör çalışmalarında yapım, üretim, bakım, onarım ve yıkım gibi faaliyetler çevreye olan etkisi 
oldukça fazladır. İnşa edilen binaların yaşam döngüsü boyunca endirekt veya direkt olarak çevreyi 
etkilemektedir. Yaşam genelinde kullanılan enerjinin büyük oranı yapı sektöründe kullanılmaktadır. 
Yapım çalışmalarında yer alan yapıların yıkım evresinde de çevreye ciddi hasarlar oluşturmaktadır. 
Özellikle, yapı malzemelerinin üretimi ve kullanımı konusunda çıkan zehirli gazlar ve atıklar çevre 
kirliliğin oluşmasına sebep olmaktadır. Çevreye duyarlı olmayan yapı malzemeleri, kapalı alanlarda 
yaşayan bireylerin yaşam kalitesini azaltmaktadır.  

Yapı sektöründe kullanılan enerjinin yüzde 5 i yapım aşamasında, yüzde 45’ i ise yapının tamir, 
koruma etkinliklerinde kullanılmaktadır. Yapının mekanik çalışmalarında yer alan havalandırma, ısıtma 
ve soğutmasını elde etmek için gaz, kömür, fuel-oil gibi yakıt enerjisi çevreyi direkt olarak etkilemektedir. 
Yapının elektrik enerjisi sayesinde kullanılan akıllı sistemler, aydınlatmalar ve kullanıcılara ait elektronik 
cihazların kullanımında çevreye duyarlı olması önem taşımaktadır. Çevreye duyarlı yapıların oluşturmak, 
mühendislerin ve mimarların sorumluluğundadır. Çevreye duyarlı ve yaşam döngüsünü sürdürebilen 
yapıların oluşumunda tasarımlar tercih edilmektedir. Çevreye duyarlı malzemelerin tercih edilmesi, 
yapım metodunun belirlenmesi ve lojistiğin sağlanması gibi hususlarda doğru ve etkin kararlar alınması 
gerekmektedir. Yapının yalnızca eser olarak ele almadan, tüm yaşam döngüsünü göz önünde 
bulundurarak planlama yapılmalıdır(Sev, 2009, ss. 28-65). 

Sürdürülebilir tasarımcıların amacı, ekolojik sisteme duyarlı yapılar oluşturmaktır. Mimarlar ve 
mühendisler kullanıcının gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı binaların 
oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Doğal çevrenin sistemini bozmadan, olumsuz etkileri minimuma 
indirmektir. Sürdürülebilir binalar, çevrenin doğal etkilerinden faydalanmalıdır. Yapıların doğal ışık 
kaynağından faydalanması, doğal kaynakların bilinçsiz tüketiminin azaltmasını sağlamaktadır (Can, 2017, 
s. 24) 

2.3. Sürdürülebilir Yeşil Binalar 

Son yıllarda çevreye duyarlı, ekolojik ve kontrollü enerji tüketimini sağlayan yapılar inşa edilmektedir. 
Sürdürülebilir yapılar başka bir deyişle yeşil binalar olarak tanımlanabilir. Yeşil binalar, doğal kaynakları 
kullanarak çevre dostu yapılar oluşturmaktır.  

Yapılar, bireylerin dış tesirlerden etkilenmemesi için gereksinimlerine uygun planlanmış olmasına 
rağmen, doğal çevreye zarar vermektedir. Türkiye’de kullanılan enerji tüketiminin sektörel dağılımında 
konut çalışmalarında yüzde 19.1, sanayi çalışmalarında yüzde 32, ulaştırma çalışmalarında yüzde 25.2, 
ticaret ve hizmet çalışmalarında yüzde 13.5, enerji dışı üretim yüzde 5.7 olarak tespit edilmiştir. Bu durum 
şekil 2.2'de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2: Türkiye nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımı 

Kaynak: TMMOB, 2017. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinde ekonominin ana unsurlarından biri yapı 
sektörüdür. Yapı sektöründe kullanılan enerji yalnızca ekonomik faaliyetleri değil, çevrenin ve canlıların 
yaşam kalitesini de etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapım teknikleri geliştirilerek, yeşil 
bina niteliğindeki yapıların oluşumuna destek verilmektedir. Yeşil binalar, çevreye minimum hasar 
sağlayan, çevre dostu malzemeleri kullanan, insanların ve yapının maksimum yaşam kalitesini sağlayan 
yapılardır.  

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) kapsamındaki yeşil binalar tanımı; sürdürülebilir ve 
çevreye zarar vermeyen yapıların, arazi seçiminden başlamak üzere, yaşam döngüsü boyu 
değerlendirilmesi ve bütüncül anlayışla sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim 
verilerine ve yerel koşullara uygun, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan yapılar olarak açıklanmıştır. 

Amerika Malzeme Tecrübeleri Kurumu (American Society of Testingand Materials) yapıların 
sürdürülebilirlik standardını oluşturabilmesi amacıyla E2 114-06a maddesine göre tanımlanmış yeşil 
binalar için yapının yapım aşaması ve sonrasında yerel, bölgesel ve küresel ekolojik mekanizmasını 
ilerlemesini sağlayabilen yapılar olarak açıklamıştır (Glavinich, 2008, s. 43). 

 

Şekil 2.3: Yeşil bina uygulamaları için gereken hususlar 

Kaynak: Sarıer, N., Özay, S., Özkılıç Y., 2008: Sürdürülebilir Yeşil Binalar, İstanbul Kültür Üniversitesi 
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Şekil 2.3’de yeşil bina uygulamasında ekolojik sistemden faydalanarak yapının ısıtma-soğutma-
havalandırma sağlaması, doğal ışık faktöründen yararlanarak aydınlatma elde etmesi, yağmur suyundan 
faydalanarak su tüketimini yönetebilmesi ve çatı yeşillendirmesi ile çevreye duyarlı tasarım faktörleri 
belirtilmiştir. Yeşil binalarda aşağıda belirtilen nitelikler bulundurulmaktadır.  

a. Doğaya duyarlı, çevre dostu malzemeler kullanılması 
b. Yönetilebilir enerji kullanımının sağlanması 
c. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi 
d. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre , ekolojik yapıların oluşturulması 

Yeşil binalar, sürdürülebilir niteliklerinin oluşturmasında üç sebepten ötürü aktif olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunlar: 

1. Yeşil bina tasarımında temel hedeflerden biri doğal kayakları doğru ve etkin şekilde kullanarak, 
yapının yaşam prosesini her dönem kullanılabilir olmasını sağlamaktır. Böylece, kaynakların yenilebilir 
olması, malzemelerin geri dönüşümlü olması, doğal kaynaklardan yararlanarak yapının ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesidir.  

2. Yeşil binaların enerji tasarrufunu sağlayabilmesi, akıllı sistemlerle oluşturulan yönetilebilir enerji 
kaynakları, yapının doğal kaynaklardan yararlanarak havalandırma sistemini oluşturmasını sağlayan 
teknolojik tasarımlar yapım maliyetini arttırabilir ancak yaşam döngüsü süresi boyunca kullanılan 
maliyeti karşılamaktadır. 

3. Yeşil binaların özelliklerin biri olan, yapıların çevre sağlığına etkisi bulunmaktadır. Özellikle 
yapının yüzde 30 oranındaki iç mekân havalandırmanın kalitesi insanların sağlığını etkilemektedir. 
Yapının havalandırma sistem kalitesini sağlayarak, kişilerin sağlığına fayda sağlayabilen tasarım 
yapmaktır (Kibert, 2005, s. 14). 

Yeşil binalar, yapının topografya niteliğini göz önünde bulundurarak ve çevresel unsurlara uygun 
tasarım anlayışı ile beraber projelendirilmelidir. Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan biri küresel 
ısınma, enerjinin kontrolsüz kullanımı sebebiyle, yeşil binaların oluşmasını sağlamıştır. Yapıların yeşil 
bina özelliği taşıması durumunda sertifikalandırılarak, yapı sektöründe çevreye duyarlı, ekolojik, binalar 
ortaya çıkmıştır. Yeşil binaların oluşumuna destek olmak, ekolojik sisteme uygun yapıların oluşumunu 
sağlamaktır. Özellikle insan nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde yapıların sürdürülebilir ve yeşil bina 
özelliğine uygun olması tercih edilmektedir. 

Yeşil binaların temel amaçları aşağıda belirtilmiştir. Bunlar:  

a.Enerjiyi etkin ve tasarruflu şekilde kullanmak 
b.Atıkların geri dönüşümü sağlayabilmesi 
c.Temiz su kaynaklarının korunması 
d. Çevre dostu malzemelerin korunması 
e. Sağlıklı havalandırmanın sağlanması 
f. Yapının yaşam sürecinin her dönem ve şartlarına uygun projelendirilmesi 

Amerika Yeşil Binalar Konseyi kapsamında oluşturulan LEED (Leadership in Energy and  
Environmental Design) sertifikası, Türkiye’de Enerji Yönetimi ve Çevresel Tasarım olarak 
tanımlanmaktadır. Uluslararası düzeyde sertifikasyon olan LEED, yapıların yaşam süresi boyunca ayrıntılı 
olarak değerlendirilmesidir. Oluşturulan standart özellikler çeşitli bölümlerden oluşmakta ve puanlama 
sistemi ile belirlenerek yapının performansını inceleyerek LEED sertifikası almaya hak kazanmaktadır. 

2.4 Sürdürülebilir Yapı Standartları Ve Değerlendirme Yöntemleri 

Mimarlar ve mühendislerin yapıyı projelendirmeden önce tasarım kriterlerini belirlemesi ve 
kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda “yeşil bina” niteliklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu sebeple, 
tasarım sürecine ait yöntemlerin belirlenmesi ve yapının yaşam süreci boyunca çevreye olan etkisi göz 
önünde tutulmalıdır. Yapı tasarımında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olması için doğal kaynakları 
kullanması, enerji tüketiminin ekonomik olması ve geri dönüşüm sağlayan malzemelerle desteklemesi 
gerekmektedir.  



 

728 
 

Yapı sektöründe sürdürülebilir standartlar unsurları “yeşil bina” oluşumunu sağlamaktadır. Bunun 
amacı, yapıların çevreye verdiği hasarları değerlendirerek en aza indirmektir. Bu çalışmalarla ilgili 
akademik kuruluşlar mimari tasarım sürecinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla türlü stratejiler 
ortaya çıkarmıştır. Minnesota Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Tasarım Rehberi” 
çalışmasında yapının bütün özellikleri değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Tablo 2.1: Tasarım hedefleri ve stratejileri 
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Kaynak:Çam E.Ö., (2016). LEED sertifikasyon örneği üzerinden, yeşil bina sertifikası sistemleri için bir 

 uygulama önerisi. Yüksek Lisans Tezi.Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi FBE. 

Tablo 2.1’de hedef ve strateji oluşturmak için yer alan konu başlıkları, yapım başlama ve bitirme 
sonraki etkisini belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur.  

Şekil 2.4’te ise Jong–Jin Kim tarafından kaleme alınmış “Sürdürülebilir Tasarıma Giriş” makalesinde 
sürdürülebilirliğin sağlanması için oluşturulmuş ilkeler şematik olarak gösterilmiştir. İlkeler; 

• Kaynakların Ekonomisi 
• Yaşam Döngüsü Tasarımı  
• İnsancıl Tasarım olarak belirlenmiştir (Kim, 1998, s. 8). 
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Şekil 2.4: Mimaride sürdürülebilir tasarım ve kirliliğin önlenmesi 
için kavramsal şeması 

Kaynak:Kim, 1998, s. 8 

     Kaynakların ekonomik durumu, yapı malzemelerinin çevreye duyarlı tercih edilmesi ve yapıların 
yaşam süreci boyunca ekolojik sistem içinde yaşaması ve tüketilen enerjiyi minimum seviyede kalması 
amacıyla oluşturulmuştur. 

                                                                                               Yöntem 

3. LEED V4 Analizi ve Sertifikasyon Sistemi 

3.1 LEED Sertifikasyon Sistemi 

LEED Sertifika sistemi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1993 senesinde Amerika Yeşil Bina Konseyi  
(USGBC) tarafından yeşil bina uygulamaları sisteminin oluşturması amacıyla kurulmuştur. Türkçe 
literatüründe LEED sertifikasyon sistemi “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” olarak 
tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir yapıların analizini sağlayan sertifikasyon sistemi 
olarak kullanılmaktadır. LEED sertifika sistemi Türkiye ‘de son yıllarda mimarlar ve mühendisler 
tarafından yapım yöntemini belirlemek ve tasarım sürecinde çevreye uyumlu yapıları oluşturmak için 
kullanmaktadır.  

Değişen koşullar ve kullanıcıların gereksinimlerine göre LEED sertifika sistemi geliştirilir. 1998 
senesinde LEED V01 sertifikasyonu kullanılmıştır. Çevreye uyumlu ve yenilebilir kaynakları iyileştirmek 
için 2000 yılında daha kapsamlı hale getirilerek LEED V02 sertifikasyon sistemi uygulanmıştır. 2002 
senesinde LEED V2.1 versiyonu kullanılmış ve 2005 senesinde LEED V2.2 sistemi uygulanmıştır. 2009 
senesinde LEED sertifikasyon koşulları geliştirilerek LEED V3 sistemi kullanılmıştır. 2014 senesi itibariyle 
LEED V4 sertifikasyonu oluşturulmuştur. 

LEED sertifikasyon sisteminin amacı, yapı sektöründeki çalışanların çevre dostu yapıların 
oluşturmasını teşvik ederek, kaliteli ve sürdürülebilir mimarlık ve mühendislik çalışmalarını 
desteklemektir. LEED sistemi kapsamında yer alan uluslararası kabul edilmiş koşulları sağlaması 
durumunda yapının kalitesini belirlemektir. 
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3.2 LEED Sertifikasyon Sistemine Göre Yeşil Bina Değerlendirme Kriteri 

LEED sertifika kriterleri yapının çevresel performansının analizini yaparak, sürdürülebilir 
standartlarının puanlaması sonucunda sınıflandırılır. LEED sertifika türleri: 

5. LEED Sertifikası (Certified) – 40-49 puan 
6. LEED Gümüş Sertifikası (Silver) – 50-59 puan 
7. LEED Altın Sertifikası (Gold) – 60-79 puan 
8. LEED Platin Sertifikası (Platinium) – 80+ puan (USGBC 2009, s. 7). 

LEED sertifikası için sahip olması gereken özellikler şunlardır: 

a. Bütünleşik süreç 
b. Konum ve Ulaşım 
c. Sürdürülebilir Arazi  
d. Su Verimliliği  
e. Enerji ve Atmosfer  
f. Malzeme ve Kaynaklar 
g. İç Mekan Yaşam Kalitesi 
h. Yenilik ve Tasarım  
i. Bölgesel Öncelik (USGBC 2009, s. 7). 

3.3LEEDV4 Değerlendirme Sistemi 

LEED sertifika sistemi çevre koşullarına uyum sağlamak için geliştirilen nitelikler sürekli olarak 
geliştirilmektedir. 2009 senesinde LEED V3 versiyonu ile beraber 2009-2014 yıllarında geliştirilen LEED 
V4 olmak üzere iki ayrı sertifika modeli bulunmaktadır. LEED V4 sertifikasyon modelinin teknik 
konularda geliştirilen son sertifikasyon sistemidir. 2012 yılına ait LEED V4 modelindeki değişimler 
şunlardır: 

a. LEED V4 sertifikasyon sistemi önceki sistemlere göre entegre tasarım 2 puan olarak 
değerlendirilmektedir. 

b. Yeşil bina ve sürdürülebilir yapılar için tasarlanan enerji kullanımının çeşitli varsayımları 
oluşturularak ve yapının arazi yerleşiminin, yapının havalandırma sisteminin ve gün ışığından 
faydalanması konusunda kullanıcıların daha sağlıklı koşullarda yaşam mekanları oluşturması 
istenmiştir. 

c. LEED V4 sertifikasyon modeli LEED V3 ‘ten ayıran standartlar geliştirilmiş ve yapıların 
karakteristik özellikleri çeşitlendirilmiştir. 

d. LEED V4 akustik tasarım kriterleri oluşturulmuştur. 

Geliştirilen LEED V4 sertifikasyon sistemi yapıların kullanıcıların gereksinimlerini karşılayabilmesi ve 
global çevresel sorunlarına çözüm sunabilmektedir.  

Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) aracılığıyla yeşil bina konsepti projelerinin sağlanması için 
gereklilikler listesi oluşturmuştur. Bunlar: 

• Sabit yapı olması 
• Belirtilen şartlara ve yönetmeliklere elverişli olması 
• Minimum 90 m2 kapalı mekan olması 
• Tutarlı saha alanına sahip olması (USGBC 2018, s. 10). 

3.4 LEED V4 Sertifika Türleri 

LEED V4 sertifika sistemi 4 farklı türden meydana gelmektedir. 

3.4.1 LEED-EB O+M (Mevcut Yapılar, Bakım ve İşletme) Değerlendirme Sistemi 

Mevcut yapıların yeşil bina sertifikasını sağlamak amacıyla, iyileştirilen ve kullanılan sistemin 
geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle alışveriş merkezleri, okullar, oteller ve iş merkezleri için 
uygulanan sertifikasyon türüdür. Şekil 3.1' görüldüğü gibi LEED V4 kategori ve proje türlerine göre kredi 
puanları verilmiştir (USGBC 2018, s. 7). 
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Şekil 3.1: Proje türlerine göre LEED EB+OM kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 

sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.4.2 LEED ID&C (İç Mekan Tasarımı) Değerlendirme Sistemi 

Kullanıcıların sağlıklı iç mekân şartlarını sağlamak amacıyla oluşturulan LEED sertifikasyon sistemidir. 
Özellikle ticari alanlar, oteller, konutlar, mağazalar için kullanılan puanlama sistemi mevcuttur. LEED 
ID&C sertifikasının kredileri şekil 3.2'de gösterilmiştir (USGBC 2018, s. 6). 

 

Şekil 3.2: Proje türlerine göre LEED ID&C kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 

sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.4.3 LEED ND (Yakın Çevre Gelişimi) Değerlendirilme Sistemi 

Yeşil binaların çevre tasarımı ve çevreye olan uyumu açısından değerlendirilen LEED sertifikasyon 
sistemidir. Binaların bulunduğu konum ve çevresi ile olan ilişki durumunun analiz edildiği sertifikasyon 
modelidir. LEED ND sertifikasının kredileri şekil 3.3'de görülmektedir (USGBC 2018, s. 6). 
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Şekil 3.3: Proje türlerine göre LEED ND kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 

sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.4.4 LEED BD&C (Bina Tasarım ve Yapım) Değerlendirme Sistemi 

Yapı sektöründeki gelişimler ve çevreye duyarlı yapıların oluşması için geliştirilmiş LEED sertifikasyon 
sistemi modelidir. LEED BD&C sertifikasyon kredileri şekil3.4'te gösterildiği gibi, bu sertifikasyon 
versiyonu yeni binalar ve büyük yenilikler, çekirdek ve kabuk, eğitim binaları, alışveriş merkezleri, data 
merkezleri, depo ve dağıtım merkezleri, konaklama ve sağlık yapıları olmak üzere oluşturulmuş puanlama 
sisteminden meydana gelmiştir (USGBC 2018, s. 10).  

Yeni Binalar ve Büyük Yenilikler için LEED V4 BD&C: Okullarda, konaklama alanlarında, hastane gibi 
kapsamlı projeler hariç büyük restorasyon inşaatında kullanılan, dokuz kat ve üstü yapılarda LEED 
sertifikasyon sistemi türü tercih edilir(USGBC 2014, s.13). 

Çekirdek ve Kabuk için LEED V4 BD&C: Büyük ölçekli projelerde yapının dış kabuk, yapı çekirdeği, 
elektrik ve havalandırma sistemlerinin analizi için kullanılmaktadır. Çekirdek ve kabuk için yapının brüt 
alanının yüzde 40’ını sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir (USGBC 2014, s.13).  

Eğitim Binaları için LEED V4 BD&C: Eğitim kuruluşlarında, okullarda kullanılan ve yapının çevreye 
uygunluğunu analiz eden LEED sertifikasyon türüdür (USGBC 2014, s.14). 

Perakende Ticaret Binaları için LEED V4 BD&C: Tüketici hizmet alanlarını oluşturan yapıların yeşil 
bina uygunluğunu analiz eden LEED sertifikasyon sistemidir (USGBC 2014, s. 14).  

Veri Merkezleri için LEED V4 BD&C: Bilgisayar tesisat gereksinimlerini karşılamak ve özel tasarlanmış 
olan yapıların yüzde 60’ını sağlayacak nitelikteki projelerin analizi için tasarlanmış LEED sertifikasyon 
sistemidir (USGBC 2014, s. 14).  

Depo ve Dağıtım Merkezleri için LEED V4 BD&C: Hammadde, ürünlerin ve kişisel ürünler için 
kullanılan depo yapılarının analizi için kullanılan LEED sertifikasyon sistemidir (USGBC 2014, s. 14). 

Hizmet ve Konaklama Merkezleri için LEED V4 BD&C: Yiyecek hizmeti, kısa zamanlı konaklama 
hizmeti sağlayan yapıların analizi için kullanılan LEED sertifikasyon sistemidir (USGBC 2014, s.14).  

Sağlık Yapıları için LEED V4 BD&C: Sağlık hizmeti sağlayan tıbbi tedavi uygulayan yapıların analizi için 
kullanılan LEED sertifikasyon sistemidir (USGBC 2014, s. 14). 

Konutlar için LEED V4 BD&C: Yapıların 8 kat ve altındaki konut projelerinde analizi için kullanılan 
LEED sertifikasyon sistemidir. Analiz kriterlerinde iki ana başlık olarak değerlendirilmektedir. Bunlardan 
biri  az katlı yapılar diğeri ise yüksek katlı yapılardır.  Az katlı yapılarda, en fazla 3 kat olan binaları 
kapsamaktadır. Yüksek katlı binalar ise 4 ve 8 kata kadar olan yapılar için kullanılmaktadır. Yapının yüzde 
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50’sinden fazlası konut şeklinde kullanılması koşulu ile incelenen sertifikasyon sistemidir (USGBC 2014, s. 
14). 

 

 

   Şekil 3.4: Bina tasarım ve yapım sertifikası kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 

sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.5 LEED V4 BD+C (Bina Tasarım ve Yapım) Değerlendirme Kategorisi 

LEED V4 yapının çekirdek ve kabuk analizi sisteminde yapıların sürdürülebilirlik başarımı 9 ana başlık 
altında incelenmektedir. Bunlar bütünleşik süreç yönetimi, konum ve ulaşım, sürdürülebilir alanlar, su 
verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan hava kalitesi, tasarımda yenilik ve 
bölgesel öncelik olarak adlandırılmaktadır. Belirlenen standartların sağlanması durumunda LEED puanı 
kazanmasını sağlar. 

3.5.1 Bütünleşik Süreç Yönetimi 

Proje tasarım aşaması sürecinden başlayarak projenin bütün birimlerinin bir araya gelerek projenin 
başarımını sağlayarak, amaçlanan yeşil bina uygulamasının düşük maliyetlerle projeyi oluşturabilmektir. 
Bütünleşik süreç yönetimi yapı projelendirme aşamasından uygulama aşamasına uygulanan puanlamadır. 
Konut yapı projelendirme 2 puan, geri kalan projeler ise 1 puan olarak belirlenmiştir (USGBC 2018, s.10).  
 

3.5.2 Ulaşım ve Konum 

Yapıların çevresel olarak insanların dış ortamda yaşam faaliyetlerini destekleyen ve projenin ulaşım 
kolaylığını sağlayacak şekilde konumlandırılmasını desteklemektedir. Konut yapı projelendirmesinde 
LEED modeli hariç, geri kalan yapı türlerinde 8 puan olarak belirlenmiştir.  

Kredi 1 Mahalle Gelişim Yeri için LEED: Çevresel yaşam kalitesini yükseltmek, bireylerin vakit 
geçirebileceği ve konforunu sağlayabilecek alanların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (USGBC 2018, s. 13). 

Kredi 2 Hassas Arazilerin Korunması: Tasarlanan yapının arazi konumundan olumsuz etkisini 
azaltmak için kullanılır. Topografik durumunun incelenerek çevreye olumsuz etkisi minimum seviyede 
tutulması hedeflenir (USGBC 2018, s. 13).  
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Kredi 3 Yüksek Öncelikli Alan Seçimi: Yapılaşmış alanların kullanımını destekleyen ve çevreye verilen 
hasarları azaltmayı amaçlamaktadır (USGBC 2018, s. 14).  

Kredi 4 Çevresel Yoğunluk ve Kullanım Çeşitliliği: Altyapı alanlarının gelişmesini desteklemek, tarım 
topraklarının ve doğaya ait canlıların alanlarını muhafaza ederek, insanların yürüyüş etkinliklerini 
destekleyerek araç kullanımının azalmasını sağlamaktır (USGBC 2018, s. 16).  

Kredi 5 Toplu Taşıma Erişimi: Çevre duyarlılığı için motorlu vb çevreye zarar veren ulaşım araç 
kullanımını azaltarak çok yönlü taşıma araçlarının kullanımı teşvik sağlayabilmek için uygulanır (USGBC 
2018, s. 19). 

Kredi 6 Bisiklet İmkanları: Ulaşım verimliliğini sağlamak ve fiziksel aktivite fırsatlarını geliştirmek için 
uygulanır (USGBC 2018, s. 22).  

Kredi 7  Otopark Alanlarının Azaltılması: Kullanıcıların araç bağımlılığını azaltarak, geçirimsiz zemin 
yüzeylerinin azaltılmasını sağlayabilmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 26). 

Kredi 8 Yeşil Araçlar: Teknolojinin gelişmesiyle beraber çevreye minimum hasar veren araçların 
kullanımını teşvik etmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 28). 

Konum ve ulaşım kategorisi projede tasarım sürecinde yer almakta ve kredileri oluşturan kriterler 
şekil 3.5'te yer almaktadır. 

 

  Şekil 3.5: Konum ve ulaşım kategorisi kredileri 

Kaynak: Arslan, N. C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

 
3.5.3 Sürdürülebilir Alanlar 

Yapıların arazi seçimi ve yapım esnasında projenin sürdürülebilir unsurlara dayalı olarak tasarlanması 
en önemli aşamalardan biridir. Sürdürülebilir alanlar, kullanılmış alanları tekrardan kullanım fırsatını 
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oluşturmaktır. Binaların çevre dostu olmasını ve çevreye verecek hasarları minimalize etmektir. Yağmur 
suyunu kontrol etmek, ışık kirliliğini azaltmak, arazi kullanımını ve binaların yapım aşamasında 
oluşabilecek çevre kirliliğini önlenmesini sağlamaktadır. Bu kategoride 2 ön koşul ve toplam 8 
puanlamadan oluşmakta ve şekil 3.6'da belirtilmiştir.  

Ön koşul 1: Yapım aşamasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyebilmektir (USGBC 2018, s. 31).  

Ön koşul 2: Çevre sahasının analiz edilerek çevre kirliliği açısından analiz etmektir (USGBC 2018, s. 
32). 

Kredi 1 Alan Değerlendirmesi: Yapıların tasarımını arazinin özelliklerine göre değerlendirilerek 
uygulamasını sağlamaktır (USGBC 2018, s. 33). 

Kredi 2 Arazi Gelişimi: Doğal çevrenin korunmasını ve yapıların çevreye uygun nitelikte uygulanmasını 
teşvik etmektir (USGBC 2018, s. 34). 

Kredi 3 Açık Alanlar: Kamuya açık alanlar içinde insanların fiziksel aktivitelerini destekleyen alanlar 
oluşturmaktır (USGBC 2018, s. 36).  

 Kredi 4Yağmur Suyu Yönetimi: Hava koşullarında meydana gelen yağmur sularının yönetilmesini 
sağlamaktır (USGBC 2018, s. 37). 

Kredi 5 Isı Adası Etkisinin Azaltılması: Kullanılacak olan malzemelerin çevreye oluşturabilecek 
hasarlarının azaltılmasını sağlamaktır (USGBC 2018, s. 39). 

Kredi 6 Işık Kirliliğinin Azaltılması: Gece gökyüzünün görünürlülüğünü sağlaması için ve doğal yaşamı 
sağlayabilmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 41). 

Kredi 7 Alan Master Alanı: Eğitim kuruluşlarına ait yapıların sürdürülebilir ve çevreye duyarlı 
binaların projelendirilmesini sağlamaktır (USGBC 2018, s. 45).  

Kredi 7 Kullanıcı Tasarımı ve Yapı Yönetmelikleri: Yeşil bina konusunda kullanıcılara bilgi verilmesini 
oluşturmaktır. Bu kredi yalnızca çekirdek ve kabuk projelerinde kullanılabilir (USGBC 2018, s. 46).  

Kredi 7 Dinlenme Yerleri: Sağlık kuruluşlarına ait yapıların çevre düzenlemesini yaparak, kullanıcılara 
dinlenme alanları oluşturmak için uygulanır (USGBC 2018, s. 47).  

Kredi 8 Tesislerin Ortak Kullanımı: Eğitim kuruluşlarının çevresel düzenlemelerini sağlayarak, 
kullanıcıların fiziksel aktivitelerini desteklemek için uygulanır (USGBC 2018, s. 47). 

Kredi 8 Doğrudan Dış Erişim: Çevreye olan direkt iletişim ile ilgili sağlığa olan faydasını hastalara ve 
sağlık çalışanlarına sağlamaktır (USGBC 2018, s. 48). 
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Şekil 3.6: Sürdürülebilir alanlar kategorisi kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

Şekil 3.7 ‘de konut yapıları için sürdürülebilir arsalar diğer yapı türlerinden farklıdır. 2 ön koşul ve 3 
krediden meydana gelmektedir. 

 

Şekil 3.7: Konut tasarımları için sürdürülebilir krediler 
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Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.5.4 Su Verimliliği 

Yeşil binaların hem içerisinde hem de dışında su kaynaklarının yönetilebilmesi ve doğal kaynağı 
verimli ve aktif kullanımını sağlayabilmektir.  

Ön koşul 1 / Kredi 1: Dış mekanlarda su kullanımını azaltabilmek (USGBC 2018, s. 51). 

Ön koşul 2 / Kredi 2: İç mekanlarda su kullanımını azaltabilmek (USGBC 2018, s. 52). 

Ön koşul 3 / Kredi 4: Yapıda kullanılabilir su yönetimini desteklemek (USGBC 2018, s. 55). 

Kredi 3 Soğutma Sistemi Su Kullanımı: Mekanik sistem içinde yer alan klima ve havalandırma için 
kullanılan su deposunun tasarrufunu sağlamak için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 60). 

Su verimliliği kategorisi projede tasarım sürecinde yer almaktadır. Kredileri ve önşartları oluşturan 
kriterler şekil 3.8'de yer almaktadır. 

    

 

Şekil 3.8: Su verimliliği kategorisi kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 
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Konut projeleri için yapılan analiz ve ön şartlar binanın türlerine göre değişiklik göstermektedir. 
Burada 1 ön koşul ve 3 krediden meydana gelmektedir. 

 

3.5.5 Enerji ve Atmosfer 

Enerji ve Atmosfer kategorisinin amacı, kullanılacak olan enerjiyi yönetmek, yapının aydınlatma 
sisteminin kontrolünü sağlamak, yenilenebilir enerjilerin sistemini desteklemek için kullanılmaktadır.  

Ön koşul 1 Temel Seviyede Test ve Devreye Alma: Yapı projelerinin tasarım ve yapım şartlarının proje 
ihtiyaçlarına uygun olması hedeflenmektedir (USGBC 2018, s. 64). 

Kredi 1 İleri Test ve Devreye Alma: Yapının elektrik ve mekanik sistemlerini test ve devreye alınması 
çalışmalarını desteklemektedir (USGBC 2018, s. 71). 

Ön Koşul 2 Minimum Enerji Performansı: Yapının enerji kullanımını kontrol etmek ve çevresel 
hasarları azaltabilmek ve tasarrufunu teşvik etmek için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 66). 

Kredi 2 Enerji Performansının Optimize Edilmesi: Çevreye zarar vermeyen enerji kullanımının 
yönetimini sağlayarak, enerji kaynaklarının performansını yükseltmek için uygulanmaktadır (USGBC 
2018, s. 74).  

Ön Koşul 3 Yapı Düzeyi Enerji Ölçümü: Yapının tükettiği enerjinin kontrol edilmesi hedeflenir (USGBC 
2018, s. 69).  

Kredi 3 İleri Enerji Ölçümü:  Yapının enerji yönetimini sağlayarak kontrol edilebilme niteliğinde olması 
için yapılan çalışmadır. Sayısal verilere dayalı raporlama tekniği ile yönetilmektedir (USGBC 2018, s. 77).  

Kredi 4 Talep Tepkisi: Üretilen enerjinin dağıtım sistemini desteklemek, şebeke güvenirliliğini 
sağlamak ve bu sistemin katılımını teşvik etmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 79).  

Kredi 5 Yenilenebilir Enerji Üretimi: Yapının yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve 
uygulamalarının yükselmesini desteklemek için kullanılır (USGBC 2018, s. 80).  

Ön Koşul 4 Temel Seviyede Soğutucu Akışkan Yönetimi: Çevreye duyarlı ve ozon yüzeyine hasar 
vermeyen, küresel ısınmanın önüne geçebilecek sistemi desteklemek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, 
s. 70).  

Kredi 7 Yeşil Güç ve Karbon Dengelemesi: Enerji teknolojisini kullanarak akıllı sistem kurulmasını ve 
yenilenebilir enerji sayesinde sera gazı emisyonu seviyesini aza indirmek için kullanılmaktadır (USGBC 
2018, s. 85).  

Enerji ve atmosfer kategorisinde kredi ve önşart kriterleri Şekil 3.9'daki gibi gösterilmiş,  projenin 
tasarım aşamasında yüzde 70, yapım sürecinde ise yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağladığı 
gözlemlenmiştir. 
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Şekil 3.9: Enerji ve atmosfer kategorisi kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3 katlı yapılarda iki seçenek kullanarak Enerji ve Atmosfer kredi puanlarını alabilmektedir. Şekil 
3.10'da konut projeleri için kategoriler ve krediler belirtilmiştir. 
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Şekil 3.10: Konut projeleri için enerji ve atmosfer kredileri 

Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

 
3.5.6 Malzemeler ve Kaynaklar 

Yapının inşaat sürecinde oluşan atık malzemeler ortaya çıkmaktadır ve bu durum çevreye zarar veren 
atıklardan oluşmaktadır. Bu kategorideki hedef geri dönüşüm ve çevreye duyarlı malzemelerin 
kullanılmasını desteklemektir. Malzemeler ve kaynaklar kategorisi 3 ön koşul ve 9 krediden meydana 
geldiği şekil 3.11'de ifade edilmiştir. Kredilerin 5 maddesi büyük ölçekli projeler için kullanılmaktadır.  

Ön koşul 1 Geri Dönüştürülebilir Ürünlerin Toplanması: Yapının kullanıcıları tarafından oluşan 
atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla uygulanmaktır (USGBC 2018, s. 86).  

Ön koşul 2: İnşaat ve Yıkım Yönetimi: İnşaat aşamasında oluşan atıkların yeniden kullanabilir olmasını 
sağlamak ve çevre hasarlarının engellemek için kullanılır (USGBC 2018, s. 87).  

Ön koşul 3 Kaynak Azaltımı: Cıva içeren malzemelerin çevreye olan hasarlarını azaltmak için 
kullanılmaktadır. Sağlık kuruluş binaları için geçerlidir (USGBC 2018, s. 88). 

Kredi 1  Bina Yaşam Döngü Etkisinin Azaltılması: Yapıda kullanılan malzemelerin çevreye duyarlı, geri 
dönüştürülebilir, yeniden kullanabilir özellikte seçilmesini sağlamak için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 
90). 

Kredi 2 Yapı Ürün Açıklama ve Optimizasyonu: Yapının malzeme seçiminde çevreye duyarlı 
malzemelerin kullanımını destekleyerek, yapının yaşam süreci boyunca çevre hasarını engellemek 
amacıyla tercih edilmektedir (USGBC 2018, s. 93).  
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Kredi 3 Yapı Ürün Açıklama ve Optimizasyonu: Yapının yaşam döngüsünü sağlayabilen malzemelerin 
kullanımını desteklemek ve çevreye duyarlı hammaddeden oluşan malzemelerin uygulamasını 
sağlamaktır (USGBC 2018, s. 95).  

Kredi 4 Yapı Ürün Açıklama ve Optimizasyonu: Malzeme içindeki kimyasal maddelerin çevreye duyarlı 
olmasını sağlamak ve zararlarını azaltabilmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 97).  

Kredi 5 PBT Kaynak Azaltılması: Malzemelerin içindeki civa salınımını azaltarak çevreye zararlarını 
azaltmak için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 100).  

Kredi 6 PBT Kaynak Azalma-Kurşun Kadmiyum ve Bakır: Yapı malzemelerinin zararlı kimyasallarını 
azaltmak için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 102).  

Kredi 7 Mobilya ve Tıbbi Eşyalar: Çevreye duyarlı malzemelerden oluşan tıbbi eşyaların kullanımını 
teşvik eder. Sağlık kuruluşlarına ait yapılar için geçerlidir (USGBC 2018, s. 103).  

Kredi 8 Esnek Tasarım: Yapının bütün yaşam sürecine kolay adapte olabilen tasarımı destekleyen 
kredidir (USGBC 2018, s. 105). 

Kredi 9 İnşaat ve Atık Yönetimi: Yapım aşamasında oluşan atıkların yeniden kullanabilirliğini sağlamak 
için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 106).  

Yapı tasarım aşamasında kullanılacak olan malzemelerin seçimini yaparken, çevre dostu sertifikalı 
ürünlerin kullanılması tercih edilmektedir. 

 

Şekil 3.11: Malzemeler ve kaynaklar kategorileri kredileri 
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Kaynak: Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

 
3.5.7 İç Mekan Hava Kalitesi 

İç mekan tasarımı yaparken çevreye duyarlı konseptin oluşturulması için uygulanmaktadır. Gün ışığını 
kullanmak, hava kalitesini yükseltmek, akıllı sistemler sayesinde kullanıcıların rahat yaşam koşullarını 
oluşturmak için kullanılmaktadır.  

Ön Koşul 1 Asgari İç Hava Kalitesi: İç mekan havalandırma kalitesi için minimum standartları sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 105). 

Ön Koşul 2 Çevresel Sigara Dumanı Kontrolü:  Çevresel tütün dumanını engellemek ve azaltmak için 
uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 111).  

Ön Koşul 3 Minimum Akustik Performans: Yalnızca eğitim kuruluşlarında yer alan dersliklerde 
öğretmen ve öğrenci iletişimini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 113).  

Kredi 1 Geliştirilmiş İç Hava Kalite Stratejileri: İç mekan hava kalitesini sağlamak ve kullanıcıların 
sağlıklı yaşam ortamını oluşturmayı hedeflemektedir (USGBC 2018, s. 115).  

Kredi 2 Düşük Yayımlı Malzemeler: Kapalı alanlarda kullanılan malzemelerin çevreye yaydığı 
kimyasalları düşürmek, inşaat aşamasında çalışan kişilerin ve yapı kullanıcılarının sağlığına zarar 
vermesini engellemek için kullanılır (USGBC 2018, s. 118). 

Kredi 3 İnşaatta İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı: Yapıların yapım aşamasında oluşan zararlı 
havayı engellemek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 123). 

Kredi 4 İç Mekan Hava Kalite Değerlendirilmesi: Yapının yaşam süresi boyunca iç mekan hava 
koşullarını iyileştirmek için kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 125). 

Kredi 5 Termal Konfor: İç mekanlarda termal konforu oluşturması ve yapı kullanıcılarının konfor 
kalitesini yükseltmek için uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 128). 

Kredi 6 İç Aydınlatma: Akıllı sistem aydınlatma teknolojilerinden faydalanarak tasarruflu, konforlu 
mekanların oluşturması amacıyla uygulanmaktadır (USGBC 2018, s. 130). 

Kredi 7 Gün Işığı: İç mekanların gün ışığından maksimum seviyede yararlanmasını sağlayan ve 
aydınlatma enerjisini azaltarak tasarruflu elektrik kullanımını desteklemek için kullanılır (USGBC 2018, s. 
132). 

Kredi 8 Kaliteli Manzara: Yapı kullanıcılarının dış çevre görüntüsünü sağlayarak iç-dış mekan 
iletişimini oluşturması amacıyla kullanılmaktadır (USGBC 2018, s. 135).  

Kredi 9 Akustik Performans: Yapı kullanıcılar için verimli akustik tasarımlarını sağlamak, kullanıcılara 
konforlu iç mekan oluşturmak için uygulanır (USGBC 2018, s. 137).  

Yapıların tasarım sürecinde yüzde 38, inşaat sürecinde ise yüzde 62 oranında hava kalitesinin 
iyileştirildiği gözlemlenmiştir. İç mekan hava kalitesi önşart ve kredi kriterleri şekil 3.12'de ifade 
edilmiştir. 
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Şekil 3.12: İç mekan hava kalitesi kategorisi kredileri 

Kaynak:Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.5.8 Tasarımda Yenilik 

Yapının yeşil bina konsepti performansını oluşturmak ve gelişen teknoloji ile beraber çevreye duyarlı 
sistemlerin kullanılmasını teşvik etmektedir. Tasarımda yenilik kategorisinde yapının tasarım ve 
uygulama sürecinde kullanılacak olan çevre dostu malzemeler ve imkanların sunulmasını sağlamaktadır.  

Kredi 1 Yenilik: Yapının niteliklerine özel ve yapı performansının yükselmesini sağlayan uygulamadır 
(USGBC 2018, s. 141).  

Kredi 2 LEED AP- LEED Akreditasyonlu Profesyonel: Yeşil bina konsepti uygulayan yapıların 
projelendirmesinde bütün disiplinlerin aynı amaca uygun hizmetini belgelendirme aşamasını desteklemek 
için uzman bulundurması gerekmektedir (USGBC 2018, s. 143). 

Konut yapılarında diğer çok katlı yapılardan ayıran ön değerlendirme koşulunu sağlamak 
mecburiyetindedir. Çok katlı yapılar için kredi sistemleri şekil 3.13'de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.13: Tasarımda yenilik kategorisi kredileri 

Kaynak:Arslan, N.C., (2015). Yeşil bina projelerinde tasarım süreci için bir yaklaşım: LEED v4 
sertifikalandırma süreci modeli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. 

3.5.9 Bölgesel Öncelik 

Yapının coğrafi özelliklerini, çevresel şartlarını, çevreye uygunluğunu standartlarının sağlanması ile 
oluşmaktadır. Bölgesel öncelikte amaç sosyal ve sağlık açısından kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak doğru bölgenin kullanımını sağlamaktır. Amerika Yeşil Bina Konseyleri bölgeleri 
inceleyerek, her alan için öncelikleri belirlemesi için puanlama sistemi kullanmaktadır. LEED V4 
sertifikasyon modeli sistemi her çeşit yapı türüne göre ayrı olarak değerlendirmektedir. 

Bulgular 

4. Yeditepe Üniversitesi AR-GE Binası Projesinin İncelenmesi 

4.1 Yeditepe Üniversitesi AR-GE Binası Projesi 

Proje İstanbul'un Anadolu yakasında Pendik ilçesinde, Teknopark bölgesinde yer almaktadır. Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile oluşturulan Teknopark bölgesinde, uzay ve 
havacılık, savunma sanayi, sağlık bilimleri, enerji, denizcilik, ileri malzemeler, ileri elektronik ve 
endüstriyel yazılım olmak üzere yenilikçi firmalar bulunmaktadır. Proje bulunduğu konum kara, hava ve 
deniz yoluna ulaşım imkanı vardır. Proje alanı Sabiha Gökçen havaalanına 1 kilometre, Kuzey Marmara 
otoyoluna 5 kilometre, Anadolu tem otoyoluna 3 kilometre, Pendik hızlı tren istasyonuna 10 kilometre, 
Pendik İDO iskelesine 12 kilometre mesafede bulunmaktadır. 

Proje inşaatı 2017 yılının mart ayında başlamış ve yapımı hala devam etmektedir. Hedeflenen bitiş 
tarihi Mart 2019 yılı olarak belirlenmiştir. Proje teknolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaca cevap verecek 
şekilde ekolojik çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası 9.000 metrekarelik bir alanda, iki kat bodrum olmak üzere toplam 
altı kattan oluşan ve birbirine bağlı üç bloktan oluşmaktadır. Proje toplam inşaat alanı 29.850 metrekare 
ve bina yüksekliği 23,80 metreden oluşmaktadır. Kat yüksekliği 4.50 metre olmasıyla insanlara geniş 
alanlar sağlanmıştır. Proje binası şekil 4.1'de gösterilmiştir. Projede otopark 304 araç kapasitesinde 
olmaktadır. Bunun sebebi insanları toplu taşımaya, bisiklet kullanımı ve sağlık için yürümeye 
yönlendirmektedir. 
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Şekil 4.1: Yeditepe üniversitesi AR-GE binası 

Kaynak: Yazar 

4.2 Yeditepe Üniversitesinin AR-GE Binasının LEED V4 Standartlarına Göre Değerlendirilmesi 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE Binası projesi Amerika Yeşil Binalar (USGBC) tarafından verilen LEED 
Building Desingand Construction: Core&Shell V4 sertifikasının gold seviyesini almaya aday bir projedir. 
LEED V4 sertifika sisteminde bütünleşik süreç kategorisinden 1 puan, yer ve ulaşım kategorisinde 9 puan, 
sürdürülebilirlik kategorisinde 6 puan, su verimliliği kategorisinden 9 puan, enerji ev atmosfer 
kategorisinden 24 puan, malzemeler ve kaynaklar kategorisinden 8 puan, iç hava kalitesi kategorisinden 7 
puan, yenilik kategorisinden 1 puan hedeflenerek altın (gold) seviyesi için toplam 65 puan planlanmıştır. 

Projede LEED koordinasyonunu sağlanması için şantiyede ana firma, taşeron, alt taşeron ve diğer 
çalışanlar LEED uygulamaları ile ilgili bilgilendirilmelidir. ESC uygulamalarının düzenli aralıklarla kontrol 
edilerek her ay gerekli formlar doldurulmalıdır. Periyodik olarak IAQ plan denetlemesi yapılmalı, yanlış 
gerçekleştirildiği takdirde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Atıkların geri dönüşümü, standartlara uygun 
malzeme ve ekipman listeleri hazırlanmalıdır. Aylık hazırlanması gereken raporlar: 

a. Genel LEED ilerlemesi hakkında bilgi 

b. ESC uygulamaları denetleme formu ve fotoğraflar  

c. IAQ uygulamaları denetleme formu ve fotoğraflar  

d. İnşaat atık yönetim tablosu ve fotoğraflar  

e. VOC takip tablosu  

f. Malzeme ve ekipman üreticilerinden alınan belgeler listesi 

4.2.1 Bütünleşik Süreç 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre bütünleşik süreç 
kategorisinden toplam 1 puan hedeflenmektedir. Puanı oluşturan alt kategoriler; Bütünleşik proje süreci 
için gereksinimler olarak incelenmektedir. 

Bütünleşik süreç tasarım sürecinde başlayarak, farklı disiplinlerin birbirleri ile iletişim kurmalarını, 
proje ekiplerinin düzenli aralıklarla toplantılarını, birlikte uyumlu çalışmaları ve performansları, 
hedeflenen yapının sisteme uygun literatür kullanımı, finansal açıdan ekonomik ve çevresel yeşil binaları 
kapsayan yönetim kategorisidir. 

4.2.2 Konum ve Ulaşım 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre konum ve ulaşım 
kategorisinden toplam 9 puan hedeflenmektedir. Puanı oluşturan alt kategoriler; toplu taşıma erişimi, 
bisiklet imkanı, otopark alanlarının azaltılması, yeşil araçlar olarak incelenmektedir. 
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Proje kapsamına yapılan hesaplara göre kredinin hedeflenmesi için açık ve kapalı otopark adedinin 
400'ü geçmemesi gerekmektedir. Mevcut durumda 304 araç sayılmıştır. Projede otopark sayısının en az 
yüzde 5 kadarı araç park yeri, düşük emisyonlu araçlar için öncelikli park yeri olarak ayrılmalı ve bina 
girişine yakın olmalıdır. Sayılan 304 araç park yeri için yapılan hesaplara göre elektrikli araç minimum 16 
adet park yeri sağlanmalıdır. Otopark sayısının en az yüzde 2'si için elektrikli araç şarj istasyonu 
sağlanmalıdır. Bu durumda 304 araç yeri için yapılan hesaplar sonucu elektrikli araçlar için minimum 7 
adet şarj istasyonu sağlanmalıdır. Proje sahasından en yakın toplu taşıma durağına bisiklet yolu ile ulaşım 
belirlenmelidir. Binanın toplu taşıma ve dolmuş durağına olan 250 metre yürüme mesafesinde 
olmaktadır, bu sayede 400 metre yürüme mesafesi standardını sağlamaktadır. Binanın hızlı tren 
istasyonuna ve vapur iskelesine olan 800 metre yürüme mesafesi standardını sağlamamaktadır. 

4.2.3 Sürdürülebilir Alanlar 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre sürdürülebilir 
alanlar kategorisinde toplam 6 puan hedeflenmektedir. Puanı oluşturan alt kategoriler; alan 
değerlendirmesi, açık alanlar, ısı adasının azaltılması, ışık kirliliğinin azaltılması, kullanıcı tasarımı ve yapı 
yönetmeliği olarak incelenmektedir. 

Arazi Teknopark İstanbul bölgesinde olduğundan dolayı tarım arazisi kullanılmamıştır. İnşaat 
başlamadan önce proje alanının ekolojik durumunu ve projeye olan etkilerini anlatan rapor hazırlanır. Bu 
raporda bitki örtüsü türleri, yeşil alanlar, belirgin ağaçların haritalandırılması, tehdit veya tehdit altındaki 
türler, yaşam alanları, yerel bitkiler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Arazinin yüzde 30'u kadar, 
yayaların kullanımında tercih ettiği, açık alanların oluşturulması ve bu açık alanlarında yüzde 25'inin yeşil 
alan olması veya yeşil çatılı kanopi ile gölgelendirilmelidir. Yeşil çatı uygulama alanlarında minimum 15 
cm kalınlığında toprak olmalı ve çatılarda yer örtücü bitkiler kullanılmalı. Kullanılacak bitkiler en az 6 tür 
karışımdan olmalıdır. Proje uygulanmaya başladığında etkilenecek peyzaj alanları bulunuyorsa, inşaat 
başlamadan önce arazinin üst katmanında bulunan verimli toprak kaldırılıp saklanır ve inşaat bitiminden 
sonra peyzaj uygulaması için yeniden kullanılır.  

Erozyon ve Sedimantasyon kontrol planı hazırlanırken şiddetli rüzgar ve yağmur sonucu proje 
alanındaki toprağın inşaat sahasından uzaklaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Isı adası etkisinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla sert zemin kaplama ve düz çatı 
kaplama malzemelerinin SRI değerleri belirlenir. Sert zemin kaplama malzemelerinin üç yılık minimum 
SRI değeri 0.28 olması gerekir, bu değer sağlanmadığı takdirde minimum değer 0.33 olması gerekir. Düz 
çatı kaplama malzemelerinin üç yıllık minimum SRI değeri 64 olmalı, bu değer sağlanmadığı takdirde üç 
yıllık minimum değer 82 olması gerekir. Sert zeminlerde açık renkli ve su geçirimli kaplama malzemeleri 
kullanılmalıdır. Yapı güneş ışığını çekip ısı adasını yükseltmek yerine kendisini yansıtıcı olarak kullanır, 
bu yüzden renk olarak beyaz ve beyazın tonlarını seçeriz, gri renk kabul edilmez. 

Işık kirliliğinin önlenmesi için iç aydınlatmada pencereye en yakın konumda bir hat boyunca 
sıralanmış olan aydınlatma armatürleri güç değerlerinin, gece saatleri arasında en az yüzde 50 
seviyesinde düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca, varlık sensörü veya otomatik sistem yardımıyla, bu 
bölgelerde en fazla 30 dakika süreli insan olmaması durumunda armatürlerin kapatılması sağlanmalıdır. 
Dışarıya ışık kaçmasını engelleyecek gölgeleme elemanı saat 23:00 ile 05:00 arasında dışarıya en fazla 
yüzde 10 ışık kaçışı sağlamalıdır. Yatay ve düşey aydınlık şiddeti seviyeleri hem arazi sınırında hem de 
arazinin 4.5 metre ötesinde gösterilmelidir. Binanın dış aydınlatmasından kaynaklanan yatay ve düşey 
aydınlık düzeylerinin, arazi sınırında 2.15 lux geçmemesi gerekmektedir. Projede kullanılan dış 
aydınlatma armatürlerinde 90 derecenin üzerine çıkan toplam ışık akısı miktarının yüzde 5'i geçmemesi 
gereklidir. 

4.2.4 Su Verimliliği 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre su verimliliği 
kategorisinden toplam 9 puan hedeflenmektedir. Puanı oluşturan alt kategoriler; dış alanlarda su 
kullanımını azaltmak, iç alanlarda su kullanımını azaltmak, su ölçümü olarak incelenmektedir. 
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Bina peyzaj uygulamalarında harcanacak su miktarının konvansiyonel uygulamalara kıyasla yüzde 30 
azaltılmıştır. Sulama sisteminde yağmur sensörü kullanılması, damlama sulama ve buharlaşmayı azalttığı 
için mulching uygulaması tavsiye edilmektedir. Tercih edilen bitkiler yerel ve adapte olmuş bitkilerden 
oluşmalı, kullanılacak su miktarını mümkün olduğunda azaltılmalıdır. Günümüzde sürekli kullanılan 
kültür çimi azaltılmalı, kuraklık ve sıcak havalara dayanıklı, farklı çim türlerinin karışımları 
kullanılmalıdır. 

Gri su sistemi pis olmayan siyah su dediğimiz el yıkama suyu, duş suyu ve mutfaktaki suları toplarız, 
topladığımız suları arıtma sisteminden geçirip sonra birincil amaç değil ikincil amaç olarak tuvalette 
kullandığımız su sistemidir. 

Yapıya gelen toplam şebeke suyu için sayaç takılmalı, aylık ve yıllık periyotlarla kayıt altına alınır. 
Binaya gelen şebeke suyu haricinde diğer besleme suları ayrı olarak ölçülmelidir. Ayrıca yapıda toplam su 
tüketiminin ölçülmesi gerekmektedir. 

Binada iç alanlarda su kullanımı azaltmak için yapılan lavabolar, duşlar, klozetlerde kullanılan 
armatürler çok az su tüketmektedir. Bina içinde su verimliliği sağlanması için projede kullanılacak tüm su 
armatürlerinin akış debi miktarları aşağıda verilmektedir: 

Klozet rezervuarları: Çift butonlu ve maksimum 2.5/4 litre sifon debili.  

Pisuarlar: Susuz veya maksimum 1 litre sifon debili. 

Lavabo bataryaları: Maksimum 2 litre/dakika debili (4 bar basınçta). 

Duş başlıkları: Maksimum 8 litre/dakika debili (4 bar basınçta). 

Mutfak bataryaları: Maksimum 5 litre/dakika debili (4bar basınçta). 

4.2.5 Enerji ve Atmosfer 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre enerji ve atmosfer 
kategorisinden toplam 24 puan hedeflenmektedir. Puanları oluşturan alt kategoriler; enerji performansı 
optimizasyonu, talebi karşılama, yenilenebilir enerji üretimi, geliştirilmiş soğutucu akışkan yönetimi 
olarak incelenmektedir. 

Projede enerji modellemesi LEED standartlarına uygun ve enerji verimliliği için, elektrik ve mekanik  
sistemlerinin verim değerleri ASHRAE 90.1-2014 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers) standartlarına uyulmuştur.  

LEED kriterlerine göre ısıtma, havalandırma, soğutma, sıcak su, aydınlatma, asansörler, priz, dış 
aydınlatma sistemlerine göre ayrı sayaç takılmalı ve tüketimleri kontrol edilerek enerji verimliliği 
sağlanmıştır. Enerji ölçüm cihazları kalıcı olarak yerleştirilmeli ve talep gücünü ölçmelidir. Bilgisayar 
ortamında yerel network ağı ve kablosuz ağ sistemi kullanılmalı, sistem bütün verileri uzun süreli 
kaydedilecek dataya sahip olmalı ve depolanan verileri uzaktan takip edilmelidir. Binayı uzun süre 
kullanacağımız için bütün enerjileri izleyebileceğimiz bir sistem kurulmuştur. Binada ilerleyen yıllarda 
iyileştirme yapılacağı vakit hangi sisteme ne kadar enerji harcadığımız görebiliriz.  

Yapıda ısıtma sistemi kazan ile karşılanması durumunda, kazanın minimum termal değeri yüzde 92 
olmalı veya yoğuşmalı kazan kullanılması durumunda minimum termal değeri yüzde 96 olmalıdır. Kazan 
dairesi şekil 4.2'de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2: Kazan dairesi 

Kaynak: Yazar 

Soğutucu akışkanlar yönetiminde kullanılan tüm soğutucu akışkanlarda CFC bulunmamalı ve eski 
soğutucu akışkanlar kullanılmalıdır. Soğutma ve iklimlendirme sistemi içinde soğutucu akışkan miktarı 
çok az olmalıdır. Soğutucu akışkanlar çevreye, ozon tabakasına ve küresel ısınmaya zarar veriyor, bu 
yüzden onların etkisinin azaltmak için belli bir limitin altına indirgenmiştir. 

Binada harcanacak toplam aydınlatma gücünde belirtilen değerlere göre yüzde 30 daha verimli olacak 
bir bina tasarlanmıştır. Aydınlatma otomasyonu yapılması, enerji modellemesi yapılırken verimliliğe katkı 
sağlar. Ortak kullanılan alanlarda insanların kendi gereksinimleri göre ayarlayabilecekleri kontrol 
düzenekleri olmalı ve her alanda aydınlatmalar kontrol edilmelidir. Dış aydınlatmada kullanılan 
armatürlerin gün ışığında kullanılmasını önlemek için gün ışığı sensörü veya zaman saati kullanılmalıdır. 
Aydınlatma tasarımını gün ışığına göre belirlersek ve daha verimli armatürler kullanarak yüzde 50'ye 
kadar enerji tasarrufu elde ederiz. Gün ışığından kazandığımız aydınlatma enerjisi çok iyi olabilir, bunun 
için her tarafı cam yapmamız yanlış olur. Camların ısı geçirme özelliği yüksek olduğu için mevsim 
geçişlerinde ısıtma ve soğutma sisteminde enerji sağlayamayız.  

Projede çevreci ve maliyeti düşük olan fotovoltaik panel kullanıştır. Günümüzde elektriğin birim 
maliyeti yüksek olduğu için elektriğin bir kısmını fotovoltaik paneller ile karşılanmaktadır. Proje 
kapsamında yenilebilir enerji sistemi ile güneş enerjisinden yararlanılır ve yapının toplam enerji 
tüketiminin minimum yüzde 1'i karşılanır. 

4.2.6 Malzeme ve Kaynak 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre malzeme ve kaynak 
kategorisinden toplam 8 puan hedeflenmektedir. Puanları oluşturan alt kategoriler; çevresel ürün 
beyanları, hammadde satın alma, malzeme içerikleri, inşaat ve atık yönetimi olarak incelenmektedir. 

Yapıda mimari olarak seçtiğimiz malzemeler önemli olup, yeşil bina yaparken içeriğinde çevreye zarar 
veren kanserojen malzeme kullanılmamalıdır. İnsan yaşamı süresince kanserojen etkiyi vermeyecek yada 
hastalık açısından kötü bir etki yaratmayacak malzeme seçilmesi gerekiyor. Yapıda kullanılan 
malzemelerin tipine göre uluslararası testlerden geçmiş ve sertifika almış, insan sağlığına zarar vermeyen 
malzemeler kullanılmıştır. Hammadde ve kaynak kullanımında hafriyat başladıktan sonra sipariş edilen 
altyapı, donatı, inşaat malzemeleri gibi ana malzemeleri yerli ve yakın olan kaynaklardan kullanırız. 
Böylelikle malzemeleri tedarik ederken harcadığımız enerji, karbondioksit solunumu, karbon emisyonu 
daha az olur. Yapının kendisine etki eden etkilerle birlikte toplam çevre olarak az enerji harcamalıyız. 

İnşaat sırasında aldığımız malzemenin içinde geri dönüştürülmüş içerikli malzemeler tercih edilmiştir. 
Şantiyede kullanılan malzemeleri geri dönüşüme gönderilmiştir. Böylece kullanılan malzemeleri atmak 
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yerine, geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek başka bir şantiyede tekrar kullanılması sağlanmıştır ve 
şekil 4.3'te gösterilmiştir.  

 

  Şekil 4.3: Atık malzemelerin geri dönüşüm için toplanması 

Kaynak: Yazar 

 

Binada geri dönüşümü sağlanan atık malzemeleri biriktirmek için insanların rahat erişim sağlayacağı 
alanlar seçilmeli ve düzenli aralıklarla atıklar toplanmalıdır. 

4.2.7 İç Hava Kalitesi 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre iç hava kalitesi 
kategorisinden toplam 7 puan hedeflenmektedir. Puanları oluşturan alt kategoriler; düşük salınımlı 
malzemeler ve ürün içerikleri, inşaat iç hava kalitesi yönetim planı, gün ışığı olarak incelenmektedir. 

Projede LEED sertifikasyon sistemine göre artırılmış taze hava ASHRAE 62.1-2010 standardına uygun 
yapılmaktadır. Bu standart yapıdaki insanların kişi başına ve her bir metrekareye düşen minimum taze 
hava miktarını hesaplamamıza yardımcı olur. Bu standart sayesinde bina içinde yüzde 30 daha fazla taze 
hava sağlamaktadır . Taze hava bodrum katlarda bulunan yapı alanlarına da sağlanarak daha kullanışlı 
alanlar elde edilir. Kapalı otopark alanında CO dedektörü bulunmalı, bu sayede CO gazının insan sağlığına 
zararı önceden önlenir ve ortamın hava kalitesini en iyi seviyede tutmasını sağlar. 

Yapıda termal konfor ASHRAE 55.2004 standardına göre sağlanmış, insanların vücut ısısı değişikliğini, 
havanın akım hızını, nem değerini olumlu yönde etkilemektedir. Projede nem değeri yüzde 55'i 
geçmemektedir.  

Proje tamamlanıp yerleşime geçilmeden önce havalandırma filtrelerine taze hava verilmesi ile flush-
out yapılmalıdır. Bu sırada sıcaklık 16 derece ve bağıl nem en fazla yüzde 60 olmalıdır. İşlemler 
gerçekleştirildikten sonra filtreler değiştirilmelidir. 

Bina içinde kullanım alanlarında sigara içilmesi yasaktır. Bina içinde ve tüm bina girişlerine, dışarıdan 
hava giriş noktalarına, açılabilir pencerelere 7.5 metre mesafe içinde kalan alanlarda sigara içme yasağı 
uygulanmalıdır. Bina girişlerine maksimum 3 metre uzaklıkta sigara içilmez levhaları konulmalıdır. 
Binada çalışan personellerin sigara dumanından korunması sağlanır ve oluşabilecek hastalık risklerini 
azaltmaktadır. 

Binada çalışan personellerin psikolojisi açısında gün ışığı kriteri çok önemlidir. Çalışan insanların 
güneşi görmediklerinde psikolojisi kötü ve verimsiz olmaktadır. Bu sebepten gün ışığından yararlanmak 
insanların motivasyonu ve sağlığı için yararlı bulunmaktadır. Enerji verimliliği açısından gün ışığından 
yararlanınca aydınlatmaları kullanmıyoruz böylelikle aydınlatma yükü daha az oluyor. 
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Binada iç hava kalitesi kategorisine göre tüm alanlarda karbondioksit dedektörleri bulunmalıdır. Bu 
sayede karbondioksit değeri kontrol altında tutulur. Karbondioksit değerinin yükselmesi insanlarda 
işlerine odaklanma problemleri, verimsiz çalışma ortamına neden olmaktadır. 

Yapıda iç mekanda kullanılan düşük emisyonlu malzemelerinde hava kirliliği oluşturan ve insan 
sağlığına zarar veren, yapı kimyasalları bulunduran uçucu organik madde (VOC) içermektedir. Bu yüzden 
boya ve sürme kaplama, yapıştırıcı ve macunlar, kompozit ahşap ürünleri, halı ve zemin kaplama 
malzemelerinde VOC (Volatile Organic Compound) sınır değerleri düşük malzemeler kullanılmıştır. 

4.2.8 Tasarım ve Yenilik 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre yenilik ve tasarım 
kategorisinden toplam 1 puan hedeflenmektedir. Puanı oluşturan alt kategori; LEED yetkin personeli 
olarak incelenmiştir. 

Projede tasarım aşamasından, inşaatın bitimine kadar LEED V4 sertifikasyon sisteminde uzman bir 
personel bulundurulmaktadır. 

4.2.9 Bölgesel Öncelik 

Yeditepe Üniversitesi AR-GE binası projesinde LEED sertifikasyon sistemine göre bölgesel öncelik 
kategorisinden puan hedeflememektedir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

 
Bu çalışma süresince, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yeşil bina terimlerinin üzerinde durulmuştur. 
Ülkemizde en fazla tercih edilen yeşil bina uygulamalarında LEED sertifika sistemi kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bu proje çalışmasında LEED sertifika sisteminin 2012 yılında oluşturduğu LEED V4 
versiyonu tercih edilmiştir. Proje kapsamında öncelikle tasarım aşamasında çekirdek ve kabuk için LEED 
V4 BD&C değerlendirme sisteminde hedeflenen krediler belirlenmiştir. Projenin sağlıklı bir şekilde 
ilerleyip tamamlanması için bütünleşik süreç kategorisi önemlidir. Farklı disiplinlerin bulunduğu, tüm 
proje ekiplerinin uyumlu ve koordineli çalışmasıdır. 

İç hava kalitesi sayesinde insanların temiz ve ferah çalışma ortamı oluşmuştur. Atık malzemelerin geri 
dönüşüme gönderilip tekrar kullanılması sağlanmış, böylece gereksiz malzeme kullanımının önüne 
geçilmiştir. İnsanların toplu taşıma ve bisiklet kullanımına yönlendirerek araçlardan çıkan zararlı CO gaz 
salınımı azaltılmaktadır. 

Ülkemizde yeşil bina uygulamaları son yıllarda tercih edilmekte ve değer kazanmaya başlamıştır. Fakat 
yerel yatırımcılar ve geliştirici firmalar yüksek maliyetten dolayı yeşil bina yapımından vazgeçmektedir. 
Bu konuda devlet kurumları tarafında yerel ve kurumsal firmalara teşvik sağlanmadığı için birçok proje 
hayata geçirilememektedir. Çevreci yeşil bina uygulamaları için devlet teşviki sağlanmalıdır.  

Sürdürülebilir yeşil binalar hakkında yeterli bilgilendirme yapılmamaktadır. Kurumsal ve yerel 
geliştirici yatırım firmalar bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitimler verilmelidir.  

Yeşil bina yapımında maliyet açısından yatırımcıya uzun vadede geri dönüş olmaktadır. Fakat 
yatırımcılar maliyet yönünden  kısa sürede geri dönüşüm bekledikleri için bu konuda yatırımcı kişiler de 
bilinçlendirilmelidir. 

Gelişmiş çoğu ülkenin kendi yeşil bina sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Çünkü her ülkenin yaşayış 
tarzı, mimari şekli, iklimi, malzeme yapısı ve coğrafi konumu değişiklik göstermektedir. Bu bakımdan 
Dünya Yeşil Bina Konseyine üye olan yerli sertifika sistemi ÇEDBİK kullanılmaya teşvik edilmelidir. 

Proje İstanbul gibi  metropol bir şehirde olmasında dolayı kredilerin uygulanması kolaylık 
sağlamaktadır. Fakat başka illerin konumu, iklimi ve altyapıdan kaynaklanan sorunlardan dolayı 
kredilerin uygulanması zorlanılmaktadır. Ülkemizde farklı iklim bölgelerine sahip yerlerde standartta 
bulunan kategoriler farklı katsayılarla çarpılmalıdır. Böylelikle eşit ve doğru bir değerlendirme yapılmış 
olur. 
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Özet 

Her yıl dünyada trafik kazaları sonucu milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Trafik kazaları 
Türkiye’de ve dünyada yıldan yıla ciddi boyutta artmaya devam ederken bu konuda alınan önlemler 
doğrultusunda son yıllarda ülkemizde trafik kazalarında azalma eğilimi görülmüştür. Sosyal ve ekonomik 
kayıplara neden olan trafik kazaları ulusal ve uluslararası problemlerden biridir. Bu çalışmada,  İstanbul ili 
Kartal ilçesinde gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılımı ele alınmış ve kaza kara noktaları 
belirlenmeye çalışılmıştır. 2013 yılı Ocak ayı itibari ile 2018 yılı Aralık ayına kadar olan süre zarfını 
kapsamaktadır. Çalışmada, İstanbul İli Kairtal ilçesine ait trafik kaza verileri kullanılmıştır. Trafik 
kazalarına ait ham veriler araştırma doğrultusunda kullanılabilecek veriler haline getirilmiştir. Oluşturulan 
veri tabanı Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada 10.3 ArcGIS ArcMap ara yüzü 
kullanılmıştır. Trafik kazalarının mekânsal dağılımı ve kaza kara noktaları Kernel Density (Çekirdek 
Yoğunluğu Tahmin Yöntemi) analiz yöntemiyle belirlenip ortaya konulmuştur. Ayrıca, konunun daha detaylı 
ve açıklayıcı olması için kazaların gerçekleştiği günler, saatler, hava şartları, kazaların gerçekleşme şekilleri 
çeşitli grafiklerle gösterilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu güvenli ve güvensiz ulaşım bölgeleri 
belirlenebilir. Belirlenen güvensiz ulaşım bölgelerinde yani kaza kara noktalarında gerekli tedbir çalışmaları 
yapılarak insanlara daha güvenli ulaşım alanları oluşturulabilir. Sonuç olarak, İstanbul ili Kartal ilçesinde 
gerçekleşen trafik kazalarının yıllara göre mekânsal dağılımı yapılmış ve trafik kazalarının dağılımında 
yıldan yıla azalma olduğu belirlenmiştir. Yapılan mekânsal dağılım sonucunda kazaların en yoğun yaşandığı 
alanlar Üsküdar Caddesi (Kordonboyu Mahallesi), Atatürk Caddesi (Yenisoğanlık Mahallesi), Yüzyıl Caddesi 
(Cumhuriyet Mahallesi), Çamlı Sokak, Orhangazi Caddesi, Üsküdar Caddesi (Orhantepe Mahallesi), Tecerdağı 
ve Çanakkale Caddesi (Atalar ve Esentepe Mahallesi), Şeyh Şamil ve Fatih Sultan Mehmet Caddeleri (Uğur 
Mumcu Mahallesi), Spor Caddesi (Çavuşoğlu Mahallesi), Sanayi Caddesi (Petroliş Mahallesi) olduğu 
görülmüştür. Yaralanmalı kaza sayılarının ölümlü kaza sayılarından daha fazla olduğu ve trafik kazalarının 
daha çok açık hava şartlarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Trafik kazalarının en fazla öğleden sonra ve 
aksam saatlerinde yaşandığı ayrıca kazaların daha çok yandan çarpma şeklinde meydana geldiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları, Kara Nokta, Kaza Analizi, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

SPATIAL DISTRIBUTION OF TRAFFIC ACCIDENTS IN KARTAL DISTRICT OF ISTANBUL PROVINCE 

Abstract 

Millions of people die every year as a result of a traffic accident in the world. While traffic accidents 
continue to increase dramatically year by year in Turkey and in the World, as a result of the measures taken 
in this regard, there has been a decrease in traffic accidents in our country in recent years. Traffic accidents 
that cause social and economic losses are one of the national and international problems. In this study, 
spatial distribution of traffic accidents in Kartal District of Istanbul province was discussed and accident land 
points were determined. Including accidents from January 2013 to December 2018. Accident data used in the 
study is from Kartal District of İstanbul Province. The unprocessed data for traffic accidents has been 
converted into data that can be used for research. The database was analyzed with Geographic Information 
Systems. 10.3 ArcGIS was used in the study. The spatial distribution of traffic accidents and the black points of 
the accidents have been determined by the Kernel Density analysis method. In addition, to be more detailed 
and descriptive of the subject, the days, times, weather conditions and type of accident are shown with 
various graphics. As a result of these studies, safe and unsafe transportation zones can be determined. Safer 
transportation areas can be created for people with the necessary precautionary work in designated unsafe 
transportation zones. As a result, the spatial distribution of traffic accidents in Kartal District of Istanbul 
province was determined by years and the distribution of traffic accidents decreased from year to year. The 
places where the accidents were most intense were Üsküdar Street, Atatürk Street, Yüzyıl Street, Çamlı Street, 
Orhangazi Street, Üsküdar Street, Tecerdağı and Çanakkale Streets, Seyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet Streets, 
Spor Street and Sanayi Street. Accidents with injuries are more than fatal accidents and traffic accidents 
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occurred mostly in normal weather conditions. Most of the traffic accidents occurred in the afternoon and 
evening hours and it was concluded that the accidents occurred mostly in the form of collision with the side of 
the car. 

Key Words: Traffic Accidents, Black Spot, Accident Analysis, Geographic Information Systems 

Giriş 

Yaşamın temel gereksinimlerinden biri olan ulaşım, eski çağlardan beri insanlar için önemli 
faaliyetlerden biri olarak devam etmiştir. Bölgeler arası etkileşim ve iletişimin sağlanmasında, para, 
mal, hizmet ve bilginin taşınmasında, kültür paylaşımında ve bu süreçlerin sağlanmasında ön plana 
çıkan ulaşım kavramı özellikle küreselleşmeyle birlikte gittikçe gelişen ya da gelişmesi zorunlu olan 
sistem haline dönüşmüştür. 

Ulaşımda taşıma faaliyeti karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları gibi çeşitli 
ulaşım sistemleri ile gerçekleşir. Ulaşım faaliyetleri geçmişten günümüze tarihi, ekonomik, sosyal ve 
jeopolitik önemini koruyarak devam etmektedir (Aydın ve Oral, 2018). XX. yüzyılda ön plana çıkan 
karayolu taşımacılığı, İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı bir şekilde artış eğilimine girmiş ve diğer 
ulaşım sistemleriyle rekabet edebilir hale gelmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizinin 
aşılmasından sonra, 1980’li yıllarda karayolu ile taşımacılık artan eğilimini sürdürmüş ve 2000’li 
yıllarda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede hakim ulaşım sistemi haline gelmiştir (Çetin, Barış 
ve Saroğlu, 2011). Zemine, topografyaya, taşınacak yük miktarına ve zamana göre en esnek, kolay, 
hızlı ve aktarmasız taşıma olanağı vermesi nedeniyle karayoluna olan talep sürekli artan bir eğilim 
göstermektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu ulaştırması, ulaştırma türleri 
arasında yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür (Kapluhan, 2014). 

Tarihin her döneminde önemli bir kavram olan ulaşım konusu özellikle sanayi devriminden sonra 
üzerinde durulması gereken sorunlardan biri haline gelmiştir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya 
çıkan çeşitli ulaşım araçları ve sonraki yıllarda artarak devam eden sayıları bu konuyu öne çıkaran 
nedenlerden olmuştur. Ulaşım araçlarından önceki o daha sessiz yaşam artık yerini karmaşa, gürültü, 
kazalar, hava kirliliği gibi bir takım problemlere bırakmıştır. Ulaşım konusunda artan problemlerin 
çözümü ve iyileştirilmeleri amacıyla bir takım plan ve programlar uygulanmaktadır. Özellikle gelişmiş 
ülkeler konu üzerinde daha hassas davranmaktadır.  

 Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı rapora göre, karayolu trafik kazaları özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan bir sorun haline gelmiştir. 180 ülkenin bu konudaki durumu 
değerlendirilmiş ve dünya genelinde trafik kazaları sonucu gerçekleşen ölüm sayısının 1,25 milyona 
yükseldiği ayrıca trafik kazaları sonucu gerçekleşen ölümlerin en fazla olduğu yerler düşük gelirli 
ülkelerde olduğu belirtilmiştir (WHO, 2015). 

Ülkelerin ulaşım sistemlerinin kendine uygun yapısal ulaşım ağları doğrultusunda planlanması 
önemli yer tutarken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu duruma ağırlık vermesi yapılacak önemli 
adımlardan biri olabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı olarak ulaşım ağının karayolu 
ulaşım sisteminden geçtiği düşünülürse bu yönlü çalışma uygun olabilir. Ulaşım ağlarının güvenilirliği, 
onların doğru planlanmasının ve uygulanmasının bir sonucudur. Bu noktada karar vericilere önemli 
görevler düşmektedir. Ulaşımın daha güvenli sağlandığı ülkelere bakılırsa, bu ülkelerin mevcut ve 
gelecekteki durumu değerlendirerek daha güvenli ve çok boyutlu araştırmalar yaparak bu doğrultuda 
planlama çalışmaları yaptığı görülmektedir. 

Türkiye’nin ulaşım sisteminin temelini oluşturan karayolu ulaşımında en önemli sorun, yeterli 
altyapı ve denetim sisteminin olmamasıdır. 1980’li yıllardan itibaren başlayan otoyol inşaatları, 
2000’li yıllarda gündeme gelen bölünmüş yol projeleri, karayolu ulaşım sisteminin gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de karayolu ulaşım araçlarının sayısı günden güne hızla artmakta, 
buna karşılık kullanılan yollar yetersiz kalmakta ve trafik yeterince denetlenememektedir. Uzun 
mesafeli yolcu ve yük taşımacılığının karayollarından demiryollarına aktarılmasını sağlayacak 
önlemler, karayolları üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunacaktır (Avcı, 2005). Ülkemizde 
trafik kazaları, son yıllarda doğal afetlerden daha fazla maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. 
Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu problemi çözebilmek, kayıpları azaltabilmek ve milli gelir 
kaybının minimum düzeye indirgenmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurumlar tarafından projeler 
hazırlanmaktadır. Ancak bu projelere ayrılan bütçenin sınırlı olması nedeniyle, bazı pratik ve 
ekonomik çözüm yöntemlerinin bulunması gereklidir. Bu yöntemlerin en önemlilerinden birisi de, 
tehlikeli kesimler olarak adlandırılan kaza kara noktalarının tespitidir (Üstündağ ve Duran, 2009). 
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Kaza kara nokta tespiti çalışmaları, ulaşımın daha güvenli planlanabilmesi bakımından fayda 
sağlamaktadır. 

Ülkemiz karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 354 trafik kazası meydana 
gelmiştir. Bu kazaların 1 milyon 042 bin 832’si maddi hasarlı, 186 bin 532’si ise ölümlü yaralanmalı 
trafik kazasıdır. (TUİK, 2019). Sonuçlara bakıldığında ülkemizde azımsanmayacak derecede trafik 
kazası gerçekleştiği görülmektedir. Bunların en aza indirilmesi için stratejiler geliştirilmeli ve 
sonuçları değerlendirilmeye alınmalıdır.  

Günümüzde nüfusun hızla artması, çarpık kentleşme gibi nedenlerden dolayı mevcut ulaşım 
sistemlerinin yetersiz kalması son dönemlerde üzerinde sıkça durulan problemlerden biridir. 
Özellikle artan trafik kazaları ve meydana gelen olumsuz sonuçlar can sıkıcı hal almaktadır. Bu 
olumsuzlukları daha aza indirmek ve güvenli ulaşım için planlamaların yapılması, uygulanması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu planlamalarda teknolojiden faydalanmak planlama, 
uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi noktasında fayda sağlayabilir. Bu noktada kullanılacak 
önemli teknolojilerden biri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel işlevleri bakımından, bir nesnenin bulunduğu ya da bir olayın 
meydana geldiği bir konumu çeşitli yapılardaki birleştirilmiş, referanslanmış, sıralanmış ve analiz 
edilmiş bilgi ile birleştirmede kullanılan bir araç olarak tanımlanabilir. Bu araçta gerçeklik, her 
semantik verinin ya da ilgili olayın doğrudan ya da dolaylı olarak konumsal bir bileşene sahip olduğu 
haritalar ile ifade edilir. CBS, konum tabanlı bilginin planlanmış bir sistematik içerisinde 
toplanmasına, sürdürülmesine, yönetilmesine ve bu bilginin otomatik olarak işlenmesine olanak tanır 
(Uçar ve Doğru, 2005). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),  bilgisayar teknolojisine paralel olarak gelişmiş, özel ve kamu 
sektörlerinde kullanılan önemli bir program haline gelmiştir. Ulaşım sektöründe kullanılması ile 
planlama, yönetim ve idaresi gibi konularda kolaylaştırıcı bir araç olabilir. Karayollarında gerçekleşen 
trafik kazalarının belirlenmesinde, yol güvenlik analizlerinin ortaya konulmasında, güvenli ve 
güvensiz ulaşım bölgelerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde sıkça 
başvurulan araçlardan biri olan CBS teknolojisinin kullanımı ülkemizde de gittikçe artmaktadır.  Bu 
teknolojinin verimli olabilmesi kullanılacak verilerin doğruluğu ve güvenilirliğiyle bağlantılıdır.  

İlgili alanyazın incelendiğinde son yıllarda trafik kazalarının CBS destekli analizi üzerine yapılan 
çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu çalışmalara Ghosh, Parida ve Uraon (2004), Erdoğan ve Güllü 
(2004),  Saplıoğlu ve Karaşahin (2006), Yılmaz, Erdoğan, Güllü ve Uysal (2009), Üstündağ ve Duran 
(2009), Kabakuş, Tortum ve Çodur (2012), Özmal, Küçükönder, Karabulut ve Göksu(2014),    Satria ve 
Castro (2016), Shafabakhsh, Famili ve Bahadori (2017), Demir, Caner ve Bulut (2017), Doğru ve Aydın 
(2018) tarafından yapılanlar örnek olarak verilebilir.  

Bu çalışma, İstanbul ili Kartal ilçesinde 2013 yılı Ocak ayı itibari ile 2018 yılı Aralık ayına kadar 
olan süre zarfı içerisinde gerçekleşen trafik kazalarını kapsamakta olup, çalışmada trafik kaza kara 
noktalarının belirlenmesi ve trafik kazalarının mekânsal olarak dağılımı ele alınmaya çalışılmıştır. 
Araştırma doğrultusunda İstanbul ili Kartal ilçesinde, 2013-2018 yılları arasında meydana gelen trafik 
kazalarının tutanak verileri incelenerek trafik kazalarının mekânsal dağılımının tespiti yapılmış ve 
kara noktaları CBS destekli olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Trafik kazalarının mekânsal dağılımı, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve bu konuda 
alınabilecek önlemler üzerinde durulan bu ve daha önce yapılmış mevcut çalışmalar bundan sonra 
yapılacak olan ilgili araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

                                                                                               Yöntem 

Araştırma Modeli 

İstanbul Kartal ilçesinde trafik kaza kara noktalarının belirlendiği bu çalışmada, genel tarama modeli 
kullanılmıştır. Genel tarama modellerinde örneklem kullanılarak evren hakkında genel bir yargıya 
varılmaya çalışılır. Bu araştırmanın örneklemini İstanbul ili Kartal ilçesi oluşturmaktadır. 
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Kaza kara noktalarının tespiti için kullanılan birçok yöntem içerisinden en fazla tercih edilen Kernel 
Density (Çekirdek Yoğunluğu Tahmin Yöntemi) ve Hot Spot Analiz yöntemleridir. Trafik kaza tutanak 
verileri kullanılarak, kazaların mekânsal dağılımlarının belirlenmesi ve kaza kara noktalarının tespiti için 
araştırma doğrultusunda Kernel Density konumsal analiz yöntemi kullanılmıştır. Olası etkin noktalar 
temel verilere dayanarak analiz edildiğinde sıcak noktaların tespit edilememe olasılığı vardır. Bu nedenle 
Kernel Density yöntemi trafik kazalarına duyarlı alanları tespit etmek için kullanılmıştır.  

Çalışma Alanı 

Marmara bölgesinde yer alan İstanbul ili, 28° 01' ve 29° 55' doğu boylamlarıyla 41° 33' ve 40° 28' 
kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Toplam yüz ölçümü 5461 km²’dir. İstanbul nüfusu 2018 yılına 
göre 15.067.724 'tür. Çalışma alanını oluşturan Kartal ilçesi, İstanbul ili içerisinde 38 km²’lik alanı 
kapsayan İstanbul’un 39 ilçesinden biridir. Kartal ilçesinin toplam nüfusu 2018 yılına göre 461.155’tir. 

 

Şekil 1. Çalışma Alanı (Kartal) Lokasyon Haritası  

Verilerin Toplanması 

Çalışma kapsamında kullanılan verileri, Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kaza tutanakları 
oluşturmaktadır. İlgili veriler İstanbul İli Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 2013-2018 
trafik kaza tutanakları incelenerek mevcut veriler doğrultusunda, CBS destekli analiz yapılmak üzere veri 
tabanı hazırlanmıştır. 

Verilerin analizi 

Çalışma doğrultusunda ilk olarak OpenStreetMap (OSM) üzerinden cadde ve sokak verileri indirilerek 
Global Mapper’da shp formatına dönüştürme işlemi yapılmış ve ArcGIS’in ArcMAP arayüzüne aktarılıp, 
Kartal ilçesi kaza verileri baz alınarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Mevcut sözel verilerdeki cadde ve 
sokak isimleri var olan sayısal veriyle karşılaştırılıp mevcut olan cadde ve sokak iki veride teyit edildikten 
sonra, gerçekleşen her bir kaza için cadde ve sokak sitemine noktalar atılmıştır. Veri üretim işlemi 
bittikten sonra ArcGIS toollarından olan Kernel Density yöntemi kullanılarak sonuca ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Çalışmada 10.3 ArcGIS ArcMap ara yüzü kullanılmıştır. Ayrıca mevcut veriler doğrultusunda 
çeşitli grafikler oluşturularak konunun daha açıklayıcı olmasına ve sonuçların daha detaylı ortaya 
konulmasına çalışılmıştır. 
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          Şekil 2. Uygulama Aşamasından Bir Görüntü 

 

Bulgular 

Çalışma doğrultusunda ilk olarak, araştırma alanını kapsayan Kartal ilçesinde 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen kaza sayıları verilmiştir. Şekil 3’te, 2013 ve 2018 yılları 
arasında Kartal ilçesinde gerçekleşen toplam kaza sayıları gösterilmektedir. 

 

 

           Şekil 3. Kartal İlçesinde Gerçekleşen Trafik Kazalarının Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 3’te yıllara göre meydana gelen kaza sayılarına bakıldığında en fazla kazanın 2013 yılında, en az 
kazının ise 2018 yılında gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılında meydana gelen toplam kaza sayısı 545 
iken, 2014’te 465, 2015’te 441, 2016’da 442, 2017’de 413 ve 2018’de 310’dur. 

Şekil 4’te, Kartal ilçesinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayılarının yıllara göre değişim 
grafiği verilmiştir. 
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         Şekil 4. Ölümlü ve Yaralanmalı Kazaların Yıllara Göre Değişimi 

Şekil 4’te verilen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayılarının dağılımlarına bakıldığında, yaralanmalı 
kazaların kaza sayıları içerisinde en çok gerçekleşen kaza türü olduğu görülmektedir. 2013 yılında 7 
ölümlü ve 538 yaralanmalı kaza gerçekleşirken, 2014 yılında 3 ölümlü ve 462 yaralanmalı kaza, 2015’te 2 
ölümlü ve 439 yaralanmalı kaza, 2016’da 1 ölümlü ve 441 yaralanmalı, 2017’de 1 ölümlü ve 412 
yaralanmalı, 2018 yılında ise 1 ölümlü ve 309 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir.  

2013’ten 2018’e kadar toplam 6 yıllık süreç içerisinde toplam ölümlü kaza sayısı 15 ve toplam ölü 
sayısı 15 iken yine 6 yıllık süreçte toplam yaralanmalı kaza sayısı 2601 iken toplam yaralı sayısı 3686’dır. 

Şekil 5’te, İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazalarının gerçekleştiği andaki hava 
durumu yıllara göre verilmiş olup, kazaların en çok hangi hava şartlarında gerçekleşip gerçekleşmediği 
gösterilmiştir.  

 

 

         Şekil 5. Trafik Kazalarının Gerçekleşme Anındaki Hava Şartları 

Şekil 5’te görüldüğü gibi, trafik kazalarının 6 yıllık süreç içerisinde en çok açık hava şartlarında 
gerçekleştiği ve daha sonra en çok kazanın yağmurlu havalarda meydana geldiği görülmektedir. Yıllar 
arasındaki kazaların en az meydana geldiği andaki hava durumu ise sulusepken ve bulutlu havadır. 
Kartal’da 2013 ve 2018 yılları arasında yani 6 yıllık süreçte, açık havada gerçekleşen toplam kaza sayısı 
2276 iken, sis ve dumanlı havada 12, yağmurlu hava da 314, karlı havada 26, sulusepken ve bulutlu 
havada 3’tür. 

Şekil 6’da, Kartal ilçesinde 6 yıllık süre zarfında gerçekleşen kazaların günlere göre dağılımı verilmiştir. 
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          Şekil 6. Meydana Gelen Kazaların Günlere Göre Dağılımı 

Şekil 6’da görüldüğü gibi kazaların çoğunluğu, 2013 yılında Perşembe günü, 2014 yılında Çarşamba 
günü, 2015 yılında Perşembe ve Pazar günü, 2016 yılında Cumartesi günü, 2017 ve 2018 yıllarında ise 
Cuma günü gerçekleşmiştir.  

Şekil 7’de, Kartal’da 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen kazaların saat 
aralıklarına göre dağılımı verilmiştir. 

 

             Şekil 7. Kazaların Saat Aralıklarına Göre Dağılımı 

Şekil 7’de gösterildiği gibi, 2013 yılında gerçekleşen kazaların çoğunluğu 16.00 ve 17.59 saat aralığında 
meydana gelmiştir. 2014 yılında 14.00-15.59 ve 18.00-19.59, 2015’te 14.00-15.59, 2016’da14.00-15.59, 
2017’de 16.00-17.59 ve 2018 yılında kazalar 18.00-19.59 saatlerinde daha fazla gerçekleşmiştir.  
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Şekil 8’de, 2013 yılına ait trafik kaza verileri doğrultusunda kazaların mekânsal dağılım haritası 
yapılmış olup trafik kaza kara noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Şekil 8. 2013 Yılındaki Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 

 

Sekil 8’de ki 2013 trafik kaza kara noktalarının mekânsal dağılım haritasına bakıldığında, Kordonboyu 
Mahallesi’nde Üsküdar Caddesi, Yenisoğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi, Yalı ve Topselvi Mahallelerinin 
bazı kesimleri ve Topselvi Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Yüzyıl Caddesi ve civarı, Orhantepe 
Mahallesi Çamlı Sokak, Organgazi Caddesi, Üsküdar Caddesi, Atalar ve Esentepe Mahallerinden geçen 
Tecerdağı Caddesi, Pamuk Sokak, yine Esentepe mahallesinde İnönü Caddesi ve Milangaz Caddesi, Uğur 
Mumcu Mahallesinde Şeyh Şamil ve Fatih Sultan Mehmet Caddeleri Kartal’da trafik kazalarının en yoğun 
gerçekleştiği alanları yani trafik kaza kara noktalarını oluşturmaktadır. Kırmızıyla belirtilen alanlar 
dışında kalan yerlerde de (yeşil alanlarda) kaza gerçekleşmiştir fakat buralarda kaza yoğunluğu kırmızıyla 
belirtilen alanlarda ki kadar yoğun değildir. 

Şekil 9’da, 2013 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 

 

      Şekil 9. 2013 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 
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Şekil 9’da belirtildiği gibi, 2013 yılında meydana gelen kazalar en fazla yandan çarpma ve yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Yandan çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 219 iken, yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 146, daha sonra en çok engel/cisim ile çarpışma (51) ve arkadan 
çarpma (35)  şeklinde meydana gelmiştir. En az gerçekleşen kaza tipi hayvana çarpma (1), araçtan insan 
düşmesi (2) ve zincirleme çarpışma (2) şeklindedir. 

Şekil 10’da, 2014 yılında gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılım haritası gösterilmektedir. 

 

           Şekil 10. 2014 Yılında Gerçekleşen Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 

 

Sekil 10’da ki 2014 trafik kaza kara noktalarının mekânsal dağılım haritasına bakıldığında, 
Kordonboyu Mahallesi’nde Üsküdar Caddesi trafik kazalarının en yoğun yaşandığı mevkiidir. Haritada 
gösterilen Çavuşoğlu Mahallesi’nde yer alan Spor Caddesi, Petroliş Mahallesi Sanayi Caddesi, Cevizli 
Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi, Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi ve Çanakkale Caddeleri, Uğur 
Mumcu Mahallesi Yakacık Caddesi ve Şeyh Şamil Caddeleri, Yenisoğanlık Atatürk Caddesi, Balıkesir 
Caddesi, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi ve Orhangazi Caddeleri, Yakacık Yeni Mahallesi’nde 
Samandıra Caddesi 2014 yılında trafik kazalarının en yoğun yaşandığı alanları oluşturmaktadırlar. 
Trafik kazalarının yoğun olarak gerçekleştiği bu alanlar dışında kalan yerlerde belirtilen alanlara göre 
daha az kaza gerçekleşmiştir. 

Şekil 11’de, 2014 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 
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     Şekil 11. 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 

Şekil 11’e göre, ilgili yılda (2014) meydana gelen kazalar daha çok yandan çarpma ve yayaya çarpma 
şeklinde gerçekleşmiştir. Yandan çarpma sonucu gerçekleşen kaza sayısı 175 iken yayaya çarpma şeklinde 
gerçekleşen kaza sayısı 115’tir. En az gerçekleşen kaza tipi yoldan çıkma (2) ve çoklu çarpışma (2)’ dır. 

Şekil 12’de, 2015 yılında gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılım haritası gösterilmektedir. 

 

          Şekil 12. 2015 Yılında Gerçekleşen Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 

 

2015 yılı trafik kaza kara noktaları mekânsal dağılım haritasına göre, Kordonboyu Mahallesi’nde 
Üsküdar Caddesi, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi ve Orhangazi Caddeleri, Yenisoğanlık Atatürk 
Caddesi, Balıkesir Caddesi, Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi, Karlıtepe Mahallesi Spor 
Caddesi, Soğanlık Caddesi, Tecerdağı Caddesi, ve İnönü Caddeleri, Uğur Mumcu Mahallesi Yakacık 
Caddesi ve Şeyh Şamil Caddeleri, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi, Yakacık Yeni Mahallesi’nde 
Samandıra Caddesi, Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi trafik kazalarının gerçekleştiği alanları 
kapsamaktadırlar.  

Şekil 13’da, 2015 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 
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   Şekil 13. 2015 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 

Şekil 13’de belirtildiği gibi, 2015 yılında meydana gelen kazalar en fazla yandan çarpma ve yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Yandan çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 128 iken, yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 103’tür. Daha sonra en fazla kaza karşılıklı çarpışma (55) ve 
engelli cisim ile çarpışma (47)  şeklinde meydana gelmiştir. En az gerçekleşen kaza tipi çoklu 
çarpışma (1) ve zincirleme çarpışma (1) şeklindedir. 

Şekil 14’te, 2016 yılında gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılım haritası 
gösterilmektedir. 

 

 

          Şekil 14. 2016 Yılındaki Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 

Şekilde 14’te verilen 2016 yılı trafik kaza kara noktalarının mekânsal dağılım haritasına 
bakıldığında, diğer yıllarla da benzer şekilde en yoğun kaza noktasını Kordonboyu Mahallesi’nde 
Üsküdar Caddesi oluşturmaktadır. Ardından, Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi, Yenisoğanlık 
Balıkesir Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi, Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi, 
Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi, Yakacık Yeni Mahallesi’nde 
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Samandıra Caddesi, Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi öne çıkan kaza kara nokta alanlarını 
oluşturmaktadırlar.  

Şekil 15’te, 2016 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 

 

   Şekil 15. 2016 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 

 

Şekil 15’te belirtildiği gibi, 2016 yılında meydana gelen kazalar en fazla yandan çarpma ve yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Yandan çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 163 iken, yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 8’dur. En az gerçekleşen kaza tipi araçtan insan düşmesi (1) 
ve yan yana çarpışma (1) şeklindedir. 

Şekil 16’da, 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılım haritası 
gösterilmektedir. 

 

 Şekil 16. 2017 Yılında Gerçekleşen Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 

Şekilde 16’da görüldüğü üzere, 2017 yılının kaza kara noktalarını, Kordonboyu Mahallesi’nde Üsküdar 
Caddesi, Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi, Yenisoğanlık Atatürk Caddesi ve Balıkesir Caddesi, 
Karlıtepe  Mahallesi Egemenlik Bulvarı, Yakacık Yeni Mahallesi’nde Samandıra Caddesi, Cumhuriyet 
Mahallesi Yüzyıl Caddesi, Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi, Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi 
oluşturmaktadır. 
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Şekil 17’de, 2017 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 

 

          Şekil 17. 2017 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 

 

Şekil 17’de belirtildiği gibi, 2017 yılında meydana gelen kazalar en fazla yandan çarpma şeklinde 
meydana gelmiştir. Yandan çarpma şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 219 iken, yayaya çarpma 
şeklinde gerçekleşen kaza sayısı 164’tür. En az gerçekleşen kaza tipi yan yana çarpışma  (4) ve 
araçtan insan düşmesi (4) şeklindedir. 

Şekil 18’de, 2018 yılında gerçekleşen trafik kazalarının mekânsal dağılım haritası 
gösterilmektedir. 

 

           Şekil 18. 2018 Yılında Gerçekleşen Trafik Kazalarının Mekânsal Dağılım Haritası 
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Buna göre (Şekil.18) 2018 yılı trafik kaza kara noktaları, Cumhuriyet Mahallesi D-100 Güney 
Yanyolu, E-5 Yakacık Yolu ve Kartal Caddesi, Kordonboyu Mahallesi Üsküdar Caddesi, Esentepe 
Mahallesi Anayurt Caddesi, Yenisoğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi ve Balıkesir Caddesi 2018 yılı için 
belli başlı kaza kara noktalarını oluşturmaktadır. 

Şekil 19’da, 2018 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının oluşum tiplerine göre oranları 
verilmiştir. 

 

    Şekil 19. 2018 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kazaların Oluşum Tiplerine Göre Oranları 

 

Şekil 19’da belirtildiği gibi, 2018 yılında meydana gelen kazalar en fazla yandan çarpma ve yayaya 
çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Yandan çarpma şeklinde 122 kaza, yayaya çarpma şeklinde 62 kaza 
meydana gelmiştir.  

Şekil 20’de, 2018 yılında Kartal’da gerçekleşmiş olan yaralanmalı trafik kazalarının mekânsal 
dağılımı gösterilmiştir. 

 

           Şekil 20. 2018 Yılında Gerçekleşen Yaralanmalı Kazaların Mekânsal Dağılımı 

 

Şekil 20’de, 2018 yılında meydana gelen yaralamalı kazaların gerçekleştiği alanlar gösterilmiştir. 
Buna göre, yaralanmalı kazaların en yoğun gerçekleştiği alanlar, Cumhuriyet Mahallesi D-100 Güney 
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Yanyolu, E-5 Yakacık Yolu, Kartal Caddesi ve Yenisoğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi ve Balıkesir 
Caddesi’dir. 

Şekil 21’de, 2018 yılında Kartal’da gerçekleşmiş olan ölümlü trafik kazalarının mekânsal dağılımı 
gösterilmiştir. 

 

           Şekil 21. 2018 Yılı Ölümlü Trafik Kaza Noktaları 

Şekil 21’de gösterildiği gibi, 2018 yılında ölümlü kazalar, Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi’nde ve 
Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde meydana gelmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Maddi manevi kayıplara neden olan trafik kazaları dünyada ve Türkiye’de üzerinde durulan 
konulardan biri haline gelmiştir. Çünkü can ve mal güvenliğini tehlikeye atan önemli problemlerden 
biridir. Trafikte artan araç sayısı beraberinde trafik kazalarının da artmasına neden olmaktadır. Dünyanın 
her yerinde bu problemlere yönelik birçok çözüm yolu ve alternatifler üretilirken amaç elbette trafik 
kazalarının azaltılmasına yöneliktir. 

Bu çalışmada, İstanbul’un Kartal ilçesinde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında meydana 
gelen trafik kaza kara noktalarının mekânsal dağılımı belirlenmiştir. Bu 6 yıllık süreç içerisinde 
gerçekleşen kazalar CBS ortamında analiz edilerek kaza kara noktaları mekânsal olarak ortaya 
konulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

İstanbul ili Kartal ilçesinde gerçekleşen trafik kazalarının yıllara göre analizi yapılmış ve en fazla 
kazanın 2013 yılında, en az kazının ise 2018 yılında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Toprakçı (2007), 
İstanbul’da yaptığı kaza analizi konulu çalışmasında, 2000 yılı itibariyle kaza sayısı 170 bin 669 iken bu 
rakamın 2005 yılında 186 bin 831’e yükseldiği görülmüştür.  

Kartal ilçesinde 2013 yılından 2018 yılına kadar olan 6 yıllık süreçte gerçekleşen kazaların daha çok 
yaralanmalı kazalar şeklinde meydana geldiği sonucuna ulaşılmış ve yaralanmalı kazalar da yıldan yıla 
azalma göstermiştir. Kabakuş, Tortum ve Çodur (2012) araştırmaları sonucunda, en fazla kaza türünün 
maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar şeklinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Doğru ve Aydın (2018), 
yaralanmalı kazaların daha fazla yaşandığı görülmüştür. 

Trafik kazalarının 6 yıllık süreç içerisinde en çok açık hava şartlarında gerçekleştiği görülmüştür. Yıllar 
arasındaki kazaların en az meydana geldiği andaki hava durumu ise sulusepken ve bulutlu hava olduğu 
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belirlenmiştir. Çelebi (2014), kazaların daha çok açık havada ve kuru yol yüzeyinde gerçekleştiği 
sonucuna ulaşmıştır. Benzer olarak, Özmal, Küçükönder, Karabulut ve Göksu (2014), Kahramanmaraş’ta 
yaptıkları kaza analizi sonucunda kazaların daha çok açık havalarda gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 
Kıyıldı ve Sivrikaya (2013), altı yıl içinde (2006-2011) açık havada meydana gelen kaza sayısı 4654 ile en 
fazladır. 

2013 yılında Kartal’da gerçekleşen trafik kazalarının en yoğun yaşandığı gün Perşembe günü olarak 
belirlenmiştir. 2014 yılında meydana gelen kazaların çoğunluğu Çarşamba günü, 2015 yılında Pazar ve 
Perşembe günleri, 2016 yılında kazaların çoğunluğu Cumartesi günü, 2017 yılında Cuma ve Çarşamba 
günleri, 2018 yılında meydana gelen kazaların çoğunluğu Çarşamba günü yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Genel olarak bakıldığında kazalar daha çok hafta içi yaşanmaktadır. Benzer bir sonuca ulaşan Şişman, Sesli 
ve Karaca (2010) çalışmalarında, kazaların %24’ünün hafta sonu %73’ününde hafta içi yaşandığını 
gözlemlemişlerdir. Yılmaz, Erdoğan, Baybura, Güllü ve Uysal’a (2009) göre, trafik kazalarının en fazla 
yaşandığı gün Cumartesi’dir. 

Kartal’ da meydana gelen kazaların en yoğun olduğu saatler, 2013 yılında 16.00 ve 17.59 saat 
aralığında gerçekleşirken 2014 yılında 14.00-19.59, 2015’te 14.00- 19.59, 2016 yılında 14.00-15.59, 
2017’de 18.00 ve 19.59, 2018 yılında ise 18.00 ile 19.59 saat aralıklarında olduğu belirlenmiştir. Yani 
kazalar daha çok öğleden sonra ve akşam saatlerinde gerçekleşmiştir. Üstündağ ve Duran (2009) 
yaptıkları çalışmada, kazaların daha çok 10.00-18.00 arasındaki gündüz saatlerinde yoğunlaştığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Saplıoğlu ve Karaşahin (2006), araştırmalarında kazaların en yoğun gerçekleştiği saatleri 
8.00-9.00 ve 16.00-17.00 olarak belirtmişlerdir. 

Kartal’ da 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen trafik kaza kara 
noktalarının mekânsal olarak dağılımları dikkate alındırıldığında, tüm yıllarda kazaların en yoğun olduğu 
alanlar Üsküdar Caddesi (Kordonboyu Mahallesi), Atatürk Caddesi (Yenisoğanlık Mahallesi), Yüzyıl 
Caddesi (Cumhuriyet Mahallesi), Çamlı Sokak, Organgazi Caddesi, Üsküdar Caddesi (Orhantepe Mahallesi), 
Tecerdağı ve Çanakkale Caddesi (Atalar ve Esentepe Mahallesi), Şeyh Şamil ve Fatih Sultan Mehmet 
Caddeleri (Uğur Mumcu Mahallesi), Spor Caddesi (Çavuşoğlu Mahallesi), Sanayi Caddesi (Petroliş 
Mahallesi) olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda kara noktalarında genel olarak yıldan yıla bir 
azalış söz konusudur. Başka bir çalışmada farklı olarak Saplıoğlu ve Karaşahin (2006), Isparta’da 
yaptıkları kaza analizi çalışmalarının sonucunda, 1998 yılı için 12, 1999 yılı için 16, 2000 yılı için 14, 2001 
yılı için 13, 2002 yılı için 21 tane kara nokta tespit etmişler ve kara nokta sayılarında yıldan yıla artış 
gözlemlemişlerdir. 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul ili Kartal ilçesinde gerçekleşen trafik kazaları 
en fazla yandan çarpma ve yayaya çarpma şeklinde meydana gelmiştir. Demir, Caner ve Bulut (2017) 
yaptıkları çalışmada, kazaların büyük bir kısmının yandan çarpma ve yayaya çarpma şeklinde 
gerçekleştiğini belirlemişlerdir. 

Genel olarak ele alındığında, 2013 ve 2018 yılları arasında kaza sayılarında düşüş görülmüştür. En 
fazla kaza 2013 yılında, en az kaza ise 2018 yılında meydana gelmiştir. Bu kazalar daha çok yaralanmalı 
kazalar şeklinde gerçekleşmiştir. Havanın açık olduğu zamanlarda kaza sayılarının daha fazla olduğu 
görülmüş ve kazaların daha çok öğleden sonra ve aksam saatlerinde yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmanın 
kapsamı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler bu konuda alınabilecek önlemler noktasında fayda 
sağlayabilir. 

Öneriler 

Kazaların yoğun yaşandığı gün ve saatler de alınabilecek ekstra önlemler kazaların daha az yaşanması 
bakımından fayda sağlayabilir. 

Trafik kazalarının en yoğun yaşandığı yer olan Üsküdar Caddesi’nde kaza tedbir çalışmaları yapılabilir. 

Trafik kazalarının 6 yıllık süreç içerisinde bazı noktalarda azalırken bazı noktalarda arttığı tespit 
edilmiştir. Bunun nedenleri araştırılıp çözüm yöntemleri geliştirilebilir. 

Bu konuda yapılacak olan araştırmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) kullanılması daha doğru 
analiz ve sonuçlar elde edilmesi bakımından yararlı olabilir. 

Trafik kaza tutanaklarının daha dikkatli ve ayrıntılı tutulması bu tarz çalışmaların doğruluğu ve 
güvenilirliği noktasında önem taşımaktadır. 
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YEŞİL ALANLARIN MEKÂNSAL DAĞILIMININ JEO-İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE ANALİZİ: 

ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Menteşe, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,serpil.mentese@bilecik.edu.tr 

Abdulcelil GÜZEL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. 

Özet 

Kentsel alanlarda yeşil alanlar yaşam kalitesi bileşenleri açısından önemli bir yere sahiptirler. Çünkü 
kentsel alanlar doğal alanlardan ziyade yapay mekânlar ile çevrilidirler. Bu yapay mekânlarda, insanları 
doğal alanlardan uzaklaştırmakta ve insanları fiziksel ve zihinsel açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
de kentsel alanlarda insanların psikolojik ve fiziksel olarak daha rahat edecekleri mekânlar olarak yeşil 
alanlar önem arz etmektedir. Aynı zamanda yeşil alanların herkesin faydalanabileceği ve erişebileceği 
şekilde dengeli ve düzenli dağılması gerekmektedir. Bunun için insanoğlunun hayatını ikame ettirdiği 
yerleşme mekanlarının planlamasında diğer fonksiyonların yanı sıra yeşil alanların düzenlenmesine de önem 
verilmelidir. 

Bu çalışmada jeo-istatistiksel yöntemler kullanılarak Eskişehir kent merkezindeki yeşil alanların 
mekansal dağılımını, kişi başına düşen miktarını ve yeterliliğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma alanı 
olarak Eskişehir kent merkezi belirlenmiştir. Araştırmanın verisini 2018 yılı Eskişehir kent merkezi yeşil 
alanları oluşturmaktadır. Mevcut yeşil alanlara ait bilgiler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden temin 
edilmiştir. Yeşil alan verisi parklar, rekreasyon alanları, yan bant ve refüjlerden oluşmaktadır. Yöntem olarak 
çalışmada jeo-istatistiksel tekniklerden nokta patern analizi kullanılmıştır. Noktasal veri modelinin temel 
özelliği merkezi eğiliminin belirlenmesidir.  Çalışmada yeşil alan noktalarının merkezi eğilim hesaplanırken 
ortalama merkez, medyan merkezi, standart mesafe ve standart sapma elipsi yöntemleri kullanılmıştır. Yeşil 
alanların çalışma alanında hangi alanda yoğunlaştığı ortalama merkez kullanılarak belirlenmiştir. Yeşil 
alanların ortalama merkezinin, yaklaşık olarak Deliklitaş ve Arifiye mahallelerin sınırına denk geldiği 
gözlenmiştir. Medyan merkezi, yeşil alanların, ortalama merkezin neresinde yer aldığı hakkında bilgi 
vermektedir. Yeşil alanların medyan merkezi, ortalama merkez de olduğu gibi yine Odunpazarı’nda 
konumlanmaktadır. Medyan merkezi ortalama merkezin kuzeybatısına yaklaşık olarak İstiklal mahallesine 
denk gelmiştir. Çalışmada kullanılan diğer bir analiz ise standart mesafedir. Bu analiz ise yeşil alanların 
ortalama merkezden olan dağılımları hakkında bilgi vermektedir. Analiz sonucunda standart mesafe 
çemberi ortalama merkez çevresinde geniş bir alanı kapsadığı tespit edilmiştir. Standart sapma elipsi analizi 
sonucuna göre de yeşil alanların çalışma alanında güneydoğudan kuzeybatıya doğru bir yönelim gösterdiği 
belirlenmiştir. Çalışma alanında kişi başına 28.3 m² yeşil alan düşmektedir. Bu alan  İmar ve İskan 
Bakanlığı’nın önermiş olduğu kişi başına 10 m²  yeşil alan normunun çok üzerindedir. Çalışma alanında yeşil 
alanların mahallelere göre dağılımına baktığımızda ise dengeli ve sistem dahilinde dağılım göstermediği 
tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Yeşil alanlar, Eskişehir, Nokta Patern, Jeo-istatistik. 

GEO-STATISTICAL  ANALYSIS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF GREEN AREAS: THE CASE OF 
ESKISEHIR 

Abstract 

In urban areas, green areas have an important place in terms of quality of life components. Because 
urban areas are surrounded by artificial areas rather than natural areas. In these artificial areas, it removes 
people from natural areas and adversely affects them physically and mentally. For this reason, green areas 
are important as spaces where people will be more psychologically and physically comfortable in urban 
areas. At the same time, the green areas should be distributed in a balanced and regular manner in a way 
that everyone can benefit and access. For this purpose, in the planning of settlements where human beings 
replace their lives, importance should be given to the arrangement of green areas among other functions. 

In this study, it was aimed to determine the spatial distribution by using geo-statistical methods, the 
amount per person and adequacy of green areas in Eskişehir city center. Eskişehir city center was determined 
as the study area. The data of the study consists of green areas of Eskisehir city center in 2018. Information 
about the existing green areas was obtained from Eskişehir Metropolitan Municipality. The green area data 
consists of parks, recreation areas, side band and refuges. As a method in the study was used point pattern 
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analysis, one of the geo-statistical techniques. The main feature of the point data model is the determination 
of the central tendency. Mean center, median center, standard distance and standard deviation ellipse 
methods were used to calculate the central tendency of gren areas points in the study. The area where the 
green areas are intensified in the study area is determined using the average center. It has been observed 
that the average center of green areas corresponds approximately to the border of Deliklitaş and Arifiye 
neighborhoods. The median center provides information about grean areas, where the average center is 
located. The median center of grean areas is located in Odunpazarı, as is the average center. The median 
center is approximately to the northwest of the average center, equivalent to the Istiklal neighborhood. 
Another analysis used in the study is the standard distance. This analysis provides information about the 
distribution of green areas from the mean Center. As a result of the analysis, it was determined that the 
standard distance circle covers a large area around the mean center. According to the results of the standard 
deviation ellipse analysis, it was determined that the green areas show a direction from southeast to 
northwest in the study area. There is a green area of 28.3 m² per person in the study area. This value is well 
above the norm of 10 m² green area per person proposed by the Ministry of Reconstruction and Settlement. 
When we look at the distribution of green areas in the study area according to the neighborhoods, it is found 
that the distribution is not balanced within the system. 

Keywords: Green Areas, Eskisehir, Point Patern, Geostatistics. 

                                                                                                  Giriş 

Sakinlerine iş imkanı, yerleşme, sanat ve eğlenme gibi bir dizi fırsatları sunan kentler nüfusun sürekli 
olarak arttığı, arazi kullanımının doğanın aleyhine değiştiği ve sürekli büyüyen mekanlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kentler sakinlerine bir dizi fırsatları sunarken aynı zamanda bir dizi olumsuzlukları da 
beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklardan birkaçını çevre kalitesinin bozulması, araç sayısının 
artması, nüfus yoğunluğu, gürültü kirliliği, yaşam kalitesinin düşmesi ve sosyal ayrışma oluşturmaktadır 
(Tosun, 2013). Aslında kentler insanların kendileri için oluşturduğu yaşam alanları olmasına rağmen, bu 
alanlar giderek doğallıktan uzaklaşarak yaşanması zor, sağlıksız alanlara dönüşmektedir (Kısar Koramaz 
ve Türkoğlu, 2014). Çünkü hızlı nüfus artışına paralel olarak daha çok insanı içerisinde barındırmak 
zorunda kalan kentlerde öncelikle konut açığının giderilmesine önem verilmiştir. Kenti kent yapan diğer 
fonksiyonları ise arka plana atılmıştır. 

Kent yapısı ve yaşamı için sağlıklı çevreler oluşturmaları ve doğal habitatlar yaratmaları açısından 
yeşil alanlar önem arz etmektedirler (Özdemir, 2009). Çünkü kentlerdeki yeşil alanlar kente hem estetik 
hem de fonksiyonel açıdan katkı yapan, kentin yaşanabilirliğini, kimliğini ve karakterini etkileyen önemli 
kentsel parçaları oluşturmaktadır (Atabeyoğlu ve Bulut, 2012). Bu nedenle de kentsel yeşil alanların kent 
içindeki konut ihtiyacı kadar büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz (Doygun vd. 2015). 
Ancak günümüz kentlerinde nüfus artışı, kentlere olan göçler, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 
koşullar sonucunda, özellikle kent merkezinde beşeri yapılar yoğunluk gösterirken yeşil alanlar ise hem 
düşey hem de yatay yönde azalış göstermektedir (Atila ve Küçük, 2001). Bu nedenle de günümüz 
kentlerinde doğal ve yeşil alanların yerini giderek beşeri yapılaşmanın ve betonlaşmanın alması ile 
kentsel yeşil alanların önemi her geçen gün daha da artmaktadır (Korkut vd. 2017).  

Ekosistem ve çevre sağlığının korunması için önemli olan kentsel yeşil alanlar, insanoğlunun 
gereksinimleri ve sağlığı açısından da çok sayıda işleve sahiptir (Ortaçeşme vd. 2015). Bu işlevlerden 
birkaçını mikro klima alanları oluşturma, hava kalitesini artırma, gürültüyü azaltma, tozu absorbe etme, 
güvenli ve sosyal ortam teşkil etme oluşturmaktadır (Aksoy ve Akpınar, 2012). Bir taraftan kentin 
olumsuz özelliklerini maskeleyen yeşil alanlar bir taraftan da kent insanının doğaya olan özlemini de 
gidermektedir (Özdemir, 2009). Ancak yeşil alanlar sistemli bir planlama ile sahip oldukları bu işlevleri 
yerine getirebilirler (Kurtaslan ve Yazgan, 2005; Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2007). Yeşil alanların 
kentlerde sadece var olmasının ötesinde, yeşil alanların kent geneline adil bir şekilde dağılım göstermeleri 
de önemlidir (Yaman ve Doygun, 2014). Bu nedenle de yeşil alanların, yönetimlerce ayrım yapılmadan 
tüm halka sunulması gerekmektedir (Kısar Koramaz ve Türkoğlu, 2014). Yeşil alanların kent içindeki 
dağılımları, işlevsel özellikleri, işlevsel özelliklerinin yeterliliği, hizmet ettiği kitle ve nüfus, fonksiyonları 
arasında sağladığı ilişki ve hizmet alanı planlamada göz önünde bulundurulması gereken noktalardır 
(Atabeyoğlu ve Bulut, 2012).  
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Yeşil alanlar kentlerdeki, yaşam kalitesi bileşenlerinin en önemli üyelerinden birini oluşturmaktadır. 
Yeşil alanların kentsel alanlarda düzenli, dengeli ve sistem dahilinde dağılması önemlidir. Bu nedenle bu 
çalışmada Eskişehir kent merkezindeki yeşil alanların mekansal dağılımını, kişi başına düşen miktarını ve 
yeterliliğini tespit etmek amaçlanmıştır.  

 

1. Malzeme ve Yöntem 

1.1. Çalışma Alanı 

Çalışma alanını İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Eskişehir kent merkezi oluşturmaktadır 
(Şekil 1). İl merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık olarak 792 m’dir.  

 

Şekil 1. Çalışma alanının lokosyon haritası.  

Eskişehir’de ortalama yıllık sıcaklık 10,8 oC ’dir. Yıllık ortalama yağış miktarının 294.1 mm olmasıyla 
araştırma alanı yarı-kurak olarak nitelendirilir (Ocak vd. 2012). Eskişehir’in nüfusu 2010 yılında 764.584 
kişi, 2017 yılında 860.620 kişi ve 2018 yılında ise 871.187 kişidir. 2018 yılında Odunpazarı’nın toplam 
nüfusu 404.267 kişi iken Tepebaşı’nın toplam nüfusu 359.303 kişidir. Başlıca sanayi dalları tekstil, gıda, 
lokomotif, tuğla, makine imalat, çimento ve kiremittir. Yer altı zenginliği Eskişehir'in önemli ekonomik 
kaynaklarından biridir. İl genelindeki önemli maden rezervlerinden bazıları; manyezit, bor, krom, kil, 
lületaşı ve mermerdir.  

1.2. Malzeme ve Yöntem 

Araştırmanın verisini 2018 yılı Eskişehir kenti yeşil alanları oluşturmaktadır. Mevcut yeşil alanlara ait 
bilgiler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden temin edilmiştir. Yeşil alan verisi; parklar, rekreasyon 
alanları, gezi alanları, yan bant ve refüjler verisinden oluşmaktadır. Eskişehir şehir merkezinin nüfusu 
mahalle bazında TÜİK’den alınmıştır.  

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen yeşil alan verisi ve Eskişehir kent merkezi nüfusu 
verileri excell ortamına geçirilmiştir. Eskişehir kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 
belirlenmesinde toplam yeşil alan miktarının toplam şehir merkezi nüfusuna bölünmesi ile elde edilmiştir. 
Kişi başına düşen yeşil alan miktarının mahallelere göre miktarı belirlenirken de mahallelere düşen yeşil 
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alan miktarının, mahalle nüfusuna bölünmesi sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada yeşil alanların merkezi 
eğilim hesaplanırken ise ortalama merkez, medyan merkezi, standart mesafe ve standart sapma elipsi 
yöntemleri kullanılmıştır.  

Coğrafi bir verinin ağırlık merkezini (Çubukçu, 2015) yani ortalama yerini ortalama merkez yöntemi 
belirtmektedir. En uygun ortalama konumu vermesi açısından bu yöntem değerlidir (Lee ve Wong, 2001). 
Medyan merkezi ile de her bir noktadan olan en kısa mesafenin merkezi ölçülmektedir (Tağıl ve 
Alevkayalı, 2013). Mekansal yayılımın ölçülmesinde standart uzaklık yöntemi kullanılmıştır. Standart 
uzaklık noktaların merkezi ortalamadan sapmasını ölçmesi bakımından önemlidir (Lee ve Wong, 2001). 
Standart sapma elipsi, gözlemlerin mekansal dağılımını betimlemek için kullanılan en yaygın ölçütlerden 
birini oluşturmakta ve yön belirtmektedir (Çubukçu, 2015).  

2. Bulgular ve Tartışma 

İmar mevzuatı, Türkiye’de yeşil alanların planlamasını yönlendiren yasal unsurdur. Bu mevzuatta yeşil 
alanlara yönelik yaklaşım, kişi başına düşen (m2) yeşil alanın sağlanmasıdır (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 
2007). Türkiye’de 1933-1956 yılları arasındaki kent düzenleme planlarında kişi başına düşen yeşil alan 
miktarı 4 m2 olarak belirlenmiştir. İmar Kanunu ile 1956 yılında bu düzenleme ortadan kaldırılmış ve kişi 
başına düşen yeşil alan miktarının 7 m2 olmasına karar verilmiştir. 1999 yılında çıkarılan 23804 sayılı 
yeni yönetmeliğe göre ise belediye olan yerlerde nüfus ne olursa olsun, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 
10 m2’ye çıkarılmıştır (Gül ve Küçük, 2001). Bu rakamsal belirleyicilerin ötesinde, yeşil alan planlamasını 
yönlendiren bir düzenleme bulunmamaktadır (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2007). Aynı zamanda Türkiye’de 
belirlenen 10 m2 standardı İsveç (87,5 m2), Amerika (77-84 m2), İngiltere (78 m2), İtalya (45,8 m2), 
Hollanda (45,5 m2), Polonya (45,3 m2), Fransa (35,7 m2) gibi ülkelerin standartlarıyla kıyaslandığında 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Üstelik Brückel and Klopping, Öztan ve Simonds’a göre bir yerleşim 
alanında kişi başına düşen yeşil alan oranı ortalama 40 m2/kişi olarak belirtilmekte ve birçok planlamanın 
temelini oluşturmaktadır (Brückel and Klopping, 1977; Öztan ve Simonds 1980; akt. Çınar, 2008). Yine bu 
değere baktığımızda Türkiye’de belirlenen bu standart değerin oldukça düşük olduğunu 
söyleyebilmekteyiz.  

2018 yılı verilerine göre Eskişehir kent merkezinin nüfusu 763.570 (Odunpazarı: 404.267 kişi; 
Tepebaşı: 359.303 kişi) kişidir. Toplam yeşil alan miktarı ise 21.623.688 m2’dir. 2018 yılı itibari ile 
Eskişehir kent merkezi nüfusunun, toplam yeşil alanlara oranlamasıyla elde edilen kişi başına düşen 
toplam yeşil alan miktarı 28,3 m2 olarak bulunmuştur. Çalışma alanında Türkiye için belirlenen 10 m2 
standardının çok üzerinde bir değer tespit edilmiştir. Bu değer Eskişehir kent merkezine dağıtılmış genel 
bir değerdir. Bu genel değerin yanında açık yeşil alanların dengeli, düzenli ve kent halkına ulaşabilir bir 
dağılıma sahip olup olmadığına da bakılmalıdır. Çünkü bu alanlara erişebilirlik de önemlidir.  

Eskişehir kent merkezi mahalleri Odunpazarı ve Tepebaşı olarak ayrı ayrı incelenmiştir. 
Odunpazarı’nda mevcut yeşil alanların mahallere göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1 
incelendiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı Kanlıpınar, Orhangazi, Yenikent, Karapınar, 71 Evler, 
Ihlamurkent, Çankaya, Deliklitaş, Sümer, Dede, 75. Yıl, Vadişehir, Gökmeydan, Erenköy ve Büyükdere 
mahallerinde 10 m2 standardının üstündedir. Diğer mahallelerde ise Türkiye için belirlenen standarttın 
altında değerlere rastlanılmıştır. Kısacası kişi başına düşen yeşil alan miktarları mahalleler bazında 
değerlendirildiğinde, mahalleler arasında eşit bir dağılım olmadığı ve mahallelere düzenli dağılım 
göstermediği görülmektedir. Bu durum ise Odunpazarı’nın her mahallesinde yeşil alanlara erişimin aynı 
düzeyde olmadığını ve bazı mahallelerde (Kurtuluş, Huzur, İstiklal ve Yıldıztepe mahalleleri) sorun teşkil 
ettiğini göstermektedir.  
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Tablo 1 

Odunpazarı’nda yeşil alanların mahallere göre dağılımı (2018).   

Mahalleler (Odunpazarı) Yeşil Alan (m2) Nüfus Yeşil Alan (m2/kişi) Rekreasyon 

Kanlıpınar  42864 253 169,4 + 

Orhangazi  1401359 8,879 157,8 + 

Yenikent  501448 11,015 45,5 + 

Karapınar  110822 2,905 38,1 + 

71 Evler  872865 24,266 35,9 + 

Ihlamurkent  248847 7,885 31,5  

Çankaya  342151 11,104 30,8  

Deliklitaş  20460 6,87 29,7  

Sumer  250589 8,646 28,9  

Dede  41497 1,563 26,5  

75. Yıl  2881701 11,161 25,8 + 

Vadişehir  215798 9,98 21,6  

Gokmeydan  470557 26,834 17,5  

Erenkoy  154692 12,409 12,4  

Buyukdere  285813 28,214 10,1 + 

Osmangazi  86220 10,394 8,2  

Cunudiye  9054 1,179 7,6  

Gultepe  123533 16,158 7,6  

Goztepe  26678 4,502 5,9  

Emek  294817 50,837 5,7  

Sarkiye  2285 425 5,3  

Vişnelik  50725 20,301 2,4  

Yenidogan  16680 6,897 2,4  

Kırmızıtoprak  42445 18,233 2,3  

Akarbaşı  35665 18,842 1,8  

Alanönü  10855 6,012 1,8  

Akcami  808 483 1,6  

Akçağlan  2818 2,417 1,1  

Arifiye  5982 5,749 1  

Kurtuluş  19313 19,423 0,9  

Huzur  5431 7,669 0,7  

İstiklal  4033 5,917 0,6  

Yıldıztepe  4516 12,719 0,3  

Çalışma alanında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 m2 üzerinde olduğu mahallelerin 7 

tanesinde (Kanlıpınar, Orhangazi, Yenikent, Karapınar, 71 Evler, 75. Yıl ve Büyükdere mahalleleri) 

rekreasyon alanı bulunmaktadır (Tablo 1). Kanlıpınar ve Orhangazi mahallerinde kişi başına 100 m2’nin 

üzerinde yeşil alan düşmekte ve bu oran oldukça yüksektir.  

Tepebaşı’nda mevcut yeşil alanların mahallere göre dağılımı Tablo 2 de gösterilmektedir. Tablo 2 
incelendiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı Yukarı Söğütönü, Sazova, Zincirlikuyu, Şeker, Aşağı 
Söğütönü, Fevziçakmak, Hoşnudiye, Şarhöyük, Uluönder, Batıkent, Esentepe ve Ertuğrulgazi mahallerinde 
10 m2 standardının üstündedir. Bu mahallelerden Yukarı Söğütönü, Sazova, Zincirlikuyu mahallerinde kişi 
başına 100 m2’nin üzerinde yeşil alan düştüğü görülmektedir. Bu mahallerde tespit edilen değer İsveç 
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(87,5 m2), Amerika (77-84 m2), İngiltere (78 m2), İtalya (45.8 m2), Hollanda (45.5 m2), Polonya (45.3 m2), 
Fransa (35.7 m2) gibi ülkelerin standartlarıyla kıyaslandığında oldukça yüksektir. Diğer mahallelerde 
(Osmangazi, Gültepe, Göztepe, Emek, Şarkiye, Vişnelik, Yenidoğan, Kırmızıtoprak, Akarbaşı, Alanönü, 
Akcami, Akçağlan, Arifiye, Kurtuluş, Huzur, İstiklal ve Yıldıztepe) ise Türkiye için belirlenen standarttın 
altında değerlere rastlanılmıştır. Bu mahallelerden özellikle Kurtuluş, Huzur, İstiklal ve Yıldıztepe 
mahallesinde kişi başına 1 m2’nin altında değer tespit edilmiştir. Kısacası kişi başına düşen yeşil alan 
miktarları bazı mahallelerde yüksek düzeylerdeyken bazı mahallelerde ise oldukça düşük oranlardadır. 
Yeşil alanlar mahalleler bazında değerlendirildiğinde, mahalleler arasında eşit bir dağılım olmadığı 
görülmektedir. 

 Tablo 2. 
Tepebaşı’nda yeşil alanların mahallere göre dağılımı (2018)   

Mahalleler (Tepebaşı) Yeşil Alan (m2) Nüfus Yeşil Alan (m2/kişi) Rekreasyon 

Yukarı Söğütönü 111097 670 165,8 + 

Sazova  641408 4,488 142,9 + 

Zincirlikuyu  297226 2,349 126,5  

Şeker  552323 9,045 61  

Aşağı Söğütönü  384053 6,637 57,8  

Fevziçakmak  322165 8,558 37,6  

Hoşnudiye  145381 6,129 23,7  

Sarhöyük  178710 7,756 23 + 

Uluönder  283777 16,549 17,1 + 

Batıkent  452012 28,089 16  

Esentepe  91331 7,771 11,7  

Ertuğrulgazi  185220 16,149 11,4  

Zafer  93646 12,169 7,6  

Yenibaglar  121080 16,921 7,1  

Çamlıca  243471 38,367 6,3 + 

Mustafa Kemal Paşa  13053 2,301 5,6  

Yesiltepe  63868 11,763 5,4  

Kumlubel  42496 9,173 4,6  

Sirintepe  163146 36,519 4,4  

Gazipaşa  3831 1,299 2,9  

Sakintepe  1590 733 2,1  

Yeni  8778 5,431 1,6  

Sutluce  16304 12,352 1,3  

Bahçelievler  12259 12,149 1  

Eskibağlar  7796 7,125 1  

Tunalı  7418 9,627 0,8  

Mamure  2776 3,928 0,7  

Cumhuriye  2544 4,768 0,5  

Ihsaniye  617 1,452 0,4  

Omerağa  4499 9,542 0,4  

Fatih  2617 12,115 0,2  

Hacı Ali Bey  300 2,119 0,1  

Işıklar  
249 5,306 0,04  
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Diğer mahallelerde (Zafer, Yenibağlar, Çamlıca, Mustafa Kemal Paşa, Yeşiltepe, Kumlubel, Şirintepe, 
Gazipaşa, Sakintepe, Yeni, Sütlüce, Bahçelievler, Tunalı, Mamure, Cumhuriye, Ihsaniye, Ömerağa, Fatih, 
HacıAli Bey, Işıklar) ise Türkiye için belirlenen standarttın altında değerlere rastlanılmıştır. Bu 
mahallelerden özellikle Tunalı, Mamure, Cumhuriye, Ihsaniye, Ömerağa, Fatih, Hacı Ali Bey ve Işıklar 
mahallesinde kişi başına 1 m2’nin altında değer tespit edilmiştir. Kısacası kişi başına düşen yeşil alan 
miktarları Tepebaşı’nın bazı mahallelerinde çok yüksek düzeydeyken bazı mahallelerde ise oldukça düşük 
oranlardadır. Yeşil alanlar mahalleler bazında değerlendirildiğinde, mahalleler arasında eşit bir dağılım 
olmadığı ve mahallelere düzenli dağılım göstermediği görülmektedir. 

Çalışma alanında yeşil alanların hangi bölgede yoğunlaştığı, ortalama merkez yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Yeşil alanların ortalama merkezinin, yaklaşık olarak Deliklitaş ve Arifiye mahallelerin 
sınırına denk geldiği gözlenmiştir. Medyan merkezi, yeşil alanların, ortalama merkezin neresinde yer 
aldığı hakkında bilgi vermektedir. Yeşil alanların medyan merkezi, ortalama merkez de olduğu gibi yine 
Odunpazarı’nda konumlanmaktadır. Medyan merkezi ortalama merkezin kuzeybatısına yaklaşık olarak 
İstiklal mahallesine denk gelmiştir. Standard uzaklık çemberi, geniş bir alana yayılmış ise yeşil alanların 
dağınık bir yapı sunduğu; çember daha küçük bir alanı kapsıyor ise yeşil alanların birbirine daha yakın 
alanlarda olduğu hakkındaki bilgiyi vermektedir. Standard uzaklık çemberi ortalama merkez ve medyan 
merkezin çevresinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Standart sapma elipsi yeşi alanların çalışma 
alanındaki dağılım yönü hakkında bilgiyi sunmaktadır. Standart sapma elipsinin yönüne baktığımızda; 
yeşil alanların kuzeybatı-güneydoğu yönünde dağılım gösterdiği belirlenmiştir.  

 

Şekil 2. Yeşil alanların Eskişehir kent merkezindeki mekânsal dağılımı. 

Kişi başına düşmesi gereken yeşil alan değerleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu değer Amerika’da 
77-84 m2, İsveç’te 87,5 m2; İtalya’da 45,8 m2; İngiltere’de 78 m2; Hollanda’da 45,5 m2; Fransa’da 35,7 m2 
ve Polonya’da 45,3 m2’dir (Aksoy, 2001; Öztürk ve Özdemir, 2013). Türkiye’de ise bu oran 10 m2’dir. 
Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı örnek verilen ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük 
seviyelerdedir. Türkiye’nin bazı şehirlerinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı Ankara’da 2,3 m2, 
İstanbul’da 2,1 m2, İzmir’de ise 2,8 m2 olarak belirlenmiştir (Oruç, 1992). Çalışma alanında kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı 28,3 m2 olarak bulunmuştur. Çalışma alanı, Türkiye’den örnek verilen kentler ile 
kıyaslandığında oran oldukça yüksek düzeylerdedir. Aksu ve Ulu (2004) tarafından Trabzon kentinde 
yapılan çalışmada kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,49 m2; Gül ve Küçük (2001) tarafından Isparta 
kentinde yapılan çalışmada ise bu oran 3 m2; Öztürk ve Özdemir (2013) tarafından Kastamonu kent 
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merkezinde yapılan çalışmada ise bu değer 1,04 m2; Menteşe (2019) Bilecik kent merkezinde yapılan 
çalışmada bu değer 15,1 m2 olarak bulunmuştur. Yine, Trabzon, Isparta, Bilecik ve Kastamonu kenti ile 
kıyaslandığında çalışma alanındaki oranın oldukça yüksek düzeylerde olduğunu söyleyebilmekteyiz. 

Sonuç 

Kentsel alanlarda her geçen gün beşeri yapılar yoğunluk kazanırken buna karşın doğal alanlar yok 
olmaktadır. Bu nedenle kentlerde yaşam kalitesi bileşenlerinden biri olan yeşil alanlar büyük önem 
taşımaktadır. Günümüz dünyasında yaşam kalitesi bileşenlerinden biri olan mevcut yeşil alanların 
korunması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Eskişehir kent merkezindeki yeşil 
alanların mekansal dağılımını, kişi başına düşen miktarını ve yeterliliğini tespit etmek amaçlanmıştır.  

Çalışma alanında kişi başına 28.3 m² yeşil alan düşmektedir. Bu alan İmar ve İskan Bakanlığı’nın 
önermiş olduğu kişi başına 10 m²  yeşil alan normunun çok üzerindedir. Çalışma alanında yeşil alanların 
mahallelere göre dağılımına baktığımızda ise bazı mahallelerde oldukça yüksek değerlere rastlanırken 
bazı mahallerde de oldukça düşük değerler tespit edilmiştir. Bu durum çalışma alanında yeşil alanların 
dengeli ve sistem dahilin de dağılmadığını göstermektedir. Odunpazarı’nda 15; Tepebaşı’nda ise 12 
mahallede 10 m² standardının üzerinde değer belirlenmiştir. Geri kalan diğer mahallelerde ise 10 m² 
standardının altında değerler tespit edilmiştir. Çalışma alanında yeşil alanların ortalama merkezi ve 
medyan merkezi Odunpazarı’nda konumlanmakta ve aynı zamanda çalışma alanındaki yeşil alanların 
kuzeybatı-güneydoğu yönünde dağılım gösterdiği belirlenmiştir.   

Büyük bir şehir olan çalışma alanının sürekli olarak geliştiği ve nüfusunun sürekli olarak arttığı dikkate 
alınırsa, yeni oluşturulacak yeşil alanların dengeli ve düzenli bir dağılım göstermesine ayrıca dikkat 
edilmelidir. Aynı zamanda var olan yeşil alanlar korunmalı estetik ve işlevsel açıdan geliştirilmelidir.  
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Özet 

Her ne kadar çevremizde geçmişten bugüne kalan pek çok tarihsel kalıntı ve materyal bulunsa da tarih 
dersi içeriği itibariyle soyut bir ders olarak tanımlanabilir. Tarih öğretiminde görselliğin önemi ve görsel 
materyallerin öğrencilerin öğrenmelerine faydası dikkate değer bir hal almaktadır. Öğrenciler görerek 
işittiklerinde, %50 oranında daha kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır. Eğitimde öğrenme boyutunun dışında 
öğrencilerin derse ilgilerini arttırmak ve duyuşsal gelişimlerini de sağlamak açısından görsel materyaller 
etkili kaynaklardır Mekânların bilinmesi tarihi olayların daha net anlaşılabilmesi açısından yararlı olacaktır. 
Olayların geçtiği mekânın kavranması soyut olarak değerlendirilen tarihi olayların somutlaştırılması için iyi 
bir yoldur. Bu bağlamda haritalar tarih öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri, 
vektörel ve yazınsal verilerin aynı ortamda toplanması, depolanması, güncellenmesi, amaçlar doğrultusunda 
sorgulanmasını sağlayan yazılım, donanım, mekâna ait her türlü veri ve sistemde çalışan personelden oluşan 
sistemdir. Coğrafi bilgi, konumsal bilgi şeklinde de adlandırılır. Öykü haritası, ESRI firmasının geliştirdiği ve 
kullanıcılara interaktif haritalar aracılığıyla çeşitli hikayeler anlatmaya izin veren bir uygulamadır. Bu web 
uygulaması, bulut tabanlı GIS platformu ArcGIS Online üzerinden hizmet vermektedir. Kullanıcının, bir 
mesajı etkili bir şekilde iletmesine yardımcı olmak için sayısallaştırılmış, dinamik web haritalarını diğer 
hikâye unsurlarıyla birleştirir. Basit, teknik olmayan bir arayüze sahiptir. Bu çalışmanın  temel amacı, orta 
öğretim seviyesindeki öğrencilerin web bazlı harita uygulaması aracılığıyla anlamlı ve kalıcı öğrenmelerine 
destek sağlanmaktır. Amaç doğrultusunda tarihî bilgi; interaktif ve sanal bir ortamda (ESRI Story Map) 
haritalandırılarak öğrencilere sunulabilir bir doküman haline getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, 
Atatürk’ün yaşamı konusu seçilmiştir. Atatürk’ün yaşamı farklı coğrafi konumlar (Selanik, Çanakkale, 
Ankara vb.) ve farklı türde içerikler (savaş, diplomasi, reformlar vb.) barındırmaktadır. Çok katmanlı yapısı 
ile haritalamaya oldukça uygun bir yapıdadır. Atatürk’ün hayatı hakkında öykü haritası hazırlar iken, yazılı 
kaynaklardan faydalanılarak konu başlıkları belirlenmiş ve konu başlıkları doğrultusunda içerikleri 
üretilmiştir. Yazılı içerikler ile ilgili görsel kaynaklar ise çalışmanın bir diğer materyalidir. Derlenen yazılı ve 
görsel kaynaklar, ESRI Story Map (öykü haritası) uygulaması aracılığıyla sanal ortama aktarılmıştır ve 
haritalandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih, Coğrafi bilgi sistemleri, Haritalama, Mustafa Kemal Atatürk 

MAPPİNG THE HISTORICAL INFORMATION: THE LIFE OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  

Abstract 

Although there are many historical relics and materials around us from the past to the present, the 
history course can be defined as an abstract course in terms of its content. The importance of visuality in the 
teaching of history and the usefulness of visual materials for students' learning become remarkable. When 
students see and hear, 50% more permanent learning is provided. In addition to the learning dimension in 
education, visual materials are effective sources in order to increase the students' interest in the lesson and 
provide their emotional development. Knowing the spaces will be useful for a clear understanding of 
historical events. Grasping the place where the events take place is a good way to embody the historical 
events considered abstract. In this context, maps have an important place in history teaching. Geographic 
information systems, vector and literary data in the same environment to collect, store, update, query for the 
purposes of the software, hardware, and all kinds of data belonging to the system consists of personnel 
working in the system. Geographical information is also called spatial information. The story map is an 
application developed by ESRI that allows users to tell various stories through interactive maps. This web 
application serves via the cloud-based GIS platform ArcGIS Online. It combines digitized, dynamic web maps 
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with other story elements to help the user communicate a message effectively. It has a simple, non-technical 
interface. The main purpose of this study is to provide support to the meaningful and permanent learning of 
secondary school students through web based map application. Historical information for the purpose; It has 
been mapped into an interactive and virtual environment (ESRI Story Map). In this study, the subject of 
Atatürk's life was chosen. Atatürk's life has different geographical positions (Thessaloniki, Çanakkale, 
Ankara, etc.) and different kinds of content (war, diplomacy, reforms, etc.). It is very suitable for mapping 
with its multi-layered structure. While preparing a story map about Atatürk's life, the topics were determined 
by using written sources and their contents were produced in line with the topics. Visual materials related to 
written contents are another material of the study. The compiled written and visual resources were 
transferred to the virtual environment and mapped via ESRI Story Map application. 

Keywords: History, Geographical information systems, Mapping, Mustafa Kemal Atatürk  

Giriş 

Tarihi bilgi, çoğu kişi için algılanması güç görülmektedir. Bilginin görsel materyaller ile desteklenmesi, 
öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Tarihi olayların konumlar ile ilişkilendirilmesi de yine öğrenmeye katkı 
sağlayan bir öğedir. Dolayısıyla konumların görsel hali olan haritalar, tarih öğretiminde önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin web bazlı harita 
uygulaması aracılığıyla anlamlı ve kalıcı öğrenmelerine destek sağlanmaktır. Amaç doğrultusunda tarihî 
bilgi; interaktif ve sanal bir ortamda (ESRI Story Map) haritalandırılarak öğrencilere sunulabilir bir 
doküman haline getirilmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, Atatürk’ün yaşamı konusu seçilmiştir. Atatürk’ün yaşamı farklı coğrafi 
konumlar (Selanik, Çanakkale, Ankara vb.) ve farklı türde içerikler (savaş, diplomasi, reformlar vb.) 
barındırmaktadır. Çok katmanlı yapısı ile haritalamaya oldukça uygun bir yapıdadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Çalışma alanını ve kapsamı gösteren harita 

Genel Kavramlar 

Bu bölümde çalışma kapsamında ele alınan konuya ait kavramlar açıklanmıştır. Bu doğrultuda 
öncelikli olarak coğrafi bilgi sistemlerine dair bilgi verilmiştir. Sonrasında ESRI Story Map (Öykü haritası) 
tanımı yapılmıştır. Bu kavramları takiben, tarih dersi, tarih öğretiminde görsel materyal ve haritalar 
hakkında fikirler aktarılmıştır.  

Coğrafi bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri, vektörel ve yazınsal verilerin aynı ortamda 
toplanması, depolanması, güncellenmesi, amaçlar doğrultusunda sorgulanmasını sağlayan yazılım, 
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donanım, mekâna ait her türlü veri ve sistemde çalışan personelden oluşan sistemdir. Bir başka deyişle 
coğrafi bilgi sistemleri, coğrafi olarak tanımlanabilen yazınsal ve vektörel verilerin aynı ortamda 
eşlenmesini ve bu veriler üzerinde amaçlar doğrultusunda verilerin sorgulanması ve analiz edilmesini 
sağlayan bilgi sistemidir. (Şekil 2) (Küpçü, 2015). Coğrafi bilgi, konumsal bilgi şeklinde de adlandırılır. 
CBS, proje sürecini görsel olarak izlenmeyi sağlayan, değerlendirme ve planlama süreçlerini yöneten, 
görsel karar destek sistemi olarak da tanımlanabilir (Uyguçgil, 2015). 

Öykü haritası (ESRI story map). Öykü haritası, ESRI firmasının geliştirdiği ve kullanıcılara interaktif 
haritalar aracılığıyla çeşitli hikayeler anlatmaya izin veren bir uygulamadır (Şekil 3). Bu web uygulaması, 
bulut tabanlı GIS platformu ArcGIS Online üzerinden hizmet vermektedir. Kullanıcının, bir mesajı etkili bir 
şekilde iletmesine yardımcı olmak için sayısallaştırılmış, dinamik web haritalarını diğer hikâye 
unsurlarıyla birleştirir. Basit, teknik olmayan bir arayüze sahiptir (Strachan ve Mitchell, 2014). 

 

Şekil 2. Coğrafi bilgi sistemleri bileşenleri 
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Şekil 3. Öykü haritası örneği 

Tarihi bilgi ve tarih dersi. Her ne kadar çevremizde geçmişten bugüne kalan pek çok tarihsel kalıntı 
ve materyal bulunsa da tarih dersi içeriği itibariyle soyut bir ders olarak tanımlanabilir. Tarih dersinin bu 
özelliği nedeniyle özellikle yaşı küçük olan öğrenciler, kendi zaman dilimlerinden çok önce meydana 
gelmiş olayları anlamlandırmakta problemler yaşamaktadırlar. Başka bir deyişle, tarihin bugüne 
getirilmeden öğretilmeye çalışılması nedeniyle, bazı öğrencilerin gözünde tarih dersi, sıkıcı, anlaşılmayan 
bir dizi isim, sayı, rakam ve maddelerden ibaret bir derstir. (Demircioğlu ve Turan, 2012). 

Tarih öğretiminde görsel materyal. Tarih öğretiminde görselliğin önemi ve görsel materyallerin 
öğrencilerin öğrenmelerine faydası dikkate değer bir hal almaktadır. Öğrenciler görerek işittiklerinde, 
%50 oranında daha kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır (Demirel, 2011). Eğitimde öğrenme boyutunun 
dışında öğrencilerin derse ilgilerini arttırmak ve duyuşsal gelişimlerini de sağlamak açısından görsel 
materyaller etkili kaynaklardır (Şimşek, 2003). 

Tarih öğretiminde mekân bilgisi ve harita. Mekânların bilinmesi tarihi olayların daha net 
anlaşılabilmesi açısından yararlı olacaktır. Mekânı bilmek demek, mekânı algılamak demektir. Bir mekânı 
algılayabilmek onun dünya üzerindeki yerinin, konumunun ve doğal durumunun farkına vararak mümkün 
olabilir. Bütün tarihi olaylar coğrafi bir mekân içinde var olurlar. Mekânın tasviri, olayların 
değerlendirilmesi açısından çok önemlidir (Köstüklü, 1999). Olayların geçtiği mekânın kavranması soyut 
olarak değerlendirilen tarihi olayların somutlaştırılması için iyi bir yoldur (Şengül Bircan ve Safran, 2013). 
Bu bağlamda haritalar tarih öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Yöntem 

Bu bölümde, çalışmada kullanılan materyaller ve yöntem açıklanmıştır. Çalışmanın materyalleri: 

1. Yazılı kaynaklar 
2. görsel kaynaklar ve 
3. öykü haritası uygulamasıdır.  
Atatürk’ün hayatı hakkında öykü haritası hazırlar iken, yazılı kaynaklardan faydalanılarak konu 

başlıkları belirlenmiş ve konu başlıkları doğrultusunda içerikleri üretilmiştir. Yazılı içerikler ile ilgili 
görsel kaynaklar ise çalışmanın bir diğer materyalidir. Derlenen yazılı ve görsel kaynaklar, ESRI Story Map 
(öykü haritası) uygulaması aracılığıyla sanal ortama aktarılmıştır ve haritalandırılmıştır.  

Çalışmaya ait yöntem akış şeması Şekil 4’te gösterilmiştir. Çalışmanın ilk adımında konu başlıkları 
belirlenmiştir. Örneğin; 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk Samsun’a çıkmış ve milli mücadele başlamıştır. 
Taranan yazılı kaynaklar sonucu bu başlık belirlenmiştir. Konu başlıkları belirlenirken, tarihi olayların 
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dikkate değer ve tarih akışında önemli bir yere sahip olma niteliği gözetilmiştir. Konu başlıklarına ait 
detaylı bilgiler, yine yazılı kaynağa dayandırılarak derlenmiştir. Yazılı kaynak olarak, Atatürk 
Araştırmalara Merkezi tarafından hazırlanan “Kaynakçalı Atatürk Günlüğü”nden faydalanılmıştır. Yazılı 
içerik ile ilgili görsellerin elde edilmesinin ardından, bu içerikleri haritalandırılmaya uygun hale gelmiştir. 
Çalışmanın üçüncü aşamasında, ESRI Story Map uygulaması ile, içerikler konum noktaları şeklinde 
haritalandırılmıştır. Böylelikle Atatürk’ün yaşamına ait öykü haritası oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4. Yöntem akış şeması 

Bulgular 

Bu bölümde, çalışma kapsamında oluşturulan öykü haritasının çevrimiçi bağlantısı paylaşılmıştır. 
Ayrıca hazırlanan çevrimiçi haritaya ait ekran görüntülerinden örnekler aktarılmıştır (Şekil 5 ve 6). 

 

Şekil 5. Öykü haritası ekran görüntüsü – I 

http://arcg.is/0SiLPb
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Şekil 6. Öykü haritası ekran görüntüsü – II 

Sonuç ve Tartışma 

Tarihi bilgi ve tarih dersi, öğrenciler tarafından anlaşılması güç sayılmaktadır. Bu durum tarihi bilginin 
soyut yapısı ile ilgilidir. Bu sorunu aşmanın önemli yollarından biri olarak, tarihi bilginin anlatımında 
görsel materyal kullanılmasıdır. Mekanlar ile tarihi olayların ilişkilendirilmesi, bilginin akılda kalıcılığını 
arttırmaktadır. Bu bağlamda, görsel materyal olarak haritaların tarihi bilginin aktarımında kullanılması 
gündeme gelmektedir. Bu çalışma kapsamında, Atatürk’ün hayatı üzerinden tarihi bilgi, harita aracılığıyla 
ve öykü şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen sonuç harita üzerinden, Atatürk’ün savaştığı cepheler, yaptığı 
reformlar ve özel hayatı gibi çeşitli nitelikteki olaylar konumlara dayalı olarak okunabilmektedir. Bu 
çalışma, tarihi bilginin aktarılması ve tarih dersinin anlatımında kullanılmak üzere görsel materyal 
üretilmesini desteklemektedir. Halihazırda, statik haritalar bu amaç ile kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi 
sistemleri disiplininden faydalanılarak hazırlanan öykü haritası, tarih anlatımında yenilikçi bir görsel 
materyal olarak görülebilir. Oluşturulan öykü haritasının, gelecekteki benzer çalışmalara referans olması 
beklenmektedir. Sonuç olarak, kapsam ve konu değiştirilerek farklı tarihi olayları için hazırlanma 
potansiyeline sahiptir.  
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MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
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Özet 

Hem çevre hem de canlı yaşamı için büyük tehlike arz eden orman yangınları nedeniyle her yıl giderek 
artan oranlarda bitki örtüsü, toprak ve canlı yaşamı kayıpları yaşanmaktadır. Özellikle diri örtünün 
kaybedildiği yangınlar nedeniyle birçok yaşam alanı olumsuz etkilenmektedir. Oluşan yangınlar iklim 
değişikliği ve kuraklık gibi büyük felaketlere de sebebiyet vermektedir. Orman yangınları aşırı sıcaklar, 
yıldırımlar gibi doğal etkenlerin yanı sıra ihmal ve dikkatsizlik sonucu insan faktörlü olarak da 
çıkabilmektedir. Kütahya bölgesi ele alındığında 2005-2009 yılları arasında meydana gelen orman 
yangınları nedeni ile 99,18 hektar alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir. Kütahya – Ören Orman İşletme 
Şefliği sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmada bir önceki çalışmamızı genişletmek amaçlanmıştır 
(Özenen Kavlak ve Çabuk, 2019). Bu kapsamda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden Ören bölgesi için köy 
bazında temin edilen, 2000-2018 yılları arasında gerçekleşmiş orman yangını bilgileri kullanılan ana 
kaynaktır. Bu veriler orman yangınının çıktığı tarih, meydana geldiği köy ve yangından etkilenen alanların 
miktarından oluşmakta olup tam olarak konum bilgisi içermemektedir. Bu nedenle LANDSAT 8 OLI/TIRS ve 
LANDSAT 4-5 TM uydu görüntüleri ile bu görüntülerin NIR ve SWIR bandları kullanılarak meydana gelmiş 
yangınların konumlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Sonrasında ise orman yangınlarının ve bu 
yangınların sebep olduğu kayıpların daha önceden oluşturulan orman yangını tehlike haritası ile 
karşılaştırılarak yorumlama yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle 2000-2018 yılları arasında 
köy bazında çıkan 23 adet orman yangını uzaktan algılama (UA) yöntemleri ile çeşitli band 
kombinasyonlarında analiz edilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak LANDSAT uydu görüntülerinin 30 m 
x 30 m olan çözünürlük değeri meydana gelen orman yangınlarının kapladığı alanın genelinden daha büyük 
olduğu için olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bunun tek istisnası ise Çamdibi mevkiinde 2001 yılında meydana 
gelen orman yangınıdır. Bu yangında 4 ha’lık alan zarar görmüş ve uzaktan algılama teknikleri sayesinde 
saptanmıştır. Zarar gören bu alanın ne kadarının hangi tehlike sınıfında yer aldığı coğrafi bilgi sistemleri 
(CBS) yöntemleri ile tespit edilmiştir. Gerekli karşılaştırmalar ve yorumlamalar yapılarak çalışma 
tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: CBS, Orman yangını, Ören Orman İşletme Şefliği, UA, Yangın Tehlikesi. 

INVESTIGATION OF FOREST FIRES WITH REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS: A CASE STUDY OF THE ÖREN 

Abstract 

Loss of vegetation, soil and living life are experienced increasing rates each year due to forest fires, which 
pose a great danger for both the environment and living life. Many living areas are adversely affected 
especially due to fires where the living cover is lost. Fires also cause major disasters such as climate change 
and drought. Forest fires can also occur as a result of human neglect and carelessness, as well as natural 
factors such as extreme temperatures, lightning strikes. Considering the Kütahya region, it has been 
determined that 99,18 hectares of the area have been damaged due to forest fires that occurred between 
2005 and 2009. In this study carried out within the boundaries of Kütahya-Ören Forest Management 
Directorate, it was aimed to expand our previous study (Özenen Kavlak and Çabuk, 2019). In this context, 
forest fire information which took place between 2000-2018 obtained from Kütahya Regional Directorate of 
Forestry on a village basis for the Ören region is the main source used. These data consist of the date of the 
forest fire, the village where it occurred and the number of areas affected by the fire and do not contain exact 
location information. Therefore, it is aimed to determine the location of fires that occurred using LANDSAT 8 



 

786 
 

OLI / TIRS and LANDSAT 4-5 TM satellite images and NIR and SWIR bands of these images. Afterward, it was 
aimed to interpret forest fires and the losses caused by these fires by comparing them with the previously 
created forest fire hazard map. Within this scope, 23 forest fires which were occurred on a village basis 
between 2000-2018, were analyzed and tried to be identified in various band combinations by remote 
sensing (RS) methods. However, since the resolution (30m x 30m) of LANDSAT satellite imagery which is 
larger than the area covered by forest fires, no positive result could be obtained. The only exception to this is 
the forest fire in Çamdibi in 2001. In this fire, the area of 4 hectares was damaged and was detected by 
remote sensing techniques. It is determined by geographic information systems (GIS) methods how much of 
this damaged area in which hazard class. The study was completed by making the necessary comparisons 
and interpretations. 

Keywords: Fire hazard, Forest fire, GIS, Oren Forest Management Unit, RS.   

Giriş 

Dünyanın en önemli oksijen kaynaklarından biri olan ormanlar yaşamın sürekliliği açısından oldukça 
önemlidir. 1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, 1 hektar geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton 
oksijen üretmektedir. Ormanlar aynı zamanda iklim üzerinde düzenleyici etkiye de sahiptir. Türkiye’de 
bulunan orman ekosistemleri özellikle zengin biyolojik çeşitliliği sebebiyle de hayli değerlidir. İnsan 
faktörlü veya doğal sebeplerden ötürü meydana gelen orman yangınları, ekolojik olarak pek çok probleme 
neden olmaktadır. Olası bir orman yangınında doğal döngüyü durdurmak mümkün değildir. Ancak çeşitli 
yöntemler ile bu döngünün zararlarını en aza indirmek veya önlemek mümkündür. 

Kütahya ili Türkiye genelinde 1. dereceden yangına hassas bölgeler içerisinde yer almaktadır. 
Bünyesinde ise 6 adet bölge barındırmaktadır. Bunlardan Simav, Tavşanlı, Gediz, Kütahya bölgeleri 1. 
derece, Emet 2. derece ve Domaniç ise 3. dereceden yangına hassas bölgelerdir(Şekil 12). Bu çalışma, 
Kütahya ili, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Ören Orman İşletme Şefliğini kapsamaktadır (Şekil 13). 

 

 

 

Şekil 12. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, 
Orman İşletme Şeflikleri (KOİM) 

 

Şekil 13. Ören Orman İşletme Şefliği (Kütahya 
Orman Bölge Müdürlüğü) 

Çalışma yapılmadan önce literatür araştırması yapılmış ve bu literatüre dayanarak analizler 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan araştırmalardan birinde farklı ağaç tiplerinin yangınlara 
verdikleri tepkilerin faklı olduğu belirlenmiş ve bölgede çıkan yangınların sonuçları bu kapsamda ele 
alınmıştır (Shafiei, Akbarinia, Jalali ve Hosseini, 2010). Yanıcı madde durumunun yangınlar üzerindeki 
etkilerinin, yanıcı madde haritaları ile belirlendiği çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Küçük ve 
Bilgili, 2007; Küçük, Bilgili ve Durmaz, 2005). Erten, Kurgun ve Musaoğlu (2005) tarafından yapılan 
çalışmada CBS ortamında yangın parametreleri analiz edilerek risk bölgeleri oluşturulmuştur. Van 
Wagtendonk, Root ve Key (2004) çalışmalarında uzaktan algılama kullanarak yanma şiddeti hakkındaki 
verileri karşılaştırmışlardır. Meddens, Kolden ve Lutz (2016) ise LANDSAT uydu görüntülerinden 
faydalanarak orman yangınının çevresindeki alanlarda bulunan yanmamış bölgeleri sınıflandırmak için 
bir model geliştirmişlerdir. Navarro vd. (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışma Madeira yangınlarının 
yanma şiddetini değerlendirmek için çeşitli spektral endekslerin değerlendirilmesinin ön sonuçlarını 
sunmaktadır. White, Ryan, Key ve Running (1996) bitki örtüsünü incelemek ayrıca farklı yanık şiddeti 
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olan alanları tespit etmek ve bu yanık bölgelerdeki spektral değişiklikleri değerlendirmek için uzaktan 
algılama kullanmışlardır. Özenen Kavlak, Kurtipek ve Çabuk (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 
CBS teknolojileri kullanılarak Kütahya - Ören Orman İşletme Şefliği için orman yangınları risk haritasının 
hazırlanmış, orman yangınları riski 9 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bölgenin orman yangını riskinin 
büyük oranda 5 puan (orta) olduğu saptanmıştır.  Ayrıca yangın gözetleme kulelerinin konumu ve 
yüksekliği temel alınarak yapılan görülebilirlik analizi sonucunda oluşturulan haritaya göre alanın 
%82,8’inin bölgedeki yangın gözetleme kuleleri tarafından görülebilir olması olumlu bir özellik olarak 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise Kütahya ili, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Ören Orman İşletme 
Şefliğini (Şekil 13) kapsayan alanda 1995-2018 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının daha 
önceden oluşturulan risk haritası kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem 

Çalışma Alanı ve Çalışma Materyali 

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Ege Bölgesinin iç kısmında Kütahya ili 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplamda 413.176 hektar sorumluluk alanına sahip bu işletmenin % 
51’ini (209.052 ha) ormanlık alanlar, % 49' unu ise  (204.124 ha) açıklık alanlar oluşturmaktadır. 
Ormanlık alanın % 58 'i (121.897 ha) normal koru, % 42’si  (87.155 ha) bozuk koru niteliğindedir. Bu 
müdürlük bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. Bu çalışmaya konu olan alan ise Ören 
Orman İşletme Şefliğidir. Ören İşletme Şefliği, 39° 0' 0.25" ve 39° 10' 26.60" kuzey enlemleri ile 29° 40' 
39.90" ve 29° 55' 24.00" doğu boylamları arasında yer almaktadır (Şekil 14). Ören Orman İşletme Şefliği 
toplamda 23.780 ha alanı kapsamaktadır. Bunun 13.759 ha’lık kısmı ise ormanlık alanlarla kaplıdır. Geriye 
kalanların 38 ha’ı mera alanı, 5 ha’ı mezarlık, 1.068 ha’ı orman toprağı, 2 ha’ı su yüzeyi, 224 ha’ı iskân 
bulunan alanlar ve 8.684 ha’ı ise ziraat alanlarıdır.  

Ören Orman İşletme Şefliği için hazırlanan orman yangını risk haritası Özenen Kavlak vd. (2019) 
tarafından oluşturulmuştur (Şekil 15). Bölgede meydana gelen yangın bilgilerine yazılı formatta Kütahya 
Orman Bölge Müdürlüğü’nden ulaşılmıştır (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Orman yangınlarının 
UA ile tespit edilebilmesi için kullanılan 30 m çözünürlüklü LANDSAT uydu görüntüleri USGS 
veritabanından elde edilmiştir. Bu uydu verilerine ait band özellikleri  

Tablo 6 ve  

Tablo 7’ de gösterilmiştir.  

  

Şekil 14. Çalışma Alanının Coğrafi Konumu 

 

 

Şekil 15. Kütahya – Ören Orman İşletme Şefliği 
Orman Yangını Risk Haritası (Özenen Kavlak vd., 
2019) 
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Tablo 5 

2000-2018 Yılları Arasında Ören Orman İşletme Şefliği’nde Meydana Gelen Orman Yangınları 

Konum Tarih 
Kapladığı 
alan (ha) 

  Konum Tarih 
Kapladığı 
alan (ha) 

  Konum Tarih 
Kapladığı 
alan (ha) 

Çamdibi 24.07.2018 0,04   Çamdibi 16.09.2008 0,1   Çalköy 12.06.2002 0,2 

Çamdibi 21.10.2017 0,01   Aslıhanlar 1.07.2008 0,5   Çamdibi 3.10.2001 4 

Çamdibi 16.06.2016 0,03   Çamırdık 25.08.2005 0,5   Çamdibi 25.09.2001 0,03 

Çamırdık 11.10.2014 0,1   Çamırdık 21.08.2005 0,03   Çamdibi 31.08.2001 0,03 

Tokul 25.07.2013 0,5   Çamdibi 6.11.2004 0,02   Çamdibi 27.08.2001 0,03 

Çamırdık 9.11.2010 0,05   Çamırdık 22.09.2003 0,6   Çamdibi 21.09.2000 0,4 

Tokul 22.08.2010 0,02   Aslıhanlar 19.09.2003 0,04   Çamdibi 18.07.2000 0,02 

Ören 11.07.2009 0,01   Ören 8.09.2003 0,1         

 

Tablo 6 

LANDSAT 8 OLI/TIRS Uydu Verisi ve Band Özellikleri 

Şerit Genişliği (km) 185 

Radyometrik Çözünürlük (bit) 
8 

TIR - 12 

Spektral Band (µm=mikron) Coastal/Aerosol Band 1 - 0.43-0.45 

  VNIR Band 2 - 0.45-0.51 

(VNIR = visible and near infrared)   Band 3 - 0.52-0.60 

(SWIR = shortwave infrared)   Band 4 - 0.63-0.68 

(TIR = thermal infrared)   Band 5 - 0.84-0.88 

(OLI = Coastal/Aerosol + VNIR + SWIR Band 6 - 1.56-1.66 
SWIR + PAN + CIRRUS)   Band 7 - 2.10-2.30 
  PAN Band 8 - 0.50-0.68 
  CIRRUS Band 9 - 1.360-1.390 

  TIR Band 10 - 10.60-11.19 

    Band 11 - 11.50-12.51 

Yersel Çözünürlük (m) PAN - 15 
(PAN = siyah beyaz) OLI - 30 
  TIR - 100 

 

Tablo 7 

LANDSAT 7 Uydu Verisi ve Band Özellikleri 

Şerit Genişliği (km) LANDSAT 7 - 185  
Radyometrik Çözünürlük (bit) 8 

Spektral Band (µm=mikron) VNIR Band 1 - 0.45-0.52 
    Band 2 - 0.52-0.60 
(VNIR = visible and near infrared)   Band 3 - 0.63-0.69 
(SWIR = shortwave infrared)   Band 4 - 0.76-0.90 
(TIR = thermal infrared) SWIR Band 5 - 1.55-1.75 
    Band 6 - 2.08-2.35 
  TIR Band 7 - 10.42-12.5 
  PAN Band 8 - 0.5-0.9 

Yersel Çözünürlük (m) PAN - 15 
(PAN = siyah beyaz) MS - 30 
(MS = renkli) TIR - 60 

 

Yöntem 
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CBS, mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin bir coğrafi veritabanında tutularak; toplanması, 
saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir (Foote 
ve Lynch, 1996). UA ise yeryüzünden belirli uzaklıkta, atmosferde veya uzayda hareket eden platformlara 
yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla, objelerle fiziksel temasa geçilmeden, yeryüzünün doğal ve yapay 
objeleri hakkında bilgi alma ve bunları değerlendirme tekniğidir (Uysal ve Görmüş).  

Bu çalışmada kullanılan UA yöntemlerinden ilki NDVI (Normalized difference vegetation index) yani 
normalize edilmiş bitki örtüsü indeksidir. NDVI temel olarak, sağlıklı bitki örtüsünden yansıyan 
radyasyonun, diğer tüm kaynaklardan yansıyan radyasyona oranıdır. Bu oran uydu görüntüsündeki her 
piksel konumu için ayrı ayrı hesaplanır. Sonuçlar bitki örtüsünün bulunduğu alanın durumuna göre -1 ve 
+1 arasında bir değer alır. +1 sağlıklı bitki örtüsünün varlığını gösterirken,  -1 hiç bitki örtüsü olmadığını 
göstermektedir (Sabuncu ve Özener, 2019). Kullanılan bir diğer yöntem ise NBR (Normalized burn ratio) 
yani normalize yanma orandır. NBR genellikle ormanlık alanlardaki yangın öncesi ve yangın sonrası 
görüntüler arasındaki değişikliği tespit edebilmek için 7.bant ile 4.bantın matematiksel bir oranla ifade 
edilmesidir (Key ve Benson, 2006). NBR, bu iki bandın kullanılması sonucunda, canlı bitki örtüsü, nem 
içeriği ve yangından sonra meydana gelebilecek bazı toprak koşullarındaki değişimlere özellikle 
duyarlıdır. Bu sebeple yanmış yeşil alanların tespitinde NBR indeksi kullanılmaktadır (Sabuncu ve Özener, 
2019). Bu indekslerin her ikisi için de fark görüntüleri alınması yoluyla yangın hakkında daha detaylı bilgi 
edinilmesi mümkün olmaktadır. 

Daha sonrasında UA yöntemleri ile tespit edilen orman yangınının kapladığı alan, Özenen Kavlak vd. 
(2019) tarafından oluşturulan orman yangını risk haritası (Şekil 15) ile çakıştırılarak CBS üzerinde alanın 
risk bölgesi kapsamında değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Orman Yangını Gerçekleşen Alanların Tespit Edilmesi 

Ören Orman İşletme Şefliği yaklaşık 181 km2’ lik bir alana yayılmaktadır. Ormanlar ardıç, karaçam ve 
makilerden (diğer yapraklılar) oluşmaktadır. Toplam alanın %57’si ormanlar ile kaplıdır. Bu bölgede 
bulunan en yaygın türler ardıç ve karaçamdır. 

Çalışma kapsamında 2000 ve 2018 yılları arasında gerçekleşen orman yangınları (Tablo 5) için USGS 
sistemi üzerinden yangının meydana gelmeden hemen önceki ve sonraki uydu görüntüleri talep 
edilmiştir. Temin edilen uydu görüntüleri çeşitli bant kombinasyonlarında (Tablo 8) işlenerek yanmış 
alanlar saptanmaya çalışılmıştır.  

 

Tablo 8 

LANDSAT 8 OLI/TIRS ve LANDSAT 7 ETM+ Uydu Verileri İçin Çalışmada Kullanılan Band Oranlamaları 
(Meddens vd., 2016; Navarro vd., 2017) 

 

 

Indeks adı Kısaltması 
Formülü 

LANDSAT 8 LANDSAT 7 

 

Normalized burn ratio (Normalize yanma 
oranı) 

NBR 
 

 

 
 

 

Normalized difference vegetation index 
(Normalize edilmiş bitki örtüsü indeksi) 

NDVI 
  

 
NDVI farkı dNDVI NDVIilk -NDVIson 
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   NBR farkı dNBR NBRilk -NBRson 

 

2000 ve 2018 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının 22 tanesi Tablo 1’de görüldüğü 
üzere kapladığı alan bakımından 0,01 ile 0,6 ha yani 100 m² ile 6.000 m² değiştiği için yanan alanların 
tespiti gerçekleştirilememiştir. Örnek vermek gerekirse 24.07.2018 tarihinde Çamdibi’nde gerçekleşen 
orman yangını için LANDSAT 8 OLI/TIRS uydu görüntüleri ile hazırlanan spektral indeks haritaları Şekil 
16’ de görülmektedir. Burada dikkat çeken bir yangın durumuna rastlanılmamıştır. 

 

   
a) 2018 NDVI Yangın Öncesi b) 2018 NDVI Yangın Sonrası c) dNDVI Fark Görüntüsü 

   
d) 2018 NBR Yangın Öncesi e) 2018 NBR Yangın Sonrası f) dNBR Fark Görüntüsü 

 

Şekil 16. 2018 Yılı Ören Bölgesi İçin NDVI Ve NBR Spektral İndeks Haritaları 

 

03.10.2001 tarihinde Ören-Çamdibi mevkiinde bir orman yangını gerçekleştiği kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Kapladığı alan bakımından ise 4 ha yani 40.000 m² alana yayılan bu yangının LANDSAT 7 
ETM+ uydu görüntüleri ile yapılan analizleri sonucu elde edilen spektral indeks haritalarında, tespiti 
gerçekleştirilmiştir. Analiz yapılırken kullanılan uydu görüntüleri 02.10.2001 (yangın öncesi) ile 
18.10.2001 (yangın sonrası) yıllarına aittir. Bu görüntülere Tablo 8’de yer alan band oranlamalarından 
faydalanılarak ArcGIS 10.06 üzerinde oluşturulan NDVI ve NBR indekslerinde yangının meydana geldiği 
konum açıkça görülmektedir (Şekil 17). 
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a) 543 Band Kombinasyonu 

Yangın Öncesi 
b) 543 Band Kombinasyonu 

Yangın Sonrası 
c) d543 Fark Görüntüsü 

   
d) 2001 NDVI Yangın Öncesi e) 2001 NDVI Yangın Sonrası f) dNDVI Fark Görüntüsü 

   
g) 2001 NBR Yangın Öncesi h) 2001 NBR Yangın Sonrası i) dNBR Fark Görüntüsü 

 

Şekil 17. 2001 Yılı Ören-Çamdibi Bölgesi İçin NDVI Ve NBR Spektral İndeks Haritaları 

 

Orman Yangınından Hasar Görmüş Bölgenin Oluşturulan Risk Haritası Kapsamında 
İrdelenmesi 

Bu kısımda NDVI ve NBR indekslerinin fark görüntüleri ile saptanan yangın alanının CBS yardımı ile 
ArcGIS üzerinde sayısallaştırılması gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 5,6 ha alanın bu yangından etkilendiği 
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sonucuna ulaşılmıştır. Sonrasında bu alan risk haritası ile çakıştırılmış ve alanın ne kadarının hangi risk 
alanında bulunduğu tespit edilmiştir.  

Kütahya Ören Orman İşletme Şefliği alanı için oluşturulan yangın risk haritasına göre alanlarının 
dağılımı şu şekildedir (Özenen Kavlak vd., 2019):  

• %36,86’sı yangın potansiyeli yönünden çok riskli, 
• %60,39’u yangın potansiyeli yönünden orta riskli, 
• %2,76’sı yangın potansiyeli yönünden az riskli alanlardır. 
 
Bu çalışmada ise orman yangını olan bölgenin hangi risk grubuna girdiği hesaplandığında şu sonuçlar 

elde edilmiştir: 

• Yanan alanın %83’ü yangın potansiyeli yönünden orta riskli, 
• Yanan alanın %17’si ise yangın potansiyeli yönünden fazla riskli alanda bulunmaktadır.  

 

  
Şekil 18. Yanan alanın risk haritası üzerinde gösterimi 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Ören Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde 2000-
2018 yılları arasında meydana gelen, köy bazında temin edilen ve orman yangınının çıktığı tarih, meydana 
geldiği köy ve yangından etkilenen alanların miktarından oluşan orman yangını bilgileri daha önceden 
oluşturulan risk haritası kapsamında değerlendirilmiştir. 

  

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen yangın bilgileri sözel nitelikte olup, CAD/GIS 
verisi olmadığından dolayı meydana gelen yangınların konumsal bilgileri, yangın gören alanların sınırları 
bu veriler arasında yer almamaktadır.  Konuma ilişkin en somut veri yangının meydana geldiği mevkii 
bilgisinden oluşmaktadır. Bu kapsamda orman bölge müdürlükleri bünyesinde, meydana gelen orman 
yangınlarının konum bilgisinin de sistemlerine eklenmesi önerilmektedir.  

 2000 ve 2018 yılları arasında köy bazında meydana gelen 23 adet orman yangınından 22 tanesi 
kapladığı alan bakımından 0,01 ile 0,6 ha (100 m² ile 6.000 m²) arasında değişen yanan alanların tespiti 
30 m çözünürlüklü Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri ile gerçekleştirilememiştir (Tablo 1). 03.10.2001 
tarihinde Ören-Çamdibi mevkiinde meydana gelen ve 4 ha (40.000 m²) alana yayıldığı belirtilen orman 
yangınının ise yangın öncesi ve yangın sonrası LANDSAT 7 ETM+ uydu görüntüleri ile yapılan analizleri 
sonucu yangının gerçekleştiği konum, yanan orman alanı sınırı ile miktarı tespit edilmiştir.   Bahsedilen 
tarihler arasında gerçekleşen 23 adet orman yangınından 22 tanesinde yanan alanlar; Landsat 7 ETM+ 
uydu görüntülerinin geometrik çözünürlüğünün düşük olması ve yanan alanların bu çözünürlük ile tespit 
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edilemeyecek kadar küçük olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin 
edilen verilerde Ören-Çamdibi mevkiinde meydana gelen ve 4 ha alana yayıldığı belirtilen orman yangını 
alanının, NDVI ve NBR indekslerinin fark görüntüleri ile yaklaşık 5,6 ha olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Tespit edilen alan belirtilen alandan %40 daha fazladır. Bu doğrultuda yanan alanların tespitinde 
yangından etkilenen alanın büyüklüğüne göre uydu özelliklerinin dikkate alınarak geometrik çözünürüğü 
en uygun olan uydu görüntüsünün kullanılması, ekilenen alanların daha küçük olması durumunda ise 
gerekirse hava fotoğraflarından faydalanılması önerilmektedir.  

 Tespit edilen alan (5,6 ha), önceden oluşturulan risk haritası ile çakıştırılarak orman yangını olan 
bölgede yanan alanın %83’ünün (4,65 ha) yangın potansiyeli yönünden orta riskli, %17’sinin (0,95 ha) ise 
yangın potansiyeli yönünden fazla riskli alanda bulunduğu anlaşılmıştır. Meydana gelen yangının orta ve 
fazla riskli alanda oluşması ise Özenen Kavlak vd. (2019) tarafından oluşturulmuş orman yangını risk 
haritası ile paralellik olduğunu göstermektedir. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ ŞEHİRSEL ALANININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

             Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZDEŞ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, mozdes@nku.edu.tr 

Özet 

Deniz ve kara ulaşımı açısından önemi dolayısıyla Tekirdağ şehri tarih boyunca dikkat çekmiştir. Sosyo-
ekonomik açıdan bu derece önemli olan şehrin günümüzdeki kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerini tam 
anlamıyla kavrayabilmek için uzak ve yakın dönem iskân tarihinin doğru bir şekilde tahlil edilmesi oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada, Tekirdağ şehrinin kuruluşundan günümüze kadar olan tarihsel süreçte geçirdiği 
mekânsal değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarihi kaynaklardan derlenen bilgiler, haritalar ve hava 
fotoğraflarından yararlanarak yapılan analizlerle şekillendirilen çalışmada şehirsel alana ait mekânsal 
değişiklikler en yüksek ola Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Daha sonra Arc GIS kullanılarak alan geometrisi hesaplanmış ve yoğunluk analizi yapılarak 
şehirsel alanın gelişme yönleri tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri 
sırasıyla 1907, 1939, 1954, 1968, 1973, 1986, 1990 (Landsat 5), 2000 (Landsat 7), 2010 (Landsat 5), 2017 
(Landsat 8), 2019 (Landsat 8) tarihlidir. Çalışma sonucunda ilk aşamada kale-liman tipinde kurulan ve bir 
yamaç boyunca konumlanan Tekirdağ şehirsel alanının, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte nüfus artışına bağlı 
olarak kıyı çizgisine paralel bir şekilde hızla büyümeye başladığı anlaşılmaktadır. Kuruluşundan günümüze 
sürekli büyüme ivmesinin izlendiği şehirsel alanda son asırlık süreçte mekânsal genişlemenin yıllık artış oranı 
yıllık %0,22’dir. Öte yandan, şehrin gelişim süreci 2000 sonrası olarak değerlendirildiğinde mekânsal 
genişlemenin yaklaşık olarak yıllık %0,95 olduğu görülmüştür. Bunun temel nedenleri arasında son 20 yıllık 
süreçte inşaat sektöründeki yüksek ivme, İstanbul nüfusundaki artış, kırsal kesimlerden şehre doğru göçün 
artışı ve şehirde üniversitenin kurulması yer alır. Son asırda şehirsel alanın daha çok kıyı boyunca ilerlemesi, 
kıyı ekosistemini etkilediği gibi aynı zamanda yerleşmeye uygun olmayan kıyı dolgu sahaların imara 
açılmasına da sebep olmuştur. Günümüze kadar İstanbul yönünde büyümenin izlendiği şehirde, son yıllarda 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulması ile şehirsel gelişimin şehrin doğu yönüne, Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nin inşası etkisiyle de kuzey yönüne doğru yöneldiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, hava fotoğrafı, uydu görüntüleri 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF TEKİRDAĞ URBAN AREA FROM PAST TO PRESENT 

Abstract 

Tekirdağ city has drawn attention for decades due to its critical value in sea and land transportation. To 
fully comprehend the cultural, social, and economic features of this socio-ecomocially significant city, it is 
crucial to analyze the distant and recent settlement history. In the current study, it is aimed to investigate the 
spatial changes of the city of Tekirdağ from its foundation to the present. Spatial changes of the urban area 
were analyzed using Land Change Modeler (TerrSet). Then, Arc Map (version 10.5) was used to calculate the 
area geometry and density analysis to determine the direction of development of the urban area. Aerial 
photographs and satellite images used in the study are dated 1907, 1939, 1954, 1968, 1973, 1986, 1990 
(Landsat 5), 2000 (Landsat 7), 2010 (Landsat 5), 2017 (Landsat 8), 2019 (Landsat 8), respectively. As a 
result of the study, it is understood that Tekirdağ urban area, which was established as a fortress-port type 
and located along a slope, started to grow rapidly in parallel with the coastal line due to the population 
increase in the Republic Period. In the urban area where continuous growth has been observed since its 
establishment, the annual increase rate of spatial expansion in the last century has been 0.22%. On the other 
hand, when the development process of the city is evaluated after 2000, it is observed that the spatial 
expansion is approximately 0.95% per year. The main reasons for this are the acceleration in the 
construction sector in the last 20 years, the impact of the increase in the population of Istanbul, migration 
from rural areas to the city and the establishment of a university in the city. In the last century, the 
development of the urban area along the coast affected not only the coastal ecosystem but also led to the 
development of coastal landfills which were not suitable for settlement. It has been observed that in the city 
where the growth in the direction of Istanbul has been observed until today, with the establishment of 
Tekirdağ Namık Kemal University in recent years, urban development has been directed towards the east of 
the city and towards the north due to the construction of Tekirdağ City Hospital. 

Keywords: Tekirdağ, aerial photographs, satellite images 
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Giriş 

Kültürel miras değerlerimizin en klasik örneklerinden birisi olan Tekirdağ şehri, tarihin ilk 
dönemlerinden itibaren bereketli topraklarıyla toplumların dikkatini çekmiş ve birçok medeniyete 
beşiklik etmiş özel bir coğrafyada bulunur. Tarihi süreçte Traklar, Bizanslılar, Osmanlılar ve nihayet 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde kalan şehir, İstanbul gibi önemli bir merkezin Balkanlara 
açılan kapısı, Balkanlar içinse İstanbul’dan önceki son durağı olarak görülmüştür (Özşahin vd., 2016). 
Coğrafi konumun sağladığı bu avantaj şehirsel alanın kara ve deniz ticareti açısından tarih boyunca 
canlılığını korumasını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Tekirdağ şehrinin günümüzdeki kültürel, 
sosyal ve ekonomik özelliklerinin tam anlamıyla kavranabilmesi ve buna göre geleceğe yönelik planlama 
yapılabilmesi için uzak ve yakın dönem iskân tarihinin doğru bir şekilde tahlil edilmesi oldukça önemlidir.  

Tekirdağ il sınırlarını kapsayan bir araştırmada sürekli olarak büyüyen ve çevreye doğru genişleyen 
şehir yapısının verimli tarım arazileri ve doğal çevreyi kontrolsüz bir şekilde işgal ettiği saptanmıştır (Sarı 
ve Özşahin, 2016). Özellikle 2000’li yıllardan sonra artış gösteren kontrolsüz ve plansız yapılaşmalar 
dikkat çekicidir. Şehirsel yapılaşmadaki artışın önemli bir kısmını iki grup altında toplamak mümkündür: 
(1) kırsal alanlardan ve çevre şehirlerden Tekirdağ’a göç (2) İstanbul ve yakın illerde yaşayanların ikincil 
konut için Tekirdağ’ı seçmesi. İlk gruptaki yerleşmeler genellikle şehir merkezine yakın kısımlarda 
yoğunlaşırken ikinci grubun İstanbul yolu çevresinde ve kıyı kesiminde yoğunluk kazandığı 
gözlemlenmektedir. Son yıllarda meydana gelen bu göç ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak yerleşim 
alanlarının genişlemesi, tarım, mera ve orman arazilerinde azalmasına (Tekirdağ Valiliği, 2014), maden 
ocakları ve ulaşım ağlarının ise artmasına sebep olmuştur (Özşahin, 2015).  

Tekirdağ ili 6182 km² yüzölçümü ve 1,029,000 kişilik nüfusuyla büyükşehir statüsüne sahip olmakla 
birlikte 11 ilçeden meydana gelmektedir (TUİK, 2018). Tekirdağ Şehir nüfusu ise 200.000 olarak 
belirlenmiştir. Nüfus idaresinin 2013 yılında ile bağlı köylere mahalle statüsü vermesiyle birlikte şehir 
nüfusunda artış görülmüştür. Keza Tekirdağ Şehri aynı zamanda merkez ilçenin şehirsel alanını 
oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın araştırma sahası Tekirdağ ilinin merkez ilçesi olan Süleymanpaşa’nın şehirsel alanıdır. 
Çalışmada, Tekirdağ Şehri’nin (Şekil 1) kuruluşundan günümüze kadar olan tarihsel süreçte geçirdiği 
mekânsal değişikliklerin analiz edilmesi, şehrin uzak ve yakın dönem iskân tarihinin ve şehirsel alan ile 
nüfus ve arazi kullanımı (tarımsal alanlar ve orman alanları vb.) arasındaki etkileşimin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Kullanılan uydu görüntüleri sırasıyla 1984 (Landsat 5), 2000 (Landsat 7), 2017 (Landsat 
8) tarihlidir (Şekil 2). Bu veriler ‘The United States Geological Survey (USGS) adresinden temin edilmiş, 
geometrik ve atmosferik düzelme yapılmış verilerden seçilmiştir. Geçmiş ve güncel nüfus verisi Türkiye 
İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınmıştır. Ayrıca ek kaynak ve materyallerden de yararlanılmıştır (HKG, 
2001; Ekin ve Kanal, 2014, Edirne Vilayeti Salnamasi; Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye, 2015; Kanal, 2015).  

 Tarihi kaynaklardan derlenen bilgiler, haritalar ve hava fotoğraflarından yararlanarak yapılan 
analizlerle şekillendirilen çalışmada şehirsel alana ait mekânsal değişiklikler ENVI (5.3 sürümü) 
ortamında Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Daha 
sonra ArcMap (10.6 sürümü) kullanılarak alan geometrisi hesaplanmış ve yoğunluk analizi yapılarak 
şehirsel alanın gelişme yönleri tespit edilmiştir. 
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Şekil 19: Çalışma sahasının konumu 

 

Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada temelde Landsat uydu görüntülerinin yanı sıra 1:25.000 ölçekli topografya haritaları 
kullanılmıştır. Ayrıca sayısal yükselti modeli ve Google Earth Pro yüksek çözünürlüklü uydu 
görüntülerinden faydalanılmıştır. Tekirdağ şehrinin zamansal süreç içerisinde gösterdiği değişiklikler ise 
farklı yıllara ait topografya haritaları, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmiştir 
(Tablo 1).  

Çalışmanın haritalanma aşamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinden faydalanılmıştır. 
ArcGIS/ArcMap 10.6 versiyonu ve ENVI 5.3 versiyonu kullanılmıştır. Maksimum Olabilirlik yöntemi ile 
belirlenen dört arazi sınıfı her görüntü için ayrı ayrı uygulanmış ve arazi kullanım haritaları 
oluşturulmuştur. Ayrıca ArcGIS ortamında vektör veriye dönüştürülmüş olan poligonların haritada 
geometrik alan hesaplaması yapılarak şehirsel gelişimin ilgili zaman dilimindeki artış oranı 
hesaplanmıştır.  

Tablo 9 

Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve topoğrafya haritaları (Özşahin vd., 2016’dan 
uyarlanarak) 
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Şekil 20: 1939 – 2019 arası Tekirdağ şehirsel alanının gelişimi 
(Özşahin vd., 2016’dan uyarlanarak).  

 

Bulgular 

 Çalışma sonucunda ilk aşamada kale-
liman tipinde kurulan ve bir yamaç 
boyunca konumlanan Tekirdağ şehirsel 
alanının, Cumhuriyet Döneminin ilk 
yıllarından itibaren nüfus artışına bağlı 
olarak kıyı çizgisine paralel bir şekilde 
geliştiği gözlemlenmiştir.  Kuruluşundan 
günümüze sürekli büyüme ivmesinin 
izlendiği şehirsel alanda özellikle 1980’li 
yıllara kadar oldukça düşük bir büyüme 
hızı gözlemlenmiştir (Şekil 2). Şehrin 
güneybatı kıyı bölgesinde yer alan 
Altınova mahallesindeki yerleşmelerin ise 
1986’dan sonraki dönemde geliştiği 
gözlemlenmiştir. Tekirdağ şehrinin 
mekânsal gelişimi incelendiğinde son 20 
yıldaki artış oranının geçmiş yıllara kıyasla 
daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun 
başlıca nedenlerinin; ikincil konutlara 
rağbetin artışı, son 20 yıllık süreçte inşaat 
sektöründeki yüksek ivme, İstanbul nüfusu 
ve kırsal kesimlerden şehre göçün artışı, 
şehirde üniversite ve hastanenin 
kurulması gibi faktörlerin olduğu 
düşünülmektedir. Günümüzde daha çok 
İstanbul yönünde büyümenin izlendiği 
şehirde, özellikle son yıllarda Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulması 
ile şehirsel gelişim doğu yönüne, Tekirdağ 

Şehir Hastanesi’nin inşası etkisiyle de kuzey 
yönüne doğru yöneldiği gözlemlenmiştir. 

Bunların dışında, Barbaros mahallesinde kurulan ve ithalat limanı olarak nitelendirilen (Eroğlu, 2016) 
Asyaport limanının kurulması (Akarçay, 2010) ile yeni istihdam alanları oluşmuş ve kıyı bölgesine rağbet 
artmıştır. 1980’lerde popülerlik kazanan ikincil konutların artışı özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu 
şehirlerin yakınlarında bulunan ve turizm potansiyeli yüksek olan bölgelere ilgiyi arttırmıştır. Tekirdağ’ın 
kıyı kesiminin bu kriterlere uygun olması ve İstanbul’a yakın olması bu bölgenin ikincil konut yeri olarak 
seçiminde önemli rol oynamıştır. Ayrıca Tekirdağ’ın Kırklareli, Edirne ve Çanakkale gibi yakın illerden de 
göç aldığı görülmektedir (TÜİK, 2018). 

2000’li yılların başlarında Türkiye’deki ekonomik iyileşmeler inşaat sektörüne yönelimleri arttırmıştır. 
Tekirdağ şehri de bu akımdan etkilenen başlıca şehirlerden biri olmuştur. Kentsel dönüşüm projelerinin 
yoğunlaştığı yıllarda şehir merkezine yakın bölgeler tamamen yapılaşmıştır. Ancak bu artış son yıllarda 
konut satışlarındaki durgunlukla birlikte durma noktasına gelmiştir.  
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Şekil 21: Tekirdağ Şehirsel alanının 1984 – 2017 yılları 
arasındaki hızlı gelişimi 

Son yıllarda Tekirdağ şehirsel alanının doğuya doğru gelişmesinin en önemli etkilerinden biri Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesinin kurulması sayılabilir. Keza, Hürriyet, Değirmenaltı ve Namık Kemal 
mahallelerinin fiili olarak ortaya çıkması 2000’li yıllardan öncesine rastlasa da üniversitenin kurulması ile 
birlikte artmasına ve Tekirdağ’ın en önemli mahalleleri arasına girmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda, 
E84 Çevreyolu güzergahının şehrin kuzeyinden geçirilmesi ile şehir hastanesi, yeni şehirlerarası otobüs 
terminali ve yeni büyükşehir belediye binası projelerinin şehrin kuzey kesiminde yapılması şehrin Muratlı 
yolu – E84 çevreyolu kesişimine doğru gelişmesine sebep olmuştur. Bütün bu yapıların yakın gelecekte 

şehrin bu yönde gelişimini daha da arttıracağı 
tahmin edilmektedir (Şekil 3).  

Son yıllarda şehirsel alanın daha çok kıyı 
boyunca ilerlemesi, kıyı ekosistemini olumsuz 
etkilemiş ve yerleşmeye uygun olmayan kıyı 
dolgu sahalarının imara açılmasına sebep 
olmuştur. Özellikle 1984 sonrası doğal alan 
(Orman Örtüsü) tahribatının yüksek olduğu 
gözlemlenirken şehirsel alanın en çok 
tarımsal alanları etkilediği görülmektedir 
(Şekil 4). Bu etki 1984 – 2000 yılları arasında 
çok değilken 2000 – 2017 arasındaki 
dönemde olukça fazla olmuştur. Bu yıllar 
arasında tarımsal alanlar 61 km2’den 41 
km2’ye düşmüş, kentsel alan ise yaklaşık 3 kat 
artmış ve 10.980 km2’den 28.95 km2’ye 
yükselmiştir.  
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Şekil 22: Tekirdağ şehirsel alanında 1984 – 2017 yılları arasında arazi örtüsü değişimi.  

  

Tekirdağ şehirsel alanındaki artış 1980’li yıllara kadar nispeten stabilken 1980’li yıllardan itibaren 
ivme kazanmıştır (Şekil 5). Son yüzyılda Tekirdağ şehrinde mekânsal genişlemenin yıllık artış oranı yıllık 
yaklaşık %0,22 olduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan, şehrin gelişim süreci şehrin 2000 sonrası gelişim 
süreci değerlendirildiğinde mekânsal genişleme oranının oldukça yükseldiği gözlemlenmiştir. 1984’ten 
2017’ye kadar kentsel alan yaklaşık 5,5 kat artmıştır. Bu da 1984’ten itibaren oransal olarak yıllık %0,75 
artışa tekabül etmektedir. Ancak 2000’li yıllardan itibaren bu artış oranı gittikçe yükselmiş ve 2000 – 
2017 yılları arasındaki artış oranı yıllık %0,95’e ulaşmıştır. 

 

 

Şekil 23: Tekirdağ şehirsel alanının 1939 – 2017 yılları arasındaki değişim grafiği.  

 Nüfus ve uyarlanmış (kilometreden santimetreye çevrilmiş) şehirsel alan gelişimi kıyaslandığında 
Tekirdağ nüfusunun 2000 yılına kadar şehirsel alan ile paralel bir gelişme gösterdiği gözlenirken 2000 
yılından sonra oransal olarak nüfusu geçtiği görülmektedir. Bu durumun muhtemel sebepleri olarak daha 
önce bahsedilen 2000 sonrası inşaat sektöründeki artış ve İstanbulluların gayrimenkul yatırımlarının 
etkisi gösterilebilir.  Öte yandan 1973 – 2000 arasındaki dönemde hem nüfus artışında hem de şehirsel 
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alan gelişiminde artış görülmekle birlikte bu iki artış arasında bir paralellik görülmektedir. Bu durum 
şehirsel alanın nüfusun ihtiyacına karşılık geliştiği izlenimini vermektedir. Ancak 2000 sonrası dönemde 
konutlarda ‘ihtiyaç fazlası’ bir durumun söz konusu olduğu sonucuna ulaşılabilir. Keza son yıllardaki 
konut satışlarının durgunluğu da bu durumu desteklemektedir.  

 

 

Şekil 24: Tekirdağ şehri uyarlanmış mekânsal gelişimini ve demografik değişim grafiği karşılaştırması 

                                                                                 Sonuç ve Öneriler 

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesinin kurulmasından sonraki süreçte Tekirdağ şehrinin büyüme 
yönünde radikal değişlikler meydana gelmiştir. Üniversitenin kurulması ile birlikte şehirsel alanın doğu 
sınırındaki yerleşim alanlarında nüfus hızla artış göstermiş aynı zamanda şehirsel alan da büyümüştür. 
Buna bağlı olarak Tekirdağ Belediye Meclisi’nin 20.06.2010 tarih ve 324 sayılı kararı ile Gazioğlu ve 
Köseilyas yerleşmelerinin Tekirdağ Belediyesi mücavir alanı içinde kalan bütün bölümleri Tekirdağ 
Belediyesine dahil edilmiş ve buna müteakip Kemal ve Bahçelievler adında iki yeni mahallenin kurulması 
sağlanmıştır (Doğan vd., 2010). Böylece şehrin doğu sınırları yeniden çizilmiştir.  

Şehirsel alan yakın gelecekte gelişimini daha çok Muratlı yolu – E84 Çevreyolu istikametindeki kuzey 
yönüne doğru sürdürmesi öngörülmektedir. Aslında Tekirdağ şehrinin bu yönde ilerlemesi doğu-batı 
yönlerden idari olarak, güneyde ise Marmara Denizi nedeniyle doğal olarak nihai sınırlarına ulaşmış 
olmasından kaynaklanır (Özşahin, 2015).  

Oldukça engebeli bir araziye sahip olan Tekirdağ’ın şehirsel alan büyümesi daha çok yamaçlarda iskân 
alanları olarak kullanılması göze çarpar. Ancak bu durum yamaç arazilerde görülen bir takım doğal 
afetlere ve risklere kapı aralamıştır. Özellikle son 20 yıllık süreçte yapılaşmanın daha çok kıyı boyunca 
görülmesi kıyı ekosistemini olumsuz etkilemiştir. Aynı zamanda kıyıdaki yerleşmelerin daha çok denizel 
taraça ve ova tabanlarına inşa edilmiş olmaları da başta deprem olmak üzere sel, taşkın, heyelan vb. bir 
takım doğal afetlere ve risklere davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle kıyı bölgelerinde kurulan bu 
yapılaşmanın gözden geçirilmesi ve yerleşmeye daha uygun alanların tespit edilmesi gerekmektedir.  

Çalışma alanında negatif yönde en büyük arazi değişiminin tarım alanlarında yaşandığı tespit 
edilmiştir. Keza bölgede yapılan önceki çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmış, özellikle kuru tarım 
alanlarında yüksek miktarda azalma tespit edilmiştir (Özşahin vd., 2016; Özşahin, 2015; Göktepe, 2012). 
1984 öncesinde Tekirdağ çevresinde az miktarda görülen doğal ve yarı doğal alanlar yanlış arazi kullanımı 
nedeniyle 2000 ve sonrası yıllarda neredeyse yok olmuş vaziyettedir. 

Son 20 yılda inşaat sektöründeki hızlı ivme Tekirdağ şehrinin çehresini değiştirmekle birlikte yanlış 
arazi kullanımı dolayısıyla kurulan şehirsel alanların da çeşitli doğal afetlere ve risklere adeta davetiye 
çıkarılmaktadır. Netice itibarı ile asırlardır önemini korumuş Tekirdağ şehri günümdeki yanlış arazi 
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kullanımı nedeniyle sürdürülebilirlikten uzak bir durumdadır. Bu nedenle, ormanlık ve doğal alanların 
arttırılması, tarımsal verimliliği yüksek alanların korunması, şehirsel alanların zemin etüdü yapılarak 
belirlenmesi, halihazırda şehirsel alanların kurulmuş olduğu riskli bölgelerden taşınarak bu alanlara park, 
bahçe ve yeşil alan gibi kamu yararına uygun alanlar olarak yeniden planlanması gerekmektedir. 
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DETERMINING OF CARBON STORAGE USING REMOTE SENSING 
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Abdullah Yıldız 

Abstract 

Following EU regulation 2018/841 carbon reporting from the LULUCF is required by all EU member 
states. Within this scope the establishment of a carbon baseline in forests is a prerequisite. Two different 
approaches are used for determining the amount of carbon stored in forests.  In both cases, control 
points including field sampling necessary to determine the parameters of the different stand. However, 
these studies are time consuming and costly. The current research addresses this need and focuses on 
quantifying carbon storage with remote sensing in pure beech plantation. The study area is in Trabzon 
Regional Directorate of Forestry.  Terrestrial ecosystem based carbon storage is determined with the 
help of the field sampling data. Relationship between the brightness values obtained from the various 
bands in LANDSAT-8 OLI satellite image and various vegetation indices are examined. Thus, amount of 
carbon storage of the study area was estimated with remote sensing.  

Keywords: Carbon storage, Forest, LANDSAT-8 OLI, Remote sensing 
 

Özet 

AB 2018/841 sayılı düzenlemesiyle tüm Avrupa birliği üye ülkelerinin LULUCF’e göre karbon miktarlarını 
belirlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda ormanlarda bir karbon referans değerinin oluşturulması ön 
şarttır. Ormanlarda depolanan karbon miktarını belirlemek için farklı iki yaklaşım bulunmaktadır. Her iki 
durumda da, farklı meşcerelerin parametrelerinin belirlenmesi için yersel ölçümlerin yapılması gereklidir. 
Ancak, bu çalışmalar zaman alıcı ve maliyetlidir. Bu araştırma bu ihtiyacı ele almakta olup ve Trabzon 
bölgesindeki Arsin Orman işletme Şefliğinin karbon depolama miktarını uzaktan algılama ile belirlemektedir. 
Çalışma alanı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü, Arsin Orman İşletme 
Şefliğini kapsamaktadır. Ekosistem bazlı karbon depolaması, alan envanteri verileri yardımıyla 
belirlenmektedir. LANDSAT-8 OLI uydu görüntüsünde çeşitli bantlardan elde edilen parlaklık değerleri ile 
çeşitli bitki örtüsü indeksleri arasındaki ilişki incelenerek çalışma alanının karbon depolama miktarı uzaktan 
algılama ile tahmin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karbon depolama, Orman, LANDSAT-8 OLI, Uzaktan algılama 

Introduction

Forest play a major role in the global carbon cycle, radiation budget and maintaining climatic balance, 
variation in biomass quantity can be a good indicator of changes in these processes because they 
dominate the dynamics of the terrestrial carbon cycle (Mısır at al., 2018). 

These type studies emphasize the importance of forest in the carbon cycle and need to quantify, 
measure, monitor and manage carbon pools in forest.   

Forest contain about approximately 80 % of the carbon stored in above- ground vegetation and about 
40 % of the carbon stored in soil and below-ground vegetation. 

Traditional methods of estimating forest biomass and carbon storage capacity at the tree level use 
allometric equations, developed as a function of the species and such characteristics as tree height and 
diameter at breast height (Çakır at al., 2017). These methods are time consuming and expensive and the 
equations are specific to the location of the sample plots used for their development, and may not 
necessarily be applicable to other regions but using remote sensing imaginary is a practical product for 
developing biomass and carbon storage mapping methods. 

The objective of this study was aimed to determine capacity of carbon storage using remote sensing 
method in Trabzon Regional Directorate of Forestry in Turkey. 
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Material and Methods 

Study Area 

The study area is located in the Trabzon Central State Forest Enterprise which covers part of Trabzon 
Province located in the eastern Black Sea region of Turkey. The study area contains a forested area of 
19134.20 ha. The altitude ranges from 0 to 2080 m above the sea level and average slope is about 55 %. 

The Black Sea climate is characterized by mild winters and cool summers and is rainy during all four 
seasons. The average annual temperature is 12.2 °C, reaching a maximum of 20.2 °C in summer, a 
minimum of 4.5 °C in winter and with an average annual precipitation of 640.9 mm. Forest vegetation is 
typical and the dominant tree species include oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link), Oriental beech 
(Fagus orientalis Lipsky), Scots pine (Pinus sylvestris L.), Nordmann’s fir (Abies nordmanniana (Stev.) 
Spach subsp. nordmanniana), Oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.), and Alder (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertner). 

Figure 1. Study area 
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Field Sampling 

The paper incorporates sample plots and sample trees data. The results of sample plots include stand 
type, stand diameter (two type: mean diameter and quadratic mean diameter), stand height, basal area, 
number of trees, herbaceous biomass, shrub biomass, litter biomass, lying dead wood biomass, 
herbaceous carbon amount, shrub carbon amount, litter carbon amount and lying dead wood carbon 
amount. The sample trees results include diameter at breast height, tree height, stem biomass, branch 
biomass, foliage biomass, stem carbon amount, branch carbon amount and foliage carbon amount. 

Obtaining of Reflection Values 

Landsat 8 OLI satellite image of the research area dated 26.08.2018 was obtained in order to obtain 
the reflection values of all sampling plots. This image is divided into bands using Erdas imagine software. 
Separate reflection values for each band have been created in the field feature layers. By combining these 
layers with sampling plots, the reflection values of the sample plots were found (Figure 2). If there is more 
than one reflection value falling to a sample plot, the area-weighted average of the reflection values in the 
sample plot is determined and a single reflection value is determined for each sample plot. Various models 
have been developed by taking the amount of carbon taken as dependent variable, the reflectance values 
of the bands, slope and aspect values and 20 different vegetation index values as independent variables. 
The most suitable one was decided. 

Since the reflectance values of Landsat 8 OLI satellite images used in the study may vary according to 
the slope and the aspect, slope and aspect values of the sample plots were calculated. 

 

Figure 2. Satellite image reflectance values for the 242 th sample plot 
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Relationship Amount of Carbon Storage with Remote Sensing Data 

Remote sensing data can provide detailed information about the composition of the stand structures 
and the species forming the stand. Different stand structures have different spectral reflectance values in 
different wave lengths (Mısır at al., 2012). In addition, the topographic structure on the stands affects their 
reflection values. Therefore, the relationship between stand parameters and remote sensing data also 
varies. In this study, dependent variable of carbon storage amount; reflectance values for satellite image 
bands, vegetation indices obtained from slope and aspect data and different band combinations were 
using as independent variables, the relationship between the amount of carbon storage in the stands and 
the remote sensing data was investigated.  

Results 

The statistical values of certain characteristics of the sampling plots taken in the research area are 
given in Table 1. 

Table 1 

 Statistical values of all bands and vegetation indexes  

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

BAND
1 

102 8713,0 10350,5 9430,2 438,8 

BAND
2 

102 7834,0 9305,6 8463,9 380,8 

BAND
3 

102 6913,0 8769,0 7676,5 386,9 

BAND
4 

102 6188,0 8423,0 6723,6 325,8 

BAND
5 

102 8786,0 26810,6 16137,1 3859,2 

BAND
6 

102 6185,0 15531,0 10329,7 2118,8 

BAND
7 

102 5460,0 9524,0 7210,1 867,3 

BAND
8 

102 6574,8 8462,2 7270,0 364,3 

BAND
10 

102 25092,0 27697,0 26246,9 616,5 

BAND
11 

102 23342,0 25142,0 24164,2 443,8 

NDVI 102 0,2 0,6 0,4 0,1 

SR 102 1,4 3,8 2,4 0,5 

DVİ 102 2325,0 19617,0 9413,5 3654,0 

TVİ 102 0,7 1,1 0,9 0,1 

NLI 102 0,7 0,9 0,8 0,0 

SAVI 102 0,2 0,9 0,6 0,1 

ND53 102 0,0 0,4 0,2 0,1 

ND54 102 -0,3 -0,1 -0,2 0,0 

ND57 102 0,1 0,3 0,2 0,0 

ND32 102 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

ND73 102 -0,1 0,1 0,0 0,0 
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NDWI 102 0,1 0,3 0,2 0,0 

EVI 102 -2,5 1,9 0,6 0,4 

IPVI 102 0,6 0,8 0,7 0,0 

 

The amounts of carbon storage stands, the relationship between the values of the reflection band 
satellite images and vegetation index values are tried to be obtained. As explained above, the reflection 
values of the bands, the vegetation index values and the sample plot average slope and aspect values are 
used as independent variables in the models in which the amount of carbon storage is a dependent 
variable. The obtained model is given in Table 2. 

Table 2 

 Parameters Estimations of the Carbon Model 

 Parameter Estimate (β)  R Square 
Std. Error of 

the Estimate 
(ton/ha) 

Constant 
Band8 
Band11 
ND32 
ND57 
SAVI 

-326.287 
-0.017 
0.28 
1450.193 
-1656.216 
526.125 

0.64 18.2 

 

Discussion and Conclusions 

In order to develop carbon stock models by remote sensing of Eastern Black Sea region; correlations 
between carbon storage values obtained from the sampling area, reflectance values of slopes, slope and 
maintenance values and 20 different vegetation index values were determined. As a result of the 
evaluations, a model was developed for the determination of carbon storage capacity of beech plantations 
in Eastern Black Sea region by remote sensing method. 

This study is the first study on carbon storage capacity of artificial forests (plantations). An important 
issue that artificial stands as well as natural stands in Turkey of also having on global climate change 
reveals numerically the positive contribution both in terms of contracts that the international side of our 
country should not be ignored in terms of scientific requirements. 

Turkey has complex climate structure, particularly due to global warming, is one of the countries most 
affected by climate change will be seen. Because of it is naturally surrounded three sides by sea, it has a 
defective structure and orographic characteristics, different regions of Turkey will be affected by climate 
change in different formats and in different sizes. Determining the carbon storage capacity of forests in 
Turkey is of considerable importance because of this reason. In addition to the determination of carbon 
storage capacity only, it is important for our country to update these data periodically (Mısır et al., 2013). 

One of the remote sensing methods, satellite images can determine the carbon storage capacity of 
forested areas quickly, easily and with minimum cost. In such a study, the difference between the year in 
which the satellite images were taken and the year in which the data to be taken as control points was 
obtained is important. In order to see how the year difference affects performance, more accurate 
information will be obtained by performing similar studies with recent and long-term data. 

The results from such studies can be transferred to other fields of study with similar conditions and 
can be used as a guide for the selection of the best spectral band combinations in studies related to stand 
parameters. In addition, these results are important for the selection of possible bands in the classification 
of forest cover. It is estimated that these new relationships can be applied to studies using LANDSAT ETM 
+, ASTER, SPOT, MODIS or AVHRR data at regional or global scale. 

Determining the carbon storage capacity of forests is becoming more and more important as the 
forests are one of the most important factors affecting global climate change. It is of great importance that 
this and similar studies be carried out using different satellite images so that we do not have more 
information about the carbon storage capacity of our forests quickly. 
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                                                                                                   Özet 

Uluslararası göç olgusu günümüz itibariyle dünya ülkelerinin en önemli konularından birisidir ve bu 
durum uluslararası nüfus hareketliliğini dünya gündeminin ön sıralarına taşımaktadır. İnsanlar sosyo-
ekonomik olarak daha iyi yaşam koşullarına ulaşılabilmek ya da güvenli alanlara hayatlarını devam 
ettirmek amacıyla doğup büyüdükleri mekânları terk ederek başka bölgelere göç etme ihtiyacı 
duyabilmektedirler. Bu göç hareketleri özellikle küreselleşmeyle birlikte ülke sınırlarını aşarak düzenli ve 
düzensiz uluslararası nüfus hareketlerine dönüşmüştür. Bu bağlamda, uluslararası göçmenler hem kaynak 
hem de hedef noktasında toplam nüfusun niteliğinin değişmesine etki etmektedir. Ayrıca, uluslararası göç 
olgusu hedef bölgelerinde sosyal, ekonomik ve toplumsal koşulların değişmesine zemin hazırlamaktadır. 
Türkiye bulunduğu konum ve ekonomik durumu itibariyle hem yurtdışına göç veren kaynak ülke hem de 
yurtdışından göç akımlarına neden olan hedef ülke durumundadır. Bunun yanında, nüfus artışının yüksek 
olduğu Asya ve Afrika kıtası ülkelerinden sanayileşmiş Avrupa ülkelerine göç edenlerin geçiş güzergâhı 
konumunda olan transit ülkelerdendir.  

Türkiye, 20.yy’ın sonu ve 21.yy’ın başından itibaren Afrika, Asya ve doğu Avrupa ülkelerinden önemli 
sayıda göçmen kabul eden bir ülke olmuştur. Uluslararası göçmenler yaşadıkları şehirlerde göz ardı 
edilmeyecek derecede yerel toplumun sosyal niteliklerinde değişime neden olabilmektedir. Bu çalışma 
uluslararası göçmenlerin niteliklerini, geliş nedenlerini, yer tercihlerini, Türkiye’de kalış sürelerini, yerel 
toplumla olan ilişkilerini, çalışma koşullarını, göçle birlikle yaşadıkları problemleri ve uluslararası 
göçmenlerin entegrasyon algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Türkiye’de 
uluslararası göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan İstanbul çalışma sahası olarak 
belirlenmiştir. İstanbul’un dünyanın önemli metropoliten kentlerinden birisi olması ve tüm ulaşım 
imkânlarının kolay olması, insanların legal ve illegal yollarla bu şehre göç etmesinde etkili olmuştur. 
Araştırmada göçmen bireyler ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak göçmenlerin yaşadıkları mekânlara 
entegrasyonu ve bulundukları çevreye duydukları memnuniyetin ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma 
kapsamında rastgele seçilmiş göçmenlerle yüz yüze görüşülerek anket yapılmıştır. Ayrıca, İç İşleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veri tabanı uluslararası göçmen nüfus sorgulamalarından yararlanılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre, 2000’li yılların başından itibaren 2019’a kadar ikamet izniyle ülkemizde bulunan 
yabancı göçmenlerin varlığı bazı yıllarda düşmesine rağmen sürekli artış eğiliminde olup 2005 yılında 
178.964 olan göçmen sayısı 2019 yılında 1.064.125’e ulaşmıştır. Bu bağlamda; yoğun göçler, göç eden 
bireylerin yetersiz sağlık hizmetleri, konut azlığı, gecekondu alanlarında yaşama zorunluluğu ve kültür 
çatışması gibi sosyal problemlerle karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerden 
göç ederek İstanbul’un farklı semtlerinde yaşayan göçmenler yerel toplumdan etkilenerek kültürel 
değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Göç, Göçmen Nüfus, Mekânsal Entegrasyon, İstanbul Örneği 

 

MEASUREMENT OF WELLBEING LEVELS AND INTEGRATION PERCEPTION OF IMMIGRANTS 
LIVING IN ISTANBUL 

Abstract 

The phenomenon of international migration is one of the most important issues of the world countries at 
present and this brings international population mobility to the forefront of the world agenda. People may 
need to migrate to other regions by leaving their places of birth and growing in order to achieve better socio-
economic living conditions or to continue their lives in safe areas. These migration movements, especially 
with the globalization, have crossed the borders of the country and turned into regular and irregular 
international population movements. In this context, international migrants influence the change in the 
quality of the total population at both source and destination locations. In addition, the phenomenon of 
international migration paves the way for changing social, economic and social conditions in its target 
regions. Turkey is both the source country that emigrates abroad and the destination country receiving 
immigration from abroad due to its location and economic situation, In addition, it is one of the transit 
countries that immigrants migrate from Asian and African countries, which has high population growth, to 
industrialized European countries.  
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Since the end of the 20th century and the beginning of 21st century, Turkey has been accepted significant 
number of immigrants from countries that located in Asia, Africa and eastern Europe. International migrants 
can change the social qualities of the local community, which cannot be ignored in the cities where they live. 
This study aims to reveals the qualifications of international migrants, reasons of arrival, location 
preferences, residence time, relations with the local community, working conditions, problems with 
immigration, and integration perceptions of international migrants. For this purpose, Istanbul, which is one 
of the cities inhabited by the international migrants in Turkey, has been designated as the study area. The 
fact that Istanbul is one of the most important metropolitan cities in the world and the ease of transportation 
has been effective in the migration of people to this city by legal and illegal means. In the research, semi-
structured interviews were conducted with immigrant individuals and it was aimed to measure the 
integration of immigrants into the places they live and their satisfaction with their environment. Within the 
scope of the research, randomly selected immigrants were interviewed face to face and a questionnaire was 
conducted. In addition, the database of the General Directorate of Migration Management of the Ministry of 
Interior has benefited from the international migrant population records. According to the findings, the 
presence of foreign immigrants in our country with a residence permit from the beginning of 2000s to 2019 
has decreased in some years, but the number of immigrants has continuously increased from 178,964 in 2005 
to 1.064.125 in 2019.  In this context; intensive migrations may cause migrants to face social problems such 
as inadequate health care, lack of housing, the necessity of living in slum areas and cultural conflicts. In 
addition, immigrants who migrate from different countries and live in different districts of Istanbul are 
affected by the local community and establish a ground for cultural changes. 

Keywords: Migration, International Migration, Migrant Population, Spatial Integration, The Case of 
Istanbul 

Giriş 

Göç hareketi insanlığın başlangıcından itibaren her yerde yaygın bir fenomen olmuştur (Hendricks, 
2015) Göç olgusu tarihsel dönemler içerisinde önemini korumakla birlikte (Güler ve Sarıipek, 2018) ve 
günümüzde farklı mekânlar arasında ulaşılabilirliğin artmasıyla insanlar yoğun bir şekilde nüfus 
hareketlerine katılabilmektedir. İnsanlar bireysel ya da aileleri ile birlikte sosyo-ekonomik olarak daha iyi 
yaşam koşullarına ulaşabilmek amacıyla doğup büyüdükleri mekânlardan başka yerleşim birimlerine göç 
etme ihtiyacı durabilmektedirler (Elma ve Şahin, 2015). Nüfus hareketleri bağlamında göç etme kararı, 
tipik olarak, bireylerin yaşamındaki temel motivasyon kaynakları tarafından yönlendirilen ve göç eden 
bireylerce değerlendirilmiş bir seçim sürecidir (Hendricks, 2015). Yaşanılan yerdeki tatminsizlikler, 
mutsuzluklar ve daha önemlisi can güvenliği ortamının kaybolması bireylerin coğrafi hareketlilik 
yaşamasında etkilidir. Medda-Windischer, Danson, Morén-Alegret, Gaye, 2012) Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar, bireylerin yaşadıkları toplumla kendilerine sosyo-ekonomik olarak yakın toplumları 
karşılaştırarak nispeten kendi yaşam koşullarını olumsuz değerlendirmeleri sonucunda bireyler yaşanılan 
ülkede hayatlarını devam ettirmeleri durumunda yaşam şartlarından mutlu olmayı öngörememektedirler 
(Graham ve Markowitz 2011; Otrachshenko ve Popova 2014; Chindarkar 2014; Hendricks, 2015; Güler ve 
Sarıipek, 2018). Bu açıdan değerlendirildiğinde göç kararı almayı mutsuzluğun tahrik etmesinin yanında 
yer değiştirme ile yaşam memnuniyeti arasında hem sebep hem de sonuç ilişkisi bulunmaktadır.  

Hedef bölgelerinde istihdam olanaklarının varlığı, işçi ücretlerinin kaynak bölgelere göre yüksekliği ve 
savaş ortamından uzak olması insanların göç kararı almasında etkili olan sosyo-ekonomik motivasyon 
kaynakları olarak dikkati çekmektedir (Güler ve Sarıipek, 2018). Birçok birey yaşam koşullarını 
iyileştirmek amacıyla yeni yerleri bir fırsat olarak algılayabilmekte (Hendricks, 2015) ve hedeflenen 
mekânları sosyo-ekonomik yönden daha tatmin edici olarak görebilmektedirler. Farklı sebeplerden 
kaynaklanan nüfus hareketliliğinin temel nedenlerinin başında Sosyo-ekonomik olarak daha kalkınmış 
hedef bölgelerdeki iş bulma olasılığının yüksek olması ve daha konforlu yaşam olanakları gelmektedir 
(Güler ve Sarıipek, 2018). Ulusal sınırları aşarak doğup büyüdüğü ülkeden başka bir ülkeye göç etme 
kararı bireylerin yaşadıkları sistematik kalıpları kırarak uluslararası nüfus hareketleri katılması 
bakımından önemli bir karar verme süreci olarak görülmektedir (Hendricks, 2015). Bu durum Güler ve 
Sarıipek (2018) tarafından ‘Coğrafi mekân değiştirme süreci’ olarak tanımlanmıştır.  Nüfusun mekânsal 
dağılımı ve yoğunlaşma örüntüsü doğal nüfus artışının yanında nüfus hareketleriyle birlikte değişmekte 
(Özgür, 2017) ve yoğun göçler nüfusun belirli bölgelerde toplanmasını ortaya çıkarmaktadır.  

Göç olayının gerçeklemesinin çok boyutlu nedenlere bağlı olması göç gerçekleştikten sonraki süreçte 
hem kaynak bölgesinden nüfus hareketlerine katılan göçmenler hem de hedef bölgesinde yaşayan yerel 
halk üzerinde önemli etkileri bulunabilmektedir (Sağlam 2017; Güler ve Sarıipek, 2018). Günlük çalışma 
alanında, toplumsal yaşam biçiminde ve çevresel faktörlerin farklılaşmasıyla birlikte dış ortamda 
meydana gelen değişiklikler (Hendricks, 2015).  göçün etkilerinin derinleşmesine yol açabilmektedir. Pek 
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çok karmaşık nedenden dolayı gerçekleşen göçler dünya genelinde nüfusun gittikçe kentsel yerleşim 
birimlerinde özellikle metropoliten alanlarda kümelenmesine neden olmaktadır (Özgür, 2017).  

Bu çalışmada, ülke sınırlarını aşarak başka ülkelerde doğru gerçekleşen uluslararası nüfus hareketliliği 
üzerinde durulmaktadır. Kısa ya da uzun süreli gerçekleşen bu nüfus hareketliliği birbirinden farklı 
toplumsal sistem içerisinde meydana gelmesinden dolayı bu süreç dış göç olarak tanımlanmaktadır. 
Türkiye bulunduğu konum ve ekonomik durumu itibariyle hem yurtdışına göç veren kaynak ülke hem de 
yurtdışından göç akımlarına neden olan hedef ülke durumundadır (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014). 
Bunun yanında, nüfus artışının yüksek olduğu Asya ve Afrika kıtası ülkelerinden sanayileşmiş Avrupa 
ülkelerine göç edenlerin geçiş güzergâhı konumunda olan transit ülkelerdendir (Elma ve Şahin, 2015). 
Türkiye, 20.yy’ın sonu ve 21.yy’ın başından itibaren Afrika, Asya ve doğu Avrupa ülkelerinden önemli 
sayıda göçmen kabul eden bir ülke olmuştur. Uluslararası göçmenler yaşadıkları şehirlerde göz ardı 
edilmeyecek derecede yerel toplumun sosyal niteliklerinde değişime neden olabilmektedir. Hendricks 
(2015)’in belirttiği gibi göçmen bireylerin mutlu olma düzeyini inceleyen nicel araştırmalar psikoloji, 
sosyoloji ve ekonomi gibi farklı akademik disiplinlerce yapılmıştır (Gökdemir ve Dumludağ, 2012; 
Gunasekara, Rajendran, ve Grant, 2014; Akhan ve Batmaz, 2015; Sadoğlu, 2017). Bu çalışma ise 
göçmenlerin memnuniyet düzeylerini ve entegrasyon algılarını araştırarak coğrafi mekan değiştirme 
süreci bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, araştırma; göçmenlerin niteliklerini, geliş 
nedenlerini, yer tercihlerini, kalış sürelerini,  meslek gruplarını, göçle birlikle yaşadıkları problemleri 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Türkiye’de uluslararası göçmenlerin en fazla 
yaşadığı kentlerden biri olan İstanbul çalışma sahası olarak belirlenmiştir. İstanbul’un dünyanın önemli 
metropoliten kentlerinden birisi olması ve tüm ulaşım imkânlarının kolay olması, insanların legal ve 
illegal yollarla bu şehre göç etmesinde etkili olmuştur. Araştırmada göçmen bireyler ile yarı 
yapılandırılmış mülakat yapılarak göçmenlerin yaşadıkları mekânlara entegrasyonu ve bulundukları 
çevreye duydukları memnuniyetin ölçülmesi hedeflenmiştir.  

Yöntem 

Yurt dışından İstanbul’a gelen göçmenlerin, memnuniyet düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırma 
betimleyici ve memnuniyet düzeyini etkileyen değişkenler arasında ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırma 
evrenini İstanbul’da yaşayan uluslararası göçmen bireyler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında basit 
rastgele örneklem tekniği kullanılmış ve göçmen bireyler ile yüz yüze görüşülerek yarı yapılandırılmış 
mülakat yapılmıştır. Çalışmanın daha kolay yürütülebilmesi ve farklı sosyal statüye sahip göçmenlere 
ulaşabilmek amacıyla bu yöntem benimsenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, 21 sorudan 
oluşan Bilgi formu kullanılarak yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 
durumu, meslek, aylık gelir, sosyal güvence ve çocuk sayısına ilişkin demografik özellikleri belirlemeye 
yönelik sorular anketlerde katılımcılara sorulmuştur. Uluslararası göçmenlerin yaşam memnuniyetini 
ölçmek amacıyla ankete katılan göçmen bireylere birbirinden farklı sorular yöneltilmiştir. Bu çalışma, 
göçle İstanbul’da yaşamaya başlamış bireylerin cevaplarından yola çıkarak, uluslararası göçmenlerin 
niteliklerini, geliş nedenlerini, yer tercihlerini, Türkiye’de kalış sürelerini, yerel toplumla olan ilişkilerini, 
çalışma koşullarını, göçle birlikle yaşadıkları problemleri ve uluslararası göçmenlerin entegrasyon 
algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veri 
tabanı uluslararası göçmen nüfus sorgulamalarından yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat 
sonuçlarında elde edilen niceliksel ve niteliksel veri setleri SPSS programı kullanılmıştır. Anketler 
vasıtasıyla elde edilen anlamlı veri setlerindeki değişkenler arası ilişkinin miktarını ölçmek amacıyla 
Pearson Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılmıştır. Veri setindeki bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkiyi regresyon eşitliği ile açıklamak amacıyla Basit Regresyon Analiz tekniği kullanılmıştır. 
Ayrıca, bu teknikler kullanılarak aşağıda belirlen sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Türkçe konuşabilme durumları ile memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki var mı? 

2. Göçmenlerin mesleklerine uygun bir işte çalışmaları ile İstanbul’da yaşamaktan memnun olma 
durumları arasındaki ilişki nedir? 

3. Göçmenlerin eğitim durumları ile aylık gelirleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Göçmenlerin göç etme nedenleri ile Türkiye’de yaşamaktan memnun olma durumları arasındaki 
ilişki nedir?  

5. Göçmenlerin ailelerinden uzakta yaşamalarının memnuniyet durumlarına etkisi nedir? 

 

Bulgular 
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     İstanbul’da mülakat yapılan göçmenlerin uyruklarına bakıldığında Irak, Özbekistan, Pakistan, Rusya, 
Suriye ve Türkmenistan gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında genellikle sosyo-ekonomik 
olarak birbirine yakın düzeyde olan ve coğrafi olarak Türkiye’ye nispeten yakın olan ülkelerden ülkemize 
göç edildiği görülmektedir. Katılımcıların 53 tanesini kadın ve 47 tanesini erkekler oluşturmaktadır 
(Tablo 1). Uluslararası göç ile İstanbul’da yaşayan ve ankete katılan göçmenlerin 49’u bekâr, 38’i evli ve 
13’ü Boşanmış ya da dul bireylerden oluşmaktadır. Anket yapılan bireylerin çocuk sayılarına bakıldığında 
göçmen bireylerin çoğunluğunun bekâr olmasından dolayı çocuk sahibi olmayanları çoğunlukta olduğu 
gözlenmekle birlikte 1 ya da 2 çocuk sahibi olan göçmen ailelerin çok çocuklu ailelere göre çoğunlukta 
olduğu saptanmıştır. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde 20’sinin okuryazar, 26’sının ilköğretim, 
27’sinin ortaöğretim ve 16’sının üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, katılımcıların 
çoğunluğunun kirada kaldıkları ve Sosyal güvencelerinin olmadığı saptanmıştır. 

Tablo 1 

Göçmenlerin Demografik özelliklerine İlişkin Bulguların Dağılımı 

  n 

Cinsiyet 
Kadın 53 
Erkek 47 

Eğitim 

Okuma Yazma bilmiyor 11 
Okur Yazar 20 
İlköğretim 26 
Ortaöğretim 27 
Üniversite 16 

Medeni Durum 
Bekar 49 
Evli 38 
Boşanmış ya da Dul 13 

Çocuk Sayısı 

0 57 
1 14 
2 13 
3 12 
4+ 4 

Yaşadığı Ev 
Kira 94 
Mülk 6 

Sosyal Güvence 
Var 25 
Yok 75 

 

Katılımcıların sosyo-ekonomik özellikleri incelendiğinde birbirlerinde farklı cevaplar verdikleri 
anlaşılmaktadır (Tablo 2). Katılımcıların göç ettikleri tarih dikkate alındığında 2010 yılından sonra göç 
edenlerin çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Göçmenlerin göç hareketlerine katılma nedenleri 
dikkate alındığında 59’u ekonomik, 21 sosyal, 16’si siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’yi göç etmek için 
seçtiklerini belirtirken 4’ü coğrafi yakınlıktan dolayı nüfus hareketlerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Göç 
ile Türkiye’ye gelenlerin iş-meslek durumları dikkate alındığında işçi, çocuk bakıcısı, seyyar satıcı ve 
serbest meslek sahiplerinin yoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda doğup büyüdükleri 
ülkelerde ekonomik olarak tatmin olmayan insanların genel itibariyle göç etme kararı aldıkları dikkati 
çekmektedir. Ayrıca, gelenlerin aylık kazançlarına bakıldığında %95’inin 0-3000 Türk Lirası arası 
kazançlarının olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen tüm bu nicel ve nitel veriler kullanılarak göçmenlerin 
İstanbul’da yaşamlarında mutlu olup olmadıklarını ortaya koymak amacıyla değişkenler arasındaki 
ilişkinin miktarı hesaplanarak yorumlanmıştır. 

 

 

Tablo 2 

      Göçmenlerin Sosyo-ekonomik Özelliklerine İlişkin Bulguların Dağılımı 

  n 

Göç Ettikleri Tarih 
2005-2010 8 
2010-2015 55 
2015-2019 37 

Göç Etme Nedenleri 
Ekonomik Nedenler 59 
Sosyal Nedenler 21 
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Siyasi Nedenler 16 
Coğrafi Yakınlık 4 

Meslek Grupları 

Bakıcı 12 
Doktor 1 
Ev Hanımı 12 
Hizmetçi 7 
İşçi 30 
Öğrenci 7 
İşletme Sahibi 5 
Seyyar Satıcı 10 
Serbest Meslek 9 
İşsiz 7 

Aylık Ortalama Gelir 

0-1000 35 
1000-1500 37 
1500-3000 23 
3000+ 5 

Öncelikle uluslararası göçmenlerin aylık kazançları ile eğitim durumları arasında pozitif bir ilişkinin 
var olup olmadığını ve varsa miktarını ölçmek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır 
(Tablo 3). Katılımcılar arasında okuma-yazma bilmeyenler 1, okur-yazar olanlar 2, ilköğretim mezunları 3, 
ortaöğretim mezunları 4 ve Fakülte mezunları 5 değeri verilerek kodlanmıştır (Şekil 1). Tablo 3 
incelendiğinde göçmenlerin eğitim durumları ile aylık kazançları arasında yüksek düzeyde olmamakla 
birlikte, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Buna göre Eğitim düzeyi ilköğretimden 
fakülteye doğru arttıkça aylık kazanılan para miktarının da arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı 
(r2= 0.19) dikkate alındığında, aylık kazançtaki toplam değişkenliğin yaklaşık %20’si eğitim durumundan 
kaynaklandığı söylenebilir (Şekil 1). Şekil 1’de saçılma diyagramı ve regresyon doğrusunda görüldüğü gibi 
aylık kazanç ve eğitim durumu değişkenlerinin hangi düzeyde ve yönde değiştiği saptanabilmektedir. 

Tablo 3 

 Aylık Gelir ve Eğitim Durumu Arasındaki Korelasyon  

Correlations 

  Educational_Status Salary 

Educational_Status 

Pearson Correlation 1 ,221* 

Sig. (2-tailed)   ,027 

N 100 100 

Salary 

Pearson Correlation ,221* 1 

Sig. (2-tailed) ,027   

N 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Şekil 1. Aylık Gelir ve Eğitim Durumu Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 

Çalışma göçmen olarak İstanbul’da yaşayan insanların memnuniyet düzeylerini ölçmeyi 
hedeflediğinden dolayı memnuniyet düzeyi ile diğer sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak amacıyla aynı şekilde korelasyon analizi uygulanmıştır (Tablo 4). Ankete katılan bireylerin 
‘İstanbul’da yaşamaktan memnun musunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplardan hareketle; memnun olanlar 
için 3, kısmen memnun olanlar için 2 ve memnun olmayanlar için 1 değeri verilerek tüm yanıtlar 
kodlanmıştır (Şekil 2). Tablo 4 değerlendirildiğinde göçmenlerin aylık geliri ile hayatlarından memnun 
olma durumları arasında pozitif ya da negatif anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

Tablo 4 

 Aylık Gelir ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki Korelasyon 

Correlations 

  Wellness Salary 

Wellness 

Pearson Correlation 1 ,005 
Sig. (2-tailed)   ,959 
N 100 100 

Salary 

Pearson Correlation ,005 1 
Sig. (2-tailed) ,959   

N 100 100 
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Şekil 2: Aylık Gelir ve Mutluluk Düzeyi Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 

Aynı şekilde meslek grupları ile memnuniyet düzeyleri değişkenlerinin arasında ilişkinin olup 
olmadığını ortaya koymak amacıyla analizler yapılmıştır. Katılımcıların mesleklerini belirtmeleri için 
sorulan soruya verdikleri cevaplar 1’den 7’ye kadar değerler verilerek kodlanmıştır (Şekil 3). Korelasyon 
analizi sonuçları (Tablo 5) yorumlandığında göç edenlerin meslekleri ile yaşamlarında memnun olma 
durumları arasında pozitif ya da negatif bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. Meslek grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülememiştir (Sig. Değeri =.789) 

 

Tablo 5 

 Meslek Grupları ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki Korelasyon 

Correlations 

  Wellness Occupation 

Wellness 

Pearson Correlation 1 -,027 

Sig. (2-tailed)   ,789 

N 100 100 

Occupation 

Pearson Correlation -,027 1 

Sig. (2-tailed) ,789   

N 100 100 
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Şekil 3: Meslek Grupları ve Mutluluk Düzeyi Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 

Uluslararası göçmenlerin yerel topluma uyum sağlama ve göç ederek yaşadıkları hedef bölgesinde 
hayatlarından memnun olup olmama durumlarını ölçmek amacıyla göçmenlerin Türkçe konuşma 
seviyeleri değerlendirilmiştir. 

Tablo 6 

 Türkçe Seviyesi ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki Korelasyon 

Correlations 

  Wellness Turkish_Level 

Wellness 

Pearson Correlation 1 ,278 

Sig. (2-tailed)   ,005 

N 100 100 

Turkish_Level 

Pearson Correlation ,278 1 

Sig. (2-tailed) ,005   

N 100 100 
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Şekil 4: Türkçe Seviyesi ile Mutluluk Düzeyi Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 

Memnuniyet düzeyi ile Türkçe konuşma seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla aynı 
şekilde korelasyon analizi uygulanmıştır (Tablo 6). Ankete katılan insanların ‘Türkçe konuşma seviyenizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplardan hareketle; Türkçe konuşamadığını 
belirtenler için 1, kısmen konuşabildiğini belirtenler için 2 ve iyi düzeyde konuşabildiklerini belirtenler 
için 3 değeri verilerek tüm yanıtlar kodlanmıştır (Şekil 4). Korelasyon analizi sonuçları (Tablo 6) 
değerlendirildiğinde göçmenlerin Türkçe Konuşabilme becerileriyle ile hayatlarından memnun olma 
durumları arasında yüksek olmamakla birlikte pozitif anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu bağlamda; göç 
edenlerin yerel topluma sosyo-kültürel olarak uyum sağlaması göçmenlerin memnuniyet düzeyinin 
artmasında önemli bir e olduğu söylenebilir. Uzun süre yerel toplumla birlikte yaşayanların kendilerinin 
daha mutlu olduklarını belirmesi, toplumsal uyumun memnun olmada etkili olduğunu doğrulamaktadır 
(Şekil 5 ve Tablo 7). 

 

Şekil 5: Göç Etme Tarihleri ve Mutluluk Düzeyleri Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon 
Doğrusu 
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Tablo 7 

 Göç Etme Tarihleri ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki Korelasyon 

Correlations 
  Wellness Migration_Date 

Wellness 

Pearson Correlation 1 ,198 

Sig. (2-tailed)   ,048 
N 100 100 

Migration_Date 

Pearson Correlation ,198 1 

Sig. (2-tailed) ,048   
N 100 100 

Bu çalışmada eğitim seviyeleri ve Türkçe konuşma becerilerinin memnuniyet düzeylerinin yüksek 
olmasında belirleyici değişkenler olduğu saptanırken meslek gruplarının dağılışı ve aylık gelirleri ile 
memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bu bağlamda uluslararası göçmenlerin 
Türkiye’de kalmaya devam etmeleri durumunda yerel toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve 
yaşamalarından memnun olabilmek için Türkçe konuşmaya ihtiyaçlarının olduğu gözlenmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

    Göç hareketi insanlığın başlangıcından itibaren her yerde yaygın bir fenomen olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüzde ise insanlar bireysel olarak ya da topluklar halinde sosyo-ekonomik olarak daha 
iyi koşullarda yaşayabilme ya da can ve mal güvenliğinin olduğu bölgelerde hayatlarını devam ettirmek 
amacıyla doğup büyüdükleri mekânları terk ederek başka bölgelere göç etme ihtiyacı duyabilmektedirler. 
Göç kararı almada yaşanılan tatminsizlikler, mutsuzluklar ve daha önemlisi güvenli ortamın kaybolması 
insanların kaynak bölgeden hedef bölgelere doğru yer değiştirmelerinde en önemli motivasyon 
kaynaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca, hedef bölgelerinde istihdam olanaklarının varlığı ve işçi ücretlerinin 
kaynak bölgelere göre daha yüksek olması bireylerin göç kararı almasında etkili olan sosyo-ekonomik 
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle insanlar yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni 
yerleri bir fırsat olarak algılamakta ve hedeflen göç edilecek yeni mekânları sosyo-ekonomik daha tatmin 
edici olarak görebilmektedirler. Özellikle küreselleşme ve farklı mekânlar arası ulaşılabilirlik ile iletişimin 
zaman içerisinde daha kolay olması göç kararı alanlara yeni fırsatlar sunmuş (Özmen, 2011) ve düzenli-
düzensiz uluslararası nüfus hareketlerine olanak sağlamıştır. Birleşmiş Milletler (BM) 2018 göç verilerine 
göre doğup büyüdükleri veya yaşadıkları ülkeleri terk ederek başka ülkelere göç edenlerin toplam sayısı 
258 milyonu geçmiştir. Bu bağlamda, ulus ötesi göç olgusu güncel olarak tüm ülkelerin ve en önemli 
konularından birisidir ve bu durum uluslararası nüfus hareketliliğini dünya ülkeleri gündeminin ön 
sıralarına taşımaktadır. Göç ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki göçün sebepleri ve etkilerinin 
çeşitliliği bakımından karmaşıktır. Bu sebeple kapsamlı bir göç-yaşam memnuniyeti değerlendirmesi 
yapmak kolay değildir.  

Bu çalışmada, ülke sınırlarını aşarak başka ülkelerde doğru gerçekleşen uluslararası göç olgusu 
üzerinde durulmaktadır. Göçmenlerin memnuniyet düzeyleri ve entegrasyon algıları araştırılarak coğrafi 
mekan değiştirme süreci bağlamında incelenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında; göçmenlerin nitelikleri, 
geliş nedenleri, yer tercihleri, kalış süreleri,  meslek gruplarına göre dağılışları belirlenerek göçle birlikle 
yaşadıkları problemler irdelenmiştir. 

 Türkiye coğrafi konumu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi itibariyle hem uluslararası göç veren 
kaynak ülke hem de uluslararası göç akımlarına neden olan hedef ülke durumundadır. Ülkemiz, 20.yy’ın 
sonu ve 21.yy’ın başından itibaren Afrika, Asya ve doğu Avrupa ülkelerinden önemli sayıda göçmen ya da 
mülteci kabul eden bir ülke konumunda olmuştur. 2019 yılı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü göç 
sorgulamalarından elde edilen bulgulara göre, 2000’li yılların başından itibaren 2019’a kadar ikamet 
izniyle ülkemizde bulunan yabancı göçmenlerin varlığı bazı yıllarda düşmesine rağmen sürekli artış 
eğiliminde olup 2005 yılında 178.964 olan göçmen sayısı 2019 yılında 1.064.125’e ulaşmıştır.  İkamet izni 
ile ülkemizde bulunan uluslararası göçmenlerin toplam sayısı 1.064.125 iken sadece İstanbul ili sınırları 
içerisinde ikamet eden yabancı göçmenlerin toplam sayısı 553.392’dir. İstanbul’un dünyanın önemli 
metropoliten kentlerinden birisi olması ve tüm ulaşım imkânlarının kolay olması, insanların legal ve 
illegal yollarla İstanbul’a göç etmesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; yoğun göçler, göç eden bireylerin yetersiz sağlık hizmetleri, konut azlığı, gecekondu 
alanlarında yaşama zorunluluğu ve kültür çatışması gibi sosyal problemlerle karşı karşıya kalmalarına 
neden olabilmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerden göç ederek İstanbul’un farklı semtlerinde yaşayan 
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göçmenler yerel toplumdan etkilenerek kültürel değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadırlar. Göç 
eden bireylerin İstanbul kent yaşamına entegre olma süreci ve yaşam koşullarına ilişkin memnuniyet 
düzeylerinin belirlenmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Göç etmiş olma ile memnuniyet 
düzeyi üzerinde duran bu çalışmanın bulguları zorunlu göç ile yaşam memnuniyetinin etkileşiminin 
memnuniyet düzeyinin artışında anlamlı bir etkisinin ziyade göçmenlerden yerel topluma uyum 
sağlayanların uyum sağlayamayan göçmen bireylere kıyasla daha mutlu olduğunu göstermektedir. 
Uluslararası göçmenler yaşadıkları şehirlerde göz ardı edilmeyecek derecede hem kendilerinin kültürel 
değerlerinin değişmesinde hem de yerel toplumun niteliklerinde önemli değişimlere neden 
olabilmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın devamı olarak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim 
birimlerinde toplumsal uyumun sağlanabilmesi adına aşağıda belirtilen sorulara cevaplar bulunmaya 
çalışılacaktır. 

1. Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak göçmenler ile yerel halk arasındaki 
memnuniyet düzeyi karşılaştırmalı olarak araştırılabilir mi? 

2. Yaşam memnuniyet düzeyi yüksek olan göçmenlerin yaşadıkları bölgelere uyumunun kolaylığı 
sosyal politikaların uygulanabilirliğini kolaylaştırabilir mi?  
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SOMALİLİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE ÜZERİNDE BATI’YA GÖÇ GÜZERGAHLARI 

Y.L Öğrencisi Zekeriye BAKAL ALİ,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, zekeriyebakaal@gmail.com 

 Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sozozen@comu.edu.tr.    

Özet 

Gelişmemiş ülkelerde; iç savaş, bölgesel çatışmalar, ekonomik sorunlar ve asgari yaşam standartlarının 
kötüye gitmesi insanları göçe zorlamaktadır. Somalililer de zor hayat şartları altında yaşadıkları için komşu 
ülkeler aracılığı ile üçüncü ülkelere göç etme eğilimi yüksek bir potansiyele sahiptir. Ayrıca kara, hava ve 
deniz yolu güzergâhı olanaklarından bir ya da birkaçını ekonomik durumlarına göre kullanarak göç 
etmektedirler. Günümüzde Somaliler Etiyopya, Kenya, Güney Afrika İngiltere, ABD, Kanada, Kuzey Avrupa 
ülkelerinde büyük ve yaygın diaspora topluluklarına sahiptir. Somali diaspora halkının gönderdiği finansal 
yardımlar Somali ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye- Somali ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu 
dönemine uzanan bir geçmişe sahiptir. Tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler ara ara askıya alınsa da 
günümüze kadar devam etmiş ve gelişmiştir. Somali’de 1979 yılında açılan, ancak yaşanan iç savaş sebebiyle 
1991 yılında kapatılan Mogadişu Türk Büyükelçiliği 1 Kasım 2011 tarihinde yeniden açılmıştır. 1 Haziran 
2014 tarihinde ise Somaliland’da Hargeysa Başkonsolosluğu faaliyete geçmiştir. Mogadişu Büyükelçiliğinin 
yeniden açılmasıyla beraber Türkiye’ye ilk göçler başlamıştır. 21. yüzyılda giderek daha karmaşık hale gelen 
uluslararası göçlere sadece ülkelerarası gelişme ve ücret farklılığına dayanan makro teorilerle açıklamak 
yetersiz kalmaktadır. Uluslararası göçlerde kaynak ve hedef ülkeler arasındaki göç politikaları, ulaşım 
maliyeti, legal ve illegal araçlar, kuruluşlar ve güvenlik, göç sürecini ve göçün sürekliliğini etkileyen en 
önemli faktörlerdir. Geri kalmış ülkelerdeki olumsuz faktörler ülkeyi terk etmek için negatif faktörleri 
oluşturmakla birlikte hedef ülkelerin seçiminde tek çekici faktörden ziyade göçün maliyeti, vize kolaylıkları 
ve benzeri süreçler hedef ülkeyi belirlemede en etkili faktörler olarak karşımızda çıkmaktadır. Göç alan ve 
veren ülkelerdeki yasal ve yasadışı süreçler özellikle gelişmekte olan ülkeleri de önemli bir göçmen çekim 
merkezi halinde getirmektedir. Bu çalışmada Somalili göçmenlerin farklı ülke güzergâhlarını kullanarak 
Somali’den Türkiye’ye olan göçler üzerinde etkili olan politik süreçler ekonomik faktörler, ulaşım 
bağlantılarındaki faktörler, kültürel yakınlık, yaşam memnuniyeti ve güvenlik faktörlerinin etkileri 
araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç,  Transit ülkeler, Türkiye, Somalili göçmenler 

 

THE WESTWARD MIGRATION ROUTE OF SOMALIAN IMMIGRANTS ON TURKEY 

Abstract 

In the undeveloped countries, the fact that the civil wars, regional disagreements, economic problems and 
least life standards are getting worse  force people to migrate. Because the Somalian people are living in hard 
life conditions, they have a great potential about migrating another country with the help of other border 
countries. Besides, they migrate by using only one of the land, air or water transportations based on their 
economic situations. Today, Somalians have major and spread Diasporas communities in some countries like 
Ethiopia, Kenya, South Africa, England, USA, Canada, North Europe. The assistances that are being sent by 
the Somali Diasporas society take an important place in the Somali economy. The relationships between 
Turkey and Somali have a great past, which incumbents to the Ottoman Empire. Although the relationships 
between these two countries occasionally suspended, the relationships have continued and developed until 
today. The Mogadishu Turkish Embassy which had been opened in 1979 and closed in 1991 because of the 
civil war, opened again on 1st November 2011. On the 1st June 2014, Hargeisha Embassy also entered into 
the service to the Somaliland. After the Mogadishu Embassy re-opened, the immigrations started again. It is 
insufficient to explain international migration that becomes more complex in 21st century by macro theories 
that depend on international development and price differences. Resources in international migrations, and 
power policies between aimed countries, transportation price, legal and illegal vehicles, institution and 
security are the most important factors which impact continuity of the migration. In the undeveloped 
countries, in order to leave the country by creating negative factors associated within selection of aimed 
countries we can see apart from only appealing factor, price of migration, visa conveniences and similar 
processes as the most effective factors in detecting the aimed country. The legal and illegal processes in the 
countries that allows immigration or emigration, also makes the developing countries the basis of important 
immigrant center. Within these scope effects of politic processes, economic factors, cultural closeness in 
transportation connections, satisfaction of living and security factors which are effective upon migrations 
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from Somali to Turkey, the Somalian immigrants by using different countries routes are researched in this 
study. 

 Keywords: International immigration, Transit countries, Somalian immigrants.   

Giriş 

Kuzeydoğu Afrika’da yer alan Somali, kuzeybatıdan Dijibouti, kuzeyden Aden Körfezi, doğudan Hint 
Okyanusu, güneybatıdan Kenya ve batıdan Etiyopya ile çevrili bir Federal devlettir. 638.000 km2 
yüzölçümü ile Afrika Boynuzu olarak adlandırılan coğrafi bölgenin büyük bir bölümünü temsil etmektedir. 
Afrika Boynuzu’nda uzun bir sahil şeridine sahip olan Somali’nin Aden Körfezi’ne 1.400, Hint Okyanusu’na 
1.800 km kıyı şeridi vardır (Somali Milli Eğitim Bakanlığı,1971) (Şekil 1). Asya ile Avrupa arasında köprü 
konumunda olan Türkiye; Kuzey Afrika, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinden AB ülkelerine yasadışı 
olarak göç etmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak, kendi vatandaşlarının gelişmiş ülkelere yasadışı 
olarak göç ettiği, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerden göç edenlerin yerleştiği bir ülkedir (Bay,  
Bahçali ve Kahraman, 2015). Somalililer komşu ülkeler aracılığı ile üçüncü ülkelere göç etme eğilimi 
yüksek bir potansiyele sahiptir. Ayrıca kara, hava ve deniz yolu güzergâhı olanaklarından bir veya 
birkaçını ekonomik durumlarına göre kullanarak göç etmektedirler. Bu nedenle göç güzergâhları son 
derece karmaşıktır. 

 

Şekil 1. Somali’nin Coğrafi Konumu 

 

Somali'de göç yeni bir fenomen değildir: 20. yüzyılın başında koloni gemilerinde çalışan denizciler 
Somali kıyılarına yerleşerek liman kentleri kurdular. Böylece Bu limanlar sayesinde Somalililer Birleşik 
Krallık ve Norveç gibi Batı Avrupa ülkelerine göç ettiler (Elmi, 2010; Bölgesel Karma Göç Sekreterliği 
[RMMS], 2016a). Bununla birlikte Somali'den göçlerin en büyük kısmı son 30 yıl boyunca, aşırı yoksulluk, 
kıtlık, çatışma, kronik güvensizlik ve etkili bir merkezi hükümetin yokluğu sonucunda gerçekleşmiştir. 
1991-1992 yılında Etiyopya ve Cibuti’den 500.000 Somalili mülteci, savaş ve iç çatışmalar nedeniyle kaçtı. 
2011 yılında, kombinasyon iklim felaketleri (sel, taşkın ve kuraklık), kıtlık, çatışma ve yönetim boşluğu 
nedeniyle 297,000 kişi yerlerinden edilmiştir. Mülteciler Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Yemen’e yerleşmiştir 
(BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014; Avis ve Hebert, 2016). Son on yılların büyük ölçekli yer 
değiştirmeleri sonucunda, Somali nüfusunun yaklaşık %18'i (2 milyon Somali'ye yakın) şu anda küresel 
diasporanın bir parçası olarak yurtdışında yaşamaktadır (IOM, 2017). 
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Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Somalili göçmenler ve mülteciler için Avrupa’ya düzensiz geçişlerde, Türkiye transit bir ülke olarak 
görülmüştür. Ancak son yıllarda düzensiz geçişlerin büyük oranda engellenmesiyle birlikte Somalili 
göçmenler ve mülteciler Türkiye’yi yerleşmek için tercih etmeye başlamışlardır. Bu kapsamda bu 
çalışmanın amacı, Somalili göçmenlerin farklı ülke güzergâhlarını kullanarak Türkiye’ye göçlerinde etkili 
olan ulaşım faktörleri (maliyet, araçlar, aracı yapılar ve güvenlik) ve olumlu beklentilerin (kültürel 
yakınlık, yaşam memnuniyeti ve güvenlik) etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda araştırmanın göç 
güzergâhlarına odaklana üç amacı bulunmaktadır: (i) Somali’den Türkiye’ye olan göç güzergâhlarını 
ortaya çıkarmak; (ii) Somalilerin Türkiye’yi transit güzergâh olarak tercih nedenlerini araştırmak; (iii) 
Somalilerin Türkiye’ye göçünde etkili olan aracı faktörleri ortaya koymaktır.                                             

Bu araştırma Somalili göçmenlerin Türkiye’ye göçleri üzerine yapılmış ilk çalışma olacaktır. Somali ile 
ilgili birkaç hatıra kitabı ve temel eserlerdeki “Afrika” başlığı altında Somali’ye ait genel bilgilerden başka 
bir bilgiye rastlanmamıştır. Göç, göçmen sorunlarına yönelik tez ve doktora çalışmalarının çok olmakla 
beraber, Somali’ye yönelik özel bir coğrafi araştırmanın olmaması bu araştırmayı dikkat çekici 
kılmaktadır. Somali’de 1990’dan sonra çıkan iç çatışmalar bu ülkede saha araştırmalarını imkansız 
kılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma Somali’deki iç çatışmalardan sonra ortaya çıkmış göç ve göçmen olgusu ile 
ilgili ilk çalışma olmakla birlikte göç güzergahları ve bu güzergahların kullanımının Türkiye eksenli olması 
açısından ele alınan ilk coğrafya çalışmasıdır.         

Yöntem 

Araştırma kapsamında nitel veri toplama yöntemleri kullanılmış olup, 30 farklı Somalili ile 
araştırmanın amacına uygun olarak derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul, 
Ankara, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan Somalili göçmenler arasından farklı göç 
güzergahlarını kullanmış olan göçmenlerden seçilmiştir. Bunun için önceden ön görüşmeler yapılarak aynı 
güzergâhı kullanan göçmenler arasından da farklı vizeleri kullanmaları da dikkate alınarak her koşulda en 
az iki örnek seçilerek eleme yapılmıştır. Örneklem grubu seçilirken, araştırmacı Somalili göçmenlerin 
çeşitli etkinliklerine (düğünler, milli bağımsızlık günü, yılbaşı kutlamaları, bayramlar, toplantılar, 
konserler vb. faaliyetler) katılmış olup çeşitli illerde yaşayan göçmenler ile yakın ilişkiler kurulmuş ve 
araştırma desteklenmiştir. Araştırma soruları hazırlanmadan önce farklı güzergahları kullanarak 
Türkiye’ye gelen göçmenler ile iki aylık bir süre içerisinde yakın temasta bulunulmuş olup araştırmanın 
içeriği belirlenmiş ve uygun sorular hazırlanmıştır. 21 sorudan oluşan bir soru formu kullanılmış ve her 
bir katılımcıyla yüz yüze görüşme yapılarak veriler toplanmıştır 

Araştırma grubu seçilirken yasal olarak Türkiye’ye giriş yapan transit göçmenlerin vize süresi bittikten 
sonra BM tarafından göçmen kimlik kartı verilip verilmediği dikkat edilerek, göçmen kimlik kartı olanlar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Transit göçmenler ile görüşmelerin tamamı göçmenlerin anadili olan 
Somalice dilinde yapılmış olup, her göçmen ile en az dört saat süren bireysel görüşmeler olarak 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra görüşmeler Türkçeye çevrilmiştir. Araştırma 25 Aralık 2018 ile 15 Eylül 
2019 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmamanızda katılımcıların demografik yapıları Tablo 1 de gösterilmiştir. Göç araştırmalarında 
cinsiyet dağılımının dengeli olması göçmen profillerinin belirlemesi için önem arz etmektedir. 
Araştırmaya 16 erkek ve 14 kadın transit göçmenin katılımı sağlanmıştır. Yaş profillerini incelendiğinde 
genel olarak 18-34 yaş aralığı genç göçmenlerin olduğu görülmektedir. Medeni halleri incelendiğinde 18-
24 yaş aralığındaki göçmenlerin genel olarak bekâr, 25-34 yaş arası göçmenlerin evli olduğu ama bireysel 
olarak göç ettiği, 35-44 yaş aralığındaki göçmenlerin ise evli ve ailesi ile birlikte olarak göç ettikleri 
gözlemlenmiştir.  

Araştırmaya katılan 18-34 yaş aralığındaki kadınların eşlerinin yurtdışında yaşadığı ve aile birleşimini 
gerçekleştirmek için göç ettiklerini belirtmişlerdir. Kadınların yurtdışında yaşayan eşlerinden maddi 
yardım alarak hava yolu ile yasal olarak Türkiye’ye göç ettiklerini Türkiye’den yurtdışına yine yasal 
yollarla göç edeceklerini ancak yasal yolların kullanılamaması durumunda yasadışı olarak deniz yolluyla 
göç edeceklerini belirtmişlerdir. 35-45 yaş aralığındaki göçmenlerin ise 1992 yılından itibaren Somali’den 
çıkış yaptığı çeşitli ülkelerde göçmen olarak yaşayıp kayıt dışı istihdam alanlarında çalıştıkları ve 
ekonomik refah seviyelerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan göçmenlerin genel olarak eğitim düzeylerinin en az lise ve dengi olduğu bunun 
nedeni ise yasal yollardan öğrenci ve ya yüksek tahsilli bireylerin daha rahat göç ettiği, eğitim seviyesinin 
nispeten daha düşük olan göçmenlerin ise karayolunu tercih ettiklerinin genellikle yasa dışı yolları 
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kullanarak göç ettikleri gözlemlenmiştir. Yabancı dil olarak göçmenlerin İngilizce diline hâkim oldukları, 
Avrupa ülkelerine göç etmek ve sosyal hayata daha hızlı adapte olmak için; göç etmeden önce İngilizce dil 
eğitimi almış olmaları, planlı bir şekilde göç ettiklerini göstermektedir. Araştırmaya katılan göçmenlerin 
mesleklerini incelediğimizde yine göçü kolaylaştıran ve hızlandıran eğitim seviyesinin etkisinden dolayı 
daha çok öğrenci ağırlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Ev hanımı olan göçmenlerin eşlerinin yurtdışında 
yaşadıklarını ve kendilerinin de eşlerinin yanına gitmek için göç ettiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 1 

Araştırma Grubunun Demografik Nitelikleri  
N % 

Cinsiyet 
  

Erkek 16 % 53.4 

Kadın 14 % 46.6 

Toplam  30 % 100 

 
Yaş 

  

18-24 12 % 40 

25-34 13 % 43.3 

35-44 5 % 16.7 

 
Medeni Hal 

  

Evli 14 % 46.6 

Bekâr 12 % 40 

Boşanmış 4 % 13.4 

 
Eğitim Düzeyi 

  

İlkokul 4 % 13.3 

Ortaokul 5 % 16.7 

Lise  10 % 33.4 

Lisans 9 % 30 

Lisansüstü 2 % 6.6 

 
Yabancı Dil 

Birden fazla yabancı dil biliniyor   

Türkçe 6 
 

İngilizce 22 
 

Arapça 30 Herkes biliyor 

 
Somali’deki Meslek 

  

Öğrenci 15 % 50 

Ev Hanımı 7 % 23.5 

Korsan 2 % 6.6 

Esnaf 4 % 13.3 

Ücretli Çalışan 2 % 6.6 

   
Türkiye’deki Geliriniz (Dolar)   

200-300 13 %43.3 

300-400 10 %33.3 

500+ 7 %23.4 

Not. N= örneklem büyüklüğü; % = örneklem yüzdelik değeri. 

Somali’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin kullandığı yolları Tablo 2 ‘de incelediğimizde genel olarak 

yasal göçler olarak değerlendirilirken, kaçak yollardan gelen göçmenlerin sayısı; özellikle Suriye iç 

savaşıyla birlikte artmıştır. Kullanılan güzergâhlar incelendiğinde Somalili göçmenlerin Türkiye’ye gelmek 

için genellikle öğrenci statüleri ve ekonomik durumları göz önünde bulundurulduğunda hava yolu 

ulaşımını tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Türkiye’ye gelen Somalili öğrenciler, turistler ve tedavi nedenli 

refakatçiler Avrupa’ya göçlerini sürekli düşlemektedirler. Öğrenci statülerini göçmen statüleriyle BM’den 
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koruma altına alınan göçmen kartı aracılığıyla değiştirdikleri ve Türkiye’de bir süre kalıp Batı ülkelerine 

göç ettikleri gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan Somalili göçmenlerin vize türleri incelendiğinde Batı 

ülkelerine göç etmek için belli bir göç bilincine sahip oldukları ve göçün planlanmasında farklı nedenlerin 

bahane edilerek göçe katıldıkları belirtilmiştir. Örneğin Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen bir bireyin yanına 

refakatçi olan kişinin genellikle tedavi süresi bittikten sonra Türkiye’de kalıp Batı ülkelerine göç etmek 

isteyen birisinin ücret karşılığında gönüllü olduğu belirtilmiştir. Somalili göçmenlerin çok azı turist vizesi 

almaktadır bunun nedeni vize alınan aracı şirketlerin yüksek miktarda ücret talep etmeleridir, ortalama 

Somalili bir bireyin Türkiye’ye turist olarak gelmesi için harcayacağı ücret 4500-5500 dolar arasında 

değişmektedir. Bunun yansıra öğrenci vizesi 1500-2500 dolar arasında, refakatçi vizesi 2500-3500 dolar 

arasında değişmektedir. 

 

Tablo 2 

Güzergâh Kullanımı 

 
N % 

Türkiye’ye Hangi Yolla Geldiniz 
  

Yasal Yollardan  22 % 73.3 

Kaçak Yollardan 8 % 26.7 

Türkiye’ye Hangi Ulaşım Yollarından 
Giriş Yaptınız 

  

Havayolu 22 % 73.3 

Karayolu 8 % 26.7 

Vize Türü 
  

Öğrenci 15 % 50 

Turist 4 % 13.3 

Sağlık (Refakatçi Olarak Gelen) 11 % 36.7 

Not. N= örneklem büyüklüğü; % = örneklem yüzdelik değeri 

Somali'den Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin Ana Güzergâhları 

Yapılan araştırmadaki mülakat görüşmeleri neticesinde Somali’den Avrupa’ya geçmek için Türkiye’yi 

transit olarak kullanan göçmenlerin sekiz göç güzergâhı kullandıklarını belirlenmiştir. Göçmenler 

Somali’den çıkış yollarını farklı ülkeler kullanarak en son Türkiye üzerinden Batıya olan göçlerini 

gerçekleştirmektedirler. Bu çıkış yollarının güzergâhları şekil 2 de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Somalili Göçmenlerin Türkiye’ye Olan Göç Güzergâhları 

                                                                                                Sonuç  

1991 yılında kapatılan Mogadişu Türk Büyükelçiliği 2011 yılında yeniden açılmıştır. Bu tarihten sonra 
Somali-Türk ilişkileri güçlenmiş ve böylece ilk göçler başlamıştır. Bu göç hareketleri artmış ve göç yolları 
çeşitlenmiştir. 2016 yılında İran-Somali ilişkileri Somali’nin Suudi Arabistan ittifakından dolayı İran 
diplomatik olarak Somali vatandaşlarını ülkeye almamıştır. Bundan dolayı İran üzerinden Türkiye’ye 
Somalili göçü duraksamıştır. Çalışmada 2016 yılından önce İran’dan gelen göçmenler bulunmaktadır. 
İran’a göç eden Somali aileleri Somali’deki mezhep çatışmasından kaçmış ve Şii rejimi olan İran’a göç 
etmişlerdir. İki ülke arasındaki ilişkiler gerilince İran devleti Somalili Şii göçmenleri sınır dışı etmeden Şii 
göçmenler ülkeyi terk etmiş ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç gerçekleşmiştir. 

Mısır-Malezya ve Uganda üzerinden Türkiye’ye göç eden Somalililerin göçmen profilleri öğrenci 
olmakla birlikte bu ülkelerde eğitim-öğretim hayatları bittiğinde; Türkiye’ye yükseköğretim ve ya dil 
eğitimi için gelip öğrenci statüsünden göçmen statüsüne geçip Avrupa’ya göç etmektedirler. 

Sudan’a öğrenci olarak giden Somaliler,  2019 yılında ülkedeki askeri darbe ve iç karışıklıklardan 
dolayı eğitim-öğretim veren kurumların çoğu kapatılmıştır. Somalili öğrenciler Sudan’dan Türkiye’ye göç 
etmişlerdir.  

Türkiye’ye göç etme sebepleri Sudan’daki aracı kişiler tarından kendilerine eğitim-öğretimin 
Türkiye’de aynı şekilde kaldığı yerden devam edeceği söylenmiş ve kandırılmışlardır. Türkiye’ye 
geldiklerinde ise gerçeklerle karşılaştıklarında göç etmenin eğitimden daha kolay olduğunu düşünüp 
öğrenci statüsünden göçmen statüsüne geçmişlerdir. 

Somali’den Türkiye’ye göç eden Somalililer ise Avrupa’ya geçmek için farklı bahaneler (turist, sağlık 
nedenleri, eğitim) ve sahte belge ve dokümanlar ile vize alıp Türkiye’ye gelmişlerdir. Vize süreleri 
bittiğinde ise göçmen statüsü için BM’ye başvurup göçmen statüsüne geçmişlerdir. Bu süreç Somali’de 
oldukları zaman planlanmaktadır her şey hazır olduğunda ise ülkeden çıkış yapılmaktadır. 

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye olan göçler ise Suudi Arabistan’daki göç politikalarının 
zorlaştırılmasından dolayı (paralı eğitim, kişi başına vergi, yaşam pahalılığı) sadece aile velisinin Suudi 
Arabistan’da kalıp geriye kalan aile üyeleri ise Türkiye’ye göç etmektedirler. Suudi Arabistan’dan 
Türkiye’ye olan göçmen profilleri ise kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır. 

Somali

Yemen
Suudi 

Arabistan
Ürdün Suriye Türkiye

İran Türkiye

Mısır Türkiye

Türkiye

Uganda Türkiye

Malezya Türkiye

Sudan Türkiye

Yemen
Suudi 

Arabistan
Türkiye

Deniz Yolu Transit 

Yol 

Hava Yolu Kara Yolu 
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1992 yılında Somali'deki iç çatışmalardan kaçan Somaliler’in ilk durakları Suudi Arabistan olmuştur 
gelen göçmenler bekâr olup buradaki Somalili kadınlar ile evlilik yapmaktadırlar. Çocuk sahibi 
olduklarında ise Suudi Arabistan'daki paralı eğitim ve hayat pahalılığından dolayı Suriye’ye göç 
etmişlerdir. Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye göç etmişlerdir. 

Yurtdışında tutuklu bulunan Somalili yasadışı göçmenler için Somali devleti ülkelerle yaptığı çeşitli 
diplomasi temaslar sonucunda bu göçmenler tekrar Somali’ye dönmüşlerdir. Göçmenlerin iş bulma ve 
topluma yeniden adapte olması için çalışmalar yetersizdir. Bu göçmenlerin Somali’de iş sahalarının 
oluşturulması ve çeşitli planlamaların yapılması yasadışı göçmenliği önlemek için hayati bir önem arz 
etmektedir. 

Türkiye uluslararası öğrenci barındıran ülkelerden biridir. Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler ile 
akademisyenler arasında göç çalışmaların yapılması hem çalışmaların etnografık olarak yapılmasını hem 
de Türkiye için göç çalışmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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Özet 

Cumhuriyetin ilanından günümüze iç göçler neticesinde Bursa’nın kendine has bir göç deseni oluşmuştur. 
Oluşan bu göç deseninde dönemsel ve mekânsal farklılıklar olmakla birlikte, belirgin göç hatlarının oluştuğu 
göze çarpmaktadır. Tarihsel seyre baktığımızda Türkiye’de 1950 sonrasında hız kazanmaya başlayan iç göç 
olgusu Bursa’da, ilin 1962 yılında ilk organize sanayi bölgesi için pilot bölge olarak seçilmesiyle görülmeye 
başlanmıştır. Bursa’da sanayinin gelişimine paralel olarak 1975 yılı itibariyle nüfus, hızlı bir gelişim 
göstermiştir. 1975 yılı sonrasında da ilin aldığı ve verdiği göç miktarı sürekli artış gösterme eğilimine 
girmiştir. 

Bu çalışmada TÜİK’in illere göre aldığı-verdiği göç, nüfus kütüğü ve doğum yerine göre ikamet edilen il 
verilerinden faydalanılarak, Bursa’da 1975-2018 yıllara arasında oluşan göç hatları araştırılmıştır. Elde 
edilen istatistiki bilgilerden oluşturulan veri setleri kullanılarak, ilin aldığı ve verdiği göçler ANOM 
(Ortalamaların Analizi) Yöntemi kullanılarak dönemsel ve mekânsal olarak incelenmiştir. Böylece ilde 
zaman içerisinde oluşan göç hatlarının yönleri ortaya konulmuştur.  

Doğum yerine göre ikamet edilen il verilerinin analizi sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde; 
Bursa’ya en yoğun göçlerin Erzurum’dan gerçekleştiği görülmektedir. Erzurum’dan alınan göçler 1980 
öncesi başlamıştır. Yine Kars, Artvin ve Muş illerinden yoğun olarak göç alan Bursa, bu iller ile 1980’den önce 
göç hatları kurmuştur. Antalya’ya verilen göçler ise 1990 yılı itibariyle önemli bir miktara ulaşmıştır. Buraya 
kadar belirtilen illerle kurulan hatların, aldığı ya da verdiği göçler üzerine tek yönlü olarak kurulan bir 
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ancak Ankara, Balıkesir, İstanbul ve İzmir 1980 öncesi kurulan göç 
ilişkileri aldığı ve verdiği göç açısından iki yönlüdür. Böylece bu iller ile kurulan göç hatları zaman içerisinde 
çift yönlü bir hale gelmiştir. Genel olarak bakıldığında, Bursa özellikle çevresinde yer alan illerle ve sanayi, 
turizm, ticaret gibi sektörlerde önemli bir ekonomik gelişmişliğe sahip şehirlerle göç hatları kurmuştur. Tek 
yönlü olarak bakıldığında özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’den göçler alan Bursa, sanayi ve turizm 
açısından gelişmiş olan illere göç vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Göç Hattı, İç Göç, Bursa, ANOM 

INVESTIGATION OF INTERNAL MIGRATION LINES OF BURSA BY ANOM ANALYSIS (1975-2018) 

Abstract 

As a result of internal migration since the proclamation of the Republic, a unique migration pattern has 
emerged in Bursa. Although there are temporal and spatial differences in this migration pattern, it is seen 
that there are significant migration lines. When we look at its historical process, the internal migration, 
which started to gain speed in the 1950s in Turkey, has begun to reveal itself when Bursa was chosen as a 
pilot area for the first organized industrial zone in 1962. In parallel with the development of industry in 
Bursa, the population has started to show a rapid development by year 1975. After 1975, the amount of 
migration received and given at the province increased continuously. 

In this study, immigration lines formed between 1975 and 2018 in Bursa were investigated by making use 
of the data provided by TSI (Turkish Statistical Institute) according to the data of the received and given 
migration by province and the place of residence by birth place. Using the data sets which were created from 
the statistical information obtained, the migrations received and given by the province were analyzed 
temporally and spatially using ANOM Analysis. Thus, the directions of the migration lines in the province over 
time was determined. 

According to the findings obtained as a result of the analysis of the data of city of residence by birth place, 
the most intensive migrations to Bursa were from Erzurum. Migrations from Erzurum started before 1980. 
Bursa, which received intensive migration from Kars, Artvin and Muş provinces, established migration lines 
with these provinces before 1980. The lines established with the provinces mentioned so far have a 
unidirectional structure based on the migrations they receive or give when the amount of migration is taken 
into consideration.  However, the migration relations established before Ankara, Balıkesir, İstanbul and İzmir 
before 1980 are two-way in terms of the migration they receive and give. All in all, Bursa has established 
migration lines especially with the neighboring provinces and the cities with significant economic 
development in sectors such as industry, tourism and trade. Unilaterally, Bursa, which receives migrations 
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especially from Eastern Anatolia and Black Sea, emigrates to the provinces that are developed in terms of 
industry and tourism. 

Keywords: Migration Route, Internal migration, Bursa, ANOM 

 

                                                                                                Giriş 

Coğrafi yapısının ekonomik faaliyetlere elverişli olması ve sahip olduğu köklü tarihi sayesinde Bursa; 
ekonomik, demografik, dini ve kültürel özellikler açısında gelişmiş bir ildir. Bu özellikler il nüfusunun 
sürekli artış göstermesinde önemli katkılar sağlamıştır. Nitekim Cumhuriyetin ilanı sonrası 1927’de 
yapılan nüfus sayımına göre il nüfusu 399.942 iken, iç göçlerin de etkisiyle 1980’de 1.148.492, 1990’da 
1.603.137, 2000’de 2.125.140 ve 2018’de 2.994.521’e ulaşmıştır.  

Türkiye’de 1950 sonrasında iç göçlerin hızlanmaya başlamasıyla ortaya çıkan nüfus çekim 
merkezlerine, ilin aldığı göçlerinde etkisiyle 1970 sonrasında Bursa’da eklenmiştir (Tandoğan, 1989; 
Yakar, 2017). 1990’da Bursa 1.157.805 kişilik kentsel nüfusu ile metropoliten kentler statüsüne girmiş, 
2000 yılı itibariyle de Türkiye’nin dördüncü büyük metropoliten kenti olma özelliğini kazanmıştır (Demi̇r 
ve Çabuk, 2010). Günümüzde il nüfusunun ağırlıklı olarak kentsel alanlarda ikamet ettiği görülmektedir. 
1927’de nüfusun sadece %28,6’sı kentsel alanda yaşarken, 1975’te nüfusun yarıdan fazlasının (%52,73) 
kentsel alanda yaşadığı görülmektedir. Bursa’nın bütün şehir olmadan önceki son verilerine bakıldığında 
ise, 2012’de nüfusun sadece 1/5’nin (%10,65) kırsal alanda yaşadığı ve ilin oldukça yüksek bir kentli nüfus 
oranına (%89,35) sahip olduğu görülmektedir. Bu durum üzerinde kendi kırsalından aldığı göçlerin yanı 
sıra çeşitli nedenlerle diğer illerden yaşanan göçlerin de genellikle kentsel alanlara yönelmesi etkili 
olmaktadır. Böylece göçler sonucu kırsal nüfus azalırken, göçlerin genellikle kentsel alana yönelmesi 
neticesinde 1970’lerin ikinci yarısı itibariyle kentsel nüfusun ağırlık kazandığı görülmektedir.  

İlin çevre ilçelerine bakıldığında; Dağ Yöresi olarak adlandırılan Büyükorhan, Harmancık, Keles ve 
Orhaneli ilçelerinin göç yolu ile sürekli nüfus kaybettiği görülmektedir. Yoğun olarak kent merkezine 
gerçekleşen göçler önce kırsal alanlarda başlamış ve sonrasında kentsel alanlara sıçramıştır. 2018 yılı 
verilerine göre Bursa’nın sadece %4,24’lük kısmı bu ilçelerde ikamet etmektedir. Ova üzerinde yer alan 
ilçelerde ise (İnegöl, İznik, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir) nüfusun %18,33’ü yaşamaktadır. 
İnegöl dışındaki ilçelerden de göçler yaşanmakla birlikte; bu alanlarda oluşan nüfus değişimi, Dağ Yöresi 
ilçelerinde gerçekleşen değişime nazaran daha yavaştır. Ova üzerinde kurulu ilçelerde hayvancılık ve 
tarımsal faaliyetler ile dondurulmuş ve hazır gıda sektörlerinin o alan için önemli bir istihdam kaynağı 
oluşturması göçleri yavaşlatmaktadır. İnegöl ilçesinde ise 1980 sonrasında hızla gelişen mobilya sanayi, 
ilçeye göç çekmektedir. Böylece ilçe nüfusu sürekli artış göstermektedir.  

Bursa’da nüfus artışı üzerinde ilin aldığı iç göçlerin önemi bilinmektedir (Yakar, 2012). Özellikle 
1960’lı yıllarda ilin ekonomik yapısındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak il önce kendi kırsalından, 
sonrasında ise diğer illerden göç almaya başlamıştır (Çalışkan, 1994). 1980 sonrasında ise göçlerin hız 
kazandığı görülmektedir. Bu dönemde bir nüfus çekim merkezi haline gelen il, çeşitli şehirlerle dayanıklı 
göç hatları kurmuştur. Kurulan bu hatlarda öne çıkan bazı iller dikkat çekicidir. Nitekim yapılan çeşitli 
çalışmalarda Erzurum, Samsun, Artvin, Trabzon ve İstanbul illerinin Bursa ile kurduğu göç hatlarına vurgu 
yapıldığı görülmektedir. Erzurum-Bursa arası kurulan ilişkiye bakıldığında; TÜİK’in 2017 nüfus kütüğüne 
dayalı göç verisine göre Bursa’da önemli bir kümülatif birikime sahip Erzurumlu nüfusun bulunduğu 
görülmektedir. Çakmak ve Oktay (2017), 1980 öncesi kurulan bu hattın hız kesmeden devam ettiğini ve 
gelecekte de bu artışın devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtmiştir. Bursa için önemli olan bir diğer 
göç hattı Karadeniz Bölgesi ile kurulmuştur. Samsun, Artvin ve Trabzon’dan Bursa’ya göçler oldukça 
yoğundur (Zaman ve Coşkun, 2010). Özellikle bu iller ile kurulan göç ağlarının uzun süreli olduğu 
görülmektedir. Artvin ile kurulan göç hatlarının dayanıklılığında ise sosyal ağların etkili olduğu göze 
çarpmaktadır (Bahçalı, 2015; Bahçalı ve Özözen Kahraman, 2016). Tandoğan’ın (1989) çalışmasında ise 
İstanbul ve Bursa arasında kurulan göç hattına dikkat çekilmiştir. Çalışmada 1975-1980 döneminde 
İstanbul-Bursa arası önemli bir göç hattının kurulduğu belirtilmektedir. Bu dönemde Bursa’dan göçlerin 
daha yoğun olmasıyla birlikte karşılıklı göçlerin olduğu vurgulanmaktadır.  

1980 ve sonrasında yoğunlaşan iç göç hareketi, Bursa ile diğer iller arasında önemli göç hatlarının 
oluşumuyla sonuçlanmıştır. Oluşan bu hatlar dönemsel ve mekânsal olarak farklılıklar gösterebilmektedir. 
Bu çalışmayla farkların tespiti, oluşan hatlar arasındaki dönemsel ve mekânsal değişikliklerin belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Bursa’daki nüfus değişimi ve bu değişimde iç göçlerin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Bursa’nın aldığı ve verdiği iç göçler analiz edilerek, 1975’den günümüze ilin iç göç deseni ortaya 
konulmuştur. 
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Veri ve Yöntem 

Bursa’nın göç hatlarının belirlenmesi için TÜİK’in; (i) iller arası (bir önceki ikametgaha göre) göç verisi 
(1975-1980, 1985-1990, 1990-2000, 2009-2010 ve 2017-2018), (ii) doğum yerine göre ikamet yeri verisi 
(1980-1985, 1985-1990, 1990-2000 ve 2017-2018), (iii) nüfus kütüğü (2017-2018) verileri kullanılmıştır. 
İkamet yerine göre doğum yeri verisi 1985 yılı itibari ile tutulmaya başlanmıştır. Ancak bu sayım 
döneminde doğum yeri verisi dışında illerin aldığı ve verdiği göç verisine ulaşılamamıştır. İller arası göç 
verilerine son genel sayım sonrasında 2010 yılı itibariyle erişilebilmektedir. Fakat 2010 yılında doğum 
yerine göre ikamet yeri verisinin TÜİK tarafından yayımlanmaması nedeniyle bu veriye ulaşılamamıştır. 
Son olarak Bursa ile ilgili genel nüfusun kümülatif birikimini görebilmek adına 2018 yılına ait nüfus 
kütüğüne dayalı göç verisi kullanılmıştır.  

Elde edilen verilerden iller arası alınan ve verilen göç verisine göre on, doğum yerine göre alınan ve 
verilen göç verisine göre sekiz ve nüfus kütüğüne dayalı alınan ve verilen göç verisine göre iki olmak üzere 
toplamda altı farklı veri seti üzerinden yirmi adet grup oluşturulmuştur. Gruplar arası farklar, oluşturulan 
altı farklı veri seti ve her sayım dönemi için ANOM yardımıyla tespit edilmiştir. Grup içi birimlerin grup 
ortalamasından 0,5’lik Alfa seviyesi ile oluşan farkları belirlenmiştir. 

Ortalamaların Analizi (Analisis of Means/ANOM); genel ortalama ile çoklu grup karşılaştırmaları 
sunmak için kullanılan, grup içi eşitliği test eden grafiksel bir yöntemdir. Temelde hem istatistiksel hem de 
pratik önem açısından sonuçlar çıkarabilme ve bu sonuçların kolayca yorumlanabilmesine olanak 
sağlayan bir metottur. Çeşitli deneysel tasarım ve gözlemsel çalışma durumlarında faktör seviyelerinin 
genel ortalamayla karşılaştırılması için kalite güvencesinde kullanılan bu yönteme, özellikle kalite 
kontrolü amacıyla üretim sonrası denetimlerde yaygın olarak başvurulduğu görülmektedir (Pallmann and 
Hothorn, 2016).  

Faktör seviyelerinin genel ortalamadan farklı olup olmadığının test edildiği uygulama; normal, binom, 
Poisson dağılımını izleyen veri setlerine uygulanabilmektedir. Uygulama neticesinde elde edilen sonuç 
grafiği, grup içerisinde yer alan her bir üyenin (faktör seviyesi) ortalamasını, genel ortalamayı ve karar 
sınırlarını görüntüler. Eğer bir nokta karar sınırlarının dışına çıkıyorsa, bu noktada temsil edilen faktör 
düzeyi ortalamasının genel ortalamadan farklı olduğu anlaşılmaktadır (Minitab, 2019).  

Bu analiz türü çok sayıda veriden oluşan örneklem içerisinde yer alan, olası alt grupların 
belirlenmesinde de önemli katkılar sağlamaktadır. Örneklem kitlenin grup içi ortalaması üzerinden 
belirlenen karar çizgilerine göre, faktör seviyelerinin kontrol sınırlarının dışına ya da karar çizgilerinin 
içerisine düşmesine göre alt gruplar oluşturulabilmektedir (Subba Rao vd., 2018).  

ANOM Yöntemi bu çalışmada, 1975-2018 yılları arasında gerçekleşen nüfus sayımları sonucu elde 
edilen iç göç verilerine dayanarak Bursa ile diğer iller arasında kurulmuş olan dayanıklı göç hatlarının 
belirlenmesinde kullanılmıştır.  

Bursa’nın İç Göç Hatlarının Analizi (1975-2018) 

Bursa’nın dayanıklı göç hatlarının belirlenmesinde, 1975-2018 yılları arasında iller arası, doğum yeri 
ve nüfus kütüğü verilerine göre altı farklı veri seti üzerinden toplam yirmi adet grup oluşturulmuştur. 
Oluşturulan her grup için ANOM uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bursa’nın herhangi bir şehir ile 
arasındaki göç ilişkisinin dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi için, illerin gruplar içerisinde 
ortalamanın üzerinde kaç kez tekrar ettiği dikkate alınmıştır. ANOM yardımıyla elde edilen sonuçlar; 
özellikle kümülatif birikime dayalı 2018 yılı doğum yeri ve nüfus kütüğüne göre Bursa’nın aldığı ve verdiği 
göç verileriyle de örtüşmektedir.  Bu kapsamda hazırlanan ve çalışma bulgularının özetini içeren Tablo 1. 
ve Şekil 1. aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1 
 Bursa’nın dayanıklı göç hattı kurduğu illerin gruplar içerisinde ortalamanın üzerinde tekrar etme 

durumları (1975-2018) 

A
ld

ığ
ı 

G
ö

ç 

 İller Arası (Bir önceki ikametgaha göre) Doğum Yeri Nüfus 
Kütüğü 

İller 1975-
1980 

1985-
1990 

1990-
2000 

2009-
2010 

2017-
2018 

1980-
1985 

1985-
1990 

1990-
2000 

2017-
2018 

2017-
2018 

Ankara X X X X X X X X X X 

Antalya 
          

Artvin X X X X X X X X X X 

Balıkesir X X X X X X X X X X 

Diyarbakır 
  

X X X 
  

X X X 
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Erzurum X X X X X X X X X X 

İstanbul X X X X X X X X X X 

İzmir X X X X X X X X X X 

Kars X X X X X X X X X 
 

Muş X X X X X X X X X 
 

Samsun X X X X X X X X X 
 

Trabzon X X X X X X X X X 
 

Yalova 
       

X X 
 

V
e

rd
iğ

i 
G

ö
ç 

 İller Arası (Bir önceki ikametgaha göre) Doğum Yeri Nüfus 
Kütüğü 

İller 1975-
1980 

1985-
1990 

1990-
2000 

2009-
2010 

2017-
2018 

1980-
1985 

1985-
1990 

1990-
2000 

2017-
2018 

2017-
2018 

Ankara X X X X X X X X X X 

Antalya 
 

X X X X 
     

Artvin 
  

X 
       

Balıkesir X X X X X X X X X X 

Diyarbakır 
          

Erzurum 
  

X X X 
   

X 
 

İstanbul X X X X X X X X X X 

İzmir 
  

X X X 
  

X X X 

Kars 
          

Muş 
          

Samsun 
    

X 
     

Trabzon 
    

X 
     

Yalova 
       

X X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Şekil 1. Dayanıklı göç hattı kurulan iller1 (2017-2018) 

 

İller arası göçlere bağlı olarak kaynak ve hedef bölge arasında kurulan göç hatlarının bir kuruluşu ve 
geçmişi bulunmaktadır. Dolayısıyla var olan yapılar bu süreç içerisinde şekillenerek günümüze 
ulaşmaktadırlar (Yakar ve Eteman, 2017). Bursa’da mekânsal ağ dinamiklerinin 1975-2018 yılları 
arasındaki gelişiminin incelendiği çalışma, bu anlamda oldukça önemli bulgular sunmaktadır. Genel olarak 
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden göç alan Bursa’nın; sanayi, turizm, ticaret gibi 
sektörlerde önemli bir ekonomik gelişmişliğe sahip şehirlere göç verdiği görülmektedir. Oluşan göç hatları 
dönemsel ve mekânsal açıdan özel olarak incelendiğinde; bazı illerin ön plana çıktığı ve kimi şehirler ile 
uzun yıllar içerisinde kurulan göç hatlarının son 15-20 yıl içerisinde değişim gösterdiği göze 
çarpmaktadır.  

 
1 TÜİK’in 2018 yılı doğum yeri ve nüfus kütüğü verilerinin toplamından elde edilmiştir.  
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Oluşan göç hatları çevre iller, Karadeniz-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunanlar ile Ege-
Akdeniz Bölgelerinde yer alan şehirler olarak üç grupta toplanabilir. Oluşan her grup, göç hatlarının tek ya 
da çift taraflı olması ve süreci açısından birbirine benzerlik göstermektedir.  

Çevre İller ile Kurulan Göç Hatları 

İstanbul, Ankara ve Balıkesir illeri ile 1980 öncesinde çift taraflı göç hatlarının kurulduğu 
görülmektedir. Bursa bu illere hem göç vermekte hem de bu illerden göç almaktadır. Ankara ve Balıkesir 
illeri ile kurulan ilişkide Bursa net göç fazlası vermektedir. İstanbul ile kurulan ilişkide ise verilen göçlerin 
alınan göçlerden daha yoğun olması nedeniyle asimetrik bir yapı bulunmaktadır.  

1995 yılında Yalova’nın il statüsüne geçmesiyle, Bursa-Yalova arasında bir göç hattı kurulmuştur. 1995 
sonrasında Bursa, Yalova’ya hem göç vermeye hem de Yalova’dan göç almaya başlamıştır. Bursa ve 
Yalova’da sanayi ve hizmet sektörüne dayalı ekonomik faaliyet alanlarının niceliksel olarak her geçen yıl 
artış göstermesi, her iki ilinde iç göç almasında etkili olmaktadır. Bu anlamda komşuluk faktörünün de 
etkisiyle her iki şehir birbirine iş gücü kaynağı sağlamaktadır.  

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kurulan Göç Hatları 

Erzurum, Artvin, Trabzon, Samsun ve Muş illeri ile 1980 öncesinde göç hatlarının kurulduğu 
görülmektedir. Başlangıçta Bursa’nın aldığı göçlere bağlı olarak tek taraflı göç hatları kurulmuştur. Ancak 
Bursa’nın bu iller ile kurduğu göç hatları sürece bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Bilindiği üzere uzun 
süreli gerçekleşen göç hareketleri beraberinde karşı akımı getirmektedir. İlerleyen yıllarda Muş ili dışında 
Bursa’dan belirtilen illere göçlerin yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. 1990-2000 döneminde Erzurum, 2000 
sonrasında Samsun ve Trabzon, 2017 yılı itibariyle de Artvin illerine verilen göçlerin yoğunlaştığı 
belirlenmiştir.  

Bahsi geçen iller Bursa’nın aldığı göçlerde ilk sıralarda yer almaktadırlar. Ancak Erzurum ve Artvin’in 
doğum yerine göre göç verilerinde, Bursa’nın bu iller için oldukça özel bir yerinin olduğu görülmektedir 
(Bahçalı, 2015; Çakmak ve Oktay, 2017; Yakar ve Eteman, 2017). TÜİK’in 2018 yılı doğduğu ile göre ikamet 
yeri verileri incelendiğinde, Bursa’da ikamet edenler içerisinde Erzurumlular il sıradadır. İkinci sırada 
Samsun, üçüncüde İstanbul, dördüncüde Muş ve beşinci sırada Artvin doğumlular gelmektedir. Doğum 
yerine göre ikamet edilen iller incelendiğinde Erzurum için Bursa üçüncü sıradadır. Bursa’da ikamet eden 
Erzurumlu nüfusun, Erzurum’da ikamet eden Erzurum doğumlu nüfusa oranı %20,39’dur. Türkiye’de 
bulunan Erzurum doğumluların ise %9,38’i Bursa’da ikamet etmektedir. Aynı veriler Artvin için 
incelendiğinde, bu oranın daha yüksek olduğu görülmektedir (Bursa’da ikamet eden Artvinli nüfusun, 
Artvin de ikamet eden Artvin doğumlu nüfusa oranı %36,23’tür. Türkiye’de bulunan Artvin doğumluların 
ise %14,62’si Bursa’da ikamet etmektedir). Doğum yerine göre verilen göçlerde Artvin için Bursa ilk 
sırada yer almaktadır.  

Kars iliyle 1980 öncesinde Bursa’ya verdiği yoğun göçler sonucu göç hattı kurulmuştur. 1990-2000 
döneminde kayda değer bir azalışın yaşandığı görülmekle birlikte, alınan göçler devam etmiştir. Alınan 
göçlere dayalı olarak kurulan bir diğer göç hattı ise Bursa-Diyarbakır arasındadır. Kurulan göç hattı 1985-
1990 döneminde önem kazanmaya başlamıştır.  1984 yılı itibari ile terör faaliyetleri sonucu çatışma 
ortamı oluşmuş ve bu çatışma sonuçları Diyarbakır’da yaşayan halka sirayet etmeye başlamıştır. Yaşanan 
bu gelişmeler, bölgede yaşayan halkın hem kendi istekleri hem de devlet eliyle gerçekleşen zorunlu 
göçlerle sonuçlanmıştır. Bu anlamda terör faaliyetleri, 1985 yılı itibari ile Bursa-Diyarbakır arasında 
kurulan göç hattı üzerinde dolaylı ya da doğrudan bir etkiye sahiptir.  

Görüldüğü üzere Bursa’nın; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle kurulmuş önemli göç 
hatları bulunmaktadır. Göç hatlarında genel olarak alınan göçlere yönelik asimetrik bir ilişki söz 
konusudur. Alınan göçlerde, göç veren illerin düşük gelir düzeyinden ziyade, Bursa’nın yüksek gelir 
düzeyinin etkili olduğu anlaşılmaktadır (Yamak ve Yamak, 1999). Kabaca net göç alan Bursa için, ile gelen 
her 100 kişiden 70’inin ekonomik nedenlerle göç ettiği söylenebilir. Bölgesel gelir eşitsizliğinin mekânsal 
dağılımının günümüzde de değişmemiş olması bu yapının geçerliliğinin sürdüğünün bir kanıtıdır 
(Filiztekin ve Çelik 2010; Hazar ve Ayalp; 2018). 

Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Kurulan Göç Hatları 

İzmir ile 1980 öncesinde verilen göçlere dayalı olarak kurulan göç hattı, 1990-2000 dönemi itibariyle 
değişiklik göstererek aldığı göçler açısından da önemli bir konuma gelmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalar 
(Işık, 2009; Dücan, 2016), İzmir ile kurulan göç hatlarında ekonomik kaynaklı göçlerin yanı sıra eğitim 
temelli göçlerin de önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. 
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1985-1990 döneminde Antalya ile kurulan göç hatlarının önem kazanmaya başladığı görülmektedir. 
Antalya ile verilen göçlere dayalı bir göç hattı kurulmuştur. Antalya’nın turizm sektörü açısından sunduğu 
çeşitli istihdam fırsatları, ilin aldığı göçler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

                                                                   Sonuç ve Değerlendirme 

Bulgular değerlendirildiğinde; literatür araştırmasına dayalı sonuçlar ile çalışma sonucu elde edilen 
bulguların benzerlik gösterdiği ve (Tandoğan, 1989; Zaman ve Coşkun, 2010; Bahçalı ve Özözen 
Kahraman, 2016; Çakmak ve Oktay, 2017; Yakar ve Eteman, 2017) bu iller ile dayanıklı göç hatlarının 
kurulduğu belirlenmiştir. İller arası göçlerde ekonomik etkenlerin yanı sıra, sosyal ağlarında önemli bir 
etken olduğu göze çarpmaktadır. Çeşitli araştırmaların bulguları, Bursa’nın aldığı ya da verdiği göçler 
üzerinde sosyal ağların önemine vurgu yapmaktadır. Başlangıçta ekonomik kaynaklı olarak başlayan 
göçlerde, göçmenler yer seçiminde bu etkeni göz önünde tutarak bir seçim yapmışlardır. Ancak ilerleyen 
yıllarda yer seçimi üzerinde sosyal ağların etkisinin öneminin giderek arttığı görülmektedir (Bahçalı, 
2015).  

Artvin, Erzurum, Samsun ve Trabzon ile 1980 öncesinde alınan göçler üzerinden tek taraflı olarak 
kurulan göç hatları, yıllar içerisinde Bursa’dan bu illere verilen göçlerin yoğunlaşması ile birlikte çift 
taraflı olmuştur. Kurulan bu yeni göç hatlarının oluşumunda emeklilik sonrası geri dönüşlerin etkili 
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte araştırmaya değer farklı etkenlerin de olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrıca literatürde bahsi geçen, Bursa için belirgin olarak karşılaşılan göç hatlarının yanı sıra 
Diyarbakır, Kars ve Muş illerinden alınan göçler açısından da kalıcı ağların kurulduğu tespit edilmiştir. Bu 
üç şehre de gelecekte karşı akımların oluşup oluşmayacağı merak konusudur. Artvin, Erzurum, Samsun ve  
Trabzon ile kurulan yeni göç hatlarının da kalıcı olup olmadığının belirlenmesi için yeni çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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KENTTEN-KIRA GÖÇ: İZMİR-URLA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

Y. Mim. Ayşe İmre ÖZGEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, imreozgen@gmail.com 

 Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi, ilknur.turkseven@deu.edu.tr 

Özet 

Göç konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında, kırsal göç ile ilgili çok sayıda araştırma olmasına 
rağmen kentten-kıra göç konusundaki çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Oysaki 
günümüz şartlarında, kent merkezlerinin çevrelerindeki kırsal alanlardaki nüfus artışı yadsınamaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada “Kentlileri kentten kırsala yönlendiren etmenler 
nelerdir?” ana araştırma sorusu kapsamında, Everett Lee’nin itme-çekme kuramı bağlamında kentin itici ve 
kırsalın çekici faktörlerini fiziksel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana başlıkta ortaya koymakve kentten-
kıra göçün nedenlerini bulmak amaçlanmaktadır. Kentten-kıra göç ile ilgili az sayıdaki araştırmaya katkı 
sağlama çabası bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Çalışmada  kullanılan yöntem olarak alan araştırması seçilmiştir. Öncelikle kuramsal arka planı 
açıklamak adına derinlemesine bir literatür taraması yapılmıştır. Alan araştırmasına geçildiğinde, İzmir’in 
kırsal bölgelerinden olup özellikle son yıllarda kentten yoğun göç alan Urla yerleşimi, çalışmanın araştırma 
amaçlarına uygun çalışma alanı olarak tipik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve ulaşılabilenler arasından 
amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş, kent merkezlerinden Urla’ya göç etmiş olan katılımcıların kent 
merkezi ve Urla ile ilgili çevresel algıları ve göç etme nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplamak 
amacıyla, seçilen örneklemle kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu doğrultusunda anket 
çalışması yapılmıştır. Anket, önceki bölümde detaylı olarak incelenen kuramsal arka plandan yapılan 
çıkarımlar doğrultusundaki sorularla şekillenmiştir. Toplanan tüm veriler üzerinde frekans ve içerik analizi 
yöntemi uygulanarak araştırmanın bulgularına ulaşılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Alan çalışması sonucunda ulaşılan bulgulara bakıldığında, anketler aracılığıyla elde edilen bilgilere göre 
kentlerde en itici bulunan faktörler kaotiklik, güvensiz ve huzursuzluk olarak ortaya çıkmaktadır. Buna 
çözüm arayışına çıkıldığında ise kent merkezlerinden uzaklaşmak ve daha çekici bulunan kırsal alanlara 
doğru göç etmek gittikçe daha sık karşılaşılan bir durum olmaktadır. İzmir’in yakınındaki bir kırsal alan 
olarak Urla, özellikle son 5 yıldır aldığı net göç artışıyla, kentten-kıra göç için uygun ve tercih edilen bir yer 
olarak görülmektedir. Anket çalışması verilerinde Urla’nın en önemli çekici faktörlerinin %100 oranla doğa, 
yeşil alan ve çevre sakinliği olarak, %94.2 oranla ise hava kalitesi, yapılaşma kalitesi, güvenlik ve huzur 
olarak belirtildiği görülmektedir. Bunların yanı sıra kent merkezlerinin çekici yanı olarak görülen teknik ve 
sosyal donatılara ulaşımı kolay olan bir mesafede bulunması, katılımcıların kent merkezi ziyaretlerinin 
%70.5 oranla “sıklıkla/haftada 1-2 kere” olarak belirttiği de göz önüne alındığında, Urla’nın tercih 
edilmesindeki bir diğer önemli faktör olarak belirtilmektedir. Ancak bu konudaki en büyük tehdit, geçmişte 
kentlerin de başına geldiği gibi, kırsalın aşırı göçle şişerek çekici unsurları ve kırsal kimliğini yitirmesi olarak 
görülebilir. 20. Yüzyılın ortalarında başlayan ve gittikçe daha da yoğunlaşan kırsal göçün kentlerde aşırı 
yoğun ve kaotik bir ortam oluşturduğu, teknik anlamda altyapı yetersizliklerine ve kültür çatışmalarına 
sebep olduğu bilinmektedir. Kentten-kıra göç de kontrol edilemez bir hal aldığı takdirde kırsalın da 
yoğunlaşması ve kaotik bir ortam oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple kentin itici güçlerini oluşturan 
faktörlerin daha geniş çaplı araştırmalarla iyi analiz edilmesinin ve gerekli çözüm önerilerinin 
geliştirilmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kentten-Kıra Göç, İtici Faktörler, Çekici Faktörler, Urla 

URBAN-RURAL MIGRATION: İZMİR-URLA CASE REVIEW 

Abstract 

Regarding studies done about immigration, it can be claimed that researches about rural-urban 
migrations are more commonly encountered than researches about urban-rural migrations. However, 
nowadays, population growth in rural areas near urban settlements is becoming more and more remarkable. 
In this study, answering the research question “ What are the agents that lead people from urban towards 
rural areas?” by determining push factors of urban areas and pull factors of rural areas in physical, social 
and economical terms and according to Everett Lee’s Push-Pull Theory is aimed. Moreover, the effort to make 
contribution to few researches about urban-rural migration emphasizes the significance of this study. 

Field research has been chosen as research method in this study. Initially, literature reviewed in detail in 
order to establish theoretical background. Urla, which is one of the rural districts of İzmir and has a 
remarkable population growth in the last few years has been decided as research area by typical sampling.  
In this context, paritcipants’ perceptions about Urla and city centers they came from and the reasons behind 



 

835 
 

the decision to migrate has been examined in this study. In order to collect data, a questionnaire which was 
formed through the reviewed literature was applied to the participants who were chosen by purposive 
sampling. Applying content and frequency analysis on the data collected provided the findings of the study 
and with discussions the study is completed.  

According to the results derived from the questionnaires, most important push factors of city centers are 
mentioned as chaos, insecurity and anxiousness. In order to overcome these negativities, people tend to 
escape from city centers towards rural ares where they feel more peaceful and relaxed. Thus, Urla has 
become an attractive rural settlement near İzmir to migrate to especially over the last 5 years as shown in 
net migration growth statistics. The most attractive pull factors of Urla are mentioned by 100% of the 
participants as nature, green space, calmness followed by  94.2% of the participants as air quality, building 
quality and peace. Moreover, Urla being quite near to İzmir city center where important pull factors such as 
technical and social infrastructure are available , is another important pull factor of Urla for people to decide 
to migrate to while trying to settle in rural areas. However, an important potential threat about the urban-
rural migration is rural areas losing their pull factors and rural identity due to overpopulation as it 
happened in cities in the past. It is known that starting from mid-20th century, uncontrolled rural-urban 
migration caused overpopulation, chaos, infrastructure insufficiencies and cultural conflicts in city centers 
which may be the case for rural areas if urban-rural migration can’t be taken under control. Therefore, push 
factors of city centers and their reasons should be analyzed in detail in further studies in order to find 
solutions to avoid them.  

Keywords: Immigration, Urban-Rural Migration, Push Factors, Pull Factors, Url 

Giriş 

Göç Lee (1966) tarafından, yaşanılan yeri geçici veya kalıcı olmak üzere değiştirmek olarak 
tanımlanmıştır. İlk insanların Afrika’dan ayrılması ve farklı yerlere gitmesiyle başlayan göç hareketleri; 
bölgeler, şehirler, ülkeler ve kıtalar arası olmak üzere farklı uzaklıklarda ve büyüklüklerde günümüzde de 
sürekli olarak devam etmektedir (Gürbüz ve Karabulut, 2013; Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 2016). 
Göçlerin sebepleri Everett Lee tarafından “A Theory of Migration” adlı makalesinde itme-çekme kuramı 
üzerinden açıklanmıştır. Lee’ye göre bulunulan yerdeki olumsuz koşullar kişiler üzerinde itici bir güç 
yaratırken, göç edilmesi düşünülen bölgelerdeki olumlu koşullar ise çekici gücü oluşturmaktadır (1966). 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, en önemli göç hareketinin 1950’lerde başlayan ve artarak devam eden, 
kırdan kente doğru ilerleyen kırsal göç olduğu görülmektedir (Şahin, 2008; Tekeli, 2008). Bu hareketteki 
temel sebepler sanayinin gelişmesiyle kentlerdeki işgücü ihtiyacının artması ve tarımdaki makineleşme 
sebebiyle kırsaldaki işgücü ihtiyacının azalması olarak özetlenebilmektedir (Tekeli, 2008; Yaman ve Güç, 
2008). Bu yoğun kırsal göçün sonucunda kentleşme ve kentsel nüfus hızla artmış; konut ve altyapı 
yetersizliği, kültürel uyum sorunları, güvenlik zaafiyetleri, yeşil alanların azalması, trafik, gürültü, stres 
oranının artması gibi çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir (Aytaç, 
2018). Bu sorunların gitgide daha fazlalaşması başta kırsal göçü teşvik eden kentin çekici güçlerinin 
zamanla itici faktörlere dönüşmesine sebep olmuş ve sonuç olarak 2000’lerden itibaren kentlilerin 
imkanları dahilinde kent merkezlerini terk etmeleriyle kentten-kıra göç olgusu kendini göstermeye 
başlamıştır (İslamoğlu, Yıldırımalp ve Benli, 2014; Şahin, 2008). 

Göç konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında, kırsal göç ile ilgili çok sayıda araştırma olmasına 
rağmen kentten-kıra göç konusundaki çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Oysaki 
günümüz şartlarında, kent merkezlerinin çevrelerindeki kırsal alanlardaki nüfus artışı yadsınamaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nüfus değişiminin temel sebebi olarak doğa, hava kalitesi, doğal 
beslenme olanakları, trafik ve gürültüye maruz kalmama gibi kırsalın çekici güçlerinden çok, artan 
kentleşmeyle kalabalıklaşan ve kaotik bir hal alan kentlerin yarattığı itici güçler görülebilir. Nüfus 
yoğunluğu, artan yapılaşma, altyapı yetersizlikleri gibi faktörler yaşam koşullarını zorlaştırmakta, kentten 
duyulan memnuniyeti azaltmakta ve dolayısıyla kırsalın çekici güçlerini daha da değerli kılarak kentten-
kıra göçe sebep olmaktadırlar. 

Bu çalışmada, “Kentlileri kentten kırsala yönlendiren etmenler nelerdir?” ana araştırma sorusu 
kapsamında kentin itici ve kırsalın çekici faktörlerini fiziksel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana 
başlıkta ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışma, bu soruya cevap bulmayı ve kentten kırsala göç ile 
ilgili az sayıdaki araştırmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nüfusu her geçen 
yıl daha da artan,  İzmir’in batısında bulunan Urla’da, yapılandırılmış görüşmelerle bir alan çalışması 
yapılarak kentsel ve kırsal alanlardaki nüfus hareketleri ve bu hareketlerin nedenleri itici-çekici faktörler 
bağlamında ele alınmıştır. 
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Araştırmada öncelikle kavramsal çerçeveyi kurmak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra 
literatürden süzülen bilgiler doğrultusunda hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile alan çalışması 
yapılmıştır. Alan çalışması için araştırma alanı olarak İzmir’in batısında ve kent merkezine kolayca 
ulaşılabilecek bir mesafede bulunan, son yıllarda kentlilerin yaşamak için tercih ettiği ve nüfusu hızla 
artan, çalışmanın hedefleri doğrultusunda araştırma yapmaya uygun bir tipik örnekleme alanı olarak Urla 
seçilmiştir. Daha sonra, alan araştırması sonucunda ulaşılan bulgular analiz edilerek ulaşılan sonuçlar ve 
yorumlarla çalışma tamamlanmıştır. 

Literatür Taraması 

Göç, Gordon Marshall (1999) tarafından şöyle tanımlanmaktadır; “Göç, az veya çok bireylerin ya da 
grupların sembolik veya coğrafi sınırların ötesine, yeni yerleşim alanları ve toplumlara doğru kalıcı 
hareketini içerir” (s. 685). Everett Lee (1966) ise göçü geçici veya kalıcı ikamet değişikliği olarak 
tanımlamakla beraber, uzaklık veya istekli olup olmama gibi kıstasları saf dışı bırakarak, iç veya dış olarak 
ayırmadan göçü en saf haliyle ele almaktadır. Ancak göç olgusu sadece fiziksel olarak bir yerden bir yere 
gitmekle sınırlandırılamaz; keza kişilerle beraber kültürleri, alışkanlıkları ve sermayeleri de yer 
değiştirmektedir (Pazarlıoğlu, 2007; Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 2016). Dolayısıyla göç anlık ve kolay 
değil, bulunulan ve gidilecek yerdeki ekonomik veya çevresel şartlar gibi belirli kriterler ve beklentiler 
doğrultusunda düşünülerek verilen bir karardır (Tekeli, 2008).  

Göçü tetikleyen faktörlere bakıldığında bu konudaki teorilerin temelinde genellikle Lee (1966)‘nın 
aktardığı itme-çekme teorisi yer almaktadır (Er, 2015; Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 2016; Yaman ve Güç, 
2018). Lee itme-çekme teorisinde; bulunulan yerden ayrılmayı istemeye neden olan olumsuzlukları itici 
faktörler (-), göç edilecek yere gitmeyi istemeye sebep olan olumlu tarafları çekici faktörler (+), göç 
kararında etkisi olmayan durumları ise nötr faktörler (0) olarak tanımlamaktadır (1966). Bu teoriye göre 
kişiler, bulundukları ve göç etmeyi düşündükleri yerin itici (olumsuz) ve çekici (olumlu) özelliklerini 
karşılaştırarak toplamda gitmenin mi kalmanın mı daha çok fayda sağlayacağını belirleyerek göç kararını 
vermektedirler (Pazarlıoğlu, 2007; Yaman ve Güç, 2018). Ancak göç kararı sadece itici (-) ve çekici (-) 
faktörlerin toplanıp karşılaştırıldığı basit bir matematik hesabı değildir (Lee, 1966). Öncelikle, bulunulan 
veya göç edilen yer kesin olarak itici veya çekici olarak betimlenemez, her ikisinin de hem itici hem çekici 
özellikleri bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu özellikler herkes için aynı etkiye sahip olmayabilir, biri için 
olumlu olan bir başkası için olumsuz veya nötr bir özellik olabilir; bunu kişilerin fiziksel özellikleri, 
deneyimleri, psikolojileri, istekleri gibi faktörler etkilemektedir (Lee, 1966). Sonuç olarak göç kararının 
kişilerin kendi bilişleri doğrultusunda, halihazırda bulunulan ve gidilme ihtimali olan  yerlerin itici ve 
çekici faktörlerini ölçmesi ve karşılaştırmasıyla verildiği söylenebilmektedir. 

Türkiye’nin tarihine bakıldığında en önemli göç hareketinin, 2. Dünya Savaşı sonrasında az gelişmiş 
ülkelerin geçtiği hızlı kentleşme süreci sonucunda ortaya çıkan, kırdan kente doğru ilerleyen kırsal göç 
olduğu görülmektedir (Gürbüz ve Karabulut, 2013; Şahin, 2008; Tekeli, 2008). 1950’li yıllarda Marshall 
Planı kapsamındaki yardımların, özellikle tarım makinelerinin ithalatı ve tarımın makineleşmesi 
sonucunda kırsal alandaki işgücü ihtiyacı azalmış, bu sırada sanayinin hızla geliştiği kentlerde işgücü 
ihtiyacı artmıştır (Gürbüz ve Karabulut, 2013; Şahin, 2008; Tekeli, 2008; Yaman ve Güç, 2018). Kırsaldaki 
işsizlik tehlikesinin oluşturduğu itici güç ve kentlerdeki istihdam potansiyelinin oluşturduğu çekici gücün 
yanı sıra, kırsal kesimde görülen nüfus patlaması, kentlerde sağlık ve eğitim olanaklarının gelişmesi, siyasi 
alandaki değişimler gibi birçok etken kırsal nüfusun akın akın kentlere göç etmesine yol açmıştır (Aytaç, 
2018; Güreşçi, 2010; İslamoğlu vd., 2014). Kentsel nüfus arttıkça kentleşmenin attığı dolayısıyla kırsal 
nüfus için daha da çekici bir hal aldığı görülmüş ve sonuçta kentleşme seviyesi ve kırsal göç bir döngü 
oluşturarak kentsel nüfusun daha da artmasına sebep olmuştur (Şahin, 2008). 

Kentsel nüfusun kontrolsüzce artmasının, zaman içerisinde fiziksel, ekonomik ve sosyal olmak üzere 
birçok soruna sebep olarak kentin çekiciliğini iticiliğe dönüştürdüğünden bahsedilebilmektedir (İslamoğlu 
vd., 2014). Ancak bu sorunlar tek başlarına değerlendirilmemeli, fiziksel ve ekonomik sorunların içiçe 
geçerek aynı zamanda sosyal sorunlara da sebep oldukları dolayısıyla hep birlikte var olarak ve 
birbirlerini tetikleyerek bir kargaşa yarattıkları unutulmamalıdır.  

Fiziksel sorunlara baktığımızda hızlı nüfus artışı sebebiyle konut sayısının, teknik altyapı 
hizmetlerinin, ulaşım, okul ve sağlık merkezleri gibi sosyal donatıların yetersiz kalması; hava kirliliği, 
gürültü, trafik ve kalabalığın artması öne çıkmaktadır (Pazarlıoğlu, 2007). Kentlerin bu fiziksel 
yetersizliklerinin yanı sıra, yeni kentlilerin ekonomik olarak kente ayak uyduramaması da işin içine 
girdiğinde, özellikle konut ihtiyacını gidermekte kent merkezlerine inmek bütçelerine uygun olmadığında 
buldukları yöntem gecekondulaşma olarak ortaya çıkmaktadır (Aytaç, 2018). Kentin çeperlerinde oluşan 
ve illegal bir yapılaşma olan gecekondu bölgeleri, Lefebvre’in (2019) içe doğru patlama olarak tanımladığı 
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şekilde, nüfus arttıkça daha da genişlemekte, zincirleme olarak kentsel altyapı daha da yetersiz kalmakta 
ve sonuçta hem estetik, hem ekonomi hem de sağlık açısından oldukça negatif bir tablo çizmektedir 
(Aytaç, 2018).  

Ekonomik sorunlara bakıldığında, kente göçenlerin iş, meslek ve sermayeleri olmadığı için ekonomik 
anlamda da kentin merkeziyle ne konut açısından ne de sosyal açıdan bütünleşememelerinin, 
gecekondulaşma haricinde sosyal düzende de işsizlik, yoksulluk, öfke, suç gibi sorunlara sebep olduğu 
görülmektedir. Kentin sosyo-kültürel olanaklarından yararlanamayan, kent merkezinde yaşayamayan, iyi 
bir iş bulup gelir elde edemeyen yeni kentliler bunlara sahip olan eski kentlilere karşı öfke duymakta, gelir 
elde edebilmek için yasadışı ve marjinal yollara başvurmakta, yaşadıkları kente karşı aidiyet 
oluşturamadıkları için kendi aralarında dayanışmaya, etnik veya dini köken gibi etmenlere dayalı grup 
aidiyetleri oluşturmaktadırlar (Aytaç, 2018). Buna karşılık olarak kentliler de yeni gelenlerin yarattığı bu 
ayrıksılık, yasadışılığın normalleşmesi, örneğin kaçak yapılan gecekonduların çeşitli aflarla legalize 
edilmesi gibi haksızlıklar karşısında öfke duymakta, yasalara uygun yaşayan kentliler olarak azınlıkta 
kalarak marjinalleşmekten rahatsız olmaktadırlar (Aytaç, 2018). “Çevre ile ilgili olumlu duyguların 
geliştirilmesi o çevreye olan bağlılık, uyum ve aidiyet ile yakından ilişkilidir.” (Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 
2016, s.4). Bu kitleler arası çatışmalar ve ayrışmalar sonucunda ortaya çıkan kent dokusunda; birbirine 
karşı öfke duyan, komşuluk ve arkadaşlık gibi bağların yok olmaya yüz tuttuğu, insanların birbirine 
güvenemediği, ilişkilerin soğuk ve gelip geçici bir hal aldığı, kültür çatışmasının çokça hissedildiği bir 
sosyal çözülmeyle karşı karşıya  kalınması ve kaotik bir ortamın oluşması kaçınılmazdır (Aytaç, 2018; 
Şahin, 2008). Sonuç olarak kentlerin nüfus yoğunluğu, fiziksel yetersizlikler, ekonomik dengesizlikler, 
kültürel uyumsuzluklar gibi itici güçleri oluşturan temel sorunları kırsal göç sonrası nüfusun ve buna bağlı 
olarak kentleşmenin giderek artmasıyla daha da önemli hale gelerek kentlerdeki yaşamı zorlaştırmıştır. 
Dolayısıyla, kentlerin çekici faktörleri zamanla itici faktörlere dönüşerek kentlilerin kent merkezlerini 
terk etmelerine ve kentten-kıra göç olgusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Tablo 1) (Aytaç, 2018; 
Harvey, 2002; İslamoğlu vd., 2014; Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 2016; Şahin, 2008). Türkiye’de de, 
kentte oluşan bu itici güçlerin bir sonucu olarak 2000’li yıllardan sonra kentten-kıra doğru bir göç 
hareketi baş göstermeye başlamıştır (Güreşçi, 2010; Yaman ve Güç, 2018).  

Tablo 1 

Kentlerdeki İtici Faktörler 

Fiziksel Psiko-Sosyal Ekonomik 

Çarpık Kentleşme Yabancılaşma Yoksulluk 

Yetersiz Teknik Altyapı Uyumsuzluk İşsizlik 
Yetersiz Sağlık Olanakları Güvensizlik İllegalite 

Yetersiz Ulaşım Olanakları Kültür Çatışması Marjinallik 

Kalabalık Suça Maruz Kalma Korkusu  

Hava Kirliliği Saygı eksikliği  

Gürültü Ait olamama  

Trafik   

 

Lefebvre (2019) kırsal göçün bir sonucu olan gecekondulaşmayı içe doğru patlama olarak tanımlarken, 
her içe doğru patlamanın bir dışa doğru patlama yarattığından bahsetmekte ve bunu kentte varlıklarını 
gösteren yeni kentlilerden rahatsız olan eski kentlilerin kent merkezinden uzaklaşarak bu çalışmada kent 
yakınındaki kırsal alan olarak tanımlanan banliyölere yerleşmeleri, dolayısıyla kentten-kıra göç olarak 
açıklamaktadır. Kentin genişlemesi sürdükçe kent merkezinden kaçan eski kentlilerin oluşturdukları 
banliyöler de merkeze dahil olur, dolayısıyla yeni banliyöler oluşturularak daha da uzağa kaçılır ve kentle 
kırın arasındaki sınırlar silikleşir; bu alanlara Lefebvre kritik alan ismini vermektedir (2019, s. 20). 
Günümüzdeki kentsel yapının giderek genişleyerek kırla birleşmesi, dolayısıyla kritik alanların kentlerin 
bir parçası olduğu söylenebilmektedir (Kabagöz, 2018). 

Bu “dışa doğru patlama” veya “kentten kaçış”ın sadece kentlerin itici gücü sebebiyle olduğunu 
söylemek doğru olmayacaktır. Bir kentten başka bir kente göç etmek yerine kırsala göç etme kararı 
alınmasında kırsalın da bir etkisi olduğu aşikardır. Ekonomik açıdan bakıldığında, nüfusun çoğunluğunun 
kentlere göçmesiyle kırsal alanlarda kişilerin ekonomideki payının arttığı dolayısıyla refah seviyesinin 
yükseldiğinden; bunun yanı sıra devlet teşviklerinin, sosyal donatıların, iletişimin ve ulaşımın artmasıyla 
fiziksel olarak da kırsal bölgelerde gelişmelerin varlığından bahsedilebilir (Güreşçi, 2010). Tüm bu 
gelişmeler kentin iticiliğinin karşısında kırsalın sahip olduğu ve özellikle üretici kesime hitap eden 
ekonomik çekici faktörler olarak tanımlanabilmektedir. Ancak kentte ekonomik olarak doymuş, artık 
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üretime katılmayan; fakat sosyal, kültürel veya psikolojik olarak kendini yeterince doygun hissetmeyen; 
kırsaldaki doğayı, sakinliği, yardımlaşmayı komşulukları vs. özleyen ve özellikle psiko-sosyal açıdan 
kırsalın çekiciliği sayesinde tatil veya dinlenmek için belirli zamanlarda veya sürekli olarak kırsalda 
yaşayan bir kesim de bulunmaktadır (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2007; Güreşçi, 2010). Psiko-sosyal açıdaki 
bu çekici faktörler; doğayla içiçe olma, stresten ve kalabalıktan uzaklaşma, sakinlik ve huzur, temiz hava 
ve organik gıdaya kolayca ulaşarak daha sağlıklı yaşama, kırsal kalkınmanın önemli bir adımı olan kırsal 
turizm sayesinde doğa aktiviteleri yapma olarak özetlenebilmektedir (Tablo 2) (Çeken vd., 2007; Özhancı 
ve Yılmaz, 2017; Tolunay ve Akyol, 2006). 

Tablo 2 

 Kırsalın Çekici Faktörleri 

Fiziksel Psiko-Sosyal Ekonomik 

İletişimin gelişimi Sakinlik Devlet Teşvikleri (Tarım) 

Ulaşımın gelişimi Komşuluk Daha Büyük Araziler (Tarım) 
Sosyal donatı gelişimi Huzur  
Altyapı gelişimi Sağlık  

Doğa   

 

Sonuç olarak insanlar yaşayacakları yeri seçmek için kendi ihtiyaçları ve isteklerini belirlemekte ve 
buna göre seçenekler arasındaki yerleri itici ve çekici faktörlerine göre ölçüp karşılaştırmalar 
yapmaktadırlar. Bu karşılaştırmaları yaparken çevreden duyulan memnuniyet, konut kiraları, yolda geçen 
zaman-maliyet dengesi, çocuk varsa iyi okullara yakın olmak, güvenli bir çevrede olmak, sağlık 
hizmetlerine yakın olmak, doğayla içiçe olmak, sakin bir çevrede yaşamak, kültür-sanat aktivitelerine 
yakın olmak ve bunun gibi fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak 
yaşamak istedikleri hayatı ve yeri seçebilmektedirler (Albayrak ve Salihoğlu, 2018). Tekeli yaşanacak yer 
seçimiyle ilgili August Lösch’ten yaptığı alıntıda dünyada ne zaman var olunacağı seçilemezken nerede var 
olunacağının seçilebildiğinden ve var olunan yerin doğru olarak seçilmesinin başarılı bir hayat için çok 
önemli olduğundan bahsetmektedir (2008). 

Alan Araştırması 

Alan Özellikleri 

Kentten kıra göçü ve sebeplerini araştırmaya yönelik yapılan bu çalışmada, Türkiye’nin 3. büyükşehri 
olan ve İstanbul’dan sonra en çok göç alan İzmir özelinden araştırma yapılması planlanmıştır. İzmir, 
özellikle son yıllarda net göç hızına bakılığında pozitif yönde ve çoğunlukla artan bir profil görülmektedir 
(Grafik 1). İklimsel, kültürel ve siyasal faktörlere bağlı olarak sürekli artan nüfus, büyükşehirlerin temel 
problemleri olan kalabalık, trafik, gürültü, altyapı ve konut yetersizliği, kültür çatışmaları, yeşil alanların 
azalması, suç oranının artması gibi birçok sorunu da kötüleştirmektedir (Pazarlıoğlu, 2007). Ancak 
İzmir’in çevresinde, özellikle kuzeyi ve batısında, merkezde olmasa da kente yakın olup göç alan ve kırsal 
alan özellikler de taşıyan birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşimler, 2012 yılında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş olsalar da, belediye tarafından ayrılarak merkez ve köyleri 
de dahil olmak üzere kırsal alan ilan edilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, 
Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve 
Urla ilçeleri olarak  örneklenebilir (Avcan, 2017). Bu yerleşim yerleri arasında nüfus yoğunluğu fazla olup 
net göç hızı da pozitif yönde olan Urla, çalışma alanı olarak seçilmiştir. 

 

Grafik 1. İzmir’in 2010-2018 Yılları Arası Net Göç Hızı 
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Not. Kaynak: TUİK 

Urla, İzmir’in batısında, merkeze 32 km uzaklıkta, Urla Yarımadası olarak bilinen yarımada üzerinde 
Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Güzelbahçe ile beraber bulunan, 728 km2 yüzölçümüne sahip bir ilçedir 
(T.C. Urla Kaymakamlığı, 2019). Yarımada’daki yerleşimin neolitik döneme dayandığı ve konumu 
sebebiyle birçok halk, kültür ve dine mensup kişilere ve toplumlara tarih boyunca ev sahipliği yapmış olan 
yarı-kırsal ve kırsal alanlardan oluştuğu bilinmektedir (İZKA, 2014). Nitekim, 2012’den beri İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan bir ilçe olan Urla, 18 diğer ilçe ile birlikte kırsal alan 
olarak ilan edilmiştir (Avcan, 2017). İzmir kent merkezinden yarımadaya ulaşım İzmir-Çeşme otobanı 
sayesinde oldukça kolaylaşmış, Urla’nın da bu yolun üzerinde bulunması sebebiyle kent merkeziyle ilişkisi 
güçlenmiştir. Urla, Güzelbahçe ile birlikte kent merkezine en yakın konumdaki yarımada ilçelerindendir. 
Dolayısıyla kent ile ilişkisini kesmeyen ancak kırsal alanda yaşamak isteyenler için oldukça uygun bir 
yerleşim yeri olarak görülebilir. Urla’nın köyde yaşama oranı Yarımada ilçeleri arasında sonlarda 
olmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin de zeytincilik, bağcılık, çiçekçilik gibi faaliyetlerle sürdüğü 15 adet 
köye ve yarı köy olarak tanımlanabilen mahallelere sahiptir (İZKA, 2014). Bu köy ve mahallelerde hem 
sürekli olarak yaşayanlar, hem de ikinici ev olarak dönemsel olarak yaşayanlar bulunmaktadır. Nüfus 
olarak bakıldığında Urla, yarımada nüfusunun %35’ini barındıran ve çoğunlukla emekli ve yaşlı nüfusa 
sahip olan bir yerleşim yeridir. Ancak nüfusunun her geçen yıl arttığı ve giderek daha çok tercih edilen bir 
kırsal yerleşim yeri olduğu nüfus verilerinden açıkça görülebilmektedir (Grafik 2).  

 

Grafik 2. Urla’nın 2010-2018 Yılları Arası Nüfus Değişimi 

Not. Kaynak: TUİK 

Sonuç olarak, İzmir’e çok yakın bir konumda bulunması, kırsal alan olarak belirlenmiş olması, ulaşımın 
kolay olması ve en önemlisi nüfus artışının yoğunluğunun ortaya koyduğu üzere yaşamak için tercih edilir 
bir yerleşim yeri olması, kentten kırsala göçün nedenlerini itici ve çekici faktörler bağlamında ortaya 
koymayı hedefleyen bu çalışmada Urla’nın çalışma alanı olarak seçilmesindeki ana nedenler olarak 
gösterilebilir. 

Yöntem 

Kentten kıra göçü ve sebeplerini araştırmaya yönelik yapılan bu çalışmada, öncelikle kuramsal arka 
planı açıklamak adına derinlemesine bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra alan çalışmasına 
geçilerek Urla’da yaşayan kişilerin kent merkezi ve Urla ile ilgili çevresel algıları ve göç etme nedenleri 
Lee’nin itme-çekme teorisi temel alınarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Alan çalışmasında, araştırma 
konusuna uygun olabileceği düşünülen, kırsal alan olarak tanımlanmış, kent merkezine yakın ve göç alan 
bir yerleşim yeri olan Urla’da amaçlı tipik örnekleme yapılarak; Urla’da en az 1 yıldır yaşayan, kent 
merkezlerinden göç etmiş kişilere ulaşılmış ve kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu 
doğrultusunda anket çalışması yapılmıştır. Anket, önceki bölümde detaylı olarak incelenen kuramsal 
arkaplandan yapılan çıkarımlar doğrultusundaki sorularla şekillenmiştir. Ankette, öncelikle katılımcıların 
kişisel bilgileri sorulduktan sonra Urla’da yaşadıkları süreye, nereden göç ettiklerine ve yaşadıkları konut 
tipine dair sorularla göçleriyle ilgili tmeel bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. Daha sonra kent merkezi 
kullanımları ve sıklıklarıyla ilgili sorular yöneltilerek kente yakınlığın önemi araştırılmıştır. Daha sonra 
Urla ile ilgili olumlu ve olumsuz buldukları yönler sorgulanmış ve hem kent merkezi hem de Urla 
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hakkındaki duyguları incelenerek kentten kıra göçlerinin sebepleri itici ve çekici faktörler bağlamında 
fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal altbaşlıklarında ortaya konmaya çalışılmıştır. Ardından yöneltilen 
memnuniyet ve taşınma niyetiyle ilgili sorularla anket tamamlanmıştır.  Toplanan tüm veriler üzerinde 
frekans analizi yöntemi uygulanarak araştırmanın bulgularına ulaşılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Bulgular 

Örneklem grubuna ait bilgiler. Kentten kıra göçü ve sebeplerini araştırmaya yönelik yapılan bu 
çalışmada, amaçlı tipik örnekleme yöntemiyle Urla’da en az 1 yıldır yaşayan ve kentten göçmüş olan 
kişiler arasından belirlenen 17 kişiden oluşan örneklem grubuyla kapalı uçlu sorulardan oluşan görüşme 
formu doğrultusunda anket çalışması yapılmıştır. Anketler e-posta yoluyla katılımcılara iletilmiştir. 

Demografik bilgiler. Örneklem grubunda, çoğunlukla 56 ve üzeri yaş aralığında bulunan katılımcıların 
varlığı görülmektedir. 20-35 yaş aralığında sadece 3 kişi bulunmakta ve çalışmaktadırlar. 20-35 ve 36-55 
yaş aralığında çalışan birer kişi bulunmakta, 56 ve üzeri yaş grubu ise çoğunlukla emekliler ve 3 
uzaktan/evden çalışan kişiden oluşmaktadır. 

Tablo 3 

Örneklemin Yaş Aralığı Dağılım Oranları 

Yaş Aralığı Frekans Yüzde 

20-35 3 %17.6 

36-55 5 %29.4 

56 ve üzeri 9 %53 

Katılımcıların cinsiyet dağılımına baktığımızda, kadın-erkek oranının hemen hemen eşit olduğu 
görülmektedir, bunun nedeni katılımcıların çoğunun emekli ve evli çiftlerden oluşması olarak görülebilir. 

 

Tablo 4 

 Örneklemin Cinsiyet Dağılım Oranları 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 9 %53 

Erkek 8 %47 

Öğrenim durumuna gelindiğinde, katılımcıların çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu 
görülmektedir. Diğer tüm katılımcılar yüksek lisans ve doktora düzeyindeki kişilerden oluşmaktadır. 
Dolayısıyla örneklem grubunun eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğundan bahsedilebilir. 

 

Tablo 5 

 Örneklemin Öğrenim Durumu Dağılım Oranları 

Öğrenim Durumu Frekans Yüzde 

Üniversite 7 %41.2 

Yüksek Lisans 6 %35.3 

Doktora 4 %23.5 

Katılımcılardan 30 yaşındaki bekâr bir bey ebeveynleriyle, diğer hepsi ise eşleriyle beraber 
yaşamaktadır.  Aynı evde çocuklarıyla yaşayan sadece bir kişi bulunmaktadır, diğerlerinde ise çocuklar 
varsa da ayrı evde ikamet etmektedirler. Çocukların ayrı evde ikamet etmesi katılımcıların çoğunun yaş 
ortalamasının yüksek oluşu ve emekli olarak Urla’ya yerleşmesiyle alakalı görülebilir. 

Tablo 6 

 Örneklemin Kiminle Yaşadığının Dağılım Oranları 
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İkamet Frekans Yüzde 

Ebeveynlerle 1 %6 

Eş ve çocuk 16 %94 

Örneklemin gelir dağılımına bakıldığında, çoğunlukla orta ve üst gelir düzeyine sahip kişilerden 
oluştuğu görülmektedir. Çalışmada, gelir düzeyinin belirlenmesinde hane halkının ev de araç sahipliği 
üzerinden bir derecelendirme yapılmıştır. 1’den fazla ev ve arabaya sahip olanlar üst gelir grubu, 1 ev ve 1 
arabaya sahip olanlar orta gelir grubu olarak belirlenmiştir. Örneklem grubunda ev, araç veya ikisine 
birden sahip olmayan kimseye rastlanmadığından örneklemin çoğunlukla yüksek olmakla beraber orta ve 
yüksek gelir grubundan oluştuğu söylenebilir. 

Tablo 7 

 Örneklemin Gelir Dağılım Oranları 

Gelir Grubu Frekans Yüzde 

Üst gelir grubu 13 %76.5 

Orta gelir grubu 6 %23.5 

Urla’da ne kadar zamandır yaşadıkları sorulduğunda katılımcıların çoğu 1 ile 5 yıl arasında olarak 
cevap vermiş diğerleri ise 5 yıldan fazla süredir burada ikamet ettiklerinden bahsetmiştir. Bu durum 
Urla’nın özellikle son 5 yıldaki nüfus artışındaki hıza uygun bir durum olarak görülebilir. 

Tablo 8 

 Örneklemin Urla İkamet Süresi Dağılım Oranları 

İkamet Süresi Frekans Yüzde 

1-5 yıl 13 %76.5 

5 yıldan fazla 4 %23.5 

Katılımcılara Urla’ya yerleşmeden önce nerede yaşadıkları sorulduğunda istisnasız olarak hepsi farklı 
da olsa kent merkezlerinden bahsetmiştir. Bu durum kentten-kıra göçün araştırıldığı bu çalışmanın 
hedefleri doğrultusunda uygun bir örneklem grubuyla çalışıldığını doğrulamaktadır. 

 

Tablo 9 

 Örneklemin Önceki İkamet Yerleri Dağılım Oranları 

Önceki İkamet Frekans Yüzde 

İzmir 9 %52.9 

Ankara 4 %23.5 

İstanbul 3 %17.6 

Zonguldak 1 %6 

Katılımcıların Urla’da hâlihazırda ve daha önce kent merkezinde oturduğu konut tiplerine bakıldığında 
ise 3 kişi hariç herkesin Urla’ya yerleşince apartman dairesinden müstakil evlere geçiş yaptığı 
görülmektedir.  

Tablo 10 

 Örneklemin Oturduğu Konut Tipi Dağılım Oranları 

Konut Tipi Frekans Yüzde 

Urla Müstakil 17 %100 
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Kent Merkezi Apt. Daire 14 %82.4 

Müstakil 3 %17.6 

Kent merkezi (İzmir) kullanımı. Örneklem grubunun kent merkezini (İzmir) ziyaret sıklığına 
bakıldığında, çoğunluğun haftada 1-2 kere, kent merkezinde çalışan ve her gün gitmek zorunda olan 1 kişi 
hariç diğer katılımcıların ise ayda 1-2 kere kent merkezini ziyaret ettiği görülmektedir.  

Tablo 11 

 Örneklemin Kent Merkezini Ziyaret Sıklığı Dağılım Oranları 

Ziyaret Sıklığı Frekans Yüzde 

Her gün 1 %6 

Haftada 1-2 kere 12 %70.5 

Ayda 1-2 kere 4 %23.5 

Kent merkezini ziyaret etmek için kullanılan ulaşım araçları sorulduğunda tüm katılımcılar özel 
araçlarını kullandıklarını, bazıları da hem özel araç hem toplu taşımadan yararlandıklarını belirtmişlerdir. 
Toplu taşımanın Urla’da var olduğu düşünüldüğünde, özel araç kullanımının yoğunluğunun gelir 
düzeyinin yüksekliğiyle alakalı olduğu düşünülebilir. 

Tablo 12 

 Örneklemin Kullandığı Ulaşım Olanakları Dağılım Oranları 

Ulaşım Frekans Yüzde 

Özel Araç 17 %68 

Toplu Taşıma 8 %32 

Katılımcılara kent merkezini ziyaret etme nedenleri sorulduğunda kültür-sanat faaliyetlerine katılmak, 
alışveriş ve akraba/arkadaş ziyareti öne çıkmaktadır. Bu durum Urla’da sinema olmaması, kent 
merkeziyle olan geçmiş sebebiyle hala burada yaşayanlarla kişisel ilişkilerin sürmesi ve Urla’nın kırsal 
bölge olması sebep olarak görülebilir. Bunun yanısıra, özellikle çalışanların iş yerleri ve resmi kurum 
ilişkileri sebebiyle kent merkezine gitmesi söz konusu olurken özellikle sağlık hizmetleri sebebiyle 
merkeze gidişin azlığı bu konuda Urla’nın yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 13 

 Örneklemin Kent Merkezini Ziyaret Nedeni Dağılım Oranları 

Ziyaret Nedeni Frekans Yüzde 

Kültür-Sanat 11 %10.9 

Alışveriş 10 %17.2 

Akraba/Arkadaş Ziyareti 10 %4.8 

İş/okul  5 %21.9 

Resmi İşler 5 %12.5 

Gezmek 4 %10.9 

Sağlık Hizmetleri 3 %15.6 

Urla’nın itici ve çekici faktörleri. Çalışma alanı olarak seçilen Urla’nın, belirlenen faktörlere göre 
olumlu veya olumsuz bulunduğu yönleri katılımcılara sorulmuştur. Hem fiziksel, hem ekonomik hem de 
psiko-sosyal başlıklarında toplanan bu faktörlere bakıldığında Urla’nın her başlıkta çoğunlukla olumlu 
özelliklere sahip olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.  

Özellikle doğa, yeşil alanlar, iklim, sakinlik, güvenlik ve komşuluk gibi fiziksel ve psiko-sosyal faktörler 
hemen hemen herkes tarafından olumlu bulunmakta ve Urla’nın en güçlü çekici faktörlerini 
oluşturmaktadırlar. İtici faktörlere bakıldığında, en önemli olumsuzluğun ekonomi başlığında, konut 
fiyatları ve kiralarının pahalılığı olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, kırsal bölgede bulunmanın 
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getirdiği kentsel altyapının, toplu taşımanın, alışveriş ve kültür-sanat olanaklarının ve sağlık hizmetlerinin 
yetersiz olduğu da katılımcılar tarafından vurgulanmış ve itici faktörler olarak belirlenmiştir. 

Tablo 14 

 Urla’nın İtici Ve Çekici Faktörleri 

 

 Olumlu 
5 
4 
4 
2 

Yüzde 
1 
1 
1 
1 

Olumsuz 
1 
1 
1 
2 

Yüzde 
1 
1 
1 
1 

F
iz

ik
se

l F
ak

tö
rl

er
 

Doğa 17 %100 - - 

Yeşil Alan 17 %100 - - 

Hava Kalitesi 16 %94.2 1 %5.8 

Yapılaşma Kalitesi 16 %94.2 1 %5.8 

Yapılaşma Oranı 15 %88.2 2 %11.8 

Çevre Temizliği / Bakımı 15 %70.5 2 %11.8 

Trafik 13 %76.5 4 %23.5 

Kentsel Altyapı 12 %70.5 5 %29.5 

Toplu Taşıma 12 %70.5 5 %29.5 

Sağlık Hizmetleri 10 %58.8 7 %41.2 

E
k

o
n

o
m

ik
 

F
ak

tö
rl

er
 

Tarım Faaliyetleri 15 %88.2 2 %11.8 

Ekonomik Geçim Şartları 12 %70.5 5 %29.5 

Konut Fiyatları / Kiraları 3 %17.6 14 %82.4 

P
si

k
o

-S
o

sy
al

 
F

ak
tö

rl
er

 

Çevre Sakinliği 17 %100 - - 

Güvenlik 16 %94.2 1 %5.8 

Komşuluk 16 %94.2 1 %5.8 

Sosyalleşme Olanakları 14 %82.4 3 %17.6 

Kalabalık 13 %76.5 4 %23.5 

Alışveriş Olanakları 12 %70.5 5 %29.5 

Kültür-sanat Faaliyetleri 10 %58.8 7 %41.2 

 

Kent merkezi ve Urla’nın yarattığı algı karşılaştırması. Kent merkezlerinden Urla’ya göç etmiş olan 
katılımcılara kent merkezi ve Urla’nın kendilerinde uyandırdığı hisleri sıfat çiftleri aracılığıyla ve 
derecelendirme yöntemiyle belirtmeleri istenmiştir. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla her iki bölge için 
de aynı sıfatlar ve dereceler kullanılarak aynı soru tekrarlanmıştır. 
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Tablo 15 

 Kent Merkezinin Uyandırdığı Hislerin Frekansları 

 Çok(---) Biraz(-) Hiçbiri(+-) Biraz(+) Çok(+++)  

Bunalmış 10 6  1  Rahat 

Kaygılı 8 5 3 1  Huzurlu 

Güvensiz 5 6 1 5  Güvenli 

Kaotik 10 2 3 2  Düzenli 

Pahalı 7 4 6   Ucuz 

Antisosyal  3 3 3 8 Sosyal 

Sıkılmış 5 4 1 4 3 Eğlenceli 

Hapsolmuş 7 5 3 1 1 Özgür 

Yapay 8 2 4 1  Doğal 

Pis 3 6 5 3  Temiz 

Çirkin 4  4 7 2 Güzel 

Düşmanca 2 4 5 4 2 Dostane 

Yabancı 2 2 1 8 4 Tanıdık 

Saygısız 8 4 3 2  Saygılı 

 

Tablo 16 

 Urla’nın Uyandırdığı Hislerin Frekansları 

 Çok(---) Biraz(-) Hiçbiri(+-) Biraz(+) Çok(+++)  

Bunalmış    2 15 Rahat 

Kaygılı    1 16 Huzurlu 

Güvensiz    5 12 Güvenli 

Kaotik   3 5 9 Düzenli 

Pahalı 1 4 7 4 1 Ucuz 

Antisosyal  3 1 3 10 Sosyal 

Sıkımış  1 3 4 9 Eğlenceli 

Hapsolmuş    4 13 Özgür 

Yapay    2 15 Doğal 

Pis   2 7 8 Temiz 

Çirkin   1 2 14 Güzel 

Düşmanca    3 14 Dostane 

Yabancı  1 4 7 5 Tanıdık 
Saygısız   2 4 11 Saygılı 
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Kent merkezinin katılımcılarda uyandırdığı hislere bakıldığında genellikle dengeli ancak negatif tarafa 
biraz daha eğilimli bir tablo görülmektedir. Özellikle kentin aşırı yoğun yapısının getirdiği bunalmışlık, 
kaotiklik, sıkılmışlık ve insan ilişkilerindeki saygı faktörü olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Sosyal hayat 
açısından bakıldığında tanıdıklık, sosyalleşme, arkadaşlıklar çoğunlukla olumlu olarak görülmektedir. Bu 
durumda kentlerin yarattığı negatif hislerin sosyal hayat açısı yerine çoğunlukla fiziksel özelliklerin 
getirdiği karmaşadan kaynaklandığı söylenebilir. 

Urla’nın katılımcılar üzerindeki duygusal ve psikolojik etkilere baktığımızda ise hemen hemen her 
konuda oldukça olumlu cevaplar alınmış, Urla’nın insan psikolojisi üzerindeki pozitif etkileri 
vurgulanmıştır. Burada dikkati çeken bir konu ise kırsal alanların kentlere göre ekonomik anlamda daha 
uygun ve rahat olduğu kanısının Urla için geçerli olmadığı görülmüş ve Urla’nın yaşamak için tercih 
edilmesinde bir etkisi olmadığının düşünülmesine sebep olmuştur. 

Memnuniyet. Katılımcılara Urla’da yaşamaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda, istisnasız her 
biri “çok memnunum” olarak cevap vermiştir. Aynı şekilde hayatlarının geri kalanını Urla’da geçirmeyi 
isteyip istemediklerine dair soruya da yine her biri “evet, istiyorum” cevabını vermiştir. Memnuniyet ve 
niyeti araştıran bu iki soruya verilen cevapların nedenleri açık uçlu soru olarak sorulduğunda ise Urla’da  
neyi sevdikleri ve kent merkezine veya başka bir yere neden gitmek istemediklerine dair verilen cevaplar 
içerik analizi yöntemiyle gruplanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Urla’nın çekici faktörleri olarak da öne çıkan doğa, sakinlik, komşuluk, rahat yaşam gibi faktörler bu 
konuda da başı çekmekte ve çekici faktörlerin kısa vadeli değil uzun vadede de etkili olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra, Urla’nın konumunun hem kente hem de birçok gezilecek beldeye yakın 
olmasının, tercih edilmesinde oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bir diğer konu ise çoğunlukla kent 
merkezindeki konutların apartman dairelerinden oluşması, Urla’daki az katlı, bahçeli ve müstakil evleri 
daha da çekici kılmaktadır. 

Tablo 17 

 Urla’da Yaşamaktan Duyulan Memnuniyetin Sebeplerinin Dağılım Oranları  

Memnuniyet Nedeni Frekans Yüzde 

Doğa 13 %16.6 

Komşuluk 13 %16.6 

Sakinlik/Huzur 12 %15.4 

Rahat ve Yavaş Yaşamak 10 %12.8 

İklim  7 %8.9 

Müstakil ve bahçeli ev 7 %8.9 

Kent Merkezine Yakınlık 6 %7.8 

Ulaşım/Park Kolaylığı 3 %3.8 

Kaliteli Zaman Geçirmek 3 %3.8 

Eski Değerler (Mahalle 
Olgusu) 

2 %2.7 

Çevredeki Gezilecek Yerler 2 %2.7 

 

Sonuç ve Tartışma 

Geçici veya kalıcı olarak yaşanılan yerin değişmesi olarak tanımlanan göç, sadece fiziksel bir yer 
değiştirme olmanın ötesinde kültürlerin, alışkanlıkların da yer değiştirmesi anlamına gelmektedir (Lee, 
1966; Şahin ve Türkseven Doğrusoy, 2016; Pazarlıoğlu, 2007).  Göçe sebep olan faktörlerin 
belirlenmesinde ise çoğunlukla günümüzde de hala geçerliliğini koruyan bir yöntem olarak Lee’nin (1966) 
itme-çekme teorisi kullanılmaktadır. Bu teoriye göre; bulunulan yerden ayrılmayı istemeye neden olan 
olumsuzluklar itici faktörler (-), göç edilecek yere gitmeyi istemeye sebep olan olumlu taraflar ise çekici 
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faktörler (+) olarak adlandırılmaktadır (Lee, 1966). Bu çalışma kapsamında da, seçilen örneklem 
üzerinden, kentlilerin Urla’ya yerleşme nedenleri itme-çekme teorisi bağlamında aranmış, kentin itici ve 
kırsalın çekici faktörlerini fiziksel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana başlıkta ortaya konmuştur. 

 Çalışma alanı olarak İzmir’in kırsal bölgelerinden olup nüfusu özellikle son yıllarda hızla artan 
Urla seçilmiştir. Örneklem grubuna bakıldığında da, uzun yıllar çeşitli kent merkezlerinde yaşadıktan 
sonra Urla’ya yerleşmiş ve artık zamanlarının çoğunu burada geçiren kişilerden oluştuğu görülmektedir. 
Dolayısıyla alan araştırmasında katılımcıların kentle ve Urla’yla ilgili sahip oldukları duygu ve düşünceler 
irdelenerek, onları kentlerden neyin ittiği ve Urla’da neyin çektiğine dair veriler elde edilmiştir. 

 Urla ile ilgili olumlu ve olumsuz bulunan faktörler incelendiğinde özellikle doğa, yeşil alanlar, 
iklim, sakinlik, güvenlik ve komşuluk gibi fiziksel ve psiko-sosyal faktörlerin olumlu olarak öne çıktığı ve 
Urla’nın çekici faktörlerini oluşturduğu görülmüştür. Ekonomik bir faktör olan konut fiyatları ve 
kiralarının pahalılığı ise Urla’daki en önemli olumsuzluk olarak görülerek, kırsal bölgede bulunmanın 
getirdiği kentsel altyapının, toplu taşımanın, alışveriş ve kültür-sanat olanaklarının ve sağlık hizmetlerinin 
yetersizliğiyle beraber itici faktörleri oluşturmuştur. 

 Kent merkezi ve Urla’nın kişilerde uyandırdığı hislere bakıldığında ise çoğunlukla Urla’nın kent 
merkezine göre daha olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Özellikle kent merkezinin yoğunluğunun 
ve fiziksel karmaşasının getirdiği bunalmışlık, kaotiklik, sıkılmışlık ve insan ilişkilerindeki saygının 
azalması gibi olumsuz duyguların Urla’da yerini rahatlık, huzur, güven, özgürlük, doğallık, dostluk gibi 
olumlu duygulara bıraktığı görülmektedir. 

Urla’da yaşamaktan duyulan memnuniyet ve hayatı burada sürdürme niyetine göre katılımcıların hepsi 
Urla’da olmaktan çok memnun ve burada yaşamaya isteklidir. Bu konuda Urla’nın daha önce bahsedilen 
doğa, sakinlik, huzur, komşuluk vs. gibi çekici güçlerinin yanı sıra müstakil ve bahçeli evlerde yaşayabilme, 
istendiğinde toprakla uğraşabilme olanaklarının da oldukça önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Özetlemek gerekirse, anketler aracılığıyla elde edilen bilgilere göre kent yaşamının yoğunluğu ve 
kaotikliği kentlileri boğmakta, kendilerini sıkılmış, tehlikede ve huzursuz hissetmelerine sebep 
olmaktadır. Buna çözüm arayışına çıkıldığında ise kent merkezlerinin olumlu olarak görülen teknik ve 
sosyal donatılarına ulaşımı kolay olan mesafelerde bulunan ancak kentin kaosundan uzaklaşma imkanı 
tanıyan, doğayla içiçe ve sakin bölgelere göç etmek iyi bir çözüm olarak görülmektedir. İzmir kent 
merkezine yakınlığı ve ulaşımın kolay olmasının yanı sıra kırsal özelliklere de sahip olan,  hem tarım 
olanaklarının bulunduğu hem de bazı kültür-sanat aktivitelerinin ve sosyal mekânların çoğalmasıyla 
kentiler için cazibe merkezine dönüşen Urla bu bağlamda kentten kıra göç için uygunve tercih edilen bir 
yerleşim yeri olarak görülmektedir. Nüfusunun her geçen yıl daha da artması bu durumun en açık 
göstergesidir. Ancak bu konudaki en büyük tehlike geçmişte kentlerin de başına gelen aşırı göç almak ve 
çekici güçlerini kaybederek itici hale gelmek olarak görülebilir. 20. Yüzyılın ortalarında başlayan ve 
gittikçe daha da yoğunlaşan kırsal göçün kentlerin çekici faktörlerinin azalarak itici faktörlerinin 
çoğalmasına sebep olduğu ve sonuçta kentten-kıra göçü tetiklediği unutulmamalıdır. Kentten-kıra göç de 
kontrol edilemez bir hal aldığı takdirde kırsalın kentleşmesi ve kentlerin şu anki durumuyla bir farkı 
kalmaması kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple kentin itici güçlerini oluşturan faktörlerin iyi analiz edilip 
gerekli çözümlerin üretilmesinin çok önemli ve acil bir konu olduğu düşünülmektedir. 
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AKDENİZ BÖLGESİNDE YERLEŞMELERİN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE DAĞILIŞI 

Doç. Dr. Ahmet ATASOY, Uşak Üniversitesi, ahmet.atasoy@usak.edu.tr 

Özet 

Akdeniz Bölgesinde yükselti basamaklarına göre yerleşme dağılışının konu edildiği bu çalışmanın amacı 
yerleşmelerin dağılışından kaynaklanan sorunları ortaya koyarak, buna yönelik tedbirlerin alınmasını 
sağlamaktadır. Kıyıdan başlayıp 4000 m’ye varan yükselti kademlerinin olması bölgenin morfolojik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bölgede 1500-2000 m yükselti basamağından sonra daimi yerleşimlerin 
birden bire ortadan kalması bölgenin doğal ortam koşullarının yansımasıdır. Bu koşullara bağlı olarak 
yerleşmelerin yarısından fazlası 1000 m.nin altındaki yükselti kademlerinde toplanmıştır.  

Çalışmanın amacını ortaya koyabilmek amacıyla yerleşmelerin yer aldığı yükselti kademeleri tespit 
edilmiş olup, buna göre yerleşmeler çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Daha sonra temel altlık harita olarak 
kullanılan, 1/250.000 ölçekli topografya haritaları, Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen veriler 
çalışmanın amacı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu haritalar, Coğrafî bilgi sistemleri teknikleriyle işlenmiş 
ve çalışma haritaları oluşturulmuştur. Çalışma tablolar, şekiller ve haritalar ile desteklenerek, konu 
açıklanmıştır.  

Akdeniz Bölgesinin % 69’ü, 1000 m.den daha alçak arazilerden oluşmaktadır. Bu basamakta yer alan il ve 
ilçe merkezlerinin oranı % 76’si ve köy yerleşmelerinin oranı ise  % 66.7’dir. 1000 m’den daha alçak yükselti 
kademesinin barındırdığı nüfus oranı ise % 78.9’dur. Bu değerlendirmelerden anlaşıldığı gibi Akdeniz 
Bölgesinde nüfus ve yerleşmelerin % 80’nine yakını 1000 m.nin altındaki yükselti kademesinde 
bulunmaktadır.  

Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre düzensiz dağılmış olması doğal ortam özelliklerinin bir 
sonucudur. Yerleşmelerin çoğunlukla 1000 m’den alçak yükseltilerde toplanmış olması, bölgede birçok 
problemin oluşmasına yol açmıştır. Bu sorunlar arasında kıyı ovalarının imara açılmış olması, tarım 
arazilerini atıl duruma düşürmüştür. Bununla birlikte yerleşmelerin taşkın risk sahasına kadar yayılmış 
olması yerleşmeleri etkileyen diğer önemli risklerdir. Yerleşmeleri kıyı kuşağında giderek yoğunlaşması 
Türkiye’nin en önemli turizm bölgesi olan Akdeniz’de turizm vasfının giderek sönükleşmesine yol açmaktadır. 
Bu nedenle sürdürülebilir bir şekilde daha akılcı ve doğru planlamaların derhal hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Tarım arazileri üzerinde yerleşmelerin gelişigüzel yayılması yerleşmelerin çeşitli risklerle 
karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların başında akarsu taşkın risk sahasında birçok yerleşmesinin 
bulunmasıdır. Bilindiği üzere Akdeniz bölgesindeki akarsular genellikle Toros dağlık kuşağında doğarak 
Akdeniz’e boşalmaktadır. Akarsuların aşağı mecrasında arazilerin yanlış kullanımına bağlı olarak her yıl 
Akdeniz bölgesinde taşkın olayları meydana gelmektedir. Diğer taraftan ova tabanlarının giderek 
betonlaşması ve yeraltı sularının daha fazla çekilmesi sonucu yeraltı sularının beslenme ve boşalma 
dengesini de bozmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, yükselti, yerleşme, dağılış, köy, il, ilçe, yayla 

DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS IN THE MEDITERRANEAN REGION ACCORDİNG TO ALTITUDE 
STEPS 

Abstract 

The purpose of this study, which deals with the distribution of settlements in the Mediterranean Region 

according to the altitude steps, is to present the problems due to the distribution of the settlements and 

enable measures to be taken for this problem. Starting from the shore up to 4000 meters of altitude levels are 

due to the morphological characteristics of the region. Sudden disappearance of the permanent settlements 

after the 1500-2000 meters of altitude step is a reflection of the natural environment conditions of the region. 

Depending on these conditions more than half of the settlements gathered at the altitude steps below 1000 

meters. 

In order to realize the purpose of the study the altitude steps of the settlements were identified and the 

settlements were categorized acordingly. Then, the topographic maps with the scale of 1/250.000 used as 
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base maps and the data obtained from General Command of Mapping were organized in accordance with the 

purpose of the study. These maps were discussed with the techniques of Geographical information systems 

and work maps were prepared. The study was supported with tables, figures and maps and the subject was 

explained.  

69 % of the Mediterranean Region consists of lands lower than 1000 meters of altitude. The ratio of 

province and town centers at this step is 76% and the ratio of village settlements is 66.7%. The population 

ratio of the altitude level lower than 1000 meters is 78.9%. As can be understood from these evaluations, 

approximately 80% of the population and settlements in the Mediterranean Region is at the altitude level 

below 1000 meters.  

Dispersed settlements according to altitude steps is a consequences of natural environment 
characteristics. Majority of the settlements below 1000 meters of altitude led to many problems. The fact that 
coastal plains were zoned for housing made the agricultural fields inactive. In addition, the fact that 
settlements were expanded to the flood risk areas is another important risk that influences the settlements. 
Intensive coastal settlements leads the tourism characteristics to become weaker in the Mediterranean 
Region, the most important tourism region of Turkey. For that reason, it is necessary to immediately carry 
out more rationalist and accurate plannings sustainably. The random spread of settlements on agricultural 
lands causes settlements to face various risks. One of these problems is the presence of many settlements in 
the river flood risk area. As it is known, rivers in the Mediterranean region are generally born in the Taurus 
mountain belt and discharged into the Mediterranean Sea. Flooding events occur every year in the 
Mediterranean region due to the misuse of the land in the lower rivers. On the other hand, as a result of 
increasing concrete concretion of the base of the plain and the groundwater being drained further, it disrupts 
the feeding and discharge balance of the groundwater. 

Key Words: Mediterranean, altitude, settlement, distribution, village, province, town, highland 

Giriş 

Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışını etkileyen faktörler doğal ve kültürel olmak üzere 
iki grup halinde toplanmaktadır (Sergün, 1977; Balcı Akova, 2009; Güngör ve Bozyiğit, 2011; Özçağlar, 
2011; Atasoy ve Özşahin, 2013; Avcı, 2017). Genellikle ılıman iklim bölgeleri, gür su kaynakları ve verimli 
tarım arazileri yerleşmelerin en çok yoğunlaştığı alanları oluşturmaktadır. Bu nedenle doğal koşullar 
yerleşme dağılışını en çok çok etkileyen faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Geray, 1975; Türkan, 2016).  

Genellikle dağlık ve plato gibi morfolojik ünitelerden meydana gelen Türkiye’de (Tanoğlu, 1947) 
ortalama yükselti 1141 m (Elibüyük ve Yılmaz, 2010)’dir. Türkiye’nin 109.321 km2’sini oluşturan Akdeniz 
Bölgesinin ortalama yükseltisi 1032 m. olup, Türkiye ortalamasına göre yaklaşık 110 m. daha alçaktır 
(Tablo 1; Şekil 1, 2).  Toros dağlık kuşağında yer alan Akdeniz bölgesinin genellikle dağlık ve engebeli 
arazilerden oluşması bölgede düzensiz yerleşme şekillerinin ortaya çakmasına yol açmıştır. 

Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışı, ekonomik faaliyetler, iklim, bitki örtüsü kısa mesafede görülen 
bütün tezatların asıl kaynağını yükselti farklılıkları oluşturmaktadır (Tanoğlu, 1947). Yükseltisi 0-1000 m. 
arasında olan arazi bölgenin % 42’nin oluştururken, yükseltisi 1000 m’nin üzerinde olan arazi ise %58’ni 
oluşturmaktadır. Bölge arazisinin genellikle yüksek istifa kuşaklarından meydana gelmesi yerleşmelerin 
çoğunlukla 1000 m’den daha alçak kesimlerde toplanmasına yol açmıştır (Tablo 1; Şekil 1, 2).     

Tablo 1 

 Türkiye ve Akdeniz Bölgesinin Yükselti Basamaklarının Kapladığı Alanlar  

Yükselti  
Basamakları 

0-500 501-1000 1000-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3694 
 Toplam ve 
%’si 

Türkiye 137165 189249 228505 131445 80337 2771 769472 

Türkiye %’si 17.83 24.59 29.70 17.08 10.44 0.36 100 
Akdeniz 27287 22392 34951 18658 4765 1268 109321 

Akdeniz %'si 24.96 20.48 31.97 17.07 4.36 1.16 100.00 

Akdeniz'in  
Türkiye'deki 
payı 

19.89 11.83 15.30 14.19 5.93 45.76 18.82 



 

851 
 

 

 

Şekil 1: Akdeniz Bölgesinin yükselti basamaklarının Türkiye ile karşılaştırılması  

 

Şekil 2: Akdeniz Bölgesi’nin Fiziki haritası  

MTA tarafından yayınlanan 1/250.000 ölçekli jeoloji paftaları üzerinde yapılan değerlendirmelere göre 
Akdeniz Bölgesinde başta Mezozoik ve Senozoik olmak üzere hemen hemen her yaş aralığında gelişmiş 
formasyon tabakalar bulunmaktadır. Ancak yapılan litolojik değerlendirmelere göre sedimenter 
kayaçların bölgede çok geniş yer kapladığı sonucuna varılmıştır. Dağ ve plato gibi morfolojik birimler 
çoğunlukla kimyasal kayaçlar (kalker, dolomit, çört, jips, traverten vb.) oluştururken, ovalar ise geniş 
katmanlar halinde fiziksel kayaçlar (alüvyon, kongloera, kumtaşı, kiltaşı, miltaşı, marn, şeyl, kaliş, yamaç 
molozu vb.) geniş yer kaplamaktadır.   

Akdeniz’in, diğer bölgelere göre daha fazla yağış alması ve bölgede ortalama sıcaklığın daha yüksek 
olması, yağış miktarının yarıdan fazlasının kış mevsiminde toplanmış olması, yaz kuraklığının baskın 
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olması, sıcaklık farklarının çok az olması ve yaz kuraklığının belirgin olması gibi sebeplerden dolayı 
bölgede Subptropikal Akdeniz iklim tipinin görüldüğünü açıklamaktadır (Arınç, 2011). Bölgede ortalama 
sıcaklık 4-20 0C arasında değişmektedir. Yükseltisi 1000 m’nin altındaki yerlerde ortalama sıcaklık 16-20 
0C arasında, 1000-1500 m’ler arasında yer alan dağların güneye bakan yamaçları üzerinde ortalama 
sıcaklık 12-16 0C, 1500 m’den daha yüksek kesimlerde ise yıllık ortalama sıcaklık genellikle 4-12 0C 
arasında gerçekleşmekledir.  

Akdeniz Bölgesi, Türkiye ortalaması olan 626.2 mm.den daha fazla yağış değerlerine sahiptir (Arınç, 
2011). Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun yıllar ortalamasına göre Akdeniz Bölgesi 750 mm dolayında 
yağış almaktadır. Kıyı kuşağında yer alan dağların batıya dönük yamaçları 1000-1400 mm aralığında yağış 
alırken, dağların gerisinde kalan dulda yamaçlarda ise azalarak 600 mm.nin altına düşmektedir.     

Akdeniz bölgesinde Toros dağlarının güneye bakan kesimlerin bitki örtüsünü Akdeniz elementi 
bitkiler; bu dağların iç kesimlerinde ise çoğunlukla İran-Turan elementi bitkileri çoğunluktadır. Akdeniz’in 
doğal klimaksını oluşturan Kızılçam ormanları Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarında 1000-1200 m 
ve iç kısımlara kadar sokulan geniş olukların 1000 m'ye kadar olan sahalarında yer almaktadır.  Genel 
olarak 1000 m'den sonra başlayan iğne yapraklı (karacam, sedir, göknar) geniş yapraklı (meşe) ormanlar 
2000-2200 m’ye kadar çıkmaktadır  (Atalay, 1994). Arazi kullanımı haritaları üzerinde yapılan 
değerlendirmelere göre 0-500 m.ler arasında kalan yükseltilerde tahribatlara bağlı olarak genellikle 
fundalık veya makiliklerin çok geniş yer kapladığı tespit edilmiştir. Toros dağlarının 750-2000 m.ler 
arasında yer alan ormanlar kesintisiz orman kuşağı olmayıp, çok parçalı bir yapı sergilemektedir.    

Toprak-Su Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı toprak verileri üzerinde yapılan değerlendirmelere göre 
Akdeniz Bölgesinde fluvisol, gleysol, lithosol, histosol, acrisol, rendzinas, nitosol, vertisol, kastanozem, 
andosol, chernozem olmakla birlikte bölge arazisinin % 60’ında cambisol toprakları gelişmiştir. Çok geniş 
yayılım alanı bulunan cambisol toprakları genellikle ormanlık sahasında görülmektedir. Yarı nemli 
sahalardaki kahverengi cambisollerin profillerinde kireç birikimi ve sodyum sülfat birikimi 
bulunmaktadır (Mater, 1998).  Ana materyal üzerinde gelişen bu topraklar ormanlarla kaplı eğimli 
sahalarda gelişen AC horizonlu topraklardır. Sahada aşınmanın gelişmesi B horizonunun gelişmesini 
engellemektedir. Özellikle orman örtüsünün tahrip edilmesiyle toprağın aşınmasıyla ana materyal yüzeye 
çıkarak VII. sınıf arazilere dönüşmektedir (Atalay, 2006). Bu nedenle Toros dağlık kuşağında yer alan 
cambisol topraklarının verim değerleri genellikle düşük olmaktadır.      

Akdeniz bölgesinde geniş alanlar kaplayan bir diğer toprak türü fluvisol topraklardır. Bu tür topraklar 
genellikle deltalar, genç alüvyal dolgular üzerinde gelişen topraklardır (Mater, 1998). Akarsuların 
biriktirmesi sonucu oluşan alüvyal topraklar akarsuların denize boşaldığı delta veya nehir taşkın ve  
biriktirme yaptığı alanlarda yer almaktadır. Akdeniz Bölgesinde kireçtaşlarından oluşan yamaç depoları 
çoğu zaman kırmızı renkli olabilmektedir (Atalay, 2006). Bölgede 0-500 m. yükselti basamağında yer alan 
bu topraklar I. sınıf tarım arazisi olup, verim değeri çok yüksektir. Ova tabanında yer alan bu toprakların 
düz hatlar oluşturması ve yeraltı su kaynağının zengin olması yerleşmeleri etkilemektedir.  

Yeryüzü şekillerinin meydana gelmesinde akarsular önemli bir etkiye sahiptir. Topografya üzerinde 
akarsuların şekillendirici etkisi daima birinci sırada gelmektedir. Akarsu vadileri çözülme sayesinde 
aşınmaya ve taşınmaya hazırlanmış ve kütle hareketleri ile vadi yamaçlarına sürüklenen enkazın 
taşınmasını sağlayarak topografya üzerinde belirgin pürüzlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Erinç, 
1996).  Akdeniz bölgesi Akçay, Aksu, Alakır Çayı, Antalya-Kaş arası dereler, Asi nehri, Ceyhan nehri, 
Dalaman çayı, Eşen çayı, Göksü, İskenderun körfezi çevresi, Mersin körfezi çevresi, Seyhan, Tarsus, Taşeli 
platosu güney yamaçları akarsu havzalarına ayrılmaktadır. Bu akarsu havzaları içinde en geniş alanı, bölge 
sınırlarını aşarak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi sularını da toplayan ve Türkiye’nin % 7.12’lik bir 
dilimi oluşturan Ceyhan, Seyhan ve Göksu nehir havzalarıdır. Yukarı mecrasını Toros Dağlarının yüksek 
kesimleri olan bu akarsuların akış hızı eğimin etkisiyle genellikle fazladır. Sediment türü kayaçların 
yoğunlukta olduğu bölgede akarsuların aşındırma faaliyetleri yoğun olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle 
akarsuların yukarı mecrası çoğunlukla engebeli topografyalardan meydana gelmektedir. Dağlık alanlardan 
akarsular vasıtasıyla sürüklenen sedimetler, eğim değerlerinin azaldığı yerler olan delta bölgelerinde ise 
biriktirerek kalın depoların meydana gelmesini sağlamaktadır. Akarsu topografyasına bağlı olarak Toros 
dağlık kuşağı yerleşme açısından elverişsiz koşullar gösterirken, dağların eteklerinde gelişen delta ovaları 
ve dağ eteği ovaları ise elverişli koşullar göstermektedir.     

Yukarıda izah edilen doğal koşulların Toros Dağlık kuşağında genellikle olumsuz olması nedeniyle 
yerleşmelerin seyrekleşmesine ve başta deltalar olmak üzere ova tabanları üzerinde ise koşulların kolay 
olması nedeniyle yerleşmelerin sıklaşmasına neden olmaktadır.   
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1. Yöntem 

Bu çalışma Akdeniz bölgesinde yer alan il, ilçe, köy ve yaylalardan oluşan 4156 yerleşmenin yükselti 
kademesini ortaya koymak ve bu dağılıştan kaynaklanan sorunları irdelemek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmada kullanılan haritalar, Harita Genel Komutanlığından temin (Mustafa Kemal Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi, 2014) edilen 9 katmanlı 1/250.000 ölçekli topografya paftalarının birleştirilmesi ve 
amaca uygun işlenmesiyle üretilmiştir. Çalışmanın amacına yönelik olarak oluşturulan haritalar Uşak 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistem laboratuvarında bulunan ArcMap yazılımları 
vasıtasıyla işlenmiştir. Bu şekilde saha ile ilgili fiziki ve yerleşme haritaları üretilmiştir.   

Yükseltiye göre yerleşim birimlerinin sınıflandırılması için Akdeniz bölgesinin dem verisi kullanıma 
hazır hale getirilmiştir. Dem haritası kendi içinde bir takım sınıflara ayrılmıştır. Bölgenin yükseltisi 500 m. 
aralıklarla 6 gruba ayrılmıştır. Bu işlemin ardından yükselti gruplarının oluşturduğu piksel değerlerini 
azaltmak amacıyla yeniden sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur.  Böylece Akdeniz’in poligon haritası elde 
edilmiştir. Oluşan poligon haritası da artan renklere göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra il, ilçe, köy ve 
yayla yerleşmelerinin nokta verisi sorgulamaya hazır hale getirilmiştir. Tablosal sorgulamalar yardımıyla 
oluşturulan yükselti basamakları seçilerek, yerleşmelerin bulunduğu yükselti kademesi belirlenmiştir. 
Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı ortaya konulduktan sonra amaca uygun şekiller ve 
haritalar oluşturulmuştur.  

2. Bulgular 

Araştırma kapsamında yapılan çalışmalara göre Akdeniz bölgesinde yükselti kademesi ile yerleşme 
sayıları arasında düzensiz bir ilişki söz konusudur (Tablo 2). Bölgede yerleşme sayısı açısında en sık 
yükselti kademesini 0-500 m.ler arası yükselti kademesi oluşturmaktadır. Bu durum sahanın topografik 
özellikleri ile iklim özelliklerinden ileri gelmektedir. 501-1000 m. yükselti kademesinin yerleşme sayısı, 
1001-1500 m. yükselti kademesine göre daha az bir sıklığa sahiptir. Bu da 501-1000 m.ler arasında yer 
alan arazinin çoğunlukla yamaçlardan oluşması ve 1001-1500 m.ler arasındaki arazilerin ise platoların 
oluşması etkili olmaktadır.  

Tablo 2 

 Akdeniz Bölgesinde Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı 

Yükselti basamakları (m) İller İlçeler Köyler Yaylalar Toplam 

0-500 5 43 1473 2 1523 

501-1000 2 26 949 20 997 

1001-1500 1 37 1074 151 1263 

1501-2000 0 4 135 198 337 

2001-2500 0 0 0 34 34 

2501-3694 0 0 0 2 2 

Toplam 8 110 3631 407 4156 

 

Akdeniz bölgesinde 8 tane şehir merkezi bulunmaktadır. Bunların % 63’ü 0-500 m, %25’i 501-1000 m. 
yükselti basamağında ve %13’ü ise 1000-1500 m yükselti kademesinde yer almaktadır. Güney bölgemizde 
yükseltisi 1500 m’nin üzerinde olan herhangi bir şehir bulunmamaktadır. Bölgede yer alan 110 ilçe 
merkezinin % 39’u 0-500 m. yükselti basamağı, %24’ü 501-1000 m; %34’ü 1001-1500 m. ve %’ü de 1500-
2000 m.ler arası yükselti kademesinde toplanmıştır. Akdeniz’de köy karakterinde olan 3631 yerleşme 
birimi bulunmaktadır. Bunların  % 41’i 0-500 m.ler arası, %26’sı 501-1000 m. arası, %30’u 1001-1500 
m.ler arası ve %4’ü de 1501-2000 m.ler arasında yer almaktadır (Tablo 2, Şekil 3,4). Sahadaki yaylaların 
% 0.5’i 0-500 m.ler arasında, % 4.9’u 501-1000 m.ler arası, %37.1’i 1001-1500 m.ler arası, %48.6’ı 1501-
2000 m.lerarası, %8.4’ü 2001-2500 m.ler arası ve %0.5’i de 2501-3694 m.ler arasında yer almaktadır 
(Tablo 2, Şekil 3,4).  

Akdeniz bölgesinin il merkezleri 0-1500 m.ler arasında; ilçe ve köy merkezleri 0-2000 m.ler arasına ve 
yayla yerleşmeleri ise 0-3631 m.ler arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu dağılışın ortaya çakmasında 
yerleşme türü etkili olmuştur.    
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Şekil 3: Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Seyri 

 

 

Şekil 4: Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı  
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3. Sonuç ve Tartışma 

Yükselti kademesine göre yerleşme dağılışını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada 1000 
m.den daha alçak kesimlerin çok sık olduğu ve 1000 m.den daha yüksek kesimlerin çok seyrek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Özellikle 1000 m.nin altında doğal ortam koşullarının yerleşmeye elverişli olması ve 
1000 m.nin üstünde ise koşulların elverişiz olması böyle bir dağılışın ortaya çıkmasına yol açmıştır.   

Akdeniz bölgesinde bulunan 66 ovanın bölge arazisi üzerinde %13 (14229,4 km2)’lük dilim 
oluşturmaktadır. Tamamına yakını 1000 m.nin bulunan ova tabanları I. sınıf tarım arazilerinden 
oluşmaktadır. Sulu tarım imkânları yanında elverişli iklim koşulları sayesinde ovaların çok çeşitli tarımsal 
potansiyeli mevcuttur. Ancak bölgedeki yerleşmelerin yarıdan fazlasının ova tabanı üzerinde yayılmış 
olması yerleşmeler ve tarımsal faaliyetler açısından önemli sorunlara yol açmaktadır. Ova tabanlarında 
yerleşmelerin giderek genişlemesi bölgenin en önemli potansiyeli olan tarım topraklarının atıl duruma 
düşlemesine yol açmaktadır.  

Tarım arazileri üzerinde yerleşmelerin gelişigüzel yayılması yerleşmelerin çeşitli risklerle 
karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların başında akarsu taşkın risk sahasında birçok yerleşmesinin 
bulunmasıdır. Bilindiği üzere Akdeniz bölgesindeki akarsular genellikle Toros dağlık kuşağında doğarak 
Akdeniz’e boşalmaktadır. Akarsuların aşağı mecrasında arazilerin yanlış kullanımına bağlı olarak her yıl 
Akdeniz bölgesinde taşkın olayları meydana gelmektedir. Diğer taraftan ova tabanlarının giderek 
betonlaşması ve yeraltı sularının daha fazla çekilmesi sonucu yeraltı sularının beslenme ve boşalma 
dengesini de bozmaktadır.  

Depremsellik açısından ova tabanları yerleşmeye pek elverişli olmadığı bilinmektedir. Türkiye deprem 
risk haritası üzerinde yapılan değerlendirmelere göre başta Antakya-Kahramanmaraş oluğu olmak üzere 
Burdur ve Isparta yöreleri birinci derece deprem bölgelerinde yer almaktadır. Belirtilen alanların yakın 
çevrelerinde yer alan diri faylarından boşalan enerjinin harekete geçmesiyle sediment dolgularından 
oluşan ova tabanları üzerindeki depremin yıkıcı etkisi genellikle şiddetli olmaktadır.  

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bölgedeki yerleşme dağılışı bir plan dahilinde arazi kullanım 
ilkeleri ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN COĞRAFİ FAKTÖRLER VE YANLIŞ YER 
SEÇİMLERİNDE RİSK ANALİZİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÇELİK, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, selahattincelik@kilis.edu.tr 

  
Özet 

İnsanın doğa ile olan etkileşimi var oluşu ile başlar. Dünya üzerindeki faaliyetleri içerisinde dikkat çeken 
oluşumlardan biri de oluşturduğu kültürel değerlerdir. İnsan eseri olan bu değerler insanın dünya üzerinde 
yaşamasına elverişsiz kutup, çöl ve çok yüksek bölgeleri gibi bazı istisna yerler hariç yeryüzünün her 
tarafında görülebilir. Köyler, kasabalar, şehirler, sanayi kuruluşları, ziraat alanları, yollar, meskenler bu 
kültürel yapıların başlıcalarıdır.  

 Pliosenden başlayıp günümüze kadar insanoğlunun doğada yaptığı değişiklikler hiçbir zaman son 
bulmamış, gün geçtikçe daha da hızlanmış, insanın doğaya daha fazla hâkim olduğu son 2-3 asırda doğal 
dengenin bozulmasına sebep olacak seviyeye ulaşmıştır. Son zamanlarda bakir kalan birçok yer daha iskâna 
ve işletmelere açılmış, buralara kurulan yeni yerleşmeler ve çevrelerinde oluşturulan işletmelerden dolayı 
doğal yaşam alanları iyice daralmıştır.  

 İnsanların doğal ortamı değiştirmenin sebeplerinin başında yiyecek, içecek ve giyecek temini, 
korunma, barınma ve konforlu yaşama ihtiyaçlarının giderilmesi amacı yatmaktadır. İnsanın dış 
tehlikelerden korunmak ve dinlenmek için oluşturduğu sığınaklar meskenlerdir. Basit bir ev ve 
eklentilerinden modern gökdelenlere kadar meskenler sürekli bir gelişme göstermişlerdir. Meskenler 
etraflarındaki işletmelerle beraber yerleşim yerlerini oluştururlar. 

Doğada insanın çeşitli faaliyetlerini araştıran Beşeri Coğrafyanın önemli dallarında biri de Yerleşme 
Coğrafyasıdır. Yerleşme Coğrafyasının ana konularını teşkil eden yerleşim yerlerinin seçilmesinde çeşitli 
doğal, beşeri ve ekonomik faktörler doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkili olmaktadır. Sürekli olarak 
yerleşmeler sahne olan Anadolu, yeryüzündeki hiçbir bölgeyle kıyaslanamayacak kadar eski ve zengin bir 
geçmişin mirasına sahiptir.   

Türkiye, farklı yer şekilleri, iklim, hidrografik yapı, toprak, bitki örtüsü ve ekonomik faaliyetlerin 
görüldüğü, bu farklılıkların kısa mesafelerde bile bariz bir şekilde görüldüğü bir coğrafyadır. Farklı coğrafi 
bölgelerin şartlarına uymuş bir hayat tarzı ve bu tarzın şekillendirdiği çok çeşitli yerleşme üniteleri vardır. 
Çeşitli sebeplerden dolayı daha önce terk edilmiş yerleşmelere, sonradan daha başka gruplar gelerek yeni 
yerleşmeler oluşturmuşlardır. Böylece aynı coğrafi mekân üzerinde kat kat birbirinden farklı yerleşme 
zonları oluşmuştur. 

Yerleşme konusu, oldukça hareketli ve karışık olay ve olgulardan bahseder. Türkiye Yerleşme 
Coğrafyasında yerleşmelerin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evrelerde etkilendiği faktörlerle ilgili 
olarak yeterli kaynak bulunmamaktadır. Çalışmamızda bu alandaki eksikliklere bir katkıda bulunmak, 
yerleşmelerin yanlış yer seçimi sonucu oluşan ciddi ekonomik kayıplara ve muhtemel doğal afetlerde 
karşısında olabilecek kayıplara dikkat çekmek hedeflenmiştir. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi 
amacıyla literatür taraması tekniği ile daha önce yerleşme üzerinde etkili saptanan faktörler tespit 
edilmiştir. Ardından tespit edilen bu faktörlerin yanlış olarak tercih edildiği yerleşmeler durum çalışması 
deseninde incelenmiştir. İnceleme esnasında gözlem ve saha çalışması teknikleriyle bulgular elde edilmiş, 
konuya değişik yerlerde konumlanan yerleşmelerin fotoğraflarıyla görsellik kazandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnsan, mekân, yerleşme, doğal afetler, risk. 

GEOGRAPHIC FACTORS EFFECTING THE LOCATION OF THE SETTLEMENTS AND RISK ANALYSIS IN 
WRONG LOCATION SELECTION 

Abstract 
Human interaction with nature begins with its existence. One of the noteworthy formations in the world is 

its cultural values. These values, which are man-made, can be seen all over the world, except for some 
exceptions, such as the polar, desert and very high regions that are unfit for human survival. Villages, towns, 
cities, industrial organizations, agricultural areas, roads, dwellings are the main cultural structures. 
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From the pliocene to the present day, the changes made by mankind in nature have never ceased, they 
have accelerated day by day and reached the level that will cause the deterioration of the natural balance in 
the last 2-3 centuries when the human being dominates the nature more. Recently, many untouched places 
have been opened to housing and businesses, and natural habitats have been narrowed due to the new 
settlements established in these areas and the businesses established around them. 

The main reason for changing the natural environment is the supply of food, beverages and clothing, 
protection, shelter and the need for comfortable living. Shelters created by human beings to protect and rest 
from external dangers are dwellings. From a simple house and add-ons to modern skyscrapers, dwellings 
have evolved continuously. The dwellings form the settlements with the businesses around them.  

One of the important branches of Human Geography, which investigates various activities of human in 
nature, is Settlement Geography. Various natural, human and economic factors are directly and indirectly 
effective in the selection of settlements that constitute the main subjects of the settlement geography. 
Constantly settled, Anatolia has a legacy of rich and ancient past that cannot be compared to any other 
region on earth. In order to achieve these aims, firstly previously determined factors, that have impacts on 
settlement, have been analysed in the literature.  Then, the wrong settlement locations that those factors 
claim have been examined in some case study patterns. During the examination, findings have also been 
obtained through observations and fieldwork; and the study has been enriched with some visual materials 
from different settlements located in different places 

Turkey, different landforms, climate, hydrographic structure, soil, vegetation and economic activity can 
be seen, even at a short distance of this difference is clearly seen in the region. There is a life style that 
complies with the conditions of different geographical regions and a wide variety of settlement units shaped 
by this style. For various reasons, previously abandoned settlements, later, other groups came to create new 
settlements. Thus, several different settlement zones have been formed on the same geographical location. 

The subject of the settlement speaks of very active and mixed events and phenomena. Settlement 
Geography in Turkey in the past up to the present the phases of the settlement do not have sufficient 
resources regarding factors that impressed. In our study, it is aimed to contribute to the deficiencies in this 
area and to draw attention to the serious economic losses caused by the wrong location of settlements and 
possible losses in the event of natural disasters. In order to achieve these aims, firstly previously determined 
factors, that have impacts on settlement, have been analysed in the literature.  Then, the wrong settlement 
locations that those factors claim have been examined in some case study patterns. During the examination, 
findings have also been obtained through observations and fieldwork; and the study has been enriched with 
some visual materials from different settlements located in different places  

Keywords: Human, Space, Settlement, Natural Disasters, Risk. 

Giriş 
Yerleşmelerin çeşitli yönleriyle incelenmesi, Yerleşme Coğrafyası kapsamında ele alınmaktadır. 

Yerleşme, barınak ya da belirli bir faaliyeti sürdürmek amacıyla bir saha üzerinde inşa edilmiş bir veya 
birden fazla sayıda konuttan oluşan ünitelerdir. “İnsanlar dünya üzerindeki yaşama alanlarını insanlık 
tarihinin başlangıcından bu yana sosyal, ekonomik ve fizyolojik ihtiyaçları doğrultusunda seçmişlerdir. 
Yerleşmenin ana unsuru olan konutların ise sadece evlerden ibaret olmadığı, içinde barınılan ve 
çevresinde çeşitli faaliyetlerin sürdürüldüğü her türlü yapı olduğunun bilinmesi gerekir” (Başıbüyük, 
2012, s. 217). Yerleşme Coğrafyası, “insanların yeryüzündeki yerleşim faaliyetlerini, yaşadıkları yerleşim 
alanlarının ve bu alanlar üzerinde inşa ettikleri yerleşmelerin özelliklerini coğrafyanın temel ilkeleri 
doğrultusunda araştırıp, inceleyen ve sonuçlarını bir sentez halinde ortaya koyan Sosyal (Beşeri) Coğrafya 
dalı” (Özçağlar, 2006, s. 74) olarak tanımlanmaktadır. “Yerleşme Coğrafyasının konularını teşkil eden 
yerleşmeler, tüm Beşeri Coğrafyanın en merkezi kısmını oluştururlar” (Tümertekin ve Özgüç, 2014, s. 
361). 

İnsan, dünyaya gelmesiyle her şeyden önce barınacağı bir yer bulma ve kendine bir mesken inşa etme 
gayretine girmiştir. “Paleolitik dönemde mağaralarda yaşayan insanlar, Neolitik dönemde yerleşmeye 
geçerek küçük köy tipi yerleşmeler kurmuşlardır; günümüze doğru olan süreçte küçük kentlerden büyük 
kentlere, metropol ve megapollere varıncaya kadar yerleşmeler kurmuşlar ve birkaç bin kişinin yaşadığı 
siteler inşa etmişlerdir” (Atalay, 2011, s. 43). “İnsanın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen barınma 
ihtiyacına yönelik olarak yapılan konutların oluşturduğu yerleşmeler, yeryüzünde insan faaliyetlerinin 
dayanak noktaları, bu faaliyetlerin en karakteristik, en göze çarpan olayları” (Tanoğlu, 1969, s. 212) olarak 
nitelendirilmektedirler.  
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Gerek Türkiye ve gerekse dünya genelinde Yerleşme Coğrafyası ile ilgili bilimsel çalışmalar oldukça 
sınırlıdır. “Bu olumsuzluğun temel sebepleri olarak; Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ile ilgili çalışmaların çok 
zor oluşu ile beraber bu alanda araştırma yapabilecek nitelikli eleman sayısının azlığı gösterilmektedir. 
Türkiye toprakları üzerinde cereyan eden sayısız beşeri olaylar ve coğrafi sorunlar, araştırmacıları içinden 
çıkılması zor ve karışık çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır” (Tuçdilek, 1967, s. 13). 

İnsanlık tarihinin en eski yerleşmelerinin yer aldığı geniş Türkiye toprakları, oldukça farklı doğal, 
beşeri ve ekonomik özelliklere ve bu özelliklerin şartlarına uyan bir yaşam tarzının sürdüğü farklı 
bölgelere sahiptir. Yapılan araştırmalarda “Anadolu’da günümüzden 200-250 bin yıl kadar öncesinden 
beri insanların yaşadığı tahmin edilmektedir. Anadolu’daki tarih öncesi yerleşmeler, tarihi gelişme 
perspektifine uygun olarak başlangıçta göçebe olan insanların, kaya sığınaklarını konut olarak 
kullanmalarıyla başlar. Bunları ören yerleşmeleri, höyük yerleşmeleri ve nihayet çağdaş yerleşmeler 
izlemiştir” (Doğanay, 1997, s. 233). 

İnsanların yeryüzünde yerleşebileceği alanlar “ökümen sahalar” olarak adlandırılmaktadır. Gün 
geçtikçe dünya üzerinde insanların yerleştiği alanlar artmakta, yaşamayı güçleştiren doğal şartların 
bulunduğu yerler azalmaktadır. Doğal şartların insan faaliyetlerine engel teşkil etmediği, bir başka 
deyimle beşeri ve ekonomik faaliyetlerin uygun olduğu alanlarda yerleşme alanlarının yoğunluğu 
artmaktadır.  

“Anadolu, Yerleşme Coğrafyası ve yerleşme tarihi bakımından, dünya üzerinde yer alan hemen hiçbir 
bölge ile karşılaştırılamayacak kadar zengin bir maziye ve o mazinin mirasına sahip bir memlekettir” 
(Kökten, 1995, s. 73). Anadolu’da yerleşmenin tarihi, çok eskilere dayanır. “Paleolitik döneme ait yerleşme 
izlerine Anadolu’nun birçok yerinde rastlanmış olup bu dönem insanlarının avcılık ve toplayıcılık 
faaliyetleriyle hayatlarını sürdürdükleri belirtilmektedir” (Atalay, 2011, s. 235).  İlk yerleşik toplumlardan 
günümüze kadar hem kırsal alanlarda hem de şehirlerde sayısız nüfus hareketleri, sosyal, kültürel ve 
ekonomik faaliyetler meydana gelmiştir. Her bir hareketin sununda da beşeri etkileşimlerde, mekânlarda,  
sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu olaylar ve 
hareketler yerleşme düzeni üzerinde derin izler bırakmıştır. 

Oldukça hareketli Anadolu coğrafyasında en çok etkilenen, değişerek zarar gören unsurlar, yerleşik 
olarak yaşayan kırsal alan ve topluluklar olmuştur. Bir türlü son bulmayan terör, isyan, karışıklık, savaş ve 
göçler nüfus ve yerleşmeleri derinden sarsmış, bu hareketlerden etkilenen insanlar can ve mal 
güvenliklerini sağlamak için sıkça yer değiştirmişlerdir. Böylece uzun bir zamanın tecrübe ve birikimi 
sonucu oluşmuş yerleşmeler ya tamamen ortadan kalkmış ya da yer değiştirmişlerdir. Bazı bölgeler doğal 
ve kültürel yapıları bakımından önemli değişikliklere uğramasına rağmen temel özelliklerini koruyup 
ayakta kalarak günümüze kadar ulaşmış, bazı bölgeler ise eski canlılığını tamamen kaybederek 
sönükleşmiş ve tam bir gerileme dönemi yaşamıştır. Bazen terkedilmiş alanlara yeni topluluklar gelip 
yerleşmiş, böylece katlar şeklinden birbirlerinden farklı yerleşme zonları oluşmuştur (Tunçdilek, 1967, s. 
17).  

Günümüzde Türkiye’de daimi yerleşme yeri olarak 81’i il merkezi olan şehir (bunların bir kısmı büyük 
şehir) ve idari yönden bu illere bağlı olup il merkezi olmayan birçok irili-ufaklı şehir vardır. Şehirler 
dışında bucak, köy ve daha önce köyden uzak, ancak idari yönden köye bağlı olan ve “mahalle” olarak 
adlandırılan çok sayıda kırsal yerleşmeler mevcuttur. Son idari düzenlemeyle bu kırsal yerleşmelerin 
tamamı “mahalle” olarak adlandırılmıştır. Yerleşmelerin çok büyük bir kısmını kırsal alanlarda yer alan 
mahalleler teşkil etmektedir. Türkiye’deki kırsal yerleşmelerin sayısının, 90’lı yıllarda yapılan bir tahmine 
göre 73 bin civarında olduğu belirtilmiştir (Doğanay, 1997, s. 259-260). Ayrıca iklim ve yer şekillerinin 
kısa mesafelerde bile büyük değişikliklerin gösterdiği ülkede daimi yerleşmelerin dışında doğal, beşeri ve 
ekonomik yönlerden farklı yaşam ortamları arasında yıl içinde yer değiştiren çok sayıda geçici 
yerleşmeler bulunmaktadır. 

Yerleşmelerin Yer Seçiminde Etkili Olan Coğrafi Faktörler ve Yanlış Yer Seçimlerinde Risk Analizi 
İnsanlar yeryüzünde kendilerine yaşam alanı olarak seçtikleri yerleri rast gele seçmemişlerdir. İnsan 

yaşamı için elverişli doğal koşullara sahip alanlar, yerleşim yeri olarak seçilmiştir. İnsanların yeryüzünde 
yerleştikleri alanların bütününe “ökümen sahalar” denilmektedir. Ancak dünyanın her tarafı yerleşim 
sahaları halinde değildir. Yerleşim alanları, insan ve doğal ortam etkileşimini en güzel biçimde yansıtan 
coğrafi unsurlardır (Özçağlar, 2006, s. 74). Her türlü su kütleleri, kutup bölgeleri, çok yüksek kesimler, 
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aşırı dağlık, engebeli ve dik yamaçlar, çöl bölgeleri, balta girmemiş sık ormanlar, taşkın ve bataklık yerler 
yerleşim yerlerinin seçilmediği müstesna alanlardır. Bu alanların dışında kalan yeryüzünün her tarafında 
büyük ve küçük; sık, gevşek veya seyrek dokulu olarak çok çeşitli yerleşmelere rastlamak mümkündür. 

 Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik durumları ile yaşadıkları çevrenin yapı malzemelerinin 
özelliklerine göre çeşitli mesken şekilleri ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu çok çeşitli yerleşme 
tipleri ortaya çıkmıştır (Atalay, 2011, s. 43). Yerleşmelerin kuruluş yerlerinin seçiminde birbirinden farklı 
çok sayıda neden vardır. Bunları iki ana grupta toplanabilir. Doğal şartların oluşturduğu nedenler, beşeri 
ve ekonomik faaliyetlerin oluşturduğu nedenler.  

Yerleşmelerin kuruluş yerlerinin seçilmesinde etkili olan doğal faktörlerin başında Jeomorfolojik 
şartlar gelir. Bunlar yükselti, bakı, eğim, ova, yamaç, plato, vadi, sırt, birikinti konisi ve yelpazeleri ile yapı 
malzemesi özellikleridir. Diğer doğal nedenler iklim özellikleri (sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr); hidrografik 
durum (su fakirliği, su azlığı, su zenginliği); bitki örtüsü (orman, çalılık, step, çöl) ve toprak özellikleri 
olarak belirtilebilir. Çeşitli nüfus hareketleri (terör, isyan, karışıklık, savaş, göç); başlıca ekonomik 
faaliyetler tarım ve hayvancılık (küçük ve büyük baş hayvancılık, avcılık, balıkçılık, arıcılık, kümes 
hayvancılığı), madenler ve sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm yerleşmelerin kuruluşunda ve gelişmelerinde 
etkili olan başlıca sosyal, beşeri ve ekonomik faktörlerdir.  

 
Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan doğal faktörler 
  

Jeomorfolojik faktörler. Yeryüzü şekilleri, insan faaliyetlerini kolaylaştırması veya zorlaştırması 
bakımından yerleşme yerlerinin kurulması ve gelişmesi üzerinde etkili olan en önemli doğal nedenler 
arasındadır. Bu bakımdan bir yerleşme yerinin seçilmesinde jeomorfolojik şartların mutlaka göz önünde 
bulundurulması gerekir. Yerleşmeler, kuruldukları çeşitli jeomorfolojik konumları itibariyle ova, plato, 
dağ eteği düzlüğü, yamaç, vadi içi veya vadi boyu, sırt, birikinti konisi, seki (taraça), kıyı ve fay basamağı 
yerleşmeleri Özçağlar, 1997, s. 2) şeklinde sınıflandırılmışlardır. Jeomorfolojik nedenlere bağlı olarak 
kurulan yerleşmeler, konumlarına göre iki ana grupta toplanabilir.  

1. Düzlüklerde (ova, plato, havza, vadi tabanı, birikinti konisi ve yelpazesi düzlükleri ve kıyılarda) 
kurulan yerleşmeler. 

2. Eğimli alanlarda (etek, sırt, yamaç) kurulan yerleşmeler (Doğanay, 1997, s. 259-260). 

Benzer özellikleri olan kıyı ve iç ovalar, vadi tabanları düzlükleri, platolar ve havzalar düzlük olarak 
nitelendirilen başlıca alanlar olup yerleşmelerin yoğun olarak seçildiği yerlerdir. Türkiye’de düzlüklerde 
kurulan yerleşmeler toplam yerleşmelerin yaklaşık % 30’unun oluşturduğu (Yalçındağ, 1977, s. 30) 
tahmin edilmektedir. Yerleşmelerin bu alanları seçmesinde esas olarak ulaşım şebekesine yakın olma 
amacı vardır. Çünkü düzlükler, yolların en kolay yapıldığı, bozulma risklerinin en az olduğu ve bunun 
yanında tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu alanlardır. Ulaşım ve ulaşım ağı yapımının kolaylığı, başta 
tarım olmak üzere ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinden dolayı sağladığı ekonomik getiri ve doğal felaket 
riskinin minimum olması bakımından ovalar hızla yapılaşmaya açılmaktadır. Son yıllarda kırsal 
yerleşmelerin yanında şehirsel yerleşmelerin de bu alanlarda yoğunlaşması, ülkeyi ekonomik açıdan geri 
dönüşü son derece zor çıkmazlara sokmaktadır. 

Paha biçilmez değerdeki tarım alanları kısa vadede basit çıkarlar uğruna mesken, yol, sanayi kuruluşu 
(Doğanay, 1993, s. 442) ve turizm tesisleri tarafından işgal edilmektedir. Aşırı ve dengesiz kentleşme 
sonucu sadece verimli tarım arazileri elden çıkmamakta, gün geçtikçe kırsal alanların azalmasına yol açan 
bu gelişme, ekolojik dengeyi de bozmaktadır. Yeşil alanların tahribi bir yandan ekolojik sistemler üzerinde 
ciddi olumsuz etkiler bırakırken öte yanda tarım alanları üzerinde genişleyen şehirsel alanlar; bu yeşil 
örtünün beton zemin, asfalt ve beton yığınları ile kaplanması, insan sağlığını tehdit etmesi yanında, gün 
geçtikçe dar alanlara itilen yaban hayatını daha da kısıtlamaktadır. Bu durum, aynı zamanda iklim 
değişikliğinin tehdit ettiği ekolojik dengenin bozulmasını kolaylaştıran bir ortam hazırlamaktadır. Ayrıca 
tarımsal alanların kapladığı yerlerin zemini büyük oranda alüvyal dolgular ve gevşek malzemelerle kaplı 
olduğundan söz konusu alanlarda şehirleşmenin gelişmesi, tamamına yakını 1. derecede deprem 
kuşağında yer alan bu arazilerde olabilecek başta deprem olmak üzere muhtemel doğal afetlerde de ciddi 
riskler oluşturmaktadır (Çelik, 2019, s. 315). 

Vadi tabanı düzlüklerinde kurulan yerleşmelerin, vadilerdeki bol temiz su kaynaklarından, verimli 
alüvyal topraklardan, vadileri takip eden yol güzergâhlarından ve yer aldıkları bölgenin nispeten elverişli 
iklim şartlarından yararlanma gibi avantajları vardır. Ancak son zamanların gündem konularını teşkil 
eden iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı yağışların sebep olduğu artan sel baskınları, yerleşim yeri olarak 
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vadileri seçen yerleşmelerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Son zamanlarda merkezi ve yerel 
yönetimlerin büyük hatası olarak vadilerde oldukça riskli alanlarda konumlanmalarına göz yumulan 
yerleşme ve beşeri tesislerin sel baskınları sonucu büyük mal ve can kayıplarına maruz kaldığı 
gözlenmiştir. Ayrıca bu yerleşmeler aşırı yağışlarda heyelan, kaya düşmesi ve çığ riski gibi tehlikelerle 
karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu olumsuzlukları gidermek için doğal afetlerde zarar görebilecek yerlere 
konut ve diğer beşeri yapıların kondurulmaması ile ilgili olarak radikal tedbirlerin alınması yanında, 
taşkınları önleyecek baraj ve göletlerin yapılması gerekir.  

Yerleşmelerin en çok tercih edildiği jeomorfolojik üniteler arasında birikinti konisi ve yelpazesi 
düzlükleri yer almaktadır. Birikinti konileri ve yelpazeleri üzerinde, kaba malzemenin bulunduğu tepe 
kısmından tabana sızan suların, killi (geçirimsiz) materyalin bulunduğu etek kısımlarından yüzeye çok 
sayıda doğal kaynak suları çıkmaktadır. Pek çok yerleşim biriminin birikinti konisi ve yelpazelerinin 
eteklerinde kurulmasının en önemli sebebi bu kaynaklardan yararlanmaktır. Yerleşmelerin bu konumları 
seçmesinde, hem verimli tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanılması hem de temiz su kaynaklarından 
yararlanma düşüncesi yatmaktadır. Bu konumlarda yer alan yerleşmeler çoğunlukla, düzlüklerin sona 
erdiği dağ yamaçlarına yakın yerlerde akarsu ve taşkınların biriktirdiği kolüvyal depolar üzerinde ve 
etrafında dizilmişlerdir. Binlerce yıllık yerleşme tarihimiz boyunca bu alanlar tarım açısından çok verimli 
yerler olmadığından isabetli bir kararla yerleşme yeri olarak seçilmişlerdir. 

Kıyı yerleşmeleri, deniz, göl veya akarsu kenarlarının tercih edildiği alanlarda kurulmuşlardır. Bu tip 
yerleşmelerden akarsu vadilerinde kurulan yerleşmeler vadi içi, vadi boyu veya vadi tabanı yerleşmeleri 
olarak adlandırılmışlardır. Elverişli iklim şartları, sulardan yararlanmak, manzara güzellikleri, ulaşım 
kolaylıkları ve turizm etkinlikleri kıyı yerleşmelerinin yer seçiminde etkili olan başlıca sebeplerdir. Üç 
tarafı denizlerle çevrili, irili-ufaklı çok sayıda akarsu ve göllerin yer aldığı Türkiye toprakları kıyı 
yerleşmelerinin yoğun olarak yer aldığı bir konuma sahiptir. Kıyı yerleşmelerinde en büyük risk, 
kenarında bulundukları deniz, göl ve akarsu vadilerinde suların yükselmesiyle yerleşim ve tarım 
alanlarının sular altında kalmasıdır. 

Jeomorfolojik yapıdaki malzeme, yerleşmeleri oluşturan yapılara olumlu ve olumsuz bir şekillerde 
yansımaktadır. Coğrafi çevrenin, yerleşmeleri oluşturan konutlar üzerindeki etkisi özellikle kırsal 
alanlarda çok belirgindir. Yerin doğal yapısında bulunan yapı malzemeleri olan toprak, kil, kireç taşı, 
mermer, bazalt, granit ve diğer çeşitli taş türleri, balçık, kerpiç, tuğla, kiremit, mıcır, yalıtım ve çimento 
ham maddesi olarak yapılarda kullanılmaktadır. Ağaç, kamış, ot, dal, saz kullanılan başlıca bitkisel 
malzemelerdir. Konutlar ve eklentilerinin temel yapı malzemeleri yer aldıkları çevrede bol olarak bulunan 
maddelerden oluşmaktadır. Düzlüklerde kerpiç, volkanik ve karstik arazilerde taş, bitki örtüsünün gür 
olduğu yerlerde ağaç konutlarda kullanılan temel yapı malzemeleridir. Ancak çok büyük bir bölümü 1. ve 
2. Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de özellikle yapılarda geleneksel tekniklerin kullanıldığı 
kerpiç ve yığma taş malzemeden yapılan konutlar her zaman muhtemel bir depremde büyük risk taşıyan 
yapılardır. Bu yüzden yerleşmelerin kurulmasında sağlam zeminin seçilmesi yanında depreme dayanıklı 
yapı malzemesinin kullanılması can ve mal güvenliği açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca 
volkanik, jips ve kalker örtülerin geniş yer kapladığı bölgelerde bu yapılardaki malzemeler yerleşme 
oluşumlarını güçleştirdiği gibi toprak örtüsü ve toprak bileşimindeki maddeler bakımından tarımsal 
verimi olumsuz olarak etkiler.  

Düzlük alanlarda kurulan yerleşmelerin çevreleri genelde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılığı 
alanlardır. Bundan dolayı toplu yerleşme tipinin hâkim olduğu alanlar olup nüfus bakımından da genelde 
büyük yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde risk olarak beliren olumsuzluklardan biri de su sorunudur. 
Buralarda genelde içme ve kullanmada yer altı suları kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli sularla bulaşan 
enfeksiyon hastalıklarının yayılması için daha uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca kurak dönemlerde 
su sıkıntısı yaşanabilir. Bu durumun tersi olarak aşırı yağışlı zamanlarda su baskınları ve yer altı suyu 
yükselmelerinin sebep olduğu bataklıklar yerleşmeleri sıtma hastalığı riski ile karşı karşıya bırakabilir. 
Ova ve havza bölgelerinde taşkınlar, yeraltı suyu yükselmeleri ve tarım topraklarında tuzlanma 
(çoraklaşma) sorunları, yerleşme yerlerinin yerinin seçilmesinde mutlaka analiz edilmesi gereken 
sorunlardır. Tarım yanında hayvancılık faaliyetlerinin de yapıldığı bu yerleşmelerin alt yapı yetersizlikleri 
olan yerlerde hayvansal atıklar çevre kirlenmesine ve dolayısıyla insan sağlığının bozulmasına sebep 
olmaktadır (Doğanay, 1997, s. 362). 
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Kısaca belirtmek gerekirse, düzlüklerde kurulan yerleşmeler elverişli ulaşım, tarım alanlarına yakınlık 
ve gelişmeye uygun mekân gibi avantajlara sahiptirler.  Ancak paha biçilmez değerdeki tarım alanlarının 
işgali, yeşil alanların tahribi ile ekolojik sistemler üzerinde ciddi olumsuz etkileri, kuruldukları alanların 
büyük oranda deprem riski taşıması, muhtemel temiz su sıkıntıları gibi sakıncalı yanları vardır. 

     Bilindiği gibi Türkiye arazisi ortalama yükseltisi 1132 m olan yüksek ve eğimli yüzeylerin geniş alanlar 
kapladığı bir yerdir. Genelde dağlık ve engebeli bir jeomorfolojik yapıya sahip olan Türkiye’de 
yerleşmelerin üçte ikisinden fazlası eğimli yüzeylerde kurulmuştur (Doğanay, 1997, 260, 360). Bu alanlar 
dağ etekleri, sırtlar ve yamaçlardır. Ovalarla dağların birleştiği yerlere karşılık gelen etek kısımları, dağ 
sıralarının yamaçları ve dağlar ve tepeler arasındaki sırtlar yerleşmelerin yoğun olarak kurulduğu 
alanlardır. Bu alanları tercih eden yerleşmeler için önemli avantajlar söz konusu olduğu gibi, bazı 
dezavantajlar da vardır. Nispeten yüksekte yer alan bu yerleşmeler yaylalara yakınlığı, temiz havası, doğal 
güzellikleri ve güzel manzaralarıyla sakinlerine daha renkli bir yaşam ortamı sunarlar. Eğimli ve engebeli 
alanlarda yer alan yerleşmelerin en önemli sorunları çeşitli alt yapı hizmetlerinin (yol, su, elektrik, 
kanalizasyon, eğitim, sağlık, güvenlik, ticaret, haberleşme vb. hizmetler) karşılanmasında karşılaştıkları 
zorluklar ve çeşitli doğal afet riskleriyle sıkça karşı karşıya kalmalarıdır. 

Etek yerleşmeleri, düzlüklerin bitip dağlık alanların başladığı dağların etek kısmında kurulmuşlardır. 
Konumları itibariyle hem dağlık bölgelerin hayvancılık imkânlarından hem de ovalardaki ziraat 
faaliyetlerinden yararlanma şansına sahiptirler. Dağ etekleri doğal su kaynaklarının sıkça yüzeye çıktığı 
alanlar olduğu için bu yerleşmelerin temiz su surunu pek olmaz. Ancak etek yerleşmeleri, deprem, sel 
baskını, çığ, heyelan gibi doğal afet riski ile karşı karşıya kalabilirler. Dağlarla ovaların birleştikleri alanlar, 
çoğu yerde fay hatlarına karşılık geldiğinden, etek kısımları ise konumları itibariyle sıkça sel, çığ, heyelan 
ve kaya düşmesi gibi afetlere maruz kaldığından buralarda kurulan yerleşmeler her zaman risk altında 
bulunurlar. 

Sırt yerleşmeleri, üzerindeki düzlüğün yerleşmeye uygun olduğu sırtlarda yer alırlar. İki akarsu 
vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şekli olan sırtların 
üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir. Sırtlarda kurulan yerleşmeler, temiz hava ve güzel 
manzaralardan faydalanma avantajlarına sahiptirler. Ancak su ve ulaşım sorunları, heyelan ve erozyon 
riski, kuvvetli hâkim rüzgârlara açık olma gibi açılardan oldukça fazla sorunun yaşanabileceği 
yerleşmelerdir. Kuvvetli rüzgârlara açık olma, bazı yörelerde yerleşmeler ve nüfus üzerinde önemli etkiler 
bırakmaktadır. Mesela, Marmara Bölgesi’nde Karadeniz kıyıları, yılın büyük bir bölümü kuzey 
rüzgârlarına açık olduğu için bu rüzgârlara açık olan sahalarda, doğal, beşeri ve iktisadi şartlar 
yerleşmeler ve nüfus birikimine uygun olduğu halde bölgenin diğer kesimlerine nazaran söz konusu 
olumsuzluktan dolayı yerleşme ve nüfus yoğunluklarının oldukça düşük olduğu görülür (Arınç, 2016, s. 
190).  

Yamaç yerleşmeleri, dağların eğimli yüzeylerinde konumlanmışlardır. Birer su deposu olan dağların 
yamaçlarında yüzeye çıkan temiz su kaynakları, dağlık alanların temiz havası, doğal bitki örtüsü ve güzel 
manzaralar bu yerleşmelerin avantajlı yönleridir. Ancak erozyon sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi, 
gibi doğal afetlere maruz kalma oranı yüksek olan yerleşmelerdir.  

Bütün eğimli yüzeylerde etkili olan toprak aşınması (erozyon) en fazla eğimin arttığı yamaç 
arazilerinde görülmektedir. Türkiye topraklarının yarıdan fazlasında etkili ve çok etkili bir aşınma veya 
erozyon süreci işlemektedir. Yine yapılan araştırmalarda Türkiye’de başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere 
birkaç il hariç hemen her ilde heyelan görülebilmektedir. En çok Doğu Karadeniz’de (Artvin, Rize, Giresun, 
Ordu, Gümüşhane); Doğu Anadolu’da (Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, 
muş, Bitlis, Van, Hakkâri) ve Güneydoğu Anadolu’da (Adıyaman, Şırnak); Adana ve Sivas’ta görülmek 
üzere çığ felaketlerine rastlanmıştır. Ayrıca Ankara, Bolu, İzmir, Adana, Kayseri, Tokat, Rize, Gümüşhane, 
Adıyaman, Bingöl ve Mardin illerinde can ve mal kayıplarına yol açan kaya düşmesi hareketleri 
görülmüştür (Doğanay, 1997, s. 360-373). Bütün bu doğal afetler yerleşmelerin kuruluş ve gelişmelerinde 
etkili olmaktadırlar. 

Yerleşmelere, insanın yaşama imkânı bulduğu her yerde rastlanır. Ancak aşırı engebeli ve eğimli 
yamaçlarda doğal şartlar ekonomik faaliyetleri sınırladığı için yerleşme dokularında bir seyrelme görülür. 
Bakı durumu yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesini etkileyen bir diğer jeomorfolojik etkendir. Kuzey 
Yarımkürede dağların güneye bakan yamaçları yerleşme açısında daha yoğun olan alanlardır. Ayrıca 
konutların pencereleri çoğunlukla güneye açılmaktadır. Bu durumda güneşten yararlanma amaçlanmıştır. 
Bakı faktörünün söz konusu olduğu mekânlarda, aynı dağın veya sıra dağların farklı yamaçlarında yer alan 
yerleşmelerin konumu ve yoğunluğu bakımından zıtlıklara rastlanabilir. Doğu Karadeniz’de dağların 
kuzey ve güney yamaçları bu farklılıkların en bariz bir şekilde görüldüğü yerlerdir. Mardin şehrinin 
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kurulduğu dağın Mezopotamya’ya bakan güney yamaçları oldukça yoğun bir yerleşme dokusuna sahipken, 
dağın kuzey yamaçları yerleşme birimlerinin oldukça seyrek olduğu gözlenmektedir.  

    İklim faktörleri. Sıcaklık, yağış ve nem, rüzgâr elemanlarıyla iklim, yerleşmelerin kuruluş ve 
gelişmesinde etkili olan doğal faktörlerden biridir. Çok yüksek ve engebeli arazilerde nüfus ve 
yerleşmelerin seyreldiği, yer yer adeta boş alanların belirdiği gözlenir. Dünyada kutup bölgeleri ve yüksek 
dağlık alanlar, Türkiye’de de yükseltinin 2000 m yi aştığı dağlık alanlar, Erzurum-Kars platolarında durum 
böyledir. Buralarda yerleşme ve nüfus yoğunluklarının düşmesinin sebebi sıcaklıkların azalması, buna 
bağlı olarak bitki örtüsünün fakirleşmesidir. Bu azalış insan faaliyetlerini kısıtlamakta, yaşamı 
zorlaştırmaktadır. Düşük ısı, temel geçim kaynakları arasında yer alan tarım faaliyetlerini 
sınırlandırmakta, hayvancılığı zorlaştırmaktadır. Kışların uzun ve çok soğuk geçtiği yörelerde ailenin 
oturduğu ev ve eklentilerinin çoğunlukla bir arada ve bitişik nizamda yapıldığı görülür. Buralarda yapılan 
konutların güney cepheli, dış duvar ve çatı kaplamalarının kalın, pencerelerinin küçük ve çift camlı 
olmasına özen gösterilir. Son yıllarda özellikle kışın soğuk ve uzun geçen bölgelerde yapılan konutlarda 
sıcaklık yalıtımı ve izolasyon tedbirlerinin alınmasıyla kışın yakıt harcamalarının düşürülmesi 
amaçlanmaktadır.  

Yağışın bol olduğu yörelerde çatı eğimlerinin fazla, konutların ve mahsulün nemden etkilenmesini 
önleyen tedbirlerin alındığı görülür. Yağışın pek az olduğu çöller ve kutup bölgeleri gibi sahalar da nüfus 
ve yerleşmelerin en seyrek olduğu alanlardır. Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Konya 
Bölümü’nde kuraklık ve su azlığına bağlı olarak tamamen bir çöl bölgesi olmamasına rağmen yerleşme 
yoğunluklarının oldukça düştüğü alanlara rastlamak mümkündür.  

Sürekli ve sert esen rüzgârın etkili olduğu alanlar, gerek sebep oldukları ısı düşüklüğü ve gerekse 
oluşturdukları rüzgâr erozyonunun olumsuz etkilerinden dolayı yerleşmelerin seyreldiği sahalar olarak 
dikkat çekerler. Karadeniz kıyılarında kuzey rüzgârlarına açık alanlar, İç Anadolu düzlüklerinde Konya-
Karapınar gibi yörelerde rüzgârların yerleşme yoğunlukları üzerindeki bu olumsuz etkileri bariz bir 
şekilde görülebilir. 

    Diğer doğal faktörler. Yerleşmeler üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri de hidrografik yapıdır. 
Su bolluğu yerleşme yoğunlukları üzerinde genelde olumlu etkiler sahiptir. Ancak taban suyunun yüksek 
olduğu yerlerle taşkınlara açık sahalar sık sık yerleşmelerin tehdit edildiği yerler olmuştur. Buralarda 
uzun süre devam eden bataklık alanlar tarım faaliyetlerini zorlaştırdığı gibi sivrisineklerin sebep olduğu 
sıtma hastalığına yol açmalarından dolayı yerleşmelerin sıkça kurulup ortadan kalkmasına sebep 
olmuştur. 

Bitki örtüsü yerleşmeler üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biridir. Bilindiği gibi sık ormanlar, çalı 
ve fundalık alanlar nüfus ve yerleşme dokularını sınırlandırmaktadır. Bunun yanında bitki örtüsünün çok 
zayıf olduğu çöller, çok yüksek alanlar ve kutup bölgeleri dünyada nüfus ve yerleşmelerin en seyrek 
olduğu alanlardır. 

Nüfus ve yerleşmeler üzerinde etkili olan doğal etkenlerden biri de topraktır. Verimli topraklar nüfus 
ve yerleşme yoğunlukları üzerinde olumlu etkiler bırakırken kayalık, kumluk, çakıllık alanlarla, su geçiren 
kalker (kireç taşı), jips (alçı taşı) kaplı araziler bu alanları sınırlandırmaktadır. Aşırı kireçli, tuzlu, jipsli ve 
marnlı topraklarda tarımsal üretim düşmekte dolayısıyla buralarda yerleşme yoğunlukları azalmaktadır. 

Yerleşmelerin seçiminde etkili olan sosyal, beşeri ve ekonomik faktörler 

Başta nüfus hareketleri olmak üzere ekonomik faaliyetler yerleşmelerin kuruluş ve gelişmeleri 
üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etkide bulunurlar. Yeryüzünün muhtelif bölgelerinde geçim 
kaynakları yerleşmenin kurulması ve biçimlenmesinde son derece etkili olmaktadır (Atalay, 2011, s. 43). 
Ayrıca tarihin çeşitli dönemlerinde baş gösteren karışıklık, isyan, terör, işgal, savaş, göç gibi olaylar 
sonunda insanların yerleşme düzenlerini derinden etkilemiş, yerleşmelerin düzeni bozulmuş, kimi yer 
değiştirmiş, kimi ise tamamen ortadan kalkmıştır. Mesela, Anadolu’da16.yüzyıl sonlarında başlayıp 19. 
yüzyıla kadar devam eden Celali isyanlarının oluşturduğu güvensiz durum yerleşmeleri geniş ölçüde 
etkilemiş, normal zamanlarda ekonomik faaliyet sahalarına uygun dağılım gösteren kır yerleşim 
merkezleri, kuytu vadilere, hatta ormanlar içerisine gizlenmek zorunda kalmışlardır (Emiroğlu, 1970, s. 
60).  
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    Nüfus hareketleri. İnsanlık tarihi boyunca gerek iklim değişikliği gibi doğal ve gerekse karışıklık, terör, 
göç, savaş gibi sosyal ve beşeri kaynaklı nüfus hareketleri yerleşme ve nüfus üzerinde en çok etkili olan 
sebepler olmuş, zaman zaman bu düzenleri temelinden sarsmıştır. 16. yüzyılda Anadolu’da baş gösteren 
karışıklık, isyan ve savaşlar yerleşme düzenini kökten sarsmıştır. Son yıllarda Irak, Suriye ve Filistin gibi 
Ortadoğu ülkelerinde çıkan karışıklık, terör ve çatışmalar birçok yerleşmeyi yerle bir etmiş, burada 
yaşayan milyonlarca insan zorunlu göçlere maruz kalarak yer değiştirmiştir. Komşu ve diğer ülkelere göç 
eden bu insanların barınma sorunlarının hal edilmesi için binlerce çadır ve konteyner yerleşmeler 
oluşturulmuştur. Bir yandan binlerce yıldır yaşadıkları yerleşmeler terk edilip viraneye dönerken, 
sığındıkları yerlerdeki birçok yerleşmelerin düzenlerinin değişmesine de sebep olmuşlardır. 

    Tarım ve hayvancılık. Eskiden avcılık ve toplayıcılıkla geçinen ilkel topluluklarda ve günümüzde 
hayvancılıkla geçinen ve sürekli hareket halinde bulunan toplumlarda sıkça geçici yerleşmeler 
kullanılmıştır. Bugün kapasiteleri ve hareket sınırları oldukça daralan bu insanların çoğu geleneksel 
ekonomik faaliyetlerini terk ederek sürekli yerleşim alanlarına dâhil olmuşlardır.  

Geçmişi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan en önemli temel geçim kaynaklarının başında tarım 
gelmektedir. Tarımsal ve diğer ham maddelerin üretilerek kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetleri 
insanın sürekli yerleşme sistemine geçmesine neden olmuştur. Tarımsal ve diğer ham maddelerin üretim 
şekilleri ise yerleşme tiplerini ortaya çıkarmıştır. Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlarda 
genelde büyük yerleşme üniteleri ve tarımsal ürünlere dayalı sanayi kollarını geliştiği tarım kentleri 
oluşmuştur. Geçim kaynağı olarak tarımın ön planda olduğu Türkiye’de, küçük bir köy yerleşmesinden 
metropollere kadar ortaya çıkışında en önemli ekonomik faaliyet olarak tarımsal faaliyetlerin dikkat 
çektiği çok sayıda yerleşme vardır. Adana, Konya, Manisa, Şanlıurfa gibi. 

İnsanlar, hayvanların evcilleştirilmesi beraber daha eski dönemlerdeki basit avcılık ve toplayıcılık 
döneminden geçim ve yerleşme açısından daha gelişmiş bir aşamaya kavuşmuşlardır. Evcilleştirdiği 
hayvanların otlatılması için sürekli yer değiştirmiş, onların korunmaları için çeşitli barınaklar yaparken, 
kendileri çadır, kulübe ve mağara gibi yerleri mesken olarak kullanmışlardır. Bu uğraş, azalmasına rağmen 
hala dünyanın ve Türkiye’nin belli bölgelerinde devam etmektedir. Günümüzde balıkçılık yapılan yerlerde 
balıkçı barınakları, avcılık yapılan yerlerde avcı kulübeleri ve kümes hayvancılığı yapılan yerlerde tavuk 
çiftliklerine rastlanmaktadır. 

    Madencilik ve sanayi. Çeşitli madenlerin çıkarılıp işlendiği yerlerde bu ekonomik faaliyete bağlı olarak 
nüfus ve yerleşmeler artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Bir yerde çok farklı 
sanayi kollarının faaliyet göstermesi, kentlerin kurulup gelişmesinde son derece önemli rol oynamakta ve 
beraberinde yerleşmeye farklı boyutlar getirmektedir (Atalay, 2011, 68-69). Almanya’da Ruhr 
Bölgesindeki yerleşmeler, Ortadoğu’da Musul, Abadan ve Bakü gibi büyük kentler büyük oranda 
çevrelerinde yer alan madenlerin çıkarılması ve sanayi kuruluşlarında işlenmelerine bağlı olarak kurulup 
gelişmişlerdir. Türkiye’de Batman, Kırıkkale, İskenderun, Ereğli, Karabük gibi yerleşmelerin kısa 
zamandaki baş döndürücü gelişmelerindeki en önemli sebep madencilik ve sanayi faaliyetlerinin 
canlanmasıdır. İzmit, Aliağa, Zonguldak, Gaziantep, Kırıkkale, Kayseri, İskenderun ve Eskişehir gibi 
kentlerin büyümesinde madencilik ve sanayinin rolü büyüktür. 

 Ticaret ve pazarlama. Hammaddelerin işlenmesiyle ortaya çıkan ihtiyaç fazlası üretim mal 
değişimini, bir başka deyimle ticaret ve pazarlama faaliyetlerini oluşturur. Ticarette ihtiyaç fazlası 
ürünlerin satılması ve ihtiyaç duyulan ürünlerin alınması için pazarlanmaya ihtiyaç vardır. Ticaret, ticari 
özelliklere uygun bir yerleşme tipi ortaya çıkarır. Geçimini bu ekonomik faaliyette sağlayan insanlar, ticari 
faaliyetlerin öne çıktığı bir yerleşim birimi oluştururlar. Mesela balık avcılığı yapanlar, kıyılarda balıkçı 
barınaklarını oluşturur. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar bağ ve bahçe evlerinde geçici olarak oturdukları 
gibi, sanayi bölgeleri çevrelerinde daimi yerleşik mahalleler meydana gelmektedir. Şehirler, ticari 
fonksiyonun canlı olduğu yerleşme merkezleridir. Çevrelerinde yaygın olarak gerçekleşen ekonomik 
faaliyetler sonucu üretilen ihtiyaç fazlası ürünlerin satışa sunulduğu pazarlar, çarşılar ve alış-veriş 
merkezleri vardır. Kuruluş ve gelişiminde büyük ölçüde ticari faaliyetlerin etkili olduğu şehir 
yerleşmelerinin sayısı az değildir.  

    Ulaşım. İlkçağlardan günümüze kadar yerleşme birimlerinin kurulup gelişmesine sebep olan en belirgin 
faktörlerden biri elverişli ulaşım şebekeleri olmuştur. İnsanların, mal ve hizmetlerin kısa ve uzun 
mesafelerde mekân değişiminin hareket güzergâhları olan ulaşım şebekesinin sıklaşıp genişlemesi, yol 
boyu yerleşmelerini ortaya çıkararak yerleşmelerin yol kenarlarına toplanmasına sebep olmuştur 
(Emiroğlu, 1970, 61). Yerleşmelerin pek çoğu son zamanlarda daha da gelişen ulaşım şebekelerine bağlı 
olarak kurulmuş, gelişmiş veya yer değiştirmiştir. Kara, deniz ve hava ulaşımının canlandığı yeni mekânlar 
nüfus ve yerleşmeler bakımından kısa sürede yoğunluk kazanırken, eski ulaşım ağlarının mekân 
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değiştirerek önemini kaybettiği güzergâhlarda kurulmuş yerleşmeler hızla sönükleşmiş yer yer tamamen 
ortadan kalkmıştır. 

    Turizm. Son yıllarda ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaya başlayan turizm faaliyetleri 
yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olmaya başlamıştır. Yoğun turist akımına sahne olan 
yerleşmelerde ulaşım, iletişimi, ticaret ve bankacılık gibi sektörlerin gelişmesiyle canlı turizm merkezleri 
ortaya çıkar. Türkiye’de daha yaygın olan GDK (güneş-deniz-kum) turizminin canlı olduğu sahillerde, 
kuruluşlarında ve gelişmelerinde turizm aktivitelerinin etkili olduğu pek çok yerleşme vardır. Turizm 
mevsiminin canlı olduğu yaz döneminde nüfusları birkaç kat artan bu yerleşmelerde ekonomik 
faaliyetlerde büyük ölçüde turizmin damgası görülür. Dünyada geçimini büyük oranda turizm 
faaliyetleriyle sağlayan yerleşmeler olduğu gibi Türkiye’de de ekonomisinin büyük oranda turizme 
dayandığı yerleşmeler vardır. Bu yerleşmelere Üçağız (Demre-Antalya) ve Harran (Şanlıurfa) gibi birer 
küçük köy yerleşmesi; Antalya, Marmaris, Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Didim, Fethiye, Alanya, Manavgat, 
Kemer, Finike, Ayvalık, Edremit, Şanlıurfa gibi büyük şehir, şehir ve kasabalar örnek olarak verilebilir.  

Sonuç ve Öneriler 

İnsan hayatının devam edebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biri yerleşmelerdir. Eskilerde 
oldukça geniş yer kaplayan doğal alanlar ile sınırlı olan insan faaliyetleri ve yerleşim alanları gün geçtikçe 
artmıştır. Günümüzde dünya üzerinde insan faaliyetlerinin ulaşmadığı ve yerleşimine açılmadığı pek az 
yer kalmış, doğal yaşam şartların bulunduğu alanlar oldukça azalmıştır. Yerleşmelerin ana unsuru olan 
konutlar ise ilk insanların yaşadığı basit korunaklardan günümüzdeki gökdelenlere kadar sürekli değişim 
göstermişlerdir.  

Eski ana kara kütlelerinin ortasında yer alan Anadolu topraklarında en eski insan ve yerleşme izlerine 
rastlanmaktadır. Oldukça elverişli bir coğrafi konuma sahip olan Türkiye’nin hemen her köşesinde irili-
ufaklı, geçici ve sürekli pek çok yerleşme birimi vardır. İnsanlık tarihi boyunca sayısız nüfus hareketleri, 
sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler meydana gelmiş, bu hareketlilik yerleşme düzeni üzerinde derin 
etkiler bırakmıştır. 

Yeryüzündeki yerleşim alanları rast gele seçilmemişlerdir. Yerleşmelerin kuruluş yerlerinin seçiminin 
birçok nedeni vardır. Bunları iki ana grupta toplanabilir. Doğal şartların oluşturduğu nedenler, beşeri ve 
ekonomik faaliyetlerin oluşturduğu nedenler. Doğal şartların insan faaliyetlerine engel teşkil etmediği, bir 
başka deyimle beşeri ve ekonomik faaliyetlerin uygun olduğu alanlarda yerleşme alanlarının yoğunluğu 
artmaktadır. Ancak yerleşme yerlerinin yer seçimleri yapılırken ileride karşılaşılması muhtemel 
olumsuzluklar göz önüne alınarak çok iyi düşünülüp sağlıklı planlamalar yapılmalı, olabilecek risklerin iyi 
analiz edilmesi gerekir. Bazen bu husus çeşitli sebeplerden dolayı göz ardı edildiği için yerleşim yerleri 
geri dönüşü imkânsız bir çıkmaza girmekte, doğal afetlerde büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. 

Türkiye’nin hemen her yerinde verimli tarım arazilerinin gittikçe artan bir hızla yapılaşmaya açıldığı 
gözlenmektedir. Nüfusun ve şehirleşmenin hızlı arttığı yerlere yakın tarım alanlarında, tarımsal 
faaliyetlerden yeterince fayda sağlanamadığı bir gerçektir. Bu konumdaki araziler gün geçtikçe yeni 
yerleşmeler tarafından işgal edilmektedir. Böylece hem tarımsal özelliklerini kaybetmekte hem de büyük 
oranda boş bırakılmaktadırlar. Bu olumsuz gelişme, ülkeyi tarım ürünleri bakımından dışarıya bağımlı 
hale getirmekte, milli geliri düşürmekte,  ekolojik dengeyi bozmakta ve ülke ekonomisine büyük darbeler 
vuran beşeri bir felaket halini almaktadır.  

Paha biçilmez değerdeki tarım alanlarının yerleşime açılması kesinlikle önlenmeli, bu sahalar tarihi 
varlıkların titizlikle korunduğu sit alanları gibi Koruma Kanunu kapsamına alınmalıdır. Yeni yerleşmeler, 
verimli tarım arazileri yerine bu düzlüklerin kenarlarında yer alan tarıma elverişsiz çorak tepe ve 
yamaçlarda yer almalıdır. Binlerce yıllık yerleşme tarihimizde bu hususa dikkat edilmiştir. 

Yerleşmelerin yer seçiminde mekânın depremsellik riski iyi analiz edilmeli, sağlam zeminler seçilmeli, 
depreme dayanıklı yapı malzemesi kullanılmalıdır. 

Sel, heyelan, çığ, kaya düşmesi gibi doğal olay riskinin olduğu alanlarda ve doğal dengenin bozulmasına 
yol açacak yerlerde yapılaşmaya ruhsat verilmemeli, kaçak olarak inşa edilen yapılar mutlaka yıkılmalı, 
böylece kaçak yapılaşmaya emsal teşkil edecek yeni teşebbüslerin önüne geçilmelidir.  
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Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerle taşkınlara açık sahalarda kurulan yerleşmeler iklim 
değişikliklerinin yaşandığı günümüzde daha büyük risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Buralarda 
kısa sürede düşen büyük yağış miktarının yol açtığı seller büyük can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. 
Ayrıca uzun süre devam eden bataklık alanlar tarım faaliyetlerini zorlaştırdığı gibi sivrisineklerin sebep 
olduğu sıtma hastalığına yol açmalarından dolayı yerleşmelerin sıkça kurulup ortadan kalkmasına sebep 
olmuştur. Yerleşme yerlerinin yer seçiminde bu riskler çok iyi analiz edilmeli, bu risklerle karşı karşıya 
kaldığı açıkça görülen yerleşmelerin yerleri değiştirilmelidir.  

Doğal afetlerden sonra duruma müdahale edecek kurtarma ve acil yardım ekip ve imkânları sık sık 
gözden geçirilmeli, yapılacak tatbikatlarla her an etkili bir müdahale için hazır bulundurulmalıdırlar. 
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Özet 

 Dünyada son dönemde kentleşme büyük bir hızla artmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Birlemiş 
Milletlere göre dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu durum 
sonucunda da kentler önemli bir ekolojik sisteme dönüşmektedir. Ekoloji bilimi kenti bütün bir ekolojik 
sistem olarak incelememekteydi. Çoğu zaman sadece kentin  flora ve faunasına odaklanmaktaydı. Fakat kent 
canlı ve cansız organizmalarıyla bütün bir ekosistemdir. Bu durum da kentsel ekolojinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Kentsel ekoloji kentsel çevrede yer alan canlı ve cansız organizmaların tamamını birbiriyle 
ilişkilendirerek incelemektedir. Kentsel ekoloji kent coğrafyası, şehir planlama, ekoloji gibi birçok bilimle 
ilişkili ve onların metodolojisini kullanan genç bir dilim dalıdır.  Özellikle son yüzyılda kentleşmenin 
artmasıyla ve buna bağlı sorunların ortaya çıkması ile kentsel ekoloji bilimi daha fazla gelişme göstermiş, 
önemi artmıştır. 

 Dünyada son dönemde kentsel ekoloji kavramı oldukça önem kazanmış ve gerektiği şekilde 
incelenmeye başlanmıştır. Fakat ülkemizde kentsel ekoloji çalışmaları sadece şehir planlamacıların ve ekoloji 
biliminin tekelinde kalmıştır. Kentsel ekolojinin kenti doğal ve beşeri unsurları ayırmadan, birbiri ile 
ilişkilendirerek incelemesi disiplini coğrafya bilimi ile birbirine yaklaştırmaktadır. Bu nedenle kentsel ekoloji 
çalışmalarındaki coğrafi yaklaşım ülkemizde yeterince yer almadığı için çalışma konusu olarak coğrafi bir 
yaklaşımla kentsel çevre analizi alınmıştır. Aydın ilinin Söke ilçesinin de kentleşme sonucu sürekli bir konut 
yapılaşması, fabrikalaşma ve büyüme ivmesi göstermesi, kentte sürekli bir şantiye havası olmasından dolayı 
çalışma konusuna uygun olduğuna karar verilip çalışma alanı olarak belirlenmiştir.  

            1980'lerden sonra  Söke'nin kentleşme hızı artmıştır. Özellikle 1990'lardan sonra artan göçlerle 
kent büyümeye devam etmiştir. 2010 yılından sonra ise kentte yatay genişlemenin yanı sıra  dikey yönde de 
genişleme görülmüştür. Üniversitenin açılmasıyla nüfus daha da artmıştır. İlk kurulduğunda 2 mahalle olan 
Söke kenti günümüzde 8 mahalleye kadar büyümüştür. Özellikle Atatürk¸ Yenicami ve Yenikent 
mahallelerinde sürekli bir yapılaşma görülmektedir. Bu sürekli yapılaşma ve kentleşmenin sonucu olarak 
kent sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.  Bu nedenlerden dolayı Söke kentinin kentsel çevre analizi (kentsel 
ekoloji) çalışması yapılmıştır. 

 Çalışmanın ilk kısmında kent, kentleşme ve kentsel ekoloji gibi konun anlaşılması için gerekli olan 
kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında Söke kentinin daha iyi anlaşılması için fiziki 
(jeolojik, jeomorfolojik, toprak, hidrolojik, bitki çeşitliliği) ve beşeri (nüfus, eğitim, istihdam) özellikleri 
verilmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında ise Söke kenti kentsel çevre analizi (kentsel ekoloji) açısından 
incelenmiştir. Kent iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği arazi kullanımı gibi başlıklar altında kentsel çevre analizi 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Şehir kentleştikçe yaşadığı değişimler, yüzey örtüsü kullanımı, şehrin yıllar 
içerisindeki gelişme yönü çalışmada ortaya konmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kentsel ekoloji, kentsel çevre analizi, kentleşme, Söke, Aydın. 

RESEARCH OF THE URBAN ENVIRONMENTAL ANALYSIS (URBAN ECOLOGY) IN AYDIN 
METROPOLITAN AREA: CASE OF SÖKE DISTRICT 

Abstract 

 In recent years, urbanization has been increasing rapidly. By 2050, it is estimated that more than 
half of the world's population will live in cities according to the United Nations. As a result of this situation, 
cities become an important ecological system. Ecology science did not examine the city as a whole ecological 
system. Most of the time, it focused only on the flora and fauna of the city. But the city is an entire ecosystem 
with its living and inanimate organisms. This has led to the emergence of urban ecology. Urban ecology 
examines all living and non-living organisms in the urban environment with link each other. Urban ecology is 
a new science that is associated with many sicences such as urban geography, urban planning and ecology 
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and uses their methodology. Especially with the increase of urbanization in the last century and related 
problems emerged, the science of urban ecology has developed more and its improtance has increased. 

 In recent years, the concept of urban ecology has gained considerable importance and has begun to 
be examined as necessary. However, urban ecology studies in our country have been studied  by city planners 
and ecology science only. The analysis of urban ecology by linking the city with natural and human elements 
without separating them brings the discipline closer to the science of geography. For this reason, since the 
geographical approach in urban ecology studies does not take place in our country sufficiently, the urban 
environment analysis has been taken with a geographical approach. As a result of the urbanization of Söke 
district of Aydın, it is determined that it is suitable for the subject of study since it  has a continuous housing 
construction, factoryization and growth momentum and it is a constant construction area in the city. 

 After the 1980s, the urbanization rate of Söke increased. Especially after the 1990s, the city 
continued to grow with migration. After 2010, the city experienced horizontal expansion as well as vertical 
expansion. Populatioın increased with the opening of the university. The city of Söke, which was originally 
founded in 2 neighborhoods, has now grown to 8 neighborhoods. Particularly in Atatürk, Yenicami ve 
Yenikent neighborhoods, continuous contstruction is seen. As a result of this continuous construction an 
urbanization, the city faces problems. For the reasons, the urban environmental analysis (urban ecology) of 
Söke was carried out.  

 In the first part of the study, concepts such as city, urbanization and urban ecology are tried to be 
explained. In the second part of the study, physical (geological, geomorphological, soil, hydrological, plant 
diversity) and human (population, education, employment) characteristics are given for a better 
understanding of Söke. In the third part of the study, the city of Söke is examined in terms of urban 
environmental analysis (urban ecology). Urban climate, soil, biodiversity, land use and other environmental 
issues were analyzed. The changes that the city has experienced as urbanization, the use of surface cover and 
the direction of development of the city over the years have been revealed in the study. 

Keywords: Urban ecology, urban environmental analysis, urbanization, Söke, Aydın. 

Giriş 

 Günümüzde dünya nüfusuna bakıldığında nüfusun %55'i kentleşmiş alanlarda yaşadığı 
görülmektedir. Birleşmiş milletlere göre bu rakamın 2050 yılına gelindiğinde %68 olacağı 
öngörülmektedir.  

 1950 yılı nüfus verileri incelendiğinde ise bu oranın %29 olduğu görülmektedir. Son 50 yılda 
kentsel nüfusta hızlı bir artış yaşanmaktadır. Bu durumda kentleşmeye bağlı sorunların ortaya çıkmasına 
sebep olmaktadır. Büyüyen kentsel nüfusun ihtiyacını karşılamak gittikçe zor olmaktadır. Kentleşmenin 
dünya üzerindeki bu baskısı arttıkça kentsel ekosistemin ve buna bağlı kentsel ekolojinin önemi 
anlaşılmaya başlanmıştır. Önce ekolojinin alt başlığı olarak ortaya çıkan kentsel ekoloji zaman içinde 
kendine ait prensipleri olan bir bilim dalına dönmüştür.  

 Kentsel ekoloji ve Coğrafya'nın birbirine oldukça yakın ilişkisi dikkat çekmektedir. İki bilim dalı 
da ortak başlıklar altında kenti bütün olarak incelenmektedir. Bu nedenle bu çalışmada da seçilen alanın 
kentsel çevre analizi coğrafi bir yaklaşımla ele alınmıştır.  

 Söke M.Ö. 7000 yıllarına kadar tarihsel geçmişi uzanan bir bölgede bulunmaktadır. Priene, Milet, 
Myus gibi önemli antik kentler burada kurulmuş ve gelişmiştir. Sahip olduğu verimli tarım arazileri ve 
yerleşime uygun iklimi bu geçmişin ana sebebidir. Günümüzde de Söke ovasındaki tarım ve tarıma dayalı 
sanayi, kentin ulaşım arkların merkezinde olması gibi faktörlerinde eklenmesiyle kent sürekli önemini 
korumaktadır. Kentte sürekli büyümenin olması, inşaatların yılın her ayı devam etmesi kentleşmenin 
oldukça hızlı olması gibi etkenlerin varlığı kentin çalışma alanı olarak seçilmesinde oldukça etkilidir.  

 Karadağ'ın (2009) "Kentsel Ekoloji: Kentsel Çevre Analizlerinde Coğrafi Yaklaşım" isimli 
çalışmasında sunmuş olduğu kentsel mekan analizi başlıkları bu çalışmada izlenilen yöntem olarak 
kullanılmıştır. Bu çalışmada izlenilen bu yöntemde önce Söke ilçesinin coğrafi çevre analizinin yapılıp 
daha sonra Söke kentinin kentsel çevre analizi yapılması coğrafi bir bakış açısıyla ele alınmaya 
çalışılmıştır. Kenti sadece şehir planlama, peyzaj, ekoloji gibi alanların bakış açısıyla ele almak yetersiz 
kalabilmektedir. Burada kentin bir bütün olarak coğrafi çevre koşulları ile birlikte incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında kent, kentleşme ve kentsel ekoloji gibi konun anlaşılması için 
gerekli olan kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında Söke kentinin daha iyi 
anlaşılması için fiziki (jeolojik, jeomorfolojik, toprak, hidrolojik, bitki çeşitliliği) ve beşeri (nüfus, eğitim, 
istihdam) özellikleri verilmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında ise Söke kenti kentsel çevre analizi (kentsel 
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ekoloji) açısından incelenmiştir. Kent iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği arazi kullanımı gibi başlıklar altında 
kentsel çevre analizi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Kentsel Ekoloji Kavramı ve Kuramsal Çerçeve  

Kent, kentleşme ve kentsel ekoloji. 

 Kentsel ekolojiyi daha iyi anlamak ve tanımlayabilmek için öncelikle kent ve kentleşme gibi belirli 
kavramların öncesinde verilmesi daha yerinde olacaktır. Bunun için önce kent kavramını vermek daha 
yerinde olacaktır.  

 Şehir, farklı yönleriyle değişik disiplinler tarafından incelenmektedir. Şehir kelimesi çoğu zaman 
disiplinin adının önüne sıfat olarak eklenerek kent sosyolojisi, şehir planlaması, şehir coğrafyası vb. gibi 
kullanılmakta, böylece şehrin hangi yönden ele alınacağı da açıklanmış olmaktadır. Bu örneklerden 
hareket ettiğimizde her disiplinin şehir tanımlarının –kullandıkları yöntem ve ilgi alanlarının değişik 
olması nedeniyle- farklı olduğu görülmektedir. (Avcı, 2004)  

 Kenti tarımsal olmayan üretimin mekanı ve her türlü üretimin denetlenmesi ve koordinasyonun 
yapıldığı yer olarak tanımlayınca, üretim faaliyeti yer almayan ya da üretimin çok az olduğu kentlerin de 
var olduğu, dolayısıyla tanımın eksik ya da tutarsız olduğu öne sürülebilir. Bu yanılgılı görüşü doğuran 
neden, tatil kenti, yönetim kenti, dinsel kent, üniversite kenti ve benzeri olarak anılan kentlerin varlığıdır. 
Tüm bu değişik işlevli kentler belli bir artı üretimin belirli bir aşamasında ortaya çıkarlar (Tekeli, 2014) 

 Farklı ülkelerdeki kent tanımları incelendiğinde; ülke nüfusu ve sınırlarının bu kavramı ülkeden 
ülkeye değiştirdiğini görmekteyiz. Örneğin; Kanada, kent alanlarının minimum 1000 kişinin yaşadığı ve 
km²'de 400 kişinin bulunduğu yerler olarak tanımlanmıştır. İzlanda; 200'den fazla kişinin yaşadığı yerleri 
kent saymaktadır. Avustralya; gelişmiş alanların dominant olması, yüksek popülasyon yoğunluğu 
(kilometre²de sürekli ikamet halinde olan 300 birey olmalı), alan( toplam alanın %40 oranında 
yaşanabilir yerler olmalı, bu oranlar dağları ve ormanları içeremez), birinci sektörde çalışanların oranı 
%5’i geçmeyecek, ikincil sektörde çalışanların oranı %40’tan fazla olmalı biçiminde ayrıntılı bir tanım 
getirmiştir. (Sağlam,Özkan 2012) 

 Tekeli (2014) " Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm" kitabında kentleşmeyi şu 
şekilde tanımlamıştır “kentleşme, bir insan yerleşmesinin yada (bu yerleşme kent olmuşsa) kentin, tarım 
dışı üretim, büyüklük, onluk, heterojen ve bütünleşme derecelerinin artma yönünde değişmesi olayıdır. 

 Türk Dil Kurumu'na göre ise kentleşme; "elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan 
küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması" şeklinde 
tanımlanmıştır. 

 Daha önce bahsedildiği üzere kentin dünya üzerindeki baskısı hızla artmaktadır. Bu baskının 
artışına sebep olan kentlere baktığımızda artık kendilerine ait bir ekosisteme sahip oldukları fark 
edilmektedir.  

 Kentler sahip oldukları doğal ve insan yapımı öğelerin bir araya gelmesi ile kentsel ekosistemi 
oluşturmaktadır. Kentsel ekosistemler atmosfer, hidrosfer, litosfer, pedosfer ve biyosferin yanı sıra 
insanın her yönüyle dahil olduğu antroposferi de kapsamaktadır. Kentsel ekosistemin öğeleri iklim, bitki, 
hayvan, toprak gibi öğeler ile örtülü yüzeylerden inşa edilmiş strüktüre kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.  

 Kentin ve kentsel ekosistemin bu çok yönlü durumu kentin bir bütün olarak incelenmesini 
zorunlu hale getirmektedir. Ekoloji, şehir planlama gibi alanlar kentin belirli alanlarına yoğunlaşmaktadır. 
Bu durumda kentin insan öğesini göz ardı etmektedir ve kenti incelerken insan -doğa ilişkisinde eksik 
yönler kalmaktadır. Çünkü kentleşmenin temelinde ve doğal olarak kentsel ekosistemin temelinde insan 
yer almaktadır. Bu durumun kapsamlı incelenme ihtiyacı zaman içerisinde kentsel ekolojiyi ortaya 
çıkarmış ve günümüzdeki halini almasını sağlamıştır. Giderek de kentsel ekolojinin önemi zaman 
içerisinde anlaşılmaya başlamıştır.  

 İlk ortaya çıktığında ekoloji biliminin akt dalı olan kentsel ekoloji 1970'lere kadar kenti incelerken 
daha çok kent flora ve faunası ile ilgilenmekteydi. Son 30-40 yıla bakıldığında ise kentle ilgili çalışmaların 
ve kentin öneminin artması ile kentsel ekoloji kenti bütün olarak incelemeye başlamıştır.  
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 Kentsel ekolojinin tanımına bakıldığında da "doğal ortam unsurları ile antroposferin sosyal ve 
ekonomik etkilerinin hesaba katılarak araştırıldığı disiplinler arası bilim" olarak tanımlandığı 
görülmektedir. Kentsel ekoloji sokaklardan, duvarlardan, çayırlardan, nehir kenarları, kanalizasyon 
sistemleri ve endüstriyel alanlara kadar bütün kentsel alanı incelemektedir. Kentsel ekosistem kentte 
yaşayan hayvan, bitki, insan ve mikroorganizmayı kapsayan organizma, bina, yol ve diğer insan 
yapılarının tamamı olan inşa edilmiş yapılar ve su, hava, toprak, yeryüzü ortamlarından oluşan fiziksel 
çevre ile insanın yaygınlaştığı şehir, kasaba, banliyölerin etkileşimini incelemektedir.  

Söke İlçesinin Coğrafi Çevre Analizi 

 Çalışmanın bu kısmında Söke ilçesinin fiziki ve beşeri özellikleri başlıkları altında Söke ilçesinin 
coğrafi çevre analizi verilmesi amaçlanmıştır. Söke ilçesi ve bağlı olduğu Aydın ilinin tarihsel geçmişine 
bakıldığında bölgenin yerleşim geçmişinin M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzandığını görüyoruz. Bölgenin sahip 
olduğu ılıman iklim şartları, verimli tarım alanları, yerleşime uygun jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, 
büyük Menderes gibi bölgeyi besleyen büyük bir akarsuya sahip olması geçmişte de yerleşim yeri olarak 
öncelikle tercih edilmesine sebep olmuştur.  

 Söke'nin kısaca tarihsel geçmişine bakıldığında Etiler, Kumanlar, Karyalılar, İyonlar, Lidyalılar ve 
Medler bölgeye sırasıyla egemen olmuşlardır. Priene, Milet, Myus gibi önemli İyon devletleri burada 
kurulmuştur. 14. yüzyıla kadar bölgede Bizans hakimiyeti sürmüştür. 14. yüzyılda Aydınoğulları bölgeyi 
ele geçirmiştir. Daha sonra Menteşe sancağına dail olmuştur. Menteşeoğullarının Osmanlı'ya katılması ile 
de bölge Osmanlı toprağı olmuştur. 1919'da İtalyanların, 1922'de Yunanların eline geçen Söke 6 Eylül 
1922'de geri alınmıştır.  

 Söke ilçesinin fiziki özellikleri. 

 

Harita 1. Çalışma Alanının Konumu 

 Söke'nin bulunduğu alan incelendiğinde ilçenin Samsun ve Beşparmak dağları arasında Büyük 
Menderes'in getirdiği alüvyonlarla oluşan düzlükte geliştiği görülmektedir. Söke'nin yerleşim alanları bu 
bölgeye dağılmış durumdadır. 

 Alanın güneyinde Menderes masifinin içinde yer alan Beşparmak (Latmos) Dağı bulunmaktadır. 
Bu dağ granit ve gnayslardan oluşmaktadır. Burada feldspat madeni çıkarılmaktadır. Bölgenin yer aldığı 
grabendeki alüvyonlar kuvaterner döneminde Büyük Menderes tarafından getirilmişlerdir. Kuvaternere 
kadar Söke- Bağarası kısmına kadar deniz sokulmaktaydı. Büyük Menderes'in güneydoğusunda yer alan 
Deltanın güneydoğusunda Bafa Gölü de eskiden Ege denizinin kenarında yer alan bir koyken, koyun 
nehrin getirdiği malzemeler ile kapanması sonucu oluşmuştur. Malzeme birikimin devam etmesi ile göl 
denizden geride kalmıştır. 
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 Söke ilçesi Ege Bölgesi'nde Ege denizi kıyısında yer almaktadır. Bulunduğu matematik konumu, 
kıyıya yakın yer alması, bölgedeki dağların kıyıya dik uzanması, ovalık alanda yer alması gibi sebeplerle 
iklim özellikleri şekillenmiştir. Söke bölgesinde tipik Akdeniz iklimi görülmekte ve bu iklim koşulları 
dağların uzanışı sayesinde iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. Bölgede yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık 
ve yağışlıdır. Yağışın büyük bir kısmı kış aylarında düşmekle beraber yazın neredeyse hiç yağış 
almamaktadır. Söke ilçesinin yer aldığı Ege Bölgesinde karasal Tropikal ve denizel Tropikal hava kütleleri 
bir araya gelmektedir. Kuzeybatıdan gelen denizel Polar hava kütlesinin de bölgeye ulaşması sonucu 
"Akdeniz Tali Cephesi" oluşmaktadır. Bu cephenin Ege bölgesine ulaşması ile iklim olaylarında değişmeler 
meydana gelir. Akdeniz tali cephesi ulaştığında bölgenin havasında yağışlı fakat havanın fazla soğuk 
olmadığı veya havanın açık ama soğuk olduğu durumlar görülmektedir. Bu nedenle özellikle kış ayları 
daha yağışlı olmaktadır. Ayrıca bu basınç merkezlerinin hareketleri nedeniyle yıllar içerisinde de 
farklılıklar görülmektedir. 

 Söke istasyonunun Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,2 °C iken, en soğuk ay olan Ocak ayı 
ortalaması ise 8,9° C’dir. Ortalama sıcaklıklara göre yıllık ortalama sıcaklık amplitüd değeri de 18,3°C’dir. 
Söke'nin bulunduğu konum, yükseltinin oldukça az olması, dağların denize dik uzanmasından dolayı 
denizel etkinin içeriye kadar taşınması nedeniyle kışın çok düşük sıcaklık değerleri yaşanmamaktadır. En 
düşük sıcaklıkların yaşandığı aylara baktığımızda değerlerin 0°C'den aşağıya düşmediğini görmekteyiz. 
Mart ayından itibaren temmuza kadar sıcaklıkların düzenli olarak arttığını fark etmekteyiz. En yüksek 
sıcaklıkların Akdeniz iklimine uygun olarak temmuz ve ağustos aylarında yaşandığını görüyoruz. 

 Söke istasyonun yıllık ortalama bağıl nem değerlerine baktığımızda yıl içerisinde sıcaklığa ters 
orantılı olarak bağıl nemin değiştiğini görmekteyiz. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalmış sıcaklık azaldıkça 
bağıl nem artmıştır. Kış aylarında bağıl nem oranı yüksek yaz aylarında düşüktür. En yüksek değerler 
ocak, şubat ve mart aylarında görülmektedir. Yıllık ortalama bağıl nem değeri %58,9 iken en düşük değer 
%46,5, en yüksek değer ise %68,9'dur. 

 Söke gözlem verilerine bakıldığında yağış için verilen verilerin ortalaması alındığında 828 mm 
ortalama çıkmaktadır. Bölgenin en yağışlı dönemi Akdeniz iklimine de uygun olarak kış mevsimidir. 
Yağışın yarısından fazlası bu dönemde düşmektedir. En fazla yağışın düştüğü ay veriler incelendiğinde 
Aralıktır. Yağışın yaklaşık %22'si bu ayda düşmektedir. Yaz mevsiminde yaklaşık %3 gibi oldukça düşük 
bir oran vardır. Akdeniz tali cephesinin etkisiyle en fazla yağış kış aylarında görülmektedir. 

 Söke'nin yıllık rüzgar esme frekanslarına bakıldığında kuzey yönlü rüzgarların egemen olduğu 
görülmektedir. Yıllık rüzgar esme frekansı incelendiğinde kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinin 
egemen olduğu dikkat çekmektedir. Ay bazında da rüzgar esme frekansları incelendiğinde bu durumun 
büyük oranda aynı kaldığı görülmektedir.  

 Söke istasyonunda en kuvvetli esen rüzgarların % 50 si KB sektörlü olup 16,3 m/sn’nin 
üzerindedir. (İlhan, 2017) Yukarıdaki tabloda incelendiğinde en kuvvetli rüzgar yönünün baskın bir 
şekilde KB olduğu fark edilmektedir. Özellikle bahar ve yaz aylarında en kuvvetli rüzgar yönü KB 
olmaktadır. 

 Söke tipik Akdeniz ikliminin etkisindedir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. 
Buna bağlı olarak da bölgede Akdeniz iklimine ait bitkiler doğal olarak yetişmektedir. Bölgede genel 
olarak kızılçam, maki türleri başta olmak üzere bu iklim tipine ait türler görülmektedir. Sınırları içerisinde 
bulunan Dilek Yarımadası 1966, Büyük Menderes deltası 1994 yılında sahip olduğu bitki ve hayvan varlığı 
sebebiyle milli park statüsü kazanmıştır. Milli park Akdeniz ikliminden karasal iklime kadar bir çok çeşit 
bitki örtüsünü barındırmaktadır. bu özelliğinden dolayı Avrupa konseyi milli parka “Avrupa Biyogenetik 
Rezervi” unvanı vermiştir. Ülkemizdeki en zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip milli park 
sayılmaktadır. Beşparmak Dağlarının bulunduğu kısımda da ormanlık alanlar geniş yer kaplamaktadır. 
Söke Ovasının bulunduğu kısımda da orman dışı alanlar olduğu görülmektedir.  Burası da sulu tarım 
arazileridir. Pamuk tarlaları ovada geniş yer kaplamaktadır.  

 İlçedeki dağlık alanlarda iklimin baskın örtüsü olan kızılçamlar geniş bir alana sahiptir. Dağların 
üst kısımlarına çıktıkça da soğuğa daha dayanıklı karaçamlar yetişmektedir. Bölgede karaçamların yanı 
sıra karaağaç, ve meşe türleri de yetişmektedir. Beşparmak dağlarında fıstıkçamı toplulukları da yayılış 
göstermektedir. Söke bölgesinde dağlık alanlarda zeytin ve incir ağaçları geniş bir yayılım alanı 
göstermektedir. Söke bitki örtüsü ve kaymakamlık brifing raporu incelendiğinde Söke'de orman arazisinin 
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ilçenin %21,07'sini kapladığı görülmektedir. %3,54'ünü ise çayır ve meraların olduğu araziler 
kaplamaktadır. İlçede arazi varlığında en büyük yüzdelik dilim tarımsal arazidedir. Tarımsal arazi ilçenin 
%59,89'unu kaplamaktadır.  

 Söke'nin toprak özellikleri incelendiğinde iklim, ana kaya, yer şekilleri , vejetasyon ve zamanın 
toprak oluşumu ve özellikleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bölgede üç ana gruba da ait; zonal, 
intrazonal ve azonal toprak gruplarına ait topraklar bulunmaktadır. Bölgede baskın olarak görülen Zonal 
topraklar iklimin etkisi ile oluşan topraklardır. Söke ilçesi de Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu 
nedenle bölgede kırmızı renkli toprak, kırmızı renkli Akdeniz toprağı, kahverenkli Akdeniz toprağı gibi 
topraklar görülür. Kireçsiz kahverengi topraklar ve Akdeniz toprakları bölgede görülmektedir. Bunun 
dışında bölgenin büyük bir kısmında ise alüvyal ve kolüvyal topraklar baskın olarak görülmektedir. 
İlçenin denize yakın kısımlarında, nehrin ağız kısımlarında intrazonal topraklardan hidromorfik topraklar 
görülmektedir. 

 Söke sınırlarında bulunan su kaynakları akarsu, göl ve yeraltı sularıdır. Söke'nin içinden geçen 
Söke Çayı, sınırlarının bir kısmı Muğla-Milas'a ait bir kısmı Söke'ye ait olan Bafa Gölü ve Söke Ovasını da 
oluşturan bölgenin en önemli akarsularından biri olan Büyük Menderes bölgedeki önemli su 
kaynaklarıdır. Bunun dışında Söke şehrinin içinden geçen, geçici bir çay olan Fevzipaşa Çayı da bulunur. 
Söke’de bulunan kaynak suyu kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfit bünyesinde bulundurduğu için serttir. 
Çevrede kalker formasyonun ve mermer madenlerinin de yer alması suyun sertliğine etki etmektedir. 
Yerel halk suyu kireçli buldukları için içme suyu ve çay suyu gibi alanlarda kullanmamaktadır.  

Söke'nin Beşeri Özellikleri 

Söke kentinin nüfus özellikleri. 

 Yıllara göre Söke'nin nüfus değişimi verilen Tablo 1' incelendiğinde Sökenin nüfusunun yıllar 
içinde sürekli olarak arttığı görülmektedir. 1927'de 9.290 ve 1935'te 10.912 olan şehir nüfusunun 1955'e 
gelindiğinde iki katı artarak 21.343 olduğu görülmektedir. Her yıl nüfusun arttığını ama beş yıllık 
periyotlar halinde olan genel nüfus sayımlara bakıldığında  en büyük artışın 1980 yılından  1985 yılına 
gelindiğinde olduğu görülmektedir. Beşer yıllık periyotlarda en az artışın ise 1940 yılından 1945 yılına 
gelindiğinde olduğu görülmektedir. 2000 yılına baktığımızda ise nüfusun kendinden önceki yıllara göre 
daha fazla arttığı gözlenmektedir.  2007 yılından 2008 yılına gelindiğinde ise nüfusun 66.156'dan 65.974 
kişiye  azaldığı görülmektedir.  

Tablo 1 

 Yıllara Göre Söke Nüfusunun Değişimi 

YIL ŞEHİR KÖY TOPLAM 

1927 9.290 15.214 24.504 
1935 10.912 18.426 29.338 
1940 11.472 20.528 32.000 
1945 11.870 22.431 34.301 
1950 13.385 27.774 41.159 
1955 21.343 44.737 66.080 
1960 23.593 43.468 67.061 
1965 27.558 47.180 74.738 
1970 30.000 52.761 82.761 
1975 35.407 54.273 89.680 
1980 37.413 55.733 93.146 
1985 44.556 64.719 109.275 
1990 50.866 68.884 119.750 
2000 62.384 75.355 137.739 
2007 66.156 -1 66.156 
2008 65.974 - 65.974 
2009 67.234 - 67.234 
2010 68.020 - 68.020 

 
1 2015 yılında Büyükşehir Yasa Tasarısı ile Aydın ili büyükşehir olduğu ve köyleri mahalle olarak kabul edildiği 

için kırsal veri bulunamamaktadır.  
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2011 69.446 - 69.446 
2012 70.522 - 70.522 
2013 115.541 - 115.541 
2014 115.936 - 115.936 
2015 116.583 - 116.583 
2016 117.730 - 117.730 
2017 11.8855 - 11.8855 
2018 120.217 - 120.217 

    

Kaynak: TÜİK, 2019 
 

 Kentin nüfus özellikleri incelendiğinde 1950'lerde nüfusun arttığı görülmektedir. Kentin ulaşım, 
sanayi gibi unsurlarının artması ve gelişmesiyle kent ülke içi ve ülke dışından göç almıştır. Türkiye nüfus 
özelliklerine baktığımızda 1950 yıllarında sonra Balkan ülkelerinden gelen nüfusun Söke'ye de yerleştiğini 
görmekteyiz. Bu gelen nüfus da Söke'nin nüfusunda hızlı bir artma eğilimi olmasına sebep olmuştur. 
Ayrıca kent içinde artan nüfus da gelen nüfusla birleşerek kentin nüfus artışının sürekli artmasına sebep 
olmuştur. 

 Yıllar içerisinde Söke'nin nüfusunda meydana gelen değişiklikleri burada nüfus artış hızını 
hesaplayarak vermek verileri daha iyi inceleyebilmek ve daha doğru okuyabilmek için uygun olacaktır. 
1990 yılına kadar 1935-1940 yılından başlayarak nüfusun beşer yıllık nüfus sayımları değerleri 1990-
2000 arası on yıllık genel nüfus sayımı sonucu, 2007 itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi 
doğrultusunda 2007-2010-2015 ve 2018 yılları kullanılıp nüfus artış hızı hesaplanmıştır.  

Tablo 2  

 Yıllar İçerisinde Söke'nin Nüfus Artış Hızı (yüzde ve binde) 

Yıllar Nüfus artış hızı (yüzde) Nüfus artış hızı (binde) 

1940 1.0 10 
1945 0.68 6.8 
1950 2.4 24 
1955 9.3 93 
1960 2 20 
1965 3.1 31 
1970 1.7 17 
1975 3.3 33 
1980 1.1 11 
1985 3.5 35 
1990 2.6 26 
2000 20.4 204 
2007 0.83 83 
2010 0.93 93 
2015 10.7 107 
2018 1.0 10 

   

Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.  

Söke’nin nüfusunun yıllar içinde hep artı değer gösterdiği görülmektedir. 1940 yılına bakıldığında 
nüfusun ‰  10 arttığı fakat 1945 yılına gelindiğinde nüfusun artış hızında bir azalma meydana gelerek ‰ 
6.8e düştüğü görülmektedir. Bu azalışta İkinci Dünya Savaşının etkisi de fark edilmektedir. Daha sonra 
tekrar artış hızı yükselerek 1955 yılında ‰ 93’e çıktığı görülmektedir.  

1945-1950 yılları arasında sonuçlanmış olan savaş ortamından uzaklaşılmış olması ve yavaş yavaş 
ekonomide hissedilen iyileşmeye paralel olarak nüfus artışı artmıştır. 1950-1955 döneminde ise 
Türkiye'nin Bulgaristan göçmenlerinin etkisinde özellikle Batı Anadolu'nun nüfusunda hissedilen ani artış 
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Söke'de de gözlenmiştir.(Gümüş ve Ağırgöl, 2001) ‰94 gibi oldukça yüksek rakama ulaşmış olmasında 
doğal nüfus artışı ile alınan göçlerin bir araya gelmesi etkili olmuştur.  

1960 yılında tekrardan azalmaya başlayan nüfus artış hızının 1990 yılına kadar ‰ 17 ile 35 arasında 
değiştiği gözlenmektedir. 1965-1970 döneminde nüfus ‰17 gibi genele bakıldığında oldukça düşük bir 
rakama düştüğü görülmektedir. Bu azalışta bu dönemde başta Almanya olmak üzere diğer ülkelere 
yapılan işçi göçlerinin etkisi hissedilmektedir. 

2000 yılına gelindiğinde ise nüfus sayımın beş yıllık periyotta değil de on yılık periyotta olduğu dikkat 
edilmesi gereken husustur. Bu on yılın sonunda nüfus ‰ 204 gibi oldukça yüksek bir artış göstermiştir. 
Bölge bu dönemde yoğun göç almaya devam etmiştir. 2015 yılına kadar ‰ 83 ve 93'e düşen artış hızı 
2015 yılında ‰ 107 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır. 2018 yılına  baktığımızda nüfus artış hızının ‰ 
10’a düştüğü görülmektedir.  

 

Şekil 1. Söke'nin 2018 Yılına Ait Nüfus Piramidi 

Söke kentinin 2018 yılı nüfus piramidi incelendiğinde genç bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir. 
Nüfusun büyük bir kısmı aktif nüfus denilen 15-64  yaş grubunda bulunmaktadır. Piramit incelendiğinde  
tabanının son yıllarda daraldığı dikkat çekmektedir. Doğum oranları son yıllarda gittikçe azalmıştır. Bu da 
Söke'nin sadece doğal nüfus artış hızı ile nüfusunun artmadığının bunun yanı sıra göç aldığının da bir 
kanıtıdır.  

2018 yılı verilerine göre 120217 kişi olan nüfusun 60225 kişisi erkek nüfusu oluştururken 59992 kişi 
kadın nüfusunu oluşturmaktadır. Toplam nüfusa göre kadın ve erkek nüfusunun oranlarına bakılırsa 
erkek nüfusu %50.10 oranında iken kadın nüfusu  %49.90 oranındadır. 

Tablo 3  

 Söke'de  Mahallelerinin Nüfus Dağılışları (1975-2000-2018)  

Mahalle 1975 Nüfusu 2000 Nüfusu 2018 Nüfusu 

Atatürk 2043 6492 10981 
Cumhuriyet 6489 9869 8246 
Çeltikçi 5701 2000 12998 
Fevzipaşa 2671 6184 6615 
Kemalpaşa 4923 5272 4086 
Konak 7885 8830 10794 
Yenicami 5738 8886 14538 
Yenikent  4426 8803 

    

Kaynak: TÜİK, 2019  ve Gülen, 2006 
 
  

Söke ilçesinde günümüzde köylerinde mahalle olması üzere toplam 49 mahalle bulunmaktadır. Ancak 
çalışma konumuz gereği çalışma alanı Söke kentidir. Söke kentinde günümüzde 8 mahalle bulunmaktadır. 
Bunlar Kemalpaşa, Konak, Çeltikçi, Cumhuriyet, Atatürk, Fevzipaşa, Yenicami ve Yenikent mahalleleridir. 
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Söke'nin en eski mahalleleri Kemalpaşa, Konak ve Çeltikçi mahallesidir. En yeni mahallesi ise Konak 
mahallesinden ayrılarak mahalle statüsü kazanan Yenikent'tir. 

 Yukarıda verilen tabloda Söke'nin mahallerinin belirli yıllardaki nüfusu verilmiştir. Burada amaç 
mahallelerin yıllar içindeki nüfussal gelişiminin karşılaştırarak incelenmesidir. Yukarıdaki tabloda 1975-
2000 ve 2018 yılları nüfusu alınmıştır. Yenikent mahallesi 2000 yılından itibaren mahalle olduğu için 
1975 yılına ait verisi bulunmamaktadır. Söke'nin nüfusunun yıllar içerisinde sürekli arttığı daha önce 
belirtilmişti. Mahallelere bakıldığında ise yıllar içerisinde nüfusu artan mahalleler olduğu kadar nüfusu 
azalan mahaller de olduğu görülmektedir.  

Tablo 4 

Söke'de Mahallelerinin Nüfus Artış Hızları (1975-2000, 2000-2018) 

Mahalle 1975-2000 
Nüfus Artış Hızı 
(%) 

2000-2018 
Nüfus Artış Hızı 
(%) 

1975-2000 
Nüfus Artış Hızı 
(‰)  

2000-2018 
Nüfus Artış Hızı 
(‰) 

Çeltikçi 3,1 0,25 31 2,5 
Cumhuriyet 1,7 -0,99 17 -9,9 
Yenicami 1,7 2,7 17 27 
Konak 0,45 1,1 4,5 11 
Atatürk 4,6 2,9 46 29 
Fevzipaşa 3,4 0,37 34 3,7 
Kemalpaşa 0,27 -1,4 2,7 -14 

     

 

 Söke'nin en eski mahallelerinden olan Kemalpaşa mahallesinin 2000 yılına gelindiğinde nüfus atış 
hızının ‰ 2.7 olduğu, 2018 yılına gelindiğinde -‰14 olduğu görülmektedir. Buranın ilk kurulan 
mahallerden olması, tarihi binaların bulunması ve günümüzde bir sit alanı ilan edilmiş olması nüfusunun 
artmasına engel olmuştur. Mahalleye bakıldığında tek katlı binalar ve dar yollar egemendir. Bir diğer eski 
mahallelerden olan Konak mahallesinde de nüfus artış hızının 2000 yılında ‰ 4,5, 2018 yılında ‰ 11 
olduğu görülmektedir. Burası kentin az katlı binalarının yer aldığı bir diğer bölgedir. Burada da gelişme 
daha geri planda kaldığı için nüfus artmamıştır. Ayrıca Yenikent'in 2000 yılında mahalleden ayrılması da 
etkili olmuştur. Bir diğer nüfusu eksiye düşen mahalle Cumhuriyet mahallesidir. 2018 yılına gelindiğinde -
‰9,9 nüfus artış hızına sahiptir. Cumhuriyet mahallesinin büyük bir kısmı ovaya doğru uzanmakta ve 
sanayi alanlarını kapsamaktadır. Fevzipaşa mahallesi de nüfus artış hızı düşen mahallelerdendir. Bu 
mahalle tek katlı binaların ve gecekondu tarzı evlerin hakim olduğu bir alandır. Mahalle Kuşadası'na giden 
çevreyolunun kenarına kadar taşmıştır.  

 Söke'de son dönemde oldukça nüfusu artan ve binalaşma gerçekleşen mahalleleri Atatürk, 
Yenicami ve Yenikent'tir. Atatürk ve Yenicami mahallelerinde çok katlı bina ve sitelerin yapımının 
gerçekleşmesine bağlı olarak mahalleler Söke'nin son zamanlarda gözde yerleşim alanı olmuştur. 
Yenicami ve Atatürk  mahallesindeki sitelerin yapımına bağlı olarak 2018 yılı nüfus artışı  ‰27 ve ‰29 
gibi diğer mahallelere göre oldukça yüksek bir nüfus artış hızına ulaşmıştır.  

 Yenikent ise üniversitenin kurulmasına bağlı olarak gelişen, daha ziyade dışarıdan gelen 
öğrencilerin yaşadığı bir mahalle olmuştur. Burada da  son yıllarda Atatürk ve Yenicami mahallelerindeki 
kadar çok katlı binalar yapılmasa da yeni bina ve sitelerin yapımı oldukça fazladır. Üniversitenin 
kapasitesinin artmasına ve Kuşadası yolunu da kapsayan alana yeni binaların da yapılmasına bağlı olarak 
nüfus artış hızı ‰38'e ulaşarak, diğer mahalleri oldukça geçmiştir. 2018 yılında 14538 kişi ile en fazla 
nüfusa sahip mahalle olmuştur. Yenikent 12998 kişi ile Çeltikçi mahallesi ikinci sırada, Atatürk mahallesi 
ise 10981 kişi ile üçüncü sırada izlemiştir.  

Söke'de Göç. 

Söke'nin  geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve yerleşim açısından 
sürekli olarak çekim merkezi olarak önemini koruduğu önceki kısımlarda dile getirilmişti. Söke sahip 
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olduğu coğrafi konumun getirmiş olduğu avantajlar sayesinde sürekli olarak nüfus artışı göstermiştir. 
Büyük Menderes havzasının yakınında olması, oldukça verimli Söke ovasına sahip olması, dağların 
konumundan dolayı hem korunaklı hem de denizin ılımanlaştırıcı etkisinin içeriye kadar sokuluyor olması 
Söke'yi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Sahip olduğu bu özelliklerden dolayı da her dönemde göç 
almıştır. Özellikle sahip olduğu verimli tarım arazileri sayesinde tarıma dayalı göçlere ev sahipliği 
yapmıştır.  

 1924 yılında ilk olarak 1530 kişilik bir göçmen grup gelmiş ve bu sayı daha sonraki yıllarda 
giderek artmıştır. Yunanistan’dan gelen göçmenleri, Bulgaristan’dan gelen göçmenler izlemiştir. Göçün 
özellikle bu bölgeyi etkilemesinin nedenleri arasında, Söke eşrafının ve basınının etkisi büyüktür. 
Mübadele ve savaşla buradan kaçan halkın ardında bıraktıkları toprakları işlenememektedir. Bu sebeple 
çeşitli gazetelerde bu durumla ilgili çıkan yazılar, buraya göçü cazip kılmak ve dolayısıyla daha çok toprak 
işleyebilmek yönünde olmuştur ve zamanla da etkisini göstermiştir. Cumhuriyetin hemen sonrasında 
yapılan göçlerin yanı sıra, şehir 1950-1951 ve 1989 yıllarında Bulgaristan’dan büyük oranda göç almaya 
devam etmiştir. Ayrıca Söke, Yugoslavya’dan gelen göçmenlerin de yerleştiği alanlardan biridir (Öztürk, 
2001). 

 

Grafik  1.  Söke'nin Verdiği İç Göçün Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2018, TÜİK) 

 Söke'nin 2018 yılı verilere göre en çok göç verdiği bölgenin Ege Bölgesi olduğu fark edilmektedir. 
Marmara Bölgesi %23 oranı ile ikinci sırada gelmektedir. Bu iki bölgenin ardından göç verilen diğer 
bölgelerin payının önemli bir ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir. İkinci sırayı alan Marmara Bölgesi'nin 
neredeyse üçte ikisi kadar azalarak %23 ile üçüncü sırada İç Anadolu Bölgesi  yer almaktadır. En az göç 
verilen bölge ise birbirine oldukça yakın rakamlarla sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu 
Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in %2 oranlarına 
düştüğü görülmektedir. Göç verdiği yerlere baktığımızda ortak özelliklerinin hepsinin de birer cazibe 
merkezi olduğu fark edilmektedir. Hepsinin sanayi, ticaret, turizm ve sosyal özellikler açısından bir veya 
birden fazla kent fonksiyonuna sahip olduğu görülmektedir. 

 

Grafik  2.  Söke'nin Aldığı İç Göçün Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2018, TÜİK) 

 Söke kentinin 2018 yılı verilerine göre en çok göç aldığı bölgelere bakıldığında en büyük payın 
%38 oranı ile Doğu Anadolu bölgesinden geldiği görülmektedir. Rakamlara bakıldığında ilk sırada yer alan 
Doğu Anadolu Bölgesinin oldukça büyük bir farkla öne çıktığı görülmektedir. Diğer bölgelere nazaran iş ve 
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sosyal olanakların daha az olması, Söke'nin de bu özellikler açısından gelişmiş olması bu rakamın 
büyüklüğünü açıklamaktadır. İkinci sırayı Söke'nin göç verdiği bölgelerde birinci sırada yer alan Ege 
bölgesinin almakta olduğunu görmekteyiz. Üçüncü sırada yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesi ile 
aralarında ufak bir fark yer almaktadır. Oran olarak iki bölgede %16'dır.  Türkiye istatistiğinde en çok göç 
veren bölge olan Karadeniz ise Söke istatistiğinde %8 ile sondan üçüncü sırayı almaktadır. En çok verdiği 
ikinci bölge olan Marmara bölgesinden ise Söke'ye en az göçün geldiğini görmekteyiz. %4 gibi oldukça 
düşük bir orana sahiptir. Sahip olduğu fonksiyonlar açısından Söke'ye eşdeğer veya daha fazla fonksiyona 
sahip olan alanlara yer verdiği için bu bölgeden göç gelmemesi oldukça anlaşılırdır.  

 Söke kentinin ekonomik özellikleri. 

 Söke kurulduğu ilk zamandan beri tarım fonksiyonu baskın bir yerleşme olmuştur. Büyük 
Menderes'in getirdiği alüvyonlarla oluşan zengin ova toprağı sayesinde hem yerleşim için hem de tarım 
için oldukça uygun bir arazi olmuştur. bölgeyi tanımlayan "Dağlarından yağ, ovasından bal akar." eski 
deyiş de ovanın ve bölgenin verimliliğini gözler önüne sermektedir. İlk çağlarda bile tepelik alanlarında 
var olan zeytin ağaçları ve kurulan ilk Helenistik devletlerinde kutsal dahi kabul edilen zeytinyağı 
deyişteki yağı ve bölgede yetişen meşhur Aydın inciri de bal kısmı ifade etmektedir. Günümüzde de 
Söke'de baskın olan ekonomik faaliyet tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Son yıllarda açılmış olan 
fabrikalara rağmen kent tarım fonksiyonunu kaybetmemiştir.   

 Söke'de madencilik sektörüne baktığımızda kömür ve feldspat madenleri bulunmaktadır. 
Türkiye'de feldspat rezervlerinin %95'i Söke ve Çine'deki Feldspat madenlerinden sağlanmaktadır. 
Kuvars ve kuvarsit ocakları da bulunmaktadır. Kömür madeni Kemalpaşa Mahallesi tarafında 
bulunmaktadır. Kentte çimento, çırçır, zeytinyağı, tekstil (dokuma, iplik), tarıma dayalı fabrikalar (turşu, 
süt ve süt ürünleri vb.) yer almaktadır.   

 Söke'de tarıma bakıldığında pamukçuluğun ilçede ilk sırayı aldığı görülmektedir. İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nün 2018 yılı 3. tahmin verilerine göre Söke'de 781.120 da olan tarım arazisinin 327.875 
da'lık büyük bir kısmında pamuk ekildiği görülmektedir.  Pamuğu ovada yaklaşık 19.000 da'lık bir alana 
ekilen buğday izlemektedir. Bu iki üründen sonra en geniş ekim alanı 14.000 da ile arpa almaktadır. Tarım 
alanların kalan kısmında ayçiçeği, bezelye, çavdar, fiğ, İtalyan çimi (yemlik) mısır, patates, sorgum, soya, 
susam tritikale, yem şalgamı, yonca ve yulaf izlemektedir. 

 

Grafik 3.  Söke'de Yıllara Göre Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı 

 Söke'nin 2018 yılı ekonomik faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında çalışan nüfusun %14'ünün 
tarımda, %22'sinin sanayide, %64'ünün ise hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. Kentleşmenin ve 
göçlerin Söke'de en çok arttığı dönem 1990 ve sonrasıdır. 1990 yılında ekonomik faaliyet kollarına göre 
dağılış Söke'de tarımda .%20, sanayide %41 ve hizmette %39'dur. 2000 yılında çalışan nüfus tarım 
sektöründe %15, sanayide %37, hizmet sektöründe %48 oranlarındadır. Söke'nin özellikle 1990lardan 
sonra kentleşme hareketinin hız kazandığı bilinmektedir. Bu durumun yansımasını en çok hizmet 
sektöründe görmekteyiz. Kentte zaman içinde açılan alışveriş merkezi sayısı 6'ya ulaşmıştır. Bölgeye gelen 
turistler Söke'de özellikle alışveriş yapmaktadır. Novada Outlet isimli alışveriş merkezinde yaz aylarında 
çok sayıda turist gelmektedir. 1990 yılından 2018'e kadar hizmet sektöründe büyük bir artış görülmüştür. 
Bu durum bölgedeki alışveriş merkezi, ticaret noktaları ve restaurant, kafe, dükkan gibi işyerlerinin artışı 
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ve nüfusa yetmeye çalışan hastane, okul artışlarıyla beraber düşünüldüğünde anlamlı bir hale 
gelmektedir. Kentte tarımın önemi ise önemli bir ölçüde azalmamıştır. Verimli ovasında geniş çaplı tarım 
faaliyetleri devam etmektedir. Fakat özellikle göçlerle gelen nüfus genel olarak başta turizm olmak üzere 
hizmet sektöründe çalışmaktadır. 

 Söke'de enerji sektörüne baktığımızda biyogaz, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri olduğunu 
görmekteyiz. Biyogaz çevrim santrali Söke’de Söke Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuştur. Tesisin 
kurulu gücü 12 MW’dır. Söke Çatalbük rüzgar enerji santrali de 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Tesisin 
gücü 30 MW'dır. Söke Rüzgar enerji santrali de 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Tesisin kurulu gücü 45 
MW'dır. Bunların dışında güneş ve rüzgar enerjisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Söke Kentinin Kentsel Çevre Analizi 

 Kent ekosistemlerinde doğal çevre bileşenleri ve beşeri çevre bileşenlerinin iç içe geçmişliği 
kentin çok boyutlu ve karmaşık bir yapı olmasını sağlamıştır. Kentte kültürel ve mekansal süreçler bir 
arada işlemektedir. Bu nedenle kentlerde coğrafi yaklaşımla bir kentsel çevre analizi yapılması bu 
karmaşıklığın anlaşılması için yerinde olacaktır. Bu sayede hem kentin geliştiği mekansal ortam daha iyi 
anlaşılacak hem de kentin ilerideki durumu için de bir öngörü ortaya çıkacaktır. Çevrenin doğal ve 
kültürel bileşenleri işleyen sistemler olarak, kentleşme süreci üzerinde etkilidir. Bu nedenle, kentsel 
coğrafya yaklaşımı ile yapılan araştırmalarda öncelikle kent yerleşiminin kuruluş ve evriminde rol 
oynayan çevre etkenlerinin meydana getirdiği sentez tanımlanır ve söz konusu sentez verileri ışığında, 
özellikle kent lokasyonu çerçevesinde çevre bileşenlerinin analizine geçilir. (Karadağ, 2009) Bu çerçeve 
ışığında kentsel mekan analizi belli başlıklar altında ele alınmaktadır. Karadağ'ın (2009) "Kentsel Ekoloji: 
Kentsel Çevre Analizlerinde Coğrafi Yaklaşım" isimli çalışmasında ortaya koymuş olduğu kentsel mekan 
analizi başlıkları altında bu çalışma yapılmıştır.  

 Kentsel mekan analizinin başlıklarına bakıldığında öncelikle üç ana başlıkta mekanın analizi 
yapılmaktadır. Karadağ (2009) bu adımları şu şekilde sıralamıştır. 1. Adım: Kentin yerleştiği alanın doğal 
çevre analizi, 2. Adım: Kentsel mekan organizasyonun tanımlanması, 3. Adım: Kentsel mekan 
organizasyonu ile doğal ve kültürel çevre faktörlerinin karşılıklı etkileşimi- kent doğasına yansımalarının 
tespit edilmesi ve geleceğe yönelik öngörüden hareketle önerilen çözümler.  

 1. Adım olan kentin yerleştiği alanın doğal çevre analizi için kentin litolojik ve jeolojik özellikleri, 
iklim özellikleri, hidrografya özellikleri, toprak özellikleri ve biyoçeşitliliği başlıkları altında yapılmaktadır. 
Böylece kentin yerleştiği alandaki doğal çevre özellikleri açıklanmaktadır.  

 2. Adımda açıklanmış olan kentin doğal çevre özelliklerinin kültürel çevre bileşenleri ile 
ilişkilendirilerek kentin mekansal organizasyonunun tanıtılmasıdır. Sanayi alanları, iş ve konut alanları, 
park ve bahçe gibi yeşil alanlar, ulaşım aksları  gibi kenti oluşturan unsurlar ve kentin gelişimi doğal çevre 
bileşenleri ile bağlantı kurularak incelenmektedir.  

 3. Adımda da birinci ve ikinci adımların ışığında doğal ve kültürel çevre bileşenlerinin etkileşimi 
kentin doğasına yansımasının ortaya konması ve kentin gelişim ışığında ilerisi için kentin gelişebileceği ve 
değişebileceği durumların ortaya konması ile bu duruma bakarak bazı önerilerin yapılmasıdır.  

 Bu başlıkların ışığında da Söke'nin kentsel mekan analizi yapılmaya çalışılmıştır. 

 Kentin yerleştiği alanın litolojik ve jeomorfolojik özellikleri. 

 Söke Havzasının jeolojiai incelendiğinde Söke kentinin doğu ve güneyine Büyük Menderes'in 
oluşturduğu ovanın  hakim olduğu görülmektedir. Kentin yerleştiği alanda da alüvyonların baskın olduğu 
görülmektedir. Kentin büyük bir kısmı birikinti konilerinin üzerinde gelişmiştir. Kentin batı ve kuzey 
kesimlerinde eğimli alanlar hakimdir. Kuzeyinde Burçak Tepesi, Kartal Tepesi gibi tepelik alanlar 
bulunmaktadır. Batısında da Maden Tepesi, Dededağ Tepesi yer almaktadır. 

 Söke kent iklimi. 

 Söke kentinde tipik Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Kar 
yağışları çok nadir görülmektedir. Yağışlar genel olarak Ekim -Mayıs arasında daha çok kış aylarında 
düşmektedir. Yılın en sıcak ayı Temmuz iken en soğuk ayı Ocaktır. Söke kentinin yıllık ortalama sıcaklığı 
17.2 ° C 'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı 705 mm'dir. 2 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. 
Ortalama 153 mm yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir. 26.3 ° C  sıcaklıkla Temmuz 
yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 8.8 ° C  olup yılın en düşük ortalamasıdır. Yılın en kurak 
ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı 151 mm'dir.  Yıl boyunca ortalama sıcaklık 17.5 ° C  dolaylarında 
değişim göstermektedir.  
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 Sütgibi'nin (2015)  Büyük Menderes havzasında kentleşmenin havzadaki iklim üzerindeki 
değişimlerini incelemek için yapmış olduğu çalışmada yıllar içinde değişkenliklerin olmasına rağmen 
minimum sıcaklıklarda artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yağış dizelerinde ise  istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış ya da azalış eğiliminin olmadığı, ancak süreleri birbirine eşit olmayan kurak ve nemli 
dönemlerin birbirini izlediği görülmüştür. 

 Söke kent toprağı. 

 Kent alanının içinde yer alan genellikle örtülü yüzeylerden oluşan topraklara kent toprakları adı 
verilmektedir. Kentin üzerinde genişlemesine bağlı olarak kent toprağının niteliği ve kapladığı alan 
değişmektedir. Kent toprakları her ne kadar kentin içinde yer alsa da kırsal alandan en büyük farkı imar 
hakkının da bulunmasıdır. Kent toprakları işlenememesine rağmen sahip olduğu imar hakkı ile beraber 
üretime katkı sağlamakta ve kent genişledikçe üretilebilme özelliğine sahiptir. Yeni kent topraklarının 
eklenmesi ise imar hakkı ve kanunlar çerçevesinde olmaktadır.  

 

Harita 2. Söke'de Toprak Dağılışı 

 Söke kentinin toprak haritası incelendiğinde kentin büyük bir kısmının yerleşme alanlarından 
oluşan örtülü yüzey olduğu görülmektedir.  Kent Büyük Menderes'in taşıyıp getirdiği alüvyonlarla 
oluşmuş olan ovaya kurulmuştur. Kent içerisinde yer alan tepelik alanlarda kireçsiz kahverengi topraklar 
görülmektedir. Kentin etrafında bulunan tepelik alanlarda kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. 
Kireçsiz kahverengi orman topraklarına, Söke ilçe merkezinin batısında ve Yaylaköy çevresinde eğim 
değerlerinin çok yüksek olmadığı farklı özelliklerdeki Neojen’e ait birimler üzerinde rastlanılmaktadır. 
(İlhan, 2017) Söke'nin bulunduğu alanda neojen alanlar üstünde kırmızı renkli Akdeniz toprakları yer 
almaktadır. Kentin birikinti konilerinden oluşmuş alanlarının üzerinde yüzeysel akışla taşınan 
malzemelerden oluşan kolüvyal topraklara rastlanılmaktadır.  

 Söke kent hidrolojisi. 

 Kent hidrolojisine baktığımızda Kızılçay da denilen Söke çayı kentin kuzey tarafından gelip kent 
merkezinden ovaya doğru akmaktadır. Fakat günümüzde bu çay menderese kadar devam etmemekte 
şehrin içinde kanala bağlanmaktadır.   

 Söke Çayı uzun zamandır üstü kapalı ve üstünde tek katlı küçük dükkanların yer aldığı bir 
haldeydi. Köprübaşı denilen bu bölgede çayın kapalı olmasından dolayı kentte taşkın gibi sıkıntılar 
yaşanmaktaydı. Bu nedenle DSİ ile birlikte ıslah projesi başlatılan çayın 2017 yılında üstünün açılmıştır. 
Şimdilik projenin çayın üstünde yer alan dükkanların yıkımı ve çayın üstünün açılma kısmı yapılmıştır. 
Projenin devamında da Söke çayının kent içinde kalan kısımları ıslah edilmesi planlanmaktadır.  

 Söke kentinde kentsel biyoçeşitlilik. 
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 Kentte biyoçeşitliliği oluşturan vejetasyon için kent içinde iki bölgeden söz edilebilir. İlk bölge için 
insan yapımı olan strüktürden bahsedebiliriz. Bunlar binalar, bahçeler, parklar, yol kenarları, avlular gibi 
sayılabilir. İkinci bölge içinde kentin kurulduğu alanda kalan doğal oluşumları sayabilir. Kentin kurulduğu 
alanda kalan orman parçaları, koruluklar, dere kenarları gibi doğal unsurlar sayılabilir. Kentte bir çok 
doğal yüzeyin üzeri insan yapımı unsurlar ile örtülmüştür. Bu da biyoçeşitliliği etkilemektedir. Ayrıca 
kentlerde çoğu zaman kendi haline bırakıldığında var olacak bitki çeşitliliğinden daha fazla bitki türü 
olabilmektedir. Dışarıdan peyzaj amaçlı veya insanların süs amaçlı getirdiği çeşitli farklı ve normalde 
orada olmayacak bitkiler bu şekilde kentlerde yetişebilmektedir. Kentlerde bitkilerin olmadığı ticari ve 
endüstriyel alanlar için de floristik çöl yani bitki açısından çöl kısımlar denilmektedir. 

 Söke kentinde bio-çeşitliliğe bakıldığında park, bahçe ve yeşil alanların kentin bio-çeşitliliğini 
oluşturduğu görülmektedir. Söke kentini oluşturan 8 mahallede de yeşil alan ve parkların olduğu 
görülmektedir. Halk bu yeşil alan ve parkları oldukça yoğun şekilde kullanmaktadır. Özellikle bahar ve yaz 
aylarında havanın serinlediği akşam saatlerinde kentli halk bu alanları daha sık kullanmaktadır. Şehirde 
yaklaşık 90 tane park ve yeşil alan bulunmaktadır. Park ve yeşil alanların dışında şehre yaklaşık 15 km 
uzaklıkta yer alan Güllübahçe Turunçlar mesire alanı da 2650m2  sahip olduğu alanla kent için önemli yeşil 
alanlardandır. Burada da başta dinlenme, piknik gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Kentte, 
cadde ve sokaklarda Akdeniz ikliminin etkisi çok rahat görülmektedir. Portakal, greyfurt, limon, turunç, 
dut gibi meyve ağaçları ve zeytinlik alanlar kentin içinde sıkça görülmektedir. 

 Söke kentinde kentsel ekoloji göstergesi Olarak Yüzey Örtüsü: arazi kullanımı. 

 Söke kentinin yüzey örtüsü incelendiğinde kentin büyük bir kısmının örtülü yüzey olduğu 
görülmektedir. Alandaki en büyük arazi kullanımı konutlar ve işyerleridir. Kentte son yıllarda özellikle 
konutlarda dikey yönde genişleme görülmektedir.  

 Söke Belediyesinin  mekansal strateji belgesine göre müdahale bölgelerinin gösterildiği görsel 
incelendiğinde Söke'nin ilk mahallelerinden olan Kemalpaşa'nın sit alanı olarak belirlendiği 
görülmektedir. Buradaki genel olarak tek ve iki katlı evler günümüzde koruma altına alınmış ve 
restorasyon çalışmaları ile tekrar kullanıma açılmaya başlamıştır. Kentin kuzeydoğu ve güney yönünde 
sanayi alanları yer almaktadır. Kentin doğusunda alüvyonların oluşturduğu Söke ovası ve tarım alanları 
bulunmaktadır. Kentin içinde kalan diğer yerler ise yerleşim alanıdır. Buralarda konut ve işyerleri yer 
almaktadır. 

 Kent Söke çayının iki yanına kurulmuş ve zamanla çevreye doğru genişlemiştir. Kentin bu büyüme 
ve gelişmesi özellikle ilk kurulduğu bu alanda yeterince planlı ve düzenli olmamıştır. Kentin gelişmesi 
sırasında özellikle merkez konumundaki Söke çayı çevresi gittikçe yapılanmaya başlamıştır. Kentin ticari 
fonksiyonunun da artmasıyla bu çayın üzeri kapatılıp buraya tek katlı küçük dükkanlar yapılmıştır. 
Köprübaşı denilen bu bölge 2017 yılına kadar oldukça yoğun faaliyet göstermeye devam etmiştir. Fakat 
çayın taşkın riskinin olması, kentin giderek büyümesi buradaki dükkanların kent merkezinin içinde 
kalması gibi olumsuz durumlardan dolayı kentin yenileme çalışmaları kapsamında yıkılmıştır. Çayın 
üzerinde yer alan bu dükkanların yıkılması ile çayın üzeri açılmış ve çayın ıslah çalışmaları için adım 
atılmıştır. 

 Söke kentinin yıllar içerisindeki şehirsel gelişimi. 

 Söke kentinin tarihsel gelişimine bakıldığında ilk çağlardan beri yerleşim yeri olduğu 
bilinmektedir. Sahip olduğu avantajlı coğrafi faktörler nedeniyle her zaman yerleşim için tercih edilmiştir. 
Kurulduğu ilk yer olan tek kışla da denilen bölgeden zamanla bugünkü yerine doğru kent değişmiştir. Tek 
kışla denilen bölge bugünkü Savuca-Yenidoğan mahalleleri ile Söke'nin kesiştiği alandadır. İlk olarak 
kentin burada kurulduğu söylenmektedir. Zaman içerisinde bugünkü Söke'nin temelleri ise ilk kurulan 
mahalle ve Rum mahallesi olan Kemalpaşa'dır. Bölgede verimli ovaların olması ve bu topraklardan işlenen 
ürünlerin kervanlarla taşınması sonucu hem tarım hem de ticaret fonksiyonu bulunmaktaydı. İzmir- Aydın 
tren yolunun yapımıyla beraber bölge daha da önem kazanmış ve burada üretilen ürünler tren ile İzmir'e 
taşınmıştır.  Ticareti Kemalpaşa mahallesinde yaşayan Rumlar daha çok yaparken tarımla ise Söke ve 
köylerinde bulunan, Söke'ye yakın çiftliklerde yaşayan Türkler daha çok yapmaktaydı. Daha sonra Türk 
mahallesi olan Konak mahallesinin kurulmasıyla kent genişlemeye başlamıştır. Özellikle Kurtuluş 
Savaşından sonra Mübadele göçleriyle kentin nüfus yapısı tamamen değişmeye başlamıştır. 1927'de 9.290 
ve 1935'te 10.912 olan şehir nüfusu giderek artmaya başlamıştır. Söke'de bu yıllarda Kemalpaşa, Konak, 
Çeltikçi, Cumhuriyet ve Yenicami mahallelerinin olduğu görülmektedir. Günümüzdeki var olan Yenikent, 
Atatürk ve Fevzipaşa mahallelerinin daha kurulmamış olduğu dikkat çekmektedir.  Söke kenti ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde Söke kentinin oldukça büyüdüğü gözlenmektedir. Özellikle kuzeydoğu- 
güneybatı hattı boyunca genişleme dikkat çekmektedir. 1960'lara gelindiğinde var olan Konak , Yenicami, 
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Kemalpaşa, Cumhuriyet ve Çeltikçi mahallelerinin yanı sıra Atatürk ve Fevzipaşa diye adlandırılan 
mahalleler de ortaya çıkmıştır.  

 Fevzipaşa mahallesi kentin kuzeybatı yönünde kalmaktadır . Kentin gelişim yönüne baktığımızda 
da mahallenin ortaya çıkışı ile kentin gelişim doğrultusunun uyum gösterdiği görülmektedir. Kuşadası 
yoluna doğru kuzeybatı yönünde genişlemiştir. Özellikle aldığı göçlerle buraya yerleşenlerin fazla olması 
sonucu Fevzipaşa mahallesi yola kadar genişlemeye başlamıştır. Muğla-Milas- Bodrum yolunun kentin 
genişlemesinde bir sınır rolü oynamasından dolayı kent güneye doğru değil güneydoğuya doğru gelişme 
göstermiştir. Burada bulunan Cumhuriyet mahallesi büyümüştür. O yıllarda köy statüsünde olan 
Yenidoğan ve Savuca köyleri ile birbirine oldukça yakınlaşmıştır. 1930'lu yıllarda Söke ile bu yerleşimlerin 
arası birbirinden daha uzaktı.  

 Söke kenti 1963 yılında yerleşim alanı olarak 169.33 ha alana sahipken bu rakam 1995 yılına 
gelindiğinde 434.27 ha'ya genişlememiştir. Rakamlara bakıldığında Söke kentinin neredeyse yerleşim 
alanını 2.5 kat genişlettiği görülmektedir. Bu genişleme yerleşim merkezlerinin etrafındaki  değişik 
kullanımlı arazilerin bozularak konut yapımına açılımları ile oluşmuştur. (Türk, 2004) 

 2000'li yıllara gelindiğinde Kuşadası yoluna doğru genişlemeler devam etmiştir. Fevzipaşa 
mahallesinin göç almaya devam etmesi ile mahalle çevreyoluna doğru genişlemeye devam etmiştir.  
Söke'nin doğusunda kalan Atatürk mahallesinin de genişlemiş olması dikkat çekicidir. Eski mahallelerin 
kapasitelerinin dolmaya başlamasıyla beraber Söke kenti bu yönlerde gelişim göstermiştir.  Bir diğer 
dikkat çekici nokta Söke'nin Savuca köyü ile tamamen birleşmiş olması Yenidoğan ile de çok yakınlaşmış 
olmasıdır. Milas yolunun ve Ovanın sınırlayıcı etkisinden dolayı bu kent bu tarafa doğru gelişim 
göstermektedir. Bu genişleme sonucu Konak mahallesinin iyice büyümesi ve kentin kuzeydoğu tarafına 
üniversitenin açılması ile beraber Yenikent adı verilen Söke merkez yerleşiminin son mahallesi ortaya 
çıkmıştır.  

 

Harita 3.  Söke Kentinin Kentsel Gelişimi (1990-2012)  

 1990-2012 yılları arasındaki Söke kentinin yerleşim alanlarındaki değişime baktığımızda Söke'nin 
bir önceki yıl karşılaştırmaları gibi büyüme gösterdiği görülmektedir. Söke'nin kuzeydoğu, kuzeybatı ve 
güneydoğu olan büyüme yönleri 1990-2012 yılları arasında da aynı devam etmiştir. Bunun yanında kuzey 
yönlü de yerleşime alan açılmıştır. Yenikent, Fevzipaşa ve Atatürk mahallelerinde geçmiş yıllarda olduğu 
gibi büyüme devam etmiştir. Burada özellikle dikkat çeken nokta kentin artık kuzeyde kalan Kuşadası 
yolunun diğer tarafına da geçilmiş olmasıdır. Yolun diğer tarafında kalan tepelik, zeytinlik alanlar 
yerleşime açılmıştır. Fevzipaşa ve Yenikent mahalleleri yolun diğer tarafına sıçramış ve burada yer alan 
tepelik alanlar bu mahallelere dahil olmuştur. Yenikent mahallesinde yolun diğer tarafına yapılmış olan ve 
yapılmakta olan site tarzındaki evler bu büyümenin sebebidir. Yolun bu tarafında ticari değil tamamen 
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konut amaçlı yerleşimler bulunmaktadır. Üniversitenin getirdiği büyüme nedeniyle mahalle giderek 
yerleşime açılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra mahallenin son zamanlardaki büyümesi, sosyal 
ve ticari amaçlı yapıların artmasıyla beraber kentte yaşayanlar tarafından da mahalle tercih edilmeye 
başlamıştır.  

 Özellikle son 7-8 yıldır Yenicami mahallesinde yapılan konutlar ile bu mahallede de hem dikey 
hem de yatay yönlü gelişme göstermektedir. Şehrin Yenikent ile beraber son yıllarda konut yapımı 
açısından en tercih edilen yeri olan Yenicami mahallesinde yapılan konutlar 13 katlı ve site tarzında olma 
özelliği göstermektedir. Şehrin yerleşim yeri açısından halk tarafından son yıllarda özellikle tercih ettiği 
mahallesi olma özelliği göstermektedir. Bu durum haritada da genişleme olarak kentini göstermektedir.  

 Fevzipaşa mahallesinde  ise büyüme Yenikent ve Yenicami mahalleleri kadar düzenli değildir. 
Burası daha ziyade göç alan bir mahalle olduğu için çarpık yapılaşma, düzensiz bir büyüme görülmektedir.  

 Kemalpaşa mahallesi hem ilk kurulan mahalle hem de sit alanı olduğu için, Çeltikçi eski kurulan 
mahallelerden ve büyüme alanı bulunmadığı için genişleme buralarda dikkat çekici ölçüde değildir. 
Cumhuriyet mahallesinde büyüme güneybatı yönünde kentin büyüme yönündedir. Burası Savuca ve 
Özbeyyeniköy  mahalleleri ile birleşmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

 Kentler uygarlıkların, medeniyetlerin gelişmesinde birer odak noktası olan yerleşim birimleridir. 
Günümüzde ise birden çok fonksiyonu bir arada bulunduran birer gelişim merkezleridir. Bu tanımlamalar 
çerçevesinde baktığımızda kent sürekli gelişen, kendini değiştiren bir kavramdır. Her ülkede tanımı farklı 
olmasına bakarak ülkeden ülkeye kent kavramlarının dahi değişmesi kentin dinamik yapısını ortaya 
koymaktadır. Bir ülkede bile fonksiyonuna göre kentlerin farklı görünüm alması bunu kanıtlar niteliktedir. 
Kentin sürekli gelişme ve dinamik yapı göstermesi sonucu kentin kendine ait bir ekolojik çevresi ortaya 
çıkmaktadır. Bu ekolojik çevre de kendi prensipleri çerçevesinde incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

 Karadağ'ın (2009) da dediği gibi kentsel ekoloji çalışmaları modern kent coğrafyası çalışmalarıdır. 
Coğrafi yaklaşımla kentin incelenmesi kentsel ekolojiyle oldukça paralellik göstermektedir. Bir yerin 
coğrafi yaklaşımla incelenmesinde doğal ve beşeri unsurları bir bütün olarak ele alınmaktadır. Kentsel 
ekoloji 1970'lerden sonra gelişme gösteren oldukça genç bir disiplindir. Birçok disiplinin terminolojisini 
ve metodolojisini kullanmaktadır. Günümüze yaklaştıkça kentin büyümesi, dünya nüfusunun önemli bir 
kısmının kentlerde yaşamaya başlaması ile kent önemli bir hale gelmiştir. Kentin büyümesi, dünyada bir 
tüketim yeri haline gelmesi, sorunların giderek artması sonucu kentsel ekoloji çalışmalarının önemini 
artırmıştır. Bu çalışmada da Söke kentinin coğrafya ve kentsel ekolojinin bakış açısıyla kentin kentsel 
çevre analizi yapılması amaçlanmıştır.  

 Söke Aydın ilinin batısında denize de kıyısı olan bir tarım kentidir. Kent Büyük Menderes deltası 
ile Samsun dağlarının eteklerine kurulmuştur. Kuşadası, İzmir, Bodrum, Milas yollarının kesişim 
noktasında bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan kentte, pamuk, incir, zeytin başta olmak 
üzere Akdeniz iklimine ait bitkiler yetişmektedir. Bölgeye kızılçam ve maki bitki örtüsü hakimdir.  

 Söke göçlerle beraber hızla kentleşen bir ilçedir. Son yıllarda kentte hem ilçe içinde kırsal alandan 
hem de ülke içinde kırsal alanlardan göç almaktadır.  İlçenin coğrafi konumu ve ulaşım akslarında 
bulunması nüfusunu da artırmaktadır. İzmir Aydın arası yapılan ilk demiryollarından olan tren yolu 
sayesinde  eskiden beri ticaret fonksiyonu gelişmiştir. Günümüzde tarım ve tarıma dayalı sanayinin 
dışında kurulan organize sanayi bölgesi ile kentin sanayi fonksiyonu da öne çıkmaktadır. Oldukça yüksek 
kapasiteli çimento fabrikası, kurulmakta olan kağıt fabrikası gibi büyük çaplı sanayi kuruluşları 
bulunmaktadır. Kentin atık su tesisi bulunmakta iken organize sanayi bölgesinin bir atık tesisi 
bulunmamaktadır.  

 Kentte yapılan eşik analizi çalışmalarında yerleşilebilecek 1. öncelikli alanlara kentin halihazırda 
yerleştiği görülmektedir. Kentte konut ağırlıklı yapılaşmalar bulunmaktadır. Önceden merkezde kalan 
ticari ve sanayi alanları terk edilerek, kentsel yenileme kapsamında yıkılarak şehrin daha uygun 
bölgelerine taşınmaya başlanmıştır. Kentin daha da büyüyeceği düşünülürse 2. öncelikli yerleşim alanı 
olan tarımsal alanların yerleşime açılacağı tahmin edilmektedir. Tarım alanlarının yakınında sanayileşme 
faaliyetleri artmaktadır.  

 Söke'nin gelişme durumu göz önünde tutularak Söke için bazı öneriler verilebilir.  

• Dinlenme amaçlı ve halk sağlığı da gözetilerek yeşil alanlar ve rekreasyon alanları 
arttırılmalıdır. 

• Altyapı iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.  
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• Kente yakın kurulan ve gittikçe kapasitesini artıran sanayi alanı ile yeni kurulacak bazı 
fabrikalar halkı rahatsız etmektedir. Bu fabrikalar daha fazla denetlenmeli, mümkünse ova ve 
kentten uzağa kurulmalıdır.  

• Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Söke ovasını sulayan Büyük Menderes 
nehrindeki kirlilik için çalışmalar artırılmalıdır. Organize Sanayi Bölgesi de ovanın yakınında ve 
atık tesisi bulunmamaktadır. Bu durum da ileride ovayı tehdit edecektir. Organize Sanayi 
Bölgesine atık tesisi yapılmalıdır.  

• Kent büyümesine yetişemeyen eski ve dar yollar için kent ihtiyacına yönelik yenileme 
çalışmaları yapılmalıdır.  

• Kentin merkezinden geçen ve şuan için oldukça kötü bir görüntü sunan Söke çayı için 
planlanan ıslah çalışmaları için daha etkili adımlar atılarak çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

• Sosyal ve kültürel etkinlikler için kent yetersiz kalmaktadır. Kentin daha kullanışlı bir 
kültür merkezine ihtiyacı vardır.  

• Tarım alanları yerleşime açılmamalıdır.  
• Atık tesislerinin kapasitesi artırılmalıdır.  
• Rüzgar enerji santrali için gerekli olan 7 MW sınırı Söke'de oldukça geçilmektedir. 

Bölgede kentte her daim var olan ve şiddetli esen rüzgar için 'meşhur Söke rüzgarı' 
denilmektedir. Söke'de daha fazla rüzgar enerji santrali düşünülmelidir.  

• Kentin merkezinde başlatılan kentsel yenileme çalışmaları için daha aktif adımlar atılmalı 
ve süreç hızlandırılmalıdır. Bu çalışma için bölgeye konan inşaat yasağı nedeniyle doğalgaz 
çalışmaları yapılamayan bölgede halk fosil yakıt kullanmaya devam etmektedir. Bu nedenle süreç 
hızlandırılmalıdır. 

• Bölge birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı için yapılarda denetim daha sıkı 
tutulmalıdır.  

• İlçenin eko-turizm potansiyeli daha fazla ele alınmalıdır.  
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SEYHAN BARAJ GÖLÜ ÇEVRESİ ŞEHİRSEL MEKÂNIN GELİŞİM ANALİZİ: ADANA ŞEHRİ ÇUKUROVA 
İLÇESİ 

Doç. Dr. TÜLAY ÖCAL, Hatay Mustafa Kemal Üniverstesi, tulayocal5101@gmail.com 

Özet 

21. yüzyılda teknolojik gelişmeyle birlikte bütün dünyada büyük şehir merkezleri nüfusun artmasına bağlı 
olarak yaşanmaz hale gelmiştir. Şehir nüfusunun yoğunluğuna bağlı olarak merkezlerde iş yerleri ve 
ticarethaneler artmıştır. Şehirlerdeki insanlar bu yoğunluktan dolayı kapalı mekânlardan kaçmak için yeni 
alanlar aramaya başlamışlardır. Ekonomik düzeyi yüksek olan nüfus şehir merkezindeki evlerini satarak, 
merkeze yakın kırsal alanlara doğru yeni kent merkezleri kurmaya başlamışlardır. Bu mekânların bir kısmı 
planlı olurken bir kısmı da plansız gecekondu şeklinde kentin görünümünü bozan kümeler oluşturmuşlardır. 
Gelişmiş ülkelerdeki büyük şehirlerin kırsal alanlara yayılmaları planlı gerçekleşirken, yeni gelişmekte olan 
ülkelerin kırsal alanlara genişlemeleri sorunlara yol açmıştır. 

Dünya çapında büyük kentlerin ortaya çıkışı ve kırsal alanlara yayılması mekâna bağlı olduğu gibi iklim, 
toprak, bitki örtüsü ve hidrografya gibi doğal coğrafi koşullarına da bağlıdır. Kentsel yayılmada insanların 
uygun mekân koşullarında zamanla oluşturduğu fonksiyonel değişiklikler kentsel görünümü yaratmıştır. 
Şehirlerin kısa mesafelerde fazla nüfus barındırması şehir halkını kırsal alanlara itmiş ve bu mekânların 
seçiminde doğal alanların iklimi ve manzarası gibi çekicilikleri etkili olmuştur. Kırsal sahaların çekicilikleri 
orman sahaları, akarsu boyları, göl ile baraj gölü kenarları gibi temiz hava ve huzurlu ortamlardan 
oluşmaktadır. Kırsal alanların doğal çevre faktörleri ile toplumsal faaliyetleri içeren beşeri çevre 
faktörlerinin uyumu şehirsel sahaların kırsal mekânlara yayılmalarının nedenidir. 

Ülkemizde şehirlerin kırsal alanlara doğru gelişimine neden olan doğal çevre faktörleri arasında akarsu 
ve göllerinde serinletici etkileri vardır. Bunlardan biri, Adana şehrinin kuzeye gelişerek, Çukurova Merkez 
İlçesi’nin kurulup ve gelişimini sağlayan Seyhan Baraj Gölü’dür. Günümüzde Çukurova Merkez İlçesi kırsal 
alanında kurulmuş olan Mahfesığmaz ve Kurttepe Mahalleleri şehrin merkezi konumundadır. Burası şehrin 
büyük alışveriş ve eğlence merkezleri ile eğitimli insanların oturduğu merkez ilçesidir. Çukurova İlçesi’nin 
gelişim sahası baraj gölünün karşı yakasına taşmış ve bu yönde gelişimini sürdürmektedir. Baraj Gölü’nün 
karşısındaki Dörtler Mahallesi de nüfuslanmaya başlamış ve Adana’nın sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 
kesiminin oturduğu villaların sayısı artmaktadır. Gelecek yıllarda şehrin bu yönde büyüyeceği arazi 
çalışmalarımız esnasında gözlemlenmiştir. Bu şehirsel gelişimin planlamadan daha hızlı olması ve Baraj Gölü 
etrafındaki yeşil alanların ortadan kalkmasıyla eğlence merkezleri ve lokantalarla dolması Seyhan Baraj 
Gölü çevresini tehlikeye sokmaktadır. Şehrin kalabalık yerleşiminden uzakta huzurlu bir ortam olması, söz 
konusu mekânı örnek bir şehir yerleşmesi yapmaktadır. Ancak gelecekte bu doğal mekânın ortadan kalkma 
ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Bu çalışmada amaç; Seyhan Baraj Gölü’nün çevresindeki şehirsel büyümenin bir örnek teşkil ettiğini, 
ancak planlamaya uyulmazsa bu konumunu uzun süre devam ettiremeyeceğine vurgu yapmaktır. Şehir 
planlaması olduğu halde, şehirsel büyüme planlama dışında gerçekleşmektedir. Ayrıca, şehir planlamasına 
uyulmadığı takdirde, bölgenin doğallığını korunamayacağı hususunda resmi kurumların dikkatini buraya 
çekmektir.  Çalışma için, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Merkez İlçe Belediyesi’nden gerekli 
haritalar alınmıştır. Çukurova İlçesi’nde İmar Planıyla ilgili gerekli bilgiler alınmış ve sorunlar konusunda 
görüş bildirilmiştir. Çalışma için mekânda gezi gözlem gerçekleştirilerek mülakatlar yapılmıştır. 2018 yılı yaz 
aylarında Çukurova İlçesinde ve Seyhan Baraj Gölü etrafında gerekli arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Arazi çalışmaları esnasında fotoğraf çekimi yapılırken, mekânda yaşayan insanlarla mülakatlar yapılmış ve 
göl etrafındaki sorunlar hakkında bilgi toplanmıştır. Toplanan veriler ışığında, bundan sonraki süreçte 
şehrin mekânsal gelişiminin nasıl gelişme göstereceği coğrafi perpektif içinde tartışılarak analizi 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şehirsel Gelişim, Şehirsel Mekân Analizi, Çukurova Şehirsel Mekânı. 
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DEVELOPMENT ANALYSIS OF URBAN SPACE AROUND SEYHAN DAM LAKE: ÇUKUROVA DISTRICT 
OF ADANA 

Abstract 

With the technological development in the 21st century, big city centersall over the world became 
uninhabitable due to the increase in the population. Depending on the density of the city population, 
workplace sand businesses in the city centers increased. Because of this density, people in cities started to 
look for newareas to escape from closed spaces. The population with high economic level started to build new 
urban centers in rural areas close to the center after selling their houses in the city center. While some of 
these spaces were planned, some of them formed clusters that disrupted the appearance of the city in the 
form of unplanned slums. While the expansion of big cities in developed countries to rural areas is planned, 
the expansion in new developing countries to rural areas has caused problems. 

The emergence and expansion of large cities around the world depends on space, as well as on natural 
geographical conditions such as climate, soil, vegetation and hydrography. In urban expansion, the functional 
changes that people have created over time in appropriat espace conditions have created the urban 
appearance. The over population of the cities in short distances pushed the city people to the rural areas and 
their attractiveness such as the climate and the scenery of the natural areas were effective in the selection of 
these places. The attractiveness of rural areas consists of forest areas, stream sides, fresh air and peaceful 
environments such as lake and dam lakesides. The harmony of natural environmental factors of rural areas 
and human environmental factors including social activities is there as on why urban areas spread to rural 
areas. 

Among the natural environmental factors that cause the development of cities towards rural areas in our 
country, there are cooling effects of river sand lakes. One of them is the Seyhan Dam Lake, which helped the 
city of Adana develop to the North and helped the foundation and development of the Çukurova Central 
District. Today, Mahfesığmaz and Kurttepe Neighborhoods, which were established in the rural area of 
Çukurova Central District, are the center of the city. This is the center district where city's largest shopping 
and entertainment centers are and educated people live. The development area of Çukurova District 
expanded to the opposite bank of the dam lake and continue sits development in this direction. Dörtler 
neighborhood, opposite the Dam lake, also started to get populated and it is getting filled with villas where 
Adana’s socioeconomically high people live. During our field studies, it was seen that the city will grow in this 
direction in the coming years. As this urban development is faster than plannin gand the green areas around 
the Dam Lake are destroyed and filled with entertainment centers and restaurants, the Seyhan dam lake is 
put in danger. The fact that this place is a peaceful environment away from the city’s crowded settlement 
makes it an exemplary city settlement. However, the possibility that this natural place will disappear in the 
future should not be ignored. 

The purpose of this study is to emphasize that the urban grow the round the Seyhan Dam Lake is 
exemplary but can not maintain its position for a long time if planning is not followed. Althought here is city 
planning, urban grow the takes place outside planning. Another purpose of this study is to draw the attention 
of the public authorities to the fact that the naturalness of the region can not be preserved if the city planning 
is not followed. Necessary maps were obtained from Adana Metropolitan Municipality and Çukurova Central 
District Municipality for the study. In Çukurova District, necessary information was received about the Zoning 
Plan and opinions were given about the problems. Forthestudy, observations were made in the space and 
interviews were conducted. In the summer of 2018, necessary field Works were carried out in Çukurova 
District and around Seyhan Dam Lake. During the field work, photographs were taken, interviews were made 
with the people living in the place and information was collected about the problems around the lake. In the 
light of the collected data, the spatial development of the city will be discussed and analyzed with in a 
geographical perspective. 

Keywords: Urban Development, Urban Space Analysis, Çukurova Urban Space. 

Giriş 

Dünyada şehirler tarımda sulamayla başlamış, Sanayi Devrimi’nden itibaren hem sayısal, hem de 
büyüklük bakımından ciddi aşamalar kaydeden yerleşmeler olmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 1998: 412; 
Yüceşahin, 2003). Günümüzde de çok katlı binalarla iş yerlerinden oluşan gökdelenlerin yer aldığı 
karmaşık bir yapı olmuştur. Şehir zaman, mekân ve bakış yönünden değişebilen ve tam bir birliktelik 
sağlanamamış bir kavramdır. İdari, demografik,  sosyolojik, coğrafi ya da planlamaya ilişkin şehir 
ölçütlerinden bahsetmek mümkündür (Darkot, 1961:9; Yücel,1961: 39; Yavuz ve diğerleri, 1973: 23-24; 
Tümertekin,1 973: 1; Doğanay,1994: 473; Tandoğan, 1998: 121; Suher, 1996: 37). Bundan dolayı 
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şehirleşme düzeylerinin belirlenebilmesi coğrafyacılar kadar farklı bilimler arasında da önem 
taşımaktadır (Whynne-Hammond,1987: 213; Yüceşahin; 2004). Çünkü şehirler çok dar mekânlarda yoğun 
nüfusun toplandığı ve birçok sorunun ortaya çıktığı merkezler haline gelmiştir.  

21. yüzyılda teknolojik gelişmeyle birlikte bütün dünyada büyük şehir merkezleri nüfusun artmasına 
bağlı olarak yaşanmaz hale gelmiştir. Şehir nüfusunun yoğunluğuna bağlı olarak merkezlerde iş yerleri ve 
ticarethaneler artmıştır. Bundan dolayı, insanlar kırsal alanlara doğru yayılarak şehirlerin alanlarını 
genişletmişlerdir. Günümüz modern dünyasında kırsal ve şehirsel sahaların birbirine gittikçe yaklaştığı 
görülse de, şehrin tanımlanması ve kırsal bir yerleşmenin ne zaman şehirsel hale geldiğinin saptanması 
önemlidir (Yüceşahin, 2003). Şehirsel idari alanlar ile kırsal alanlardan oluşan köy idari alanlarının 
(Özçağlar, 2005: 17-18; Gülersoy vd., 2014) birleşmesiyle günümüzdeki birçok şehir yerleşme merkezleri 
büyümüştür. Şehirlerdeki insanlar merkezdeki yoğunluktan dolayı bu mekânlardan kaçmak için yeni 
alanlar aramaya başlamışlardır. Ekonomik düzeyi yüksek olan nüfus şehir merkezindeki evlerini satarak, 
merkeze yakın kırsal alanlara doğru yeni kent merkezleri kurmaya başlamışlardır. Bu mekânların bir 
kısmı planlı olurken bir kısmı da plansız gecekondu şeklinde kentin görünümünü bozan kümeler 
oluşturmuşlardır. Gelişmiş ülkelerdeki büyük şehirlerin kırsal alanlara yayılmaları planlı gerçekleşirken, 
yeni gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlara genişlemeleri sorunlara yol açmıştır. 

Dünya çapında büyük kentlerin ortaya çıkışı ve kırsal alanlara yayılması mekâna bağlı olduğu gibi 
iklim, toprak, bitki örtüsü ve hidrografya gibi doğal coğrafi koşullarına da bağlıdır. Kentsel yayılmada 
insanların uygun mekân koşullarında zamanla oluşturduğu fonksiyonel değişiklikler kentsel görünümü 
yaratmıştır. Şehirlerin kısa mesafelerde fazla nüfus barındırması şehir halkını kırsal alanlara itmiş ve bu 
mekânların seçiminde doğal alanların iklimi ve manzarası gibi çekicilikleri etkili olmuştur. Kırsal sahaların 
çekicilikleri orman sahaları, akarsu boyları, göl ile baraj gölü kenarları gibi temiz hava ve huzurlu 
ortamlardan oluşmaktadır.  

Kırsal alanların doğal çevre faktörleri ile toplumsal faaliyetleri içeren beşeri çevre faktörlerinin uyumu 
şehirsel sahaların kırsal mekânlara yayılmalarının nedenidir. Bir mekan organizasyonu ve ekolojik sistem 
olan şehir çok sayıda doğal ve kültürel alt sistemleri bünyesinde barındırmaktadır. Şehirdeki her 
toplumsal veya kültürel süreç, belli bir doğal etkiye neden olduğu gibi her doğal etkide belli bir toplumsal 
tepki doğurmaktadır (Rees, 1997: 63; Muttagi, 1998: 44; Hamm 1998: 285; Leitmann 1999: 39, Harwey 
2003: 40; Pickeet vd., 1997: 191; Karadağ, 2009). İnsanoğlu yaşadığı çevreyi, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı 
doğal ve beşeri özellikleriyle kavradığı, tanıdığı ölçüde ondan rasyonel bir şekilde faydalanabilir. Doğal 
kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu düşünülürse, söz konusu kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı hayati değer kazanmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2009: 119). Doğal ortam-insan faaliyetleri 
bağlamında nüfus sayısının ve ihtiyaçların artmasıyla özellikle gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerin 
kalkınma hamleleri, doğal çevre potansiyelleri üzerindeki baskıyı arttırmaktadır (Gülersoy, 2013). 

 Verimli topraklar, akarsular ve göller doğal çevre kaynaklarını oluşturan kırsal mekânlardır. Bunların 
şehir insanına çekici gelen temiz havası, suyu ve bitki örtüsü yerleşmeleri bu yönde geliştirmiştir. Kırsal 
yerleşmeler ise, doğal kaynaklar üzerinde kurulup büyürken zamanla bu kırsal sahalar nüfuslanarak 
şehrin sınırlarıyla birleşmiştir. 

Şehir doğal çevre, insan ve onun eserlerinden oluşan organize bir yerleşim birimidir. Yani doğal ortam 
faktörlerinin yeterli imkânlar sunması halinde şehir yerleşmesi güç ve devamlılık kazanır (Karadağ ve 
Koçman, 2007). Doğal ortam faktörlerinden olan akarsular ekolojik, rekreasyonel, kültürel, estetik ve 
diğer amaçları kapsayan, çok yönlü olarak planlanan, tasarlanan ve yönetilen yeşil ağ sisteminin bir 
parçası olması gerekmektedir (Özkan vd., 2004; Kılıçaslan ve Özkan, 2005). 

 Şehirlerin genişlemesi doğal çevrelerden verimli tarım arazilerine doğru olurken, planlamalarında ona 
göre çok yönlü yapılması gerekir. Ancak ranta dayalı ekonomik yapılanmanın gelişmesine bağlı olarak, 
kent nüveleri ve nüvelerin yakın çevresi yerel, ulusal ve küresel sermayeciler için, karlı birer yatırım 
sahası olarak görülmüş ve hızlı şehirsel projeler yoluyla yerleşmeye açılmıştır (Bakır, 2013).  

Sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirmek ve çevreyi korumak açısından arazi kullanımında meydana 
gelen farklılıkları sürekli ve düzenli aralıklarla takip etmek, olaylara zamanında müdahale etme yönünden 
büyük önem taşımaktadır. Kentleşme açısından dünya ortalamasının üzerine çıkmış olan Türkiye’de, 
gelecekte daha planlı ve sürdürülebilir kentler için kentleşmenin izlenmesi ve planlamaların bu yönde 
yapılması daha doğrudur (Kaya ve Toroğlu, 2015; Alkan, 2018). Türkiye’de 1950’ler de başlayan 



 

888 
 

şehirleşme, 1980 sonrası daha da hız kazanmış ve sanayi şehirlerinin ortaya çıkardığı gecekondu 
merkezleri olmuştur. Türkiye’de 1980 sonrası başlayan şehirsel büyümeler bütün şehirlerimizde planlı 
yapılaşmanın başlangıcı olarak görülse de ayrıntılı incelendiğinde günümüzdeki birçok çevresel sorunun 
de nedeni olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sanayi şehirlerinin nüfusu artarken birçok sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Buralardaki yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun bir kısmı kendilerine yeni 
mekânlar yaratmaya çalışırken, planlı şehirsel gelişmeler devreye girmiştir. Bu planlı büyümeyi başlatan 
İller Bankası,  şehirlerin gelişme yönüyle ilgili çizmiş oldukları planları uygulama aşamasına koymuştur. 
Şehirlerin gelişimi yönündeki bu planları Büyükşehir Belediyeleri uygulama aşamasında birçok 
değişiklikler yapmıştır. Üstelik planları uygulama da yavaş hareket ettiği için artan nüfus kendileri evlerini 
yapmıştır. Bu da günümüzdeki şehirlerin kırsal alanlara kaymasının alt yapısını ve sorunlarını 
oluşturmuştur. Türkiye’deki birçok şehirlerin nüfusunun artarak şehirlerin kırsal alanlara doğru 
büyümesi ve yakınındaki kırsal mahallelerle birleşerek günümüzdeki şehirleri oluşturması bir örnek teşkil 
etmektedir. Bu planlı kırsal alanlara kayanlar ekonomik düzeyi yüksek insanlardır. Buraları tercihlerinde 
doğal çevrenin manzarası, temiz havası, akarsu ve gölleri etkili olmuştur.  

Ülkemizde şehirlerin kırsal alanlara doğru gelişimine neden olan doğal çevre faktörleri arasında 
akarsu ve göllerinde serinletici etkileri vardır. Bunlardan biri, Adana şehrinin kuzeye gelişerek, Çukurova 
Merkez İlçesi’nin kurularak gelişimini sağlayan Seyhan Baraj Gölü’dür. Günümüzde Çukurova Merkez 
İlçesi kırsal alanında kurulmuş olan Mahfesığmaz ve Kurttepe Mahalleleri şehrin merkezi konumundadır. 
Burası şehrin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri ile eğitimli insanların oturduğu merkez ilçesidir. 
Çukurova İlçesi’nin gelişim sahası baraj gölünün karşı yakasına taşmış ve bu yönde gelişimini 
sürdürmektedir. Baraj Gölü’nün karşısındaki Dörtler Mahallesi’de nüfuslanmaya başlamış ve Adana’nın 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kesiminin oturduğu villaların sayısı artmıştır. Gelecek yıllarda şehrin bu 
yönde büyüyeceği arazi çalışmalarımız esnasında gözlemlenmiştir. Bu şehirsel gelişimin planlamadan 
daha hızlı olması ve Baraj Gölü etrafındaki yeşil alanların ortadan kalkmasıyla eğlence merkezleri ve 
lokantalarla dolması, Seyhan baraj gölü çevresinde doğal alanların bozulmasına neden olmuştur. Şehrin 
kalabalık yerleşiminden uzakta huzurlu bir ortam olması, söz konusu mekânı örnek bir şehir yerleşmesi 
yapmaktadır. Ancak gelecekte bu doğal mekânın ortadan kalkma ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmada amaç; Seyhan Baraj Gölü’nün çevresindeki şehirsel büyümenin bir örnek teşkil ettiğini, 
ancak planlamaya uyulmazsa bu konumunu uzun süre devam ettiremeyeceğine vurgu yapmaktır. Şehir 
planlaması olduğu halde şehirsel büyüme planlama dışında gerçekleşmektedir. Ayrıca, şehir planlamasına 
uyulmadığı takdirde, bölgenin doğallığını korunamayacağı gerçeğini ortaya koymaktır.Çukurova İlçesi 
sınırlarında buluna Şeyhan Baraj Gölü çevresi yerleşmeler, 1980’den sonraki süreçte planlamanın dışına 
çıkılmış ve barajın kıyısına kadar inilerek, yerleşme alanı, lokanta ve çay bahçelerinin yapımına açılmıştır. 
Bu da doğal çevrenin bozulmasına ve tahribatların telafi edilemez duruma gelmesine neden olmuştur. 
Üstelik ilk imara açıldığında 5 katlı apartmanlar ve kıyı boyunca villalardan oluşurken, günümüzde bunlar 
15-20 katlı apartmanlara dönüşmüş ve halada dönüşüm devam etmektedir. Adana Şehri’nin yaz sıcakları 
ortamında baraj kenarındaki esintilerinde ortadan kalktığı bir süreç yaşanmaktadır. Seyhan Barajı 
çevresindeki apartmanlaşma ve ev yapımının artması çevre tahribatını hızlandırmıştır.   

Bu çalışmada Seyhan Baraj Gölü’nün kıyısında Çukurova İlçesi sınırları içindeki şehirsel büyümenin 
zamana bağlı olarak mekânda yaptığı değişiklikler ele alınmıştır. Özellikle Çukurova ilçesi, Adana şehrinin 
kırsal alana doğru ilk planlı apartmanlaşma olayının başladığı ve günümüzde hızlı bir şekilde dikey 
büyümenin de devam ettiği yerleşmesi olmasıdır. Adana şehir merkezinin gelişimi kapsayan nüfus artışı 
ve şehrin genişlemede arazi kullanımından kaynaklanan değişimlerle ilgili alanda yapılmış bilimsel 
çalışmalardan da yararlanılmıştır.Göl kıyısı boyunca sulak alan ve ağaçlandırma alanlarının ne kadarının 
meskenlerce işgal edildiği yıllar itibariyle gelişim evrelerinin imar plan haritasında karşılaştırılması 
yapılmıştır. Daha önceki çalışmalardan ve hava fotolarından yıllar itibarıyla şehirleşme tespit edilmiştir. 
Adana Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VII. Bölge 
Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardaki haritalar incelenerek ne kadarı alanın yerleşime açıldığı 
karşılaştırılmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Merkez İlçe Belediyesi’nden gerekli haritalar 
alınmıştır. Çukurova İlçesi’nde İmar Planıyla ilgili gerekli bilgiler alınmış ve sorunlar belirlenmiştir. Saha 
da çalışmalar yapılırken Seyhan Baraj Gölü kıyısında gölün su toplama havzası çevresindeki lokanta ve çay 
bahçelerinde çalışmalar yapılmıştır. Göl kıyısı boyunca sulak alan ve ağaçlandırma alanlarının ne 
kadarının meskenlerce işgal edildiği yıllar itibariyle gelişim evrelerinin imar plan haritası 
karşılaştırılmıştır. Göl etrafındaki sorunlar hakkında bilgi toplanmış ve planlama göz önünde 
bulundurularak değerlendiriliş, yeşil alanların ortadan kaldırıldığı sahalar üzerinde kaçak yapılar 
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çevresinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler ışığında, bundan sonraki süreçte şehrin 
mekânsal gelişiminin nasıl gelişme göstereceği coğrafi perpektif içinde tartışılarak analizi yapılmıştır. 

Adana Çukurova İlçesi Doğal Coğrafya Özellikleri 

Çukurova İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde Türkiye’nin en büyük ve en önemli alüvyal 
ovalarından Çukurova’nın merkezinde kurulmuş en büyük şehirlerinden olan Adana şehrinin merkez 
ilçelerindendir. Çukurova İlçesi kuzeyinde Karaisalı, kuzeydoğusunda Sarıçam, doğusunda Yüreğir, 
güneyinde Seyhan merkez ilçeleri ve batısında Mersin’in Tarsus ilçesi ile çevrilidir (Şekil 1).   

 

Şekil 1. Çukurova ilçesi Seyhan baraj gölünün lokasyon haritası 

Adana merkez ilçelerinden Çukurova ilçesi, Seyhan nehrinin kenarına ve taşkın yatağına kurulmuş 
olması nedeniyle şehrin yayıldığı alan büyük oranda verimli alüvyal topraklardan oluşmaktadır. Çalışma 
sahası eğim değeri düşük, mineral bakımından zengin ve dolayısıyla son derece verimli topraklardır. 
Çalışma sahasındaki önemli bir diğer toprak grubu ise Kırmızı Kahverengi Akdeniz topraklarıdır (Sönmez, 
2012). Yan derelerin de etkisiyle de taşınan alüvyal birikim ile birlikte, organizma fazlalığı, yumuşaklık, 
kirecin arındırılması bu topraklarda verimliliği arttırmaktadır (Dinç vd.,1989). Çukurova İlçesi’nin 
bulunduğu alan çoğunlukla ekip-biçmeye uygun olan arazi kullanım kabiliyeti sınıflamasına göre I. sınıf 
arazilerden meydana gelmektedir. Az miktarda da I. Sınıf araziyi çevreleyen II. ve III. sınıf arazilerden 
oluşmaktadır (Şekil 2,3).  
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Şekil 2. Çukurova İlçesi’nin büyük toprak grupları 

 

Şekil 3. Çukurova İlçesi’nin arazinin kullanım kabiliyet sınıfları 

Kahverengi orman toprakları, Adana İl sınırları içinde, kentin kuzeyinden Torosların 1000-1250 m 
yükseltiye sahip güney kesimlerine kadar uzanan alanda bulunan toprak grubudur. Kent merkezi ve yakın 
çevresi incelendiğinde, son yıllarda potansiyel kentsel gelişim alanlarının yer aldığı Seyhan Baraj Gölü’nü 
çevreleyen kentin kuzeyindeki alanlarda kahverengi orman toprakları bulunmaktadır ve kent içindeki 
toplam alanları 4 674 ha’dır (Peker Say vd., 2012: 4).  

Seyhan Barajı, Seyhan Nehri üzerinde 1953 yılında inşasına başlanmış ve 1956 yılında işletmeye 
açılmıştır. Seyhan Baraj Gölünün Çevre düzenlemesi ile yeşil alan ve suların yükselmesi durumunda 
koruma altına alınan kota sahasıdır. 

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4. maddesine göre 8 Kasım 2004 tarihinde 25637 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle 
İlgili Yönetmelik” gereğince 13/09/2006 tarihli ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11.436 
ha’lık alan “Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiştir. Çukurova 
ilçesinde;  Dörtler köyünün Araplar ve Topalak Mahallesi, Pirili, Memişli, Örcün, Kabasakal, Karahan, 
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Kaşoba Mahalleleri ile Karslı ve Kurttepe Mahalleleri bulunmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012: 
6) (Şekil 5). 

 

Şekil 4. Çukurova yerleşim sahası ve seyhan baraj gölü koruma ve kota sahası(Kaynak: Orman Ve Su İşleri 
Bakanlığı 2012) 

Doğu Akdeniz Bölgesinde, Adana il sınırları içinde yer alan Seyhan Baraj gölü sel baskınından 
korunmak, enerji ve sulama suyu sağlamak gibi çok amaçlı toprak dolgulu bir barajdır ( Barajın Sulama 
Projesi, 1973). Baraj, Seyhan havzası ile kuzeydeki Toros Dağlarına doğru etek düzü Baraj Gölü suyu 
maksimum işletme kotu 67.50 m feyezan (taşkın) kotu 70.90 m ve minimum su kotu 49.00 m arasında gel-
git hareketlerine sahiptir (Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, 2012: 41). 

Seyhan Baraj gölü etrafındaki şehirsel gelişim gölün ekosistemini bozmakta ve doğal yaşam açısından 
yerleşmeler için bir cazibe merkezi olan göl çevresi çevresel sorunların arttığı bir yer haline gelmiştir. 
Önlemler alınmazsa da cazibe merkezi özelliğini kaybedecek ve yerleşmeler için yaşanmaz bir yer haline 
gelecektir.  

Çukurova İlçesi Beşeri Coğrafya Özellikleri 

Çukurova Merkez İlçesi 22 Mart 2008 yılında yayınlanan 5747 sayılı (Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun) Kanunla ve 26824 
sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adana’nın merkez ilçesi olarak Adana Seyhan 
Merkez İlçesi’nden ayrılmıştır. Çukurova ilçesi bu kanunla 2008 yılında Adana Şehrinin merkez 
ilçelerinden biri oldu. Çukurova İlçesi merkezdeki Beyazevler, Mahfesığmaz, Karslılar, Güzelyalı, Toros, 
Yurt, Huzurevleri, Yüzüncüyıl, Belediye Evleri, Kurttepe, Yeni Mahalleriyle, Dörtler, Bozcalar, Esentepe, 
Fadil, Gökkuyu, Kabasakal, Karahan, Kaşoba, Kocatepe, Küçükçinar, Memişli, Örcün, Pirili, Salbaş, 
Esentepe, Söğütlü, Şambayadı kırsal mahalleriyle toplam 27 mahalleden oluşmaktadır. 

Çukurova Merkez İlçesi 250 km2 ile Adana ilinin alan bakımından en küçük merkez ilçelerinden biridir. 
Fakat 365.735 nüfusu ile Adana şehrinin nüfus bakımından üçüncü büyük ilçesi olmaktadır. Adana merkez 
ilçelerini alan ve nüfus bakımından karşılaştırdığımızda ve km kareye düşen insan sayısı bakımından 1. 
sırada yer almaktadır.  Bunda Adana Şehri geneline göre dikey büyümenin en yüksek olduğu merkez 
ilçelerinden biri olmasıdır. İlçe sınırları içinde nüfus çoğunlukla çalışma sahamızı oluşturan Beyazevler, 
Mahfesığmaz, Güzelyalı, Toros, Karslılar, Yurt, Huzurevleri, Belediye Eveleri, Yüzüncüyıl ve Kurttepe 
mahallelerinde toplanmıştır. Çukurova ilçesi toplam 27 mahalleden oluşmasına rağmen, nüfusun %90 nı 
merkez yerleşim birimlerini oluşturan 10 mahallede toplanmıştır. Çünkü burada dikey büyüme çok fazla 
olup hala da devam etmektedir (Foto 1) .      
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Foto 1. Kurttepe Mahallesi göl kenarından şehir görünümü 

 

Çukurova İlçesi Şehirsel Gelişim Planı 
Adana stratejik konumu ile önemli yolların kesişme noktası olan Anadolu’nun Ortadoğu’ya açılan 

yollarının Gülek Boğaz’ı yoluyla Tarsus liman kentine bağlanan işlek bir yol güzergâhı üzerinde 
kurulmuştur. Adana yolağı üzerinde olduğu için, tarihi gelişiminde Hititlerin (M.Ö. VI.), Perslerin (M.Ö. 
333’e kadar), İskenderin (M.Ö. 333’de) ve daha sonrasında Roma İmparatorluğu (M.Ö. 67’de) ile 
sonrasında Doğu Roma İmparatorluğunun (M.S. 395) eline geçmiştir. 

644 yılından sonra Bizans-Arap mücadelesinin sonucunda Araplara bağlanarak Bizans’a karşı akınlar 
için bir üs haline gelmiş, 1098 yılında birkaç kez haçlı işgaline uğramış ve şehir ve çevresinde Tâbi Ermeni 
Prenslikleri kurulmuştur (Texier, 2002: 86). Adana, 1360 yılında, nihai olarak Türkler tarafından alındığı 
zaman günümüzdeki Taşköprü’nün karşısında bulunan Adana Kalesi ve çevresinde oluşan Tepebağ, 
Kayalıbağ, Ulucami ve Karasoku semtleri civarından oluşmaktadır. Etrafı surlarla çevrili olan şehir kısa 
sürede Türklerin imar ve iskan faaliyetlerine sahne olmuş (Kartekin, 1979: 42-89) ve şehir surların 
dışında yayılmaya başlamıştır. 14. yüzyılda küçük bir şehir olan Adana Ramazanoğulları Beyliği’nin 
başkentliğini üstlenmiş ve Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden (1516) sonra Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Adana şehri, Osmanlı hâkimiyetine girmesinden itibaren sürekli genişleme içerisinde olmuştur 
(Adıgüzel vd., 2015: 34-35). 

Adana şehrinin kuruluş yerinin seçiminde akarsu boyu şehri özelliği olduğu gibi şehrin gelişiminde 
akarsu üzerine yapılan barajın etkisi olmuştur. Şehrin kuruluş ve gelişiminde akarsu kenarı olması 
yanında yol ağı üzerinde olmasının büyük etkisi vardır. Adana şehrinin kuruluşunda yolağı özelliği ile 
akarsu etkili olduğu gibi şehrin cumhuriyet sonrası gelişimi ve gelişim akslarını bu iki faktöre borçludur. 
Şehir cumhuriyet sonrası karayolu ve demir yolu ulaşım sistemine göre kuzeye ve karayolu ağı boyunca 
da doğu ve batı yönünde gelişimini sürdürmüştür. Ancak 1954 sonrası Seyhan Barajının sulama ve 
elektrik amaçlı yapılmasından sonra Adana şehrinde de şehirsel gelişim hızlanmıştır. 

Türkiye genelinde şehirleşme ve şehirsel gelişim 1950 yılından sonra başlamış ve 1980 sonrası da hız 
kazanmıştır. Aynı şehirleşme hareketleri Adana şehri içinde söz konusudur. Bu gelişim seyri içinde, Adana 
şehri içinde imar planları çizilmiş ve Adana’nın şehir gelişimi için çizilen planlar uygulamaya çalışılmıştır. 
Fakat Türkiye genelinde olduğu gibi Adana şehrinde de iki yönlü şehirsel gelişim olmuştur. Bunlardan biri 
imara uygun apartmanlaşma olurken, bir diğeri de gece-kondu şeklinde şehirsel gelişimdir. 

Adana’da ilk imar planı 1940’larda Hermann Jansen’e yaptırılmıştır. Şehrin merkezine ait 1/2 000 ve 
1/5 000 ölçekli imar planı, 560 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Kentin ilk planının ardından, 1948 yılında 
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hazırlanan imar planı 183 ha’lık bir alanı kapsamaktadır ve bahçeli iki katlı ulusal değerler taşıyan mimari 
tarz kullanılmıştır. Adana’da sonraki gelişme 1965–66 yılları arasında  

34 000 ha’lık bir alan üzerinde ve 1 500 000 nüfusun iskânını amaçlayan 1/20 000 ölçekli plan 
yapılmıştır. Şehrin daha sonraki imar planı 7 048 ha’lık alanlı plan 1969’da uygulamaya alınmıştır. Bir 
diğer çalışma 1970’de “Çukurova Bölgesi, Bölgesel Gelişme, Şehirleşme ve Yerleşme Düzeni” adıyla 
yayınlanmıştır (Adana Büyükşehir Belediyesi, 2008). 1980 yılında, 1/5 000 ölçekli tasdikli Nazım İmar 
Planı esaslarına göre düzenlenen 1/1 000 ölçekli kent, batı bölgesi çalışma alanlarına ait olup, kuzeyde 
otoyol geçişi ile yerel imar planı yapılmıştır. Bu planlar 21000 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. 1987’de Yeni 
Adana Planı; 3 000 hektarlık bir alanda 1 milyon nüfusu için hazırlanmıştır. Konut talebinin arttığı göçün 
en yüksek değerlere ulaştığı yıllardır. Şehrin kuzeye taşınması amacıyla yapılmış bir plandır. Kat adetleri 
ve yapı yoğunluğunun en yüksek tutulduğu plan dönemi bu dönemdir. Kentin imar tarihindeki mevcut 
düzensizlik devam ederken 1992 yılında 1/5 000 ölçekli revizyon imar planı ihalesi yapılmış (13 500 
hektarlık alanı kapsayan bu plan 3 etap halinde onaylanmıştır). 1995 yılında I.ve II. Etap planlar, 1996 
yılında da III. Etap nazım imar planı Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır. 1992’de onaylanan 
Adana Yüreğir Üniversite ve Çevresi İlave Revizyon Nazım İmar Planı ile yeşil alanlar kentin içinden 
çekilmiş, kuzeyde fuar panayır alanı ile birlikte üniversite arazileri kentsel yeşil alan olarak 
önerilmiştir.1994–1995 tüm Adana’yı içine alan Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı 20 000 hektar alanda 
4 milyon nüfus için yapılmıştır. Bu planda da yüksek yapılaşma ve yüksek yoğunluk görülmektedir. 1998 
planı; Kuzey-Doğu’da üniversite kampüsünün ötesinde 4 000 hektarlık bir alan için yapılmıştır. 2 500 
hektarlık bölümü, gölü çevreleyen alanlarda, üst gelir grubuna yönelik, iki katlı villalara ayrılmıştır. 
2001’in Temmuz ayında onaylanan plan, Kuzey-Batı’da 620 hektarlık bir alanda az katlı yapılaşma 
biçimdir (Adana Büyükşehir Belediyesi 2008) Tüm planlardan sonra 2008 yılında yedi etap halinde 
hazırlanan ilave revizyon nazım imar planı1 Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan son 
plandır ve toplam 32 500 ha alanı kapsamaktadır (Peker Say vd., 2011: 2-3) (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Adana şehirsel gelişim plan etapları (Kaynakça:  Peker Say vd., 2011: 2-3) 

Adana şehrinin gelişim planına baktığımızda, Seyhan Baraj gölü etrafında Çukurova ve Sarıçam merkez 
ilçeleri şehirsel gelişimini sürdürmektedir. Çalışma konumuz olan Şeyhan baraj gölünün kıyısındaki 
Çukurova Merkez İlçesi şehirsel gelişimindeki yoğunluk sorunun boyutunu göstermektedir. Seyhan Baraj 
gölünü koruma altına alıp, doğal alanların ortadan kalkamaması için projelerin bir an önce uygulama 
aşamasına geçirilmesi gerekmektedir.  

Adana şehrinde 1960’lar da yapılan imar planı doğrultusunda Seyhan merkez ilçesinde şehrin merkezi 
etrafında şehirleşme gelişmiştir. Daha sonraki 1970 yılı sürecinde gelişimini Seyhan İlçesi batı ve Yüreğir 
İlçesi doğu yönünde verimli alüvyal topraklar üzerinde gelişimini sürdürmüştür. 1980 sonrası Türkiye 
genelinde olduğu gibi sanayileşme ve kırdan kente göçün artması sonucu Adana Şehri’nde de nüfus 
artmıştır. 1980 sonrası yapılan imar planına göre şehir Adana’nın kuzeyine Seyhan Baraj Gölü’ne doğru 
kaydırılmıştır. Burada 1980 sonrası Beyazevler, Baraj yolu, Mafesığmaz, Karslı Mahallelerine doğru şehir 
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İmarlı gelişirken Kurttepe Mahalleri ve Huzurevleri Mahallesine doğru imarsız olarak gecekondular 
şeklinde büyümesini sürdürtmüştür. 1990 sonrası ve özellikle 2000 sonrası Mafesığmaz ve Karslı 
Mahallelerine doğru baraj kıyı şeridine doğru kentsel gelişim büyümesini sürdürmüştür. 2000 yılı sonrası 
da Seyhan Baraj Gölü üzerine Çatalan Köprüsünün yapılması üzerine şehirleşme baraj gölünün karşısına 
kaymıştır ve günümüzde gelişimini sürdürmektedir. 2018 yılı itibariyle bu kentsel gelişim Şeyhan Baraj 
Gölü çevresindeki ekosistemi tehdit eder duruma gelmiştir. İmar Planı bulunsa da gelişimini imar planı 
dışında imarsız olarak da devam ettirmektedir. Bu da Adana Şehri ve Seyhan Garaj Gölü Koruma Alanı ve 
Ekosistemi için büyük sorunların başlangıcı olmuştur (Foto 2, 3).     

 

Foto 2. Seyhan Baraj Gölü Çukurova ilçesi şehirsel gelişimi 

 

Foto 3. Seyhan baraj gölü Çukurova ve Sarıçam Merkez ilçelerinde şehirsel gelişim  

Çukurova Merkez İlçesi Seyhan Baraj gölünü kısa mesafelerde çevreleyerek dikey büyümenin en fazla 
olduğu yerleşim birimi haline gelmiş ve Seyhan Baraj gölünün su tutma kapasitesi ve kotasının sınırlarına 
taşmıştır. Bu da baraj gölünü ve ekosistemini tehdit eder duruma getirmiştir. Şehrin yıllar itibariyle 
gelişim planı incelendiğinde, göl çevresindeki şehrin gelişim baskısı görülmektedir. Yeşil alanlar bile dikey 
büyüme ve yatay genişlemeden dolayı yetersiz kalmaktadır. Seyhan Baraj gölünün su tutma kotası içine 
kaymış durumdadır. Kaçak yapılaşma göl kıyısı boyunca devam etmekte ve doğal alanlar ortadan 
kalkmaktadır. Şehrin imar plan haritasından karşılaştırıldığında, günümüzdeki Çukurova ilçesi şehirsel 
gelişimi 1980 sonrası artmış ve 2000 yılı sonrası hız kazanmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Çokurova İlçesi 1972-2010 yılları arası şehirsel gelişimi (Kaynak: Sönmez, 2012 ‘den geliştirilerek) 

Çukurova Merkez İlçesi 2010 yılından sonrada şehirsel gelişimini sürdürmüş ve göl kıyısına inmiştir. 
Özellikle kafe, lokanta ve kahvaltı merkezleriyle trafik yoğunluğunun da en fazla olduğu şehrin eğlence 
merkezi haline gelmiştir. İlçede yeşil alan olarak Menderes Bulvarı kıyı şeridi, Kurttepe Mahallesi göl kıyısı 
ve merkez ilçenin plan dâhilinde kalan birkaç parkları kalmıştır (Şekil 7, 8) (Foto 4).     

 

Şekil 7. Çukurova İlçesi 2019 yılı şehirsel gelişim planı.   
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Şekil 8. Çukurova İlçesi 2019 yılı parklar ve yeşil alanlar. 

 

Foto 4 .Kurttepe Mahallesi yapılaşmanın fazla olmadığı  Çatalan  köprüsü mevkii.  

Sonuç ve Tartışma 

Adana Şehri Çukurova Merkez İlçesi Seyhan Baraj Gölü etrafında hem yatay gelişimini hem de dikey 
gelişimini sürdürmekte ve kıyı şeridini ekolojik olarak tehdit eder duruma gelmiştir. Adanalıların 1980 
sonrası göl kıyı şeridini tercih etmelerinde doğal güzelliği ve havasının güzel olması etkili olmuştur. Ancak 
günümüzde gölün güney kısmı apartman ve villalarla dolduğu için yaşanmaz duruma gelmiştir. Baraj gölü 
üzerine köprünün yapılması ile ekonomik durumu iyi olanlar gölün karşısına taşınmaya başlamıştır. Gölün 
güney kıyısında yapılan tahribat kuzey kıyısında az da olsa kendini hissettirmeye başlamıştır. 

 Seyhan Baraj Gölü çevresinde şehirsel büyüme bir örnek teşkil etmekte, ancak planlamaya 
uyulmadığı takdirde bu konumunu uzun süre devam ettiremeyecektir. 

Hızlı nüfus artışı ve yoğun kentleşmeden dolayı, şehir içerisinde kalan saha, genellikle eğitim seviyesi 
yüksek ve ticari işlerle ugraşarak geçimini sağlayan gelir düzeyi yüksek olan nüfusunu barındırmaktadır. 
Özellikle göl kenarında yeni yerleşime açılan alanlarda villalarla dolmaktadır. 

Göl manzarasından dolayı villa yerleşkesine dönüştürülen baraj gölü kıyısı yanlış ve çarpık 
kentleşmenin bir örneğini oluşturmaktadır. Bu bölgedeki aşırı nüfus artışı da yaban hayat sahası ve baraj 
gölü koruma havzası alanı ile göl suyu kalitesi ( sulama/balıkçılık açısından) üzerinde de yoğun bir baskı 
(insan, araç, bina, kirlilik / gürültü) oluşturmaktadır. 
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Adana şehri Çukurova Merkez İlçesinin gelecekte yerleşme açısından cazibe merkezi olmasını devam 
ettirebilmek için, baraj gölü etrafında yapılaşma durdurulmalıdır. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı, Adana 
Büyük Şehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
VII. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü’nün Seyhan Baraj gölü çevresinde çevre düzenleme ve doğal 
hayatı koruma adına yapmış oldukları projeyi bir an önce hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bu proje bir 
an önce hayata geçirilmezse göl çevresi yaşanmaz hale gelecektir. Bu projede öncelikli olarak;  

1. Alandaki su kuşlarının, turaç ve memelilerin popülasyonunun ve yaşam alanlarını korunması 
zorunludur.. 

2. Hızlı ve yoğun kentleşme ile insan baskısından, sahanın doğal peyzaj değerlerinin korunması 
gereklidir. 

3. Taşkın, enerji, sulama amaçlı tesis edilen Seyhan Barajı’nın fonksiyonunun ve göl ekosistemi ile su 
kalitesinin korunması öncelikli olmalıdır. 

Kıyının yeni imar alanına açılmaması, toprak değerinden ziyade rant hesaplı bir düşünceye sahip 
olunmaması gerekmektedir. Kıyının taşıma kapasitesinin hesap edilmesi neticesinde, rekreaktif 
faaliyetlere (geçici/ ahşap tesislerin inşasına) olanak tanınması gereklidir. Sistemli bir alan koruma 
planının yapılması ve uygulanması zorunludur. Hazineye ve ormana ait olan alanların doğal bitki örtüsü 
ile rehabilitasyonu yapılmalıdır. 
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Özet 

İstanbul, 1950 yılından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinden ve Balkanlardan yoğun göç almıştır. 
Yaşanan göç süreci ile birlikte İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gecekondu mahalleleri meydana gelmiştir. 
İstanbul'da 1950 yılından itibaren yoğun göç alan ve gecekondu mahallelerinin yaygınlaştığı ilçelerden bir 
tanesi de Zeytinburnu'dur. Yoğun göç alan ilçede konut ve altyapı sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmaz 
olmuştur. 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nin acı sonuçları konutların durumunun tekrar 
gözden geçirilmesine neden olmuştur. Zeytinburnu İlçesinin sahil şeridinde ve 1. derece deprem bölgesinde 
yer alması ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüme gerekçe oluşturmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda deprem 
odaklı gerçekleştirilen ilk kentsel dönüşüm projesi Zeytinburnu Sümer Mahallesinde 2010 yılında hayata 
geçirilmiştir. 2013 yılından itibaren proje tamamlanarak konutlarda oturulmaya başlanmıştır.  Konutların 
tamamlanmaya başlanması ile birlikte çok yönlü bir süreç olan kentsel dönüşüm uygulamalarının sonuçları 
görünür hale gelmiş, akademik çevrelerce eleştirilen, kamuoyunda sıkça tartışılan kentsel dönüşümün 
etkilerini test etme imkânı doğmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı; Zeytinburnu Sümer 
Mahallesi'nde tamamlanmış kentsel dönüşüm projelerinin sonuçlarından hareketle proje başında koyulan 
hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini görmek ve kentsel dönüşüm sonucunda meydana gelen sosyal ve 
mekânsal değişimleri ortaya koyabilmektir. Bunun yanı sıra; kentsel dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan 
mekânsal ayrışma, kent ve mülkiyet hakkı, gelir eşitsizlikleri, rant kaygıları gibi kavramları eleştirel bir 
yaklaşımla irdeleyerek, son dönemde hız kazanan kentsel dönüşüm uygulamalarının daha sağlıklı 
yürütülebilmesine katkı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Amacı gerçekleştirebilmek için tamamlanmış 
konutların yer aldığı Zeytinburnu Sümer Mahallesi Sahilpark Konutlarında anket ve mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanmış olan, kapalı ve açık uçlu 25 sorudan meydana gelen anket 
formu site sakinlerine uygulanmıştır. Anket uygulanacak örneklem grubu seçilirken cinsiyet açısından eşit 
sayıda kişi, yaş grubu olarak da 18 yaş üstü ve hane reisi ile görüşülmeye özen gösterilmiştir.  Anketlerin 
kapsam geçerliğini sağlaması amacıyla tamamlanmış konut sayısının % 10’u ile anket gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiş, 661 tamamlanmış konutun yer aldığı Sahilpark Konutlarında her biri ayrı haneden olmak üzere 
65 kişi ile birebir görüşme yöntemi kullanılarak anketler uygulanmıştır. Konutların tamamlanmış olduğu 
Sahilpark Konutları Kentsel Dönüşüm Alanına sadece eski mahalle sakinleri taşınmamış, başka ülke, il ve 
ilçelerden kişiler de Sahilpark Konutlarında oturmaya başlamıştır. Eski mahalle şartlarına göre daha yüksek 
gelir grubuna sahip kişilerin siteye taşınması ile birlikte daire ve kira fiyatları oldukça yükselmiştir. Nüfus 
profilinin değişmesiyle birlikte dönüşümü tamamlanan Sahilpark alanı, yüksek gelire sahip kişilerin yaşadığı 
alana dönüşmüştür. Sahilpark Konutlarına taşınan eski mahalle sakinleri eski konutlarının yenilenip 
depreme dayanıklı hale gelmesinden memnundur. Ancak haklarını tam olarak alamamalarından, anlaşma 
sürecinde herkese eşit davranılmadığından ve dönüşüm sürecinden borçlanarak çıkmalarından 
şikayetçidirler. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Zeytinburnu, Sahilpark Konutları, Kentsel Dönüşüm. 

TRANSFORMING ONLY HOUSES? URBAN TRANSFORMATION IN ZEYTİNBURNU 

Abstract 

Since 1950, Istanbul has received intensive migration from many parts of Anatolia and the Balkans. With 
the immigration process, slum neighborhoods occurred in various parts of Istanbul. Zeytinburnu is one of the 
districts that have been receiving intensive migration since the year 1950 in Istanbul and the slum 
neighborhoods have become widespread. It was inevitable that housing and infrastructure problems would 
emerge in the district, which received immigration. The painful consequences of the Marmara Earthquake in 
1999 led to a review of the housing situation. The fact that Zeytinburnu District is located on the coastline 
and in the 1st degree earthquake zone is the reason for urban transformation in Zeytinburnu. For this 
purpose, the first urban transformation project focused on earthquakes was implemented in 2010 in the 
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Zeytinburnu Sümer Neighborhood. Since 2013, the project has been completed and started to live in 
residences. With the completion of the housing, the results of the multi-faceted urban regeneration practices 
became visible and the opportunity to test the effects of the urban regeneration, which was criticized by the 
academic circles and discussed frequently in the public. The main purpose of this study; Based on the results 
of completed urban regeneration projects in Zeytinburnu Sümer Neighborhood, it is aimed to see to what 
extent the goals set at the beginning of the project are realized and to reveal the social and spatial changes 
that occur as a result of urban regeneration. And also; The aim of this course is to critically examine the 
concepts such as spatial segregation, urban and property rights, income inequalities and rent concerns that 
have emerged with the urban transformation. In order to realize the aim, surveys and interviews were 
conducted in Zeytinburnu Sümer Mahallesi Sahilpark Houses where completed houses are located. The 
survey, which consisted of 25 closed and open ended questions, was applied to the residents. While selecting 
the sample group to be applied to the survey, equal number of persons in terms of gender and age 18 and the 
head of the household were met. In order to ensure the scope validity of the surveys, it was aimed to conduct 
surveys with 10% of the total number of completed houses, and 661 completed houses were surveyed with 65 
people by one-to-one interviews.  Not only the inhabitants of the old neighborhood moved to the Urban 
Transformation Area where the houses were completed, but also people from other countries, provinces and 
districts started to live in Sahilpark Houses. The prices of apartments and rents increased considerably with 
the transportation of people with higher income groups to the site compared to the old neighborhood 
conditions. With the change in population profile, the transformation of the Sahilpark area has been 
transformed into an area where high-income people live. The residents of the old neighborhood moved to 
Sahilpark Residences are pleased that their old houses have been renovated and become earthquake 
resistant. However, they complain that they cannot fully acquire their rights, that everyone is not treated 
equally in the agreement process and that they have borrowed from the transformation process. 

Keywords: İstanbul, Zeytinburnu, Sahilpark Houses, Urban Transformation. 

Giriş 

Kentsel Dönüşüm; Uluslararası literatürde geçen kentsel yenilemenin yerine Türkiye’ye özgü bir 
kavram olarak, gecekondu bölgeleri, kaçak yapılaşma alanları, eski sanayi siteleri gibi yıpranmış, 
bozunmuş veya ekonomik, sosyal, yapısal bakımlardan çöküntü alanı haline gelmiş kent parçalarının 
kamusal yetki kullanılarak topyekûn iyileştirilmesi için plan, mülkiyet, fonksiyonlarının yeniden 
düzenlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır (TOKİ, 2011: 57). Gecekondu bölgeleri, kaçak yapılaşma 
alanları, çöküntü alanı haline gelmiş yerler kentsel dönüşümün uygulama alanları olmakla birlikte 
Türkiye’nin içerisinde bulunduğu deprem tehdidi kentsel dönüşümün temel gerekçesini oluşturmaktadır. 
Çalışma alanı olan İstanbul ili Zeytinburnu İlçesi de birinci derecede deprem bölgesinde bulunmaktadır. 
Zeytinburnu, Trakya’nın güneydoğusunda, Çatalca Yarımadası’nın Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarının 
denizle birleştiği noktada yer almaktadır. Doğusunda Fatih, batısında Bakırköy ve Güngören, kuzeyinde 
Bayrampaşa ve Eyüp, güneyinde Marmara Denizi ile çevrelenmiştir (Şekil 1). Zeytinburnu, 1953 yılına 
kadar doğusu Fatih, batısı Bakırköy ilçesine bağlı bir yöre olarak idare edilmiş, 1984 yılında ilçe belediyesi 
statüsüne kavuşmuştur (Zeytinburnu Belediyesi, 2013: 32-33). 1945 yılından önce Zeytinburnu 
topraklarında Kazlıçeşme, Maltepe, Merkezefendi Mahalleleri dışında kalan yerler boş durumda olmakla 
birlikte, bu boş yerler otlak ve çiftlik olarak kullanılmaktaydı. 1946’dan itibaren sanayinin gelişmesi ile 
beraber ilçe topraklarına yoğun bir şekilde Anadolu’dan göç yaşanmış, hızlı bir gecekondulaşma 
başlamıştır. Yeni gelenler 1947 yılından itibaren Zeytinburnu’nun tarlalarında evlerini yapmaya 
başlamışlardır. Nasıl ki hükümetin yardımı olmaksızın şehirdeki işlerini kendileri bulmuşlarsa, yine 
şehirde oturdukları evleri, hükümetin yardımı olmaksızın, hatta hükümetin baskısına ve muhalefetine 
rağmen, kendileri yapmışlardır (Hart, 1969: 101). Bu gelişmeler ile birlikte Zeytinburnu Anadolu’nun 
hemen her yerinden göç eden kır nüfusunu barındıran bir ilçe haline gelmiştir. Zeytinburnu 1990’lı 
yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden yoğun göç almıştır. Diğer yandan özellikle Batı 
Trakya, Afganistan ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulanlar da ilçe nüfusuna eklenmişlerdir 
(Zeytinburnu Belediyesi, 2013: 34).  Hızlı göç alan ilçede konut ihtiyacı ve sorunlarının ortaya çıkması 
kaçınılmaz olmuş, birinci derece deprem bölgesinde bulunan ilçede deprem riski ön plana çıkarılarak 
2010 yılında deprem odaklı gerçekleştirilen ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliği taşıyan Sümer 
Mahallesi Sahilpark Konutları Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanmaya başlamıştır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Zeytinburnu’nda tamamlanan ilk projeler arasında 

yer almaktadır.  

2010 yılında uygulanmaya başlanan kentsel dönüşüm projesinin 2012 yılında çıkarılan “6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” kanunu ile birlikte yasal dayanağı oluşturulmuş, kısmi 
anlaşmazlıklara rağmen proje 2013 yılında tamamlanarak konutların büyük çoğunluğu hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. Ancak kentsel dönüşüm ile birlikte yalnızca konutlar fiziki anlamda dönüşmemiş, 
dönüşüm alanlarında sosyal ve mekânsal değişimlerde meydana gelmiştir. Bu çalışma ile de tamamlanan 
ilk kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Sümer Mahallesi Sahilpark Konutları Kentsel Dönüşüm 
Projesinde dönüşüm ile birlikte meydana gelen sosyal ve mekânsal değişimleri araştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu amacı gerçekleştirebilmek için tamamlanmış konutların yer aldığı Zeytinburnu Sümer Mahallesi 
Sahilpark Konutlarında anket ve mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanmış olan, kapalı ve 
açık uçlu 25 sorudan meydana gelen anket formu site sakinlerine uygulanmış, ancak metinde sosyal ve 
mekânsal dönüşümü ortaya koymada yeterli görülen 11 maddeye verilmiştir. Anket uygulanacak 
örneklem grubu seçilirken cinsiyet açısından eşit sayıda kişi, yaş grubu olarak da 18 yaş üstü ve hane reisi 
ile görüşülmeye özen gösterilmiştir. Anketlerin kapsam geçerliğini sağlaması amacıyla tamamlanmış 
konut sayısının %10’u anket gerçekleştirilmesi hedeflenmiş, 661 tamamlanmış konutun yer aldığı 
Sahilpark Konutlarında her biri ayrı haneden olmak üzere 65 kişi ile birebir görüşme yöntemi kullanılarak 
anketler uygulanmıştır. 

Bulgular 

Zeytinburnu Sümer Mahallesi, İstanbul’un ilk gecekondu mahallelerinden bir tanesidir. Şu anda Sümer 
Mahallesi aslında üçüncü dönüşümünü yaşamaktadır. İlk olarak gecekondu şeklinde yapılarla kurulan 
Sümer mahallesinde daha sonra müteahhitler eliyle apartmanlar yükselmeye başlamış, bugün ise devlet 
eliyle siteler inşa edilmektedir. Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nin 2009’da pilot bölge olarak ilan 
edilmesiyle birlikte bölgenin dönüşümü uygun görülmüştür (Günaydın, 2015: 87). Sümer Mahallesinde 
gerçekleştirilen proje, deprem odaklı olarak yürütülen ilk pilot kentsel dönüşüm uygulamasıdır. 
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Foto 1-2. Sahilpark Konutları 2013 yılında tamamlanmış ve konutlarda oturulmaya başlanmıştır. 

Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde öncelikle hak sahipleri ile anlaşma 
sağlanarak eski top sahasının bulunduğu belediyeye ait boş alanda Sahilpark Konutları inşa edilmiştir. 
Daha sonra tamamlanan Sahilpark Konutları anlaşma yapılan hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hak 
sahiplerinin konutlarının yıkımı Sahilpark Konutları teslim edildikten sonra başlamıştır. Yıkım yapılan 
alanda 2. etap kentsel dönüşüm projesi uygulamaya geçirilmiştir (Loca Mahal). Yapılan bu uygulama ile 
birlikte hak sahiplerinin kiracı durumuna düşmeleri ve mağduriyet yaşamaları en aza indirilmeye 
çalışılmıştır. 

Konutların tamamlanmış olduğu Sahilpark Konutları Kentsel Dönüşüm Alanına sadece eski mahalle 
sakinleri taşınmamış, başka ülke, il ve ilçelerden gelen kişiler de Sahilpark Konutlarında oturmaya 
başlamıştır. Eski mahalle şartlarına göre daha yüksek gelir grubuna sahip kişilerin siteye taşınması ile 
birlikte daire ve kira fiyatları oldukça yükselmiştir. Nüfus profilinin değişmesiyle birlikte dönüşümü 
tamamlanan Sahilpark alanı, yüksek gelire sahip kişilerin yaşadığı alana dönüşmüştür (Tablo 1). Sümer 
Mahallesi Sahilpark Konutlarında oturanların % 55,4’ü İstanbul dışı, % 44,6’sı ise İstanbul doğumludur 
(Tablo 2). İstanbul dışı doğumlular Türkiye’nin çeşitli illerinden olmakla birlikte, Rize, Trabzon, Giresun, 
Kastamonu illerinde doğan kişilerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Sahilpark Konutlarında oturan ve 
bakıcı olarak çalışan 1 kişi ise Türkmenistan doğumludur. 

Tablo 1 

Gelir Düzeyi  

Ailenin toplam geliri Frekans  %  

1001-2000 3  4,6  

2001-3000 24  36,9  

3001-4000 20  30,8  

4001 ve üstü 18  27,7  

Toplam 65  100,0  

         

Tablo 2 

Doğum Yeri  

Doğum yeri Frekans  %  

İstanbul 29  44,6  

İstanbul dışı 36  55,4  

Toplam 65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında oturanların önceki oturdukları konut türüne bakıldığında % 86,2’si bağımsız 
apartmanda, % 9,2’si müstakil/gecekonduda, % 4,6’sı ise sitede oturduğunu belirtmiştir (Tablo 3). Sümer 
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Mahallesinin dönüşümden önce düşük nitelikli gecekondulardan ziyade üç, dört katlı apartmanlardan 
oluştuğu görülmektedir.  

                 Tablo 3 

 Önceki Oturulan Konutun Türü 

Eski yerinizde hangi tür 
konutta oturuyordunuz? 

Frekans  %  

Müstakil/Gecekondu 6  9,2  

Bağımsız apartman 56  86,2  

Site içerisinde apartman 3  4,6  

Toplam 65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında ankete katılanların % 86,2’si ev sahibi, % 13,8’si kiracıdır (Tablo 4). Hak 
sahiplerinin çoğunluğu kentsel dönüşüm sonucunda aldığı konutlarında oturmaya devam etmektedir. 
Ancak konutların eskiye oranla değerlenmesi sonucunda konutunu satarak elde ettiği para ile fiyatların 
daha uygun olduğu ilçelerden iki, üç tane konut satın alan kişilerin de bulunduğu belirtilmiştir. Yine bazı 
hak sahipleri kira getirisi yüksek olduğu için konutta oturmayıp konutlarını kiraya vermiş, kendisi 
ekonomik durumuna uygun olan başka bir semte taşınmıştır. 

           Tablo 4 

  Konutun Aitlik Durumu  

Konutun aitlik durumu  Frekans  %  

Ev sahibi  56  86,2  

Kira  9  13,8  

Toplam  65  100,0  

     

 Sahilpark Konutlarında eski mahalle sakinlerinin sitede oturmaya devam ediyor olması sebebiyle 
mahalleye aidiyet duygusunun yüksek olduğu, ancak yabancıların, özellikle Suriye ve Afganistan’dan gelen 
göçmenlerin etkisi ile eski mahalle sakinlerindeki aidiyet duygusunun azaldığı görülmektedir. Sahilpark 
Kontlarında oturanların % 49,2’si mahalleye ve konutlara aidiyet duyarken, % 40’ı aidiyet 
duymamaktadır. Ankete katılanların % 10,8’i ise kısmen cevabı vermiştir (Tablo 5). Aidiyet duygusu 
yaşamayan kişilerin çoğunluğu Sahilpark Konutlarına satın alma yoluyla taşınan kişiler ve kiracılardır.   

     Tablo 5 

   Oturulan Yere Aidiyet  

Oturulan yere aidiyet  Frekans  %  

Evet  32  49,2  

Hayır  26  40,0  

Kısmen  7  10,8  

Toplam  65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında ankete katılanların % 78,5’i komşuluk ilişkilerinin olumsuz yönde değiştiğini, 
artık komşuluğun kalmadığını, yabancıların da gelmesiyle kimsenin birbirini tanımaz hale geldiğini 
belirtmiştir. Bir yerleşim yerinde oturanların sayısının belirli bir düzeyin üstünde artması orada 
oturanların birbirleriyle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Farklı köken ve altyapıdan gelen 
üyeleri barındıran bu yığın içinde akrabalık bağlarından, komşuluk ilişkilerinden ve ortak halk 
geleneğinden gelen bir kuşakla beraber yaşamaktan kaynaklanan duygular muhtemelen yok olacaktır ya 
da en iyi olasılıkla zayıflayacaktır (Wirth, 1938: 10-11). Ankete katılanların ise yalnızca % 21,5’i komşuluk 
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ilişkilerinin önceki oturdukları yere göre olumlu yönde değişim gösterdiğin ifade etmiştir (Tablo 6). Eski 
mahalle sakinleri çoğu zaman site bahçesinde görüşmeye devam etmekte, komşuluk ilişkilerini 
sürdürmektedirler.  

                  Tablo 6 

   Komşuluk İlişkileri  

Komşuluk ilişkileri ne 
yönde değişti? 

Frekans  %  

Olumlu  14  21,5  

Olumsuz  51  78,5  

Toplam  65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarının bulunmakta olduğu konumundan dolayı site çevresinde toplu taşıma-ulaşım 
sorunu yaşanmamaktadır. Site sakinlerinin % 96,9’u toplu taşıma-ulaşım hatlarını yeterli bulmaktadır. 
Ankete katılanların % 3,1’i ise kısmen yeterli cevabı vermiştir (Tablo 7). Toplu ulaşım, metropolün farklı 
alanlarını ve faaliyetlerini bütünleştirmekte ve kent içi hareketleri katlanılabilir bir zaman/mekân 
ilişkisine göre ayırmaktadır (Castells, 2017). Vatandaşlar bölgede ulaşım hatlarının dönüşümden önce de 
yeterli durumda olduğunu ancak kentsel dönüşüm ve çevrede yapılan diğer konut projeleri sonrasında 
sefer sayılarının daha da arttığını belirtmişlerdir. 

                  Tablo 7 

   Ulaşım Hatlarına Bakış  

Toplu taşıma-ulaşım 
hatları yeterli mi? 

Frekans  %  

Evet  63  96,9  

Hayır  -  -  

Kısmen  2  3,1  

Toplam  65  100,0  

 

Sümer Mahallesi Sahilpark Konutlarında ankete katılan kişilerin % 44,6’sı yeşil alan ve sosyal 
donatıları yeterli bulmakta, özellikle kadınlar, çocuklarının rahatça oynayıp site içerisinde iyi vakit 
geçirebildiklerini ifade etmektedirler (Tablo 8). Kısmen yeterli cevabını verenlerin oranı % 29,2, yeterli 
değil cevabını verenlerin oranı ise % 26,2’dir. Yeşil alanların yetersiz olduğunu belirten kişiler özellikle 
yabancılardan dolayı kendilerinin ortak kullanım alanlarında oturmaya yer bulamadıklarını 
belirtmişlerdir. 

                  Tablo 8 

   Çevre ve Yeşil Alan Düzenlemesine Bakış  

Çevre ve yeşil alan 
düzenlemeleri yeterli 
mi? 

Frekans  %  

Evet  29  44,6  

Hayır  17  26,2  

Kısmen  19  29,2  

Toplam  65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında ankete katılanların % 72,3’ü bina mimarisini ve çevreye uyumunu uygun 
olarak değerlendirmiştir. Kısmen uyumlu diyenlerin oranı % 18,5, bina mimarisi ve çevreye uyumu uygun 
değil cevabını verenlerin oranı % 9,2’dir (Tablo 9). Bu anlamda çevredeki konutların çoğunluğunun 
yüksek katlı olmasından dolayı yüksek oranda olumlu değerlendirme yapılmıştır. Ancak yeni başlayan 
projelerde uyumsuz isimler kullanılması (loca mahal) ve konutların küçük, binaların tek tip olması bina 
mimarisine getirilen başlıca eleştirilerdir. 

         Tablo 9 

   Bina Mimarisine Bakış  

Bina mimarisi ve çevreye 
uygunluk  

Frekans  %  
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Evet  47  72,3  

Hayır  6  9,2  

Kısmen  12  18,5  
Toplam  65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında ankete katılanların % 61,5’i aylık aidatı yüksek bulmakta verilen hizmetin 
ödenen aidatın karşılığı olmadığını ifade etmektedirler. Ankete katılanların % 30,8’i ise aidat ödemekte 
zorlanmadığını, % 7,7’si kısmen zorlandığını belirtmiştir (Tablo 10). Dışarıdan gelerek konutlara 
taşınanların ekonomik şartlarının iyi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eski mahalle sakinleri aylık 
aidat ödemekte daha fazla zorlanmaktadır. Eski mahalle sakinlerinden, aidatların yüksek, yaşam şeklinin 
eski mahalleye göre farklılaşmasından dolayı evini kiraya verip sosyal ve ekonomik şartlarına daha uygun 
konutlara taşınan kişiler bulunmaktadır. 

       Tablo 10 

   Aylık Aidat Ödeme  

Aylık aidat ödemede 
zorlukçekiyor musunuz? 

Frekans  %  

Evet  40  61,5  

Hayır  20  30,8  

Kısmen  5  7,7  

Toplam  65  100,0  

 

Sahilpark Konutlarında ankete katılan site sakinlerinin % 78,5’i genel anlamda kentsel dönüşümün 
faydalı olduğunu belirtirken, % 21,5’i kentsel dönüşümün faydalı bir uygulama olmadığını düşünmektedir 
(Tablo 11). Kentsel dönüşüm sonrasında vatandaşlar tapularını alırken borçlandırılmıştır. Ayrıca verilen 
m²ye karşılık aynı m²de konut alınamaması, mahalle ortamının bozulması gibi sebepler hak sahiplerinin 
kentsel dönüşüme bakışını olumsuz etkilemektedir. Dönüşüm alanlarına yabancı uyruklu insanların 
taşınması hem hak sahipleri hem de konutlara dışarıdan gelen kişiler tarafından eleştirilmektedir. 
Depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi, eski konutların yenilenmesi, yeşil alanı, oto parkı, oyun alanları 
olan mekânların ortaya çıkması, dönüşüm sonucunda yapılan konutların değerlenmesi ise kentsel 
dönüşümün faydalı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.  

             

       Tablo 11 

       Kentsel Dönüşüme Bakış  

Kentsel dönüşüm 
faydalı oldu mu?  

Frekans  %  

Evet  51  78,5  

Hayır  14  21,5  

Toplam  65  100,0  

 

Sonuç ve Öneriler 

Kentsel dönüşüm, toplumun bütün dinamiklerine etki eden çok yönlü bir süreçtir. Kentsel dönüşümü 
sadece binaların fiziksel olarak yenilenmesi, dönüşmesi olarak tanımlamak eksik bir tanımlamadır. 
Türkiye’de kentsel dönüşümün ortaya çıkışında depremin yanı sıra siyasi ve ekonomik gelişmeler de etkili 
olmuştur. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, kentler 
küresel sermayenin toplandığı merkezler haline gelmiş ve özellikle kent merkezlerinde arsa 
spekülasyonları ortaya çıkmıştır. Küresel kent halini alan İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleri, kent 
merkezinde ve arsa değerinin yüksek olduğu alanlarda gerçekleşmektedir. Bu anlamda dönüşümün 
gerçekleştiği yerlerde ciddi  rant farkları oluşmaktadır. Bu sebepten kentsel yazında, kentsel dönüşüm 
rant ile birlikte anılmakta ve rant tartışmaları sıkça yaşanmaktadır. Saha çalışmaları göstermiştir ki 
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kentsel dönüşüme getirilen eleştirilerin haklılık payı oldukça yüksektir. Özellikle eski mahalle sakini olan 
hak sahipleri, bu süreçten ekonomik ve sosyal anlamda etkilenmektedir. Kentsel dönüşümün 
sürdürülebilir ve eleştirilerin en aza indirildiği, toplumsal ve fiziksel mekânla uyumlu projeler haline 
gelmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir: 

Uygulanan kentsel dönüşüm projelerine süreçten etkilenen her kesimin katılması sağlanmalı, projeler 
bölge şartlarına göre planlanarak, belirli bir vizyon doğrultusunda oluşturulmalıdır. Deprem kentsel 
dönüşümün genel gerekçesi haline getirilerek tepeden inme projeler şeklinde uygulanmamalıdır. Kentsel 
dönüşüm gerçekleştirilirken, dönüşüm sınırları belirlenirken, riskli alan ilan edilerek, kamulaştırma 
uygulanarak zorlama olmamalı, bunun yerine son günlerde sıkça dile getirilen “gönüllülük” esasına dayalı 
kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilmelidir. Çok geniş ölçeklerde tek tip büyük projeler yapmak 
yerine belirli standartlar çerçevesinde kamu ya da özel inşaat firmaları aracılığıyla dönüşüm 
gerçekleştirilebilir. Kentsel dönüşüm sonucunda ortaya çıkan ranttan tüm paydaşlar olabildiğince eşit 
şekilde faydalandırılmalıdır (Kılıç ve Hardal, 2019: 354). Yıllardır bir arada yaşayan insanların kültürel 
kimliklerini koruyabilecek şekilde bir arada yaşayabilmesine imkân tanınmalıdır.  
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TEKİRDAĞ ŞEHRİ MİLLET BAHÇESİNİN COĞRAFİ PLANLAMA SÜRECİ 

 

Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Dr. Öğretim Üyesi İlker EROĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZDEŞ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Özet 

Millet bahçesi, halkı doğa ile buluşturan, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri koruyan sosyo-kültürel 

hayata dair önemli yansımalar sunan, gerektiğinde afet toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, şehrin 

ve ülkenin prestijine katkı sağlayacak simgesel yeşil alanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Son zamanlarda 

siyasi kamuoyuna damgasını vuran ve farklı yayın organlarında çok sık bir şekilde kullanılan bu kavram, 

aslında yeni ortaya çıkmış bir argüman değildir. Tarihi geçmişi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar 

uzanan bu fikir, bazı Avrupa ülkelerinde bile karakteristik örneklere sahiptir. Aslında günümüzde millet 

bahçelerinin oluşturulma fikri, genel olarak tarihteki ilk çıkış düşüncesiyle benzer bir tabana sahiptir. Sosyal 

ayrılıkların ortadan kaldırılarak toplumsal yapının güçlendirilmesini hedefleyen bu yapılar, aynı zamanda 

şehir coğrafyasına özgün değerleri kapsayarak marka şehirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak dinlenme 

ve eğlenme alanları şeklindeki bir düşünce sisteminin ürünleridir. Ayrıca millet bahçeleri kent estetiğiyle 

uyumlu yeşil alanların oluşturulması ve daha yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkması bakımından da önemlidir. 

Dolayısıyla millet bahçeleri siyasi bir söylemden öte, şehirsel mekânlar için oldukça önemli ve gerekli 

kamusal alanlardır. Bu çalışmada Tekirdağ şehrinde yapılması planlanan millet bahçesinin coğrafi planlama 

sürecinin açıklanması amaçlanmıştır. İşin planlama boyutunun şehir plancıları tarafından yürütüldüğü bu 

kamusal mekânın, haritalandırma işlemi ve yer seçiminin uygunluk değerlendirmesi coğrafyacılar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Tekirdağ şehri millet bahçesinin coğrafi planlama 

sürecinde coğrafyacılar tarafından yapılmış işlerin açıklanması hedeflenmiştir. Millet bahçesinin 

haritalandırma işlemi, İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli UA (Uzaktan Algılama) tabanlı yöntemler 

kullanılarak elde edilen SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) ve ortofoto görüntülerine, yer seçiminin uygunluk 

değerlendirmesi ise CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerine dayalı yöntemlerle tamamlanmıştır. Bu veri 

seti vasıtasıyla alana ait tematik haritalar oluşturulmuş ve sahanın temel coğrafi özellikleri açıklanmıştır. 

Çalışma sonucunda yapılması planlanan millet bahçesi için yer seçiminin oldukça isabetli bir tercih olduğu 

anlaşılmıştır. Bu proje hayata geçtikten sonra Tekirdağ şehri, tarihi, kültürel ve ekolojik unsurların asli 

coğrafi kimliğine uygun biçimde dinlenme ve eğlenme etkinlikleriyle birlikte yer aldığı önemli bir mekâna 

sahip olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Millet Bahçesi, Planlama, Coğrafyacı, Coğrafya. 

 

GEOGRAPHICAL PLANNING PROCESS OF TEKIRDAG CITY NATIONAL GARDEN 

Abstract 

A nation garden is defined as symbolic green spaces that bring important reflections on the socio-cultural 

life that brings people together with nature. It also protects the natural, historical and cultural features, 

which can be used as disaster gathering areas as well as contribute to the prestige of the city and the country. 
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Although the concept has recently made its mark on the political public and is used frequently on media, 

national garden is not an emerging idea. The idea dates back to the late Ottoman Empire, has characteristic 

examples even in some European countries. In fact, the idea of the creating the national gardens today, in 

general, has a similar base to the idea of the old history. National garden concept aims to strengthen social 

structure by eliminating social divergences, are also the products of a system of thought in the form of 

recreation areas that will help establish brand cities without damaging original values of urban geography. 

Thus, nation gardens are important in terms of creating green spaces compatible with urban aesthetics and 

the emergence of more livable cities. Therefore, nation gardens are necessary public spaces for urban spaces 

rather than political discourse. In this study, it is aimed to explain geographical planning process of nation 

garden which is planned to be built in Tekirdag city. The mapping process of this public space, where the 

planning dimension of the work was carried out by the city planners, was evaluated by the geographers. The 

mapping process of the nation garden was completed on the basis of DEM (Digital Elevation Model) and 

orthophoto images obtained by using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) supported methods, and the 

conformity assessment of the site selection was carried out using methods based on GIS (Geographic 

Information Systems) techniques. Thematic maps of the area were created by this data set and the basic 

geographical features of the site were explained. Results of the research indicated that the location selection 

of the nation garden was suitable in terms of geographic, historic and cultural aspect. Once the project is 

completed, the city of Tekirdag will have an essential space in which historical, cultural and ecological 

elements combined in accordance with the original geographical identity, together with recreation and 

entertainment activities. 

Keywords: Tekirdag, National Garden, Planning, Geographers, Geography. 

Giriş 

Millet bahçesi, halkı doğa ile buluşturan, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri koruyan sosyo-kültürel 
hayata dair önemli yansımalar sunan, gerektiğinde afet toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, 
şehrin ve ülkenin prestijine katkı sağlayacak simgesel yeşil alanlar şeklinde tanımlanmaktadır (Derince 
Belediyesi, 2019). 

Son zamanlarda siyasi kamuoyuna damgasını vuran ve farklı yayın organlarında çok sık bir şekilde 
kullanılan bu kavram, aslında yeni ortaya çıkmış bir argüman değildir. Tarihi geçmişi Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerine kadar uzanan bu fikir, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi önemli Avrupa 
ülkelerinde bile karakteristik örneklere sahiptir (Avcı, 2017). Bu bağlamda Türkiye’de yapılan ilk millet 
bahçesi ise Taksim Millet Bahçesidir (Memlük, 2017; Çelik, 2018). 

Günümüzde millet bahçelerinin oluşturulma fikri genel olarak tarihteki ilk çıkış düşüncesiyle benzer 
bir tabana sahiptir. Sosyal ayrılıkların ortadan kaldırılarak toplumsal yapının güçlendirilmesini 
hedefleyen bu yapılar, aynı zamanda şehir coğrafyasına özgün değerleri kapsayarak marka şehirlerin 
ortaya çıkmasına yardımcı olacak dinlenme ve eğlenme alanları şeklindeki bir düşünce sisteminin 
ürünleridir (Şenyurt, 2018). Ayrıca millet bahçeleri kent estetiğiyle uyumlu yeşil alanların oluşturulması 
ve daha yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkması bakımından da önemlidir (Özdemir, 2007). Dolayısıyla millet 
bahçeleri siyasi bir söylemden öte, şehirsel mekânlar için oldukça önemli ve gerekli bir kamusal alandır. 

Bu çalışmada Tekirdağ şehrinde yapılması planlanan millet bahçesinin coğrafi planlama sürecinin 
açıklanması amaçlanmıştır. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 
desteğinde yürütülen bu çalışmada, işin planlama boyutu şehir plancıları, haritalandırma işlemi ve yer 
seçiminin uygunluk değerlendirmesi coğrafyacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma 
kapsamında Tekirdağ şehri millet bahçesinin coğrafi planlama sürecinde coğrafyacılar tarafından yapılmış 
işlerin açıklanması hedeflenmiştir. 

Materyal ve Yöntem 

İnceleme Alanı 

İnceleme alanı, Tekirdağ şehrinde yapılması planlanan Millet bahçesi için düşünülen iki alandan 
birisidir. 48762 m² alan kaplayan bu alan, Tekirdağ şehrinin Gündoğdu ve Hürriyet mahallerinin sınırında 
konumlanmakta olup, hâlihazırdaki bir park alanına karşılık gelmektedir (Foto 1; Şekil 1). 
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Foto 1. İnceleme Alanının Genel Görünümü 

 

Şekil 1. Tekirdağ Şehri Millet Bahçesinin Olası Yerlerinin Coğrafi Konumları 
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Şekil 2. İnceleme Alanında Yapılması Planlanan Millet Bahçesinin Taslak Planı (Tekirdağ Valiliği YİKOB, 

2019) 

Son zamanlarda bu alana alternatif olarak şehrin batı yakasında bulunan 8. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı’nın bulunduğu arazinin Millet Bahçesi olarak projelendirilebileceği bilgisine ulaşılmıştır 
(Akgün, 2019). Ancak daha henüz kesin olarak millet bahçesinin nerede yapılacağı yönünde netlik 
kazanmış herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla bu çalışmada inceleme alanı olarak tanımlanan sahada 
yapılmış işler açıklanmış ve daha sonra muhtemel alanlar hakkında yer seçim özellikleri yönüyle bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Hedef kitlesi Tekirdağ şehrinde yaşanan nüfus olan Tekirdağ Millet bahçesi 
içinde, Millet Kıraathanesi, İbadethane, Restoran, Namazgâh, Kütüphane, Hayvanat bahçesi, Müze, Çay 
bahçesi, Yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, Spor ve oyun alanları, Açık hava parkı, Meydan, Toplanma ve 
gösteri alanlarının yapılması planlanmaktadır (Şekil 2). 

Yöntem 

Millet bahçesinin haritalandırma işlemi, İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli UA (Uzaktan Algılama) 
tabanlı yöntemler kullanılarak elde edilen SYM ve ortofoto görüntüleri vasıtasıyla yapılmıştır. Yer seçimi 
uygunluk değerlendirmesi, mekânsal kalite ve tehlikeler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Mekânsal 
kalite PPS (Project for Public Places) organizasyonu tarafından ortaya konmuş kriterler (PPS, 2019), 
mekânsal tehlikeler ise yerel çoklu-tehlike ve risk verilerine dayanan afetlere duyarlı planlama yaklaşımı 
(Tezer, Okay ve Kadıoğlu, 2017) perspektifinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın haritalandırma işlemi ve 
yer seçimi uygunluk değerlendirmesi saha çalışmaları desteğinde tamamlanmıştır. Çalışmanın tematik 
haritaları CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerine dayalı bir şekilde çizilmiştir. 

Bulgular 

Herhangi bir mekânın kimliği, imajı veya algısı doğrudan fiziki ve beşerî coğrafya özelikleriyle 
ilişkilidir (Güleç Solak, 2017; Sargın ve Demir, 2018). Dolayısıyla mekânsal planlama sürecinde bu 
özelliklerin haritalarla açıklanması ve buna göre yer seçimi uygunluk değerlendirilmesinin yapılması 
gerekir. Tekirdağ şehri millet bahçesinin planlama sürecindeki haritalandırma işlemi ve yer seçiminin 
uygunluk değerlendirmesi coğrafyacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre Tekirdağ şehrinde 
yapılması planlanan millet bahçesinin coğrafi planlama sürecinde aşağıdaki işlem basamakları takip 
edilmiştir. 

Haritalandırma İşlemi 

Millet bahçesinin planlama sürecinde gerçekleştirilen ilk eylem, sahanın detaylı bir haritasının 
çıkarılmasıdır. Haritalandırma işlemi, İHA tabanlı UA yöntemiyle üretilen SYM ve ortofoto görüntüleri 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Yöntem, 18 Şubat 2019 tarihinde Phantom 4 marka (Araç 
numarası: TR-IHA0H5909136) otonom bir İHA sistemi desteğinde uygulanmıştır. Uygulamaya 
başlamadan önce yer kontrol noktası olarak belirlenen 12 farklı lokasyondan GPS/GNSS cihazı yardımıyla 
enlem-boylam-yükseklik bilgisi elde edilmiştir. 70 m irtifadan alınan görüntüler, enine (%80) ve boyuna 
(%75) bindirme oranı kullanılarak çekilmiştir (Şekil 4). Tek uçuşla yapılan çekim sonucunda toplam 370 
adet fotoğraf elde edilmiştir. Drone2Map adlı yazılımla işlenen bu fotoğraflardan 50 cm çözünürlüklü SYM 
ve ortofoto görüntüsü üretilmiştir (Şekil 3). Temel harita olarak değerlendirilen bu görüntü, inceleme 
alanına ait planın hazırlanmasında kullanılmıştır. 
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Şekil 3. İnceleme Alanının Ortofoto ve Dijital Arazi Modeli (DTM) Görüntüleri 
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Şekil 4. İnceleme Alanında İHA Sisteminden Alınan Görüntü Noktaları ve Uçuş Hattı 

Yer Seçimi Uygunluk Değerlendirmesi 

Tekirdağ şehri millet bahçesi için yer seçimi uygunluk değerlendirmesi iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle mekânsal kalite açıklanmış daha sonra mekânsal tehlikeler 
etkileri yönüyle analiz edilmiştir. 

Mekânsal kalite 

Tekirdağ şehri millet bahçesinin mekânsal kalitesi, güçlü bir toplum yapısı oluşturacak sürdürülebilir 
özellikte kamusal alanların ortaya çıkması için her türlü yardım ve destek sağlayan PPS organizasyonu 
tarafından ortaya konmuş kriterlere göre değerlendirilmiştir (PPS, 2019). Buna göre mekânsal kalite (1) 
erişim ve bağlantılar, (2) konfor ve imaj, (3) kullanım ve aktiviteler ve (4) sosyallik olmak üzere dört farklı 
anahtar nitelik sayesinde belirlenmektedir (Erdönmez ve Çelik, 2016; Saylan ve Erdönmez Dinçer, 2017; 
Uzgören ve Erdönmez, 2017; Şekil 5). Bu bakımdan yapılması planlanan Tekirdağ şehri millet bahçesinin 
inceleme alanı için yer seçim özelliklerinin mekânsal kalitesi aşağıdaki şekildedir. 
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Şekil 5. Kentsel Mekân Aktiviteleri ve Mekân Kalitesi Arasındaki İlişkisi (Uzgören ve Erdönmez, 2017) 

Erişim ve bağlantılar 

Herhangi bir kamusal mekânın erişim ve bağlantıları hem görsel hem de fiziksel olarak çevresiyle olan 
iletişim özelliklerinin uygunluğunun göstergesidir (PPS, 2019). Bu bakımdan kamusal mekânın erişim ve 
bağlantı kalitesi, (1) Farklı irtibat ve ulaşım alternatiflerinin durumu (ulaşılabilirlik), (2) ulaşım hatlarına 
göre konumu (erişilebilirlik), (3) yönlendirici nitelikteki teknik altyapı ve donanım yeterliliği 
(okunabilirlik) ve (4) çevresiyle olan bağlantı işlevi (bağlantılar) şeklinde açıklanmaktadır (Uzgören ve 
Erdönmez, 2017). Erişim ve bağlantı özellikleri yönüyle inceleme alanının durumu değerlendirildiğinde; 
sahanın her türlü ulaşım imkânı ve hâlihazırdaki ulaşım yolları ve araçları bakımından ulaşılabilir 
konumdadır. Planlanan alanının kuzeyinden çevreyolu, güneyinden ise şehir içi ana ulaşım hattı 
geçmektedir. Böylece inceleme alanına toplu taşıma sistemleri ve özel otomobil ile kolaylıkla 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca kamusal alanların planlanmasındaki temel ölçütlere göre inceleme alanının etki 
alanı dikkate alındığında rahat bir şekilde erişilebilir özelliktedir. Buna göre inceleme alanı erişim ve 
bağlantı kalitesi bakımından oldukça uygun niteliktedir (Şekil 6). 



 

914 
 

 

Şekil 6. İnceleme Alanının Erişim ve Bağlantı Özellikleri 

      Kullanım ve aktiviteler 

Herhangi bir kamusal mekânın temel yapı taşını oluşturan kullanım ve aktiviteler, hem insanların orayı 
ziyaret etmelerinin başlıca nedenleri hem de onları özel veya eşsiz bir yer yapan özelliklerin toplamıdır 
(PPS, 2019). Dolayısıyla mekânın kullanım ve aktivite kalitesi, (1) her türlü aktivitenin yapılmasına imkân 
sağlayan (aktivite çeşitliliği), (2) boş vakitlerde kullanım yoğunluğu (aktiflik), (3) geçmişten günümüze 
gelen kimlik (sürdürülebilirlik) ve (4) değişik amaçlarla kullanıma uygunluk (farklı amaçlarla kullanım) 
özellikleriyle bağlantılıdır (Uzgören ve Erdönmez, 2017). Bu durumun inceleme alanındaki yansımalarına 
bakıldığında gerek planın amaç ve hedefleri gerek alan büyüklüğü gerekse kullanıcı kitlesinin özellikleri 
dikkate alınarak kullanım ve aktivitelerin belirlenmesi düşünülmektedir. Böylece hem aktivite çeşitliliği 
hem de farklı amaçlarla kullanım yönüyle aktif bir merkez oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca 
mekânın sürdürülebilirliği adına kullanım ve aktivite yönünden çeşitli doğal, tarihi ve kültürel özeliklerin 
dikkate alındığı özgün değerlerinde üretilmesi öngörülmektedir. 

Sosyallik 

Sosyallik, herhangi bir kamusal mekânın çeşitli sosyal aktivitelere teşvik eden ve bağlılık hissi 
uyandırarak benzersiz özellikler göstermesine yardımcı olan temel işlevlerdir (Erdönmez ve Akı, 2005). 
Bu yönüyle mekânın sosyal kalitesi, (1) çeşitli türden sosyal aktivitelerin yapılmasındaki müsaittik 
(mekânın sosyal aktivitelere uygunluğu), (2) toplumun farklı kesimlerinden kullanıcılarını bütünleştiren 
(kapsayıcılık), (3) hem bireysel hem de grup aktiviteleri için uygun (etkileşim) ve (4) çekicilik ve cazibe 
merkezi olması (rekreasyon için uygunluk) özellikleriyle ilişkilidir (Uzgören ve Erdönmez, 2017). 
İnceleme alanının çok çeşitli toplumsal sınıflar tarafından farklı sosyal aktiviteler için kullanılabileceği 
tahmin edilmektedir. Özellikle bu sahanın okullar bölgesi veya üniversiteye yürüme mesafesinde olan 
konumu, sosyal bir çevrenin oluşturulmasında önemli bir etkendir (Şekil 6; Foto 2). 
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Foto 2. İnceleme Alanının Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kampüsünden Görünümü 

      Konfor ve imaj 

Herhangi bir mekânın konfor ve imajı, rahat olup olmadığı veya kendini iyi sunup sunmadığını 
yansıtan başarısının anahtarıdır (PPS, 2019). Dolayısıyla mekânın konfor ve imaj kalitesi, (1) her türlü 
yönden güvenli olması veya güvenliğinin sağlanması (güvenlik), (2) temizlik ve bakım imkânları (bakım ve 
temizlik), (3) daha cazip ve çekicilikteki donanım ve fonksiyonların varlığı (caziplik/çekicilik) ve (4) 
mevcut donatıların malzeme kalitesi, dayanım ve işçilik bakımından kalitesi (yapım kalitesi) gibi 
göstergelerle ilişkilidir (Uzgören ve Erdönmez, 2017). İnceleme alanının güvenliği mobil güvenlik veya 
bazı zamanlarda gerçekleştirilecek polis denetimleri ve devriyeleri sayesinde sağlanacaktır. Temizlik ve 
bakım hizmetlerinin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanacağı inceleme alanının yapımı ve 
kalitesi Tekirdağ Valiliği kontrolünde gerçekleştirilecektir. Bu yüzden inceleme alanının tarih ve kültür 
özellikleri ekseninde belirlenen fonksiyonel alanları ve tasarımıyla önemli bir cazibe merkezi olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Mekânsal Tehlikeler 

Şehirsel alanlardaki mekânsal aktiviteler (gerekli, opsiyonel ve sosyal) yüksek veya düşük kalitede ve 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde fiziksel çevreyle bağlantılıdır (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009; Uzgören ve 
Erdönmez, 2017; Şekil 7). Bu bağlantı, yerleşim alanlarını tehdit eden çeşitli türden mekânsal tehlikeler 
tarafından kontrol edilmektedir (Sılaydın Aydın vd., 2017). Dolayısıyla yer seçimi uygunluğu bakımından 
fiziksel çevrenin etkiyle meydana gelebilecek mekânsal tehlikelerin yapacağı etkilerin değerlendirilmesi 
önemli bir yaklaşımdır (Orhan ve Keskinok, 2019). Bu yaklaşımın temelinde yerel çoklu-tehlike ve risk 
verilerine dayanan afetlere duyarlı planlama anlayışı yatmaktadır (Tezer vd., 2017). 
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Şekil 7. Kentsel Mekân Aktiviteleri ve Mekân Kalitesi Arasındaki İlişkisi (Uzgören ve Erdönmez, 2017) 

       İnceleme alanındaki mekânsal tehlikeler, meydana gelmiş veya gelebilecek olası doğal afetlerin 
mekânsal hasara etkisi oranında kazandıkları duyarlılık ve bunların birleştirilmesiyle elde edilmiş 
multirisk haritalarına göre değerlendirilmiştir. Özşahin, Eroğlu, Erensoy ve Paparacı (2018) tarafından 
konu hakkında yapılmış çalışma verileri kullanılarak yapılan bu değerlendirmeye göre, inceleme alanı ve 
yakın çevresini etkiyeceği düşünülen başlıca doğal afetler; deprem, heyelan, sel, taşkın ve tsunami’dir 
(Tablo 1; Şekil 8). Bu doğal afetlerin etkisi hem şehirsel alan hem inceleme alanı hem de alternatif alan 
özelinde istatiksel açıdan ölçülmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Buna göre inceleme alanında gerçekleşmesi 
muhtemel doğal afetlerin etkisi gerek şehirsel alan gerekse alternatif alana oranla nispeten daha azdır. Bu 
sonuç şehirsel alanın tamamını etkileyebilecek doğal afetlerin inceleme alanını daha az etkileyeceğine 
işaret etmektedir. Dolayısıyla Tekirdağ şehri millet bahçesinin yer seçiminin olası doğal afetler 
bakımından oldukça isabetli bir tercih olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 1 

 Şehirsel Alan, İnceleme Alanı ve Alternatif Alanı Etkileyen Olası Doğal Afetler ve Etkileri 

Şehirsel Alan Deprem Heyelan Sel Taşkın Tsunami Multirisk 

Minimum 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 2.16 

Maksimum 5.00 0.08 0.34 0.51 0.18 5.78 

Ortalama 3.02 0.02 0.14 0.10 0.03 3.33 

Duyarlılık Düşük Düşük Düşük Çok düşük Çok düşük Düşük 

Standart sapma 0.31 0.01 0.02 0.07 0.02 0.36 

Varyasyon katsayısı (%) 10.26 25.00 15.00 70.00 66.67 10.81 

İnceleme Alanı Deprem Heyelan Sel Taşkın Tsunami Multirisk 

Minimum 2.64 0.02 0.11 0.03 0.01 2.84 

Maksimum 2.78 0.05 0.17 0.14 0.07 3.10 

Ortalama 2.67 0.03 0.15 0.06 0.02 2.94 

Duyarlılık Düşük Düşük Orta Çok düşük Çok düşük Düşük 

Standart sapma 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.07 

Varyasyon katsayısı (%) 1.50 13.33 6.67 33.33 50.00 2.38 
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Alternatif Alan Deprem Heyelan Sel Taşkın Tsunami Multirisk 

Minimum 3.14 0.01 0.07 0.01 0.02 3.43 

Maksimum 5.00 0.04 0.21 0.46 0.17 5.78 

Ortalama 3.45 0.02 0.14 0.17 0.06 3.86 

Duyarlılık Orta Düşük Düşük Düşük Düşük Orta 

Standart sapma 0.12 0.00 0.02 0.08 0.02 0.17 

Varyasyon katsayısı (%) 3.48 13.64 15.71 47.06 33.33 4.40 

 

 

Şekil 8. Mekânsal Tehlikelere Ait Duyarlılık Haritaları (Özşahin vd., 2018’den düzenlenerek) 
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Sonuç 

Çalışma sonucunda millet bahçesinin detaylı bir SYM ve halihazır görüntüsü elde edilmiştir. İnceleme 
alanında bundan sonra yapılacak planlamalar bu detaylı veri seti üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. 
Yapılması planlanan millet bahçesinin yer seçimi için inceleme alanının seçimi gerek mekânsal kalite 
gerekse mekânsal tehlikeler bakımından oldukça uygun olduğu belirlenmiştir. Özellikle alternatif millet 
bahçesi olarak düşünülen yerden mekânsal kalite bakımından çok farklılık göstermeyen inceleme 
alanının, mekânsal tehlikeler bakımından daha avantajlı bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu 
alan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Okullar bölgesi ve çevre yolu gibi kritik merkezlere yakın 
konumda olduğu için erişim ve bağlantıları ile kullanım ve aktiviteler bakımdan daha stratejik bir noktada 
yer almaktadır. Dolayısıyla şu an için yapılması planlanan Tekirdağ Millet Bahçesi için yer seçiminin 
oldukça isabetli bir tercih olduğu anlaşılmıştır. Proje hayata geçtikten sonra Tekirdağ şehri, asli coğrafi 
kimliğine uygun tarihi, kültürel ve ekolojik unsurların dinlenme ve eğlenme etkinlikleriyle birlikte yer 
aldığı önemli bir mekâna sahip olacaktır. Bu saha aynı zamanda afet toplanma alanı olarak da 
değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak toplumun her kesimine hitap eden ve toplumsal yapının güçlendirilmesini hedefleyen 
millet bahçelerinin özgün, birleştirici, özgürleştirici ve sosyal hayatı geliştirici bir biçimde kurulması 
sağlanmalıdır. Böylece daha yaşanabilir kamusal alanlar ortaya çıkabilir. 

Kaynaklar 

Akgün, F. (2019, 31 Temmuz). Tekirdağ’a millet bahçesi geliyor. HaberTrak Gazetesi, 
http://www.habertrak.com.tr/tekirdaga-millet-bahcesi-geliyor-h51462.html adresinden 
edinilmiştir. 

Avcı, Y. (2017). Osmanlı Hükümet Konakları: Tanzimat Döneminde Kent Mekânında Devletin Erki ve Temsili . 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 

Çelik, F. (2018). Geç Osmanlı dönemi kentsel mekanda batılılaşma etkileri: Konya millet bahçesi. SUTAD, 
44, 331-350. 

Derince Belediyesi (2019). Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 4968 Ada,1 Parselde, “Millet Bahçesi” 
Kullanımına Yönelik 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu. Kocaeli: 
Derince Belediyesi. 

Erdönmez, E.; Akı, A. (2005). Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri, Megaron 
YTÜ Mim. Fak. e-Dergisi, 1 (1), 67-87. 

Erdönmez, E.; Çelik, F. (2016). Kentsel Mekânda Kamusal Alan İlişkileri, TÜBA-KED, 14, 145-163. 

Güleç Solak, S. (2017). Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış. MANAS Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 6 (1), 13-37. 

İnceoğlu, M.; Aytuğ, A. (2009). Kentsel Mekânda Kalite Kavramı, Megaron, 4(3), 131-146. 

Memlük, Y. (2017). Osmanlı Modernleşmesi ile Ortaya Çıkan Bir Kentsel Mekân Olarak Millet Bahçeleri. 
http://www.skb.gov.tr/osmanli-modernlesmesi-ile-ortaya-cikan-bir-kentsel-mekan-olarak-millet-
bahceleri-s25212k/ adresinden edinilmiştir. 

Orhan, E.; Keskinok, H. (2019). Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler için Geliştirilecek Mekânsal 
Planlama İlkeleri, Resilience, 3(1), 25-35. 

Özdemir, A. (2007). Katılımcı Kent Kimliğinin Oluşumunda Kamusal Yeşil Alanların Rolü. Planlama, 
2007/1, 37-43. 

Özşahin E.; Eroğlu, İ.; Erensoy, Ş.; Paparacı, S. (2018). The planning in terms of natural hazard sensitivity 
of tekirdag city. Sönmez, A. Y.; Bilen, S.; Terzi, E.; Kadak, A. E. (Ed.), International Congress on 
Engineering and Life Science Proceeding Book içinde (s. 387-389), Kastamonu: Kastamonu University. 

PPS (2019). What makes a Successful Place? Project for Public Spaces (PPS). 
http://www.pps.org/reference/grplacefeat/ adresinden edinilmiştir. 

Sargın S.; Demir, Ş. (2018). İnsan mekân ilişkisi ölçeğinde kent kimliği ve Gümüşhane örneği, The Journal 
of International Scientific Researches, 3(4), 221-239. 

Saylan, S.; Erdönmez Dinçer, E. (2017). Kamusal Alanların Kullanımında Mekân Kalitesi; Eminönü Mercan 
Mahallesi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10 (29/1), 1-18. 

http://www.habertrak.com.tr/tekirdaga-millet-bahcesi-geliyor-h51462.html
http://www.skb.gov.tr/osmanli-modernlesmesi-ile-ortaya-cikan-bir-kentsel-mekan-olarak-millet-bahceleri-s25212k/
http://www.skb.gov.tr/osmanli-modernlesmesi-ile-ortaya-cikan-bir-kentsel-mekan-olarak-millet-bahceleri-s25212k/
http://www.pps.org/reference/grplacefeat/


 

919 
 

Sılaydın Aydın, M.B.; Erdin, H. E.; Kahraman, E. D. (2017). Mekânsal Yapı Özellikleri Açısından İklim 
Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir, Planlama, 27(3), 274-285. 

Şenyurt, O. (2018). Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı’nın Son Dönemlerinde “Gezinti”nin Mekânları ve 
Millet Bahçeleri, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 3(2): 143-167. 

Tekirdağ Valiliği YİKOB (2019). İnceleme alanında yapılması planlanan Millet Bahçesinin taslak planı. 
Tekirdağ: Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı. 

Tezime, A.; Okay, N.; Kadıoğlu, M. (2017). Mekânsal planlamada çoklu-tehlike dayalı risk azaltma 
standardizasyonu. Karadenizli, L.; Boyraz, Aslan, S. (Ed.), 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri 
Kitabı içinde (s. 818-821), Ankara: Jeoloji Mühendisleri Odası yayın No: 132. 

Uzgören, G.; Erdönmez, M. E. (2017). Kamusal Açık Alanlarda Mekân Kalitesi ve Kentsel Mekân Aktiviteleri 
İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Megaron, 12(1), 41-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

920 
 

BÖLGESEL KALKINMADA ÇEŞİTLİLİK ENDEKSİ KULLANILARAK BÖLGESEL DAYANIKLILIĞIN 

(RESILIENCE) ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE DÜZEY-3 BÖLGELERİ ÖLÇEĞİNDE 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahsin ŞAHİN, Akdeniz Üniversitesi, tahsinsahin@akdeniz.edu.tr  

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK, Akdeniz Üniversitesi, mustafaerturk@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Hızla değişen ve gelişen dünyada ekonomik gelişim kaçınılmaz bir gerçek olgudur. Ulusal düzeyde bir 

kalkınmanın varlığı için öncelikle bölgesel olarak kalkınma seviyesini sürekli pozitif yönde değiştirilmesi 

gerekmektedir. Geçmişten günümüze kadar bölgesel kalkınma hareketinde birçok nedenlerden ve etkilerden 

söz edilmektedir. Sanayileşme ile gelen kalkınma, nüfusun yoğunlaşmasıyla meydana gelen kalkınma, 

sektörel yığılma veya kümelenme ile meydana gelen kalkınma, teknolojiyle ortaya çıkan kalkınma tipleri 

bunlardan sadece birkaçıdır. Son yıllarda ortaya çıkan yeni bir yaklaşım ise çeşitlilik kavramı ile bölgesel 

kalkınma arasındaki ilişkinin yönü üzerinedir. 

Bölgesel kalkınma ve Dayanıklılık son yıllarda üzerinde durulması gereken konuların başında 

gelmektedir. Bölgesel Kalkınma birçok perspektiften incelenmesine karşın sektörel çeşitlilik ve bölgesel 

dayanaklılık arasındaki ilişki göz ardı edilmiştir. Batı literatüründe tartışılan konuların başında gelen 

sektörel çeşitliliğin bölgesel dayanıklılığı arttırdığı yönündeki varsayım, birçok araştırmacı tarafından kabul 

görmektedir. Bir bölgenin tek bir sektörde uzmanlaşmasından ziyade sektörel olarak çeşitlilik göstermesi, 

gelecek olan sektörel şoklara karşı dayanıklılık derecesini arttırmaktadır. Çalışma yığılma ekonomilerinin 

türlerinden yerelleşme ekonomileri, kentleşme ekonomileri ve Jacobs dışsallıkları bağlamında ele alınmıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye 81 Düzey-3 bölgeleri ölçeğinde uzmanlaşma ve çeşitlenme gösteren 

bölgeleri tespit ederek sektörel şoklara karşı kırılgan ve dayanıklı bölgeleri tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma “Türkiye’de hangi Düzey-3 bölgeleri, sektörel çeşitlenmede yüksek çeşitlilik indeks 

değerine sahiptir?” araştırma sorusuna odaklanmaktadır. Çalışma, bölgesel çalışmalarda sık tercih edilen 

Herfindahl ve Çeşitlilik (Diversity) indeks ölçüm teknikleri kullanılarak analiz edilecektir. Çalışmanın ölçeği 

olarak Türkiye 81 Düzey-3 bölgesi kullanılacak olup, istihdam göstergelerinden faydalanılacaktır. 

Araştırmayı sınırlandıran bir diğer husus da sanayi faaliyetleri içinde yer alan imalat sanayi ekonomik 

faaliyet koluyla sınırlandırılmış olmasıdır. Bu kapsamda araştırma verileri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

temin edilmiştir. Zaman olarak 2009 yılı ve verilerin en güncel yılı olan 2017 yılları baz alınmıştır. Burada 

2009 yılının seçilmesi bir önceki yıla göre ekonomik faaliyet kolu sınıflandırma sisteminin değişmiş olmasıdır. 

Analiz sonuçları ArcGis yazılım programı yardımıyla görselleştirilerek anlaşılırlığı kolaylaştırılacaktır.  

Araştırma bulguları ise bize Türkiye’de sektörel şoklara en dayanıklı bölgeleri verirken; en kırılgan bölgeleri 

de vermesi bakımından önemlidir. Bu araştırma, bölgesel planlamada sekörel krizlerin de düşünülmesi 

gerektiğine dikkat çekmeyi hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Bölgesel Kalkınma, Sektörel Çeşitlilik, Bölgesel Dayanıklılık, 

Herfindahl İndeks 

MEASURING REGIONAL RESILIENCE BY USING DIVERSITY INDEX IN REGIONAL DEVELOPMENT: 

TURKEY LEVEL-3 REGIONS IN THE SCALE 

Abstract 

Economic development is an inevitable fact in a rapidly changing and developing world. Regional 

development should be developed in a positive way for development at national level, there are many reasons 

and effects in the regional development movement from past to present. Development by industrialization, 

development by population concentration, development by sectoral agglomeration or clustering, 

development by technology are just a few of them. A new approach emerging in recent years is on the 

direction of the relationship between the concept of diversity and regional development. 
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Regional development and resilience is one of the issues that needs to be addressed in recent years. 

Although Regional Development has been examined from many perspectives, the relationship between 

sectoral diversity and regional resilience has been ignored. The assumption that sectoral diversity, which is 

one of the main topics discussed in Western literature, increases regional resilience is accepted by many 

researchers. The fact that a region is sectorally diversified rather than specialized in a single sector increases 

the degree of resistance to future sectoral shocks. The study is considered in the context of localization 

economies, urbanization economies and Jacobs externalities, which are the types of agglomeration 

economies. The aim of this study; Turkey has 81 NUTS 3 regions specialize in showing the scale and 

diversification by identifying areas vulnerable to sectoral shocks and resistant to identify regions. For this 

purpose, Which NUTS 3 regions in Turkey has the highest diversity index value in the sectoral diversity? 

focuses on the research question. The study will be analyzed using the Herfindahl and Diversity index 

measurement techniques, which are frequently used in regional studies. As a measure of the study will be 

used in Turkey 81 NUTS-3, employment indicators will be used. Another limitation of the research is that it is 

limited to the economic activity branch of the manufacturing industry. In this context, research data were 

obtained from Social Security Institution. The time is taken as the basis for the years 2009 and 2017. Here, 

the election of 2009 is the change in the classification system of the economic activity branch compared to 

the previous year. The results of the analysis will be visualized with the help of ArcGis software program. 

Research findings gives us the sectoral shock resistant zones in Turkey, is important because it gives the most 

fragile regions. This research aims to draw attention to the fact that regional crises should be considered in 

regional planning.  

Keywords: Economic Geography, Regional Development, Sectoral Diversity, Regional Resilience, 

Herfindahl Index.  

Giriş 

Hızla değişen ve gelişen dünyada ekonomik gelişim kaçınılmaz bir gerçek olgudur. Ulusal düzeyde bir 
kalkınmanın varlığı için öncelikle bölgesel olarak kalkınma seviyesini sürekli pozitif yönde değiştirilmesi 
gerekmektedir. Geçmişten günümüze kadar bölgesel kalkınma hareketinde birçok nedenlerden ve 
etkilerden söz edilmiştir. Sanayileşmeyle gelen kalkınma, nüfusun yoğunlaşmasıyla meydana gelen 
kalkınma, sektörel yığılma veya kümelenme ile meydana gelen kalkınma, teknolojiyle ortaya çıkan 
kalkınma tipleri bunlardan sadece birkaçıdır. Son yıllarda ortaya çıkan yeni bir yaklaşım ise çeşitlilik, 
uzmanlaşma, dayanıklılık, yoğunlaşma kavramları ile bölgesel kalkınma arasındaki ilişkinin yönü 
üzerinedir. Çeşitliliğin yönü iki şekilde gerçekleşmektedir; ilişkili ve ilişkisiz çeşitlilik olarak. Uzmanlaşma 
bir bölgedeki hakim bir sektörü işaret etmektedir. Sektörlerin veya firmaların bir bölgede kümelenmesi 
yoğunlaşmayı ifade ederken, bölgenin krizlere karşı direnç göstermesi ise dayanıklılıkla ifade 
edilmektedir. Yeni Ekonomik Coğrafya (YEC) teorisi ile bir bölgedeki yığılma ve yayılma dinamiklerinin 
öneminin ortaya konması, bölgenin bir sektörde mi uzmanlaştığı ya da birçok sektörde çeşitlenme mi 
gösterdiği sorusu üzerine odaklanmaktadır. Krugman’ın 1991 yılında ilk olarak ortaya attığı teori bir 
bölgedeki yığılma dinamiklerini (işgücü havuzu, gömülülük, teknoloji, ulaşım maliyeti) modellemeler ile 
ölçmektedir. YEC öncüleri Krugman (1991, 1996), Porter (1996), Fujita, Krugman ve Venables (2001) 
mekandaki ekonomik aktivitenin eşitsiz dağılımını açıklamak için yeni modeller ve kavramlar getirdiler. 
Bölgesel uzmanlaşma derecesini ölçmek için Herfindahl index ve Diversity index, mekansal yoğunlaşmayı 
ölçmek için ise Gini index hesaplamaları üzerine odaklandılar. Bu bağlamda çalışma, imalat sanayinin 
Türkiye Düzey-3 bölgelerinde hangi sektörlerde yoğunlaştığı ve çeşitlenme gösterdiği, Herfindahl 
çeşitlenme endeksi kullanılarak bölgelerin dayanıklılığı, imalat sanayi istihdam istatistiki verileri 
kullanılarak incelemeyi amaçlamaktadır.  

Çalışmada bu kapsamda; 

Türkiye’de 2009-2017 yıllarında imalat sanayinde Düzey-3 bölgeleri seviyesinde yoğunlaşma ve 
çeşitlenme hangi yönde gerçekleşmiştir? 
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Türkiye imalat sanayinde 2009-2017 yıllarında Herfindahl Endekse göre en dayanıklı İller 
hangileridir? 

Sorularına cevap aramaktadır. 

Çalışma kuramsal ve ampirik bir araştırma formatında hazırlanmıştır. Literatür değerlendirmesi ile 
teori ve kavramlar vurgulanmıştır. Bunun yanında çeşitlilik modeli (Herfindahl index ) kullanılarak 
çalışmanın ampirik ayağı oluşturulmuştur.   

Bu çalışmada bölgesel kalkınmanın farklı bir boyutu ele alınarak hazırlanmıştır. Çalışma belli bir 
kuramsal çerçevede yapılandırılacaktır. Çalışma genel hatlarıyla dört bölümden oluşturulacaktır. Giriş 
kısmında çalışmanın amacı, araştırma sorusu, yöntem ve genel anlamda bir kurama bağlandığından 
bahsedilecektir. İkinci aşamada literatür değerlendirmesi ve sonraki aşamada ise çalışmanın teorik 
altyapısı ele alınacaktır. Çalışmanın yöntem kısmından sonra bulgular bölümünde yapılan ampirik 
araştırmanın imalat sanayi istihdam verileri analiz edilecektir. Son bölümde değerlendirme ile çalışma 
sonlandırılacaktır. 

Literatür değerlendirmesi  

Ekonomik faaliyetler son yıllarda bir bölgede yığılma eğilimi göstermektedirler. Yığılma veya 
kümelenme sadece sektörler ve firmaların toplanma alanı değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik 
toplanma alanı olarak da tanımlanabilmektedir (Kaygalak, 2011). Yığılmanın pozitif etkileri (taşıma 
maliyetinin düşmesi, işgücü, altyapı vs.) firmaların ilgisini çekmiş aynı sektörlerde veya farklı sektörlerde 
işletmeler bir bölgede toplanmıştır. Parr (2002) yığılma ekonomilerini ölçek, kapsam ve karmaşıklık 
olarak üç boyutta ele almakta her bir boyut içinde firmanın faydalandığı yığılma ekonomisinin şekli olarak 
da içsel ve dışsal ekonomiler olarak ikiye ayırmaktadır (Mutlu, 2011:279). Yığılma ekonomilerini meydana 
getiren kuvvetler iki aşamada gerçekleşmektedir. Bu kuvvetler merkezcil kuvvetler ve merkez-kaç 
kuvvetleridir. Merkezcil kuvvetlerin merkez-kaç kuvvetlerinden daha baskın olması yığılmayı meydana 
getirmektedir (Küçüker, 2000).  Kıymalıoğlu (2004) makalesinde yığılma ekonomilerinin belirleyicileri 4 
faktörde ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, artan getiriler ve eksik rekabetçi piyasa yapısı olarak 
sıralamıştır. Makalede yığılma ekonomileri 3 farklı türde ele alınmaktadır. Bunlar yerelleşme 
(localization) ekonomileri, kentleşme (urbanization) ekonomileri ve Jacobs dışsallıklarıdır (Kıymalıoğlu, 
2004). Bu bağlamda yığılma ekonomisinin bölge kalkınmasına katkısının sürekliliği için firma ve sektörel 
çeşitlilik önem kazanmıştır. Ekonomide çeşitlilik kavramı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır 
(Gülcan ve Akgüngör, 2009; Hartog ve diğerleri, 2012; Boschma ve Frenken, 2009; Frenken ve diğerleri, 
2004; Frenken ve diğerleri, 2007; Boschma ve Iammarino, 2009; Lazzeretti ve diğerleri, 2009). Bu konuda 
yapılmış çalışmalar daha çok metodolojik olarak bir bölgeye uygulanmıştır. Frenken ve diğerlerinin 
(2007) Hollanda’da çeşitliliğin bölgesel büyümeye etkisini bulmak için oluşturdukları hipotezlerini 
ampirik yöntemle (NUTS 3) analiz etmişlerdir. Birinci hipotezleri Jacobs dışsallıkları istihdam artışıyla 
pozitif yönde ilişkilidir. İkinci hipotezleri ise yerelleşme ekonomileri üretimin artışıyla pozitif yönde 
ilişkilidir. Son hipotezleri ise ilişkisiz çeşitlilik bölgesel işsizlik büyümesi ile negatif yönde ilişkilidir. Analiz 
sonucunda birinci hipotez diğer yığılma türleri çok etkili değilken Jacobs dışsallıkları istihdam sağlamada 
pozitif etki yaratmaktadır. İkinci hipotez yerelleşme ekonomilerinin üretim artışında çok fazla etkili 
olmadığı daha çok uzmanlaşma olarak ön plana çıktığı; son hipotez ise desteklenmiş, işsizlik büyümesi ile 
ilişkisiz çeşitlilik arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Boschma ve Iammarino (2009) yaptıkları 
çalışmada 1995-2003 yıları aralığında, İtalya’da bölgeler ve sektörler arasında bölgesel ekonomik 
büyümeyi bölgesel çeşitlilik ve ticari ilişkileri, ithalat ve ihracat verileriyle ölçmeyi (NUTS 3) 
amaçlamışlardır. Çalışmanın sonucu olarak başka bölgeler ile bağlantılar, bilgi yayılımı ve ilişkili çeşitlilik 
bölgesel büyüme üzerinde pozitif yönde etkilidir. Lazzeretti ve diğerlerinin (2009) yaptığı başka bir 
çalışmada ise İtalya’nın Tuscany bölgesinde yiyecek ve sanat dalı göz önüne alınarak bölgesel gelişim ve 
yerelleşme ekonomileri üzerinde ilişkili çeşitliliğin etkisini tartışmışlardır. Çalışma sonuçlarında 
inovasyonun bölge içinde etkisiyle oluşan çeşitlenmenin Tuscany bölgesinde pozitif bir etki yarattığı 
ortaya çıkmıştır. Frenken ve diğerlerinin Hollanda’da yaptıkları çeşitliliğin bölgesel ekonomik büyümeye 
etkisi incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesi 3 bölüme ayrılmış yığılma ekonomileri bakımından 
çeşitlilik, portfolye teorisi ve evrimsel ekonomi çeşitlilik ilişkisi başlıkları altında ele alınmıştır. Çalışmanın 
temel amacı ilişkili ve ilişkisiz çeşitlilik arasındaki farkı vurgulamaktır. İlişkisiz çeşitliliğin istihdam 
üzerinde pozitif etkisi ve ilişkili çeşitliliğin sektör altı kurumlarda daha etkili olduğu savunulmuştur.  

Diğer çalışmalara karşıt bir görüş olarak Hartog ve diğerleri (2012) araştırmalarında 1993-2006 yılları 
arasında Finlandiya’da bölgesel istihdam büyümesi ile ilişkili çeşitliliğin etkisini orta ve düşük teknolojiye 
karşı ileri teknoloji bağlamında incelemişlerdir. Bu çalışmada dinamik panel regresyon modeli (GMM) 
kullanılmıştır. Çalışma sonucu büyüme üzerinde ilişkili çeşitliliğin etkisine rastlanmamıştır. Yerel 
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sektörlerde yüksek teknolojinin yanı sıra daha çok orta ve düşük teknolojilerde ilişkili çeşitlilik de 
istihdamın etkisi görülmektedir.   

Türkiye’de çeşitlilik ile ilgili yapılan bir çalışma 1992-2000 yılları arasında Batı Anadolu bölgesi 
illerinin imalat sanayinde ilişkili ve ilişkisiz çeşitlikleri entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Çalışma 
sonuçları yıllar arasında büyük farklılıklara rastlanmamış, sadece Aydın ilinde ilişkili çeşitlilik kavramında 
gözle görülür bir artış tespit edilmiştir. Diğer bakımdan birbirini tamamlayan sektörlerde bir büyüme 
yaşanmıştır (Gülcan ve Akgüngör, 2009).  

Akgüngör ve Falcıoğlu’nun (2005) çalışmasında 1992-2001 yılları Türkiye’de imalat sanayinde 
bölgesel uzmanlaşma ve sanayinin yoğunluğu Gini yoğunluk katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Çalışmanın bulgularına göre Türkiye’de imalat sanayi belirli bölgelerde yoğunlaşmakta ve uzmanlaşma 
emek yoğun ve hammadde yoğun sektörlerden, ileri teknolojiyi yansıtan sektörlere doğru değişim 
göstermektedir. Lokasyon Katsayısı kullanılarak Türkiye için yapılan diğer bir çalışmada ise 2003-2008 
yılları arasında istihdam rakamları ve firma sayıları ile yapılan analizde bölgesel uzmanlaşmanın arttığı 
gözlemlenmiştir (Gündem ve Acar, 2011).  

Teorik Çerçeve 

Bu çalışmada çeşitlilik kavramı firma ve sektör bazında ele alacağından dolayı araştırmanın altlığını 
yığılma (kümelenme) ekonomileri oluşturmaktadır. Genel olarak kümelenme denildiğinde firmaların aynı 
coğrafi alanda yığılmasını ifade eden aglomerasyon (yığılma, toplanma) veya yoğunlaşma kavramı akla 
gelmektedir; ya da bir bölge veya ülkenin uzmanlaştığı, geliştiği ekonomik sektörler olarak 
düşünülmektedir. Hâlbuki kavram bundan daha da geniştir. Sadece aynı sektördeki firmaların coğrafi 
yakınlığını, bir arada bulunuşunu veya belli sektörlerde uzmanlaşmasını ifade etmemekte aynı zamanda 
farklı sosyal ve ekonomik süreci, ilişkileri de içeren mekânsal bir organizasyondur (Kaygalak, 2011). 
Yığılma ekonomileri kavramı aynı zamanda kent ekonomisi literatüründe merkezi bir kavramdır ve 
ekonomik faaliyetlerin belirli bir yersel alanda toplanması sonucu maliyetlerde gerçekleşen azalmayı ifade 
etmektedir (Kıymalıoğlu; 2004:364). Yığılma ekonomileri kentlerde ve yerel bölgelerde meydana 
gelmektedir. Kentlerdeki yığılmaların meydana gelmesinde birtakım sebepleri vardır. Kentler ekonomik 
aktörler için birbirine yakınlık (proximity) sağlar. Ekonomik aktörlerin birbirine yakın olmaları dışsal 
ekonomileri yaratır. Kentlerdeki yığılmanın diğer bir nedeni işgücü havuzunun olması, bunun yanında 
bilgi yayılımının daha hızlı gelişmesi ve yeniliklere açık olmasıdır (Mutlu, 2011:278). Yığılma ekonomileri 
birbirine yakın faaliyetler ve kişiler arasındaki ulaşım maliyetlerinin azaltır. Yığılmanın oluşabilmesi için 
ön koşul sabit maliyetler ve ölçek ekonomileridir (Aktaran: Mutlu, 2011). Ölçek ekonomileri bir firmanın 
dışsal etkilerle getirisinin maliyetinden fazla olmasıdır. Ölçek ekonomilerinin olmaması durumunda 
üretim çok sayıda işletmeye bölünüp mekana yayılabilir. Bu bağlamda yığılmanın getirdiği sonuçlar ve 
bölgesel gelişimin devamlılığı çeşitliliği doğurmuştur.  

Ekonomide çeşitlilik firma ve sektörler arasında veya kendi içinde farklılığı ifade etmektedir. Çeşitlilik 
kavramı 2 şekilde ele alınabilir. İlişkili ve ilişkisiz çeşitlilik olarak; ilişkili çeşitlilik kavram olarak bir 
bölgedeki firma veya sektörlerin birbirleriyle ilişkili, birbirlerini tamamlayan bir yapıda olduğu anlamına 
gelmektedir. Jacob’s bu konuda yaklaşımı bir bölgedeki ekonomik çeşitliliğin firmalar arası bilgi alış-
verişini ve rekabeti canlandıracağını düşünerek bölgesel kalkınmaya pozitif yönde katkı sağlayacağını ileri 
sürmesidir (Gülcan ve Akgüngör, 2009).  

Yeni Ekonomik Coğrafya (YEC) teorisi ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı açıklamak amacıyla 
merkezcil (işgücü havuzu, teknolojik dışsallıklar, tedarik zinciri ve piyasa büyüklüğü) ve merkezkaç (emek 
hareketsizliği ve sıkışmaya bağlı negatif dışsallıklar) güçlere vurgu yapmaktadır (Gündem ve Acar; 2012). 
Bir bölgede toplanan aktörler sektördeki diğer firmaları da aynı bölgeye çektiğine ve bu çekim alanının 
ortak bilgi kaynaklarının ve yaratılan sinerji, oluşan olumlu dışsallıklar yolu ile oluştuğu varsayımıdır 
(Akgüngör ve Falcıoğlu, 2005). Bu bölgedeki gömülülükler, kalifiyeli işgücü ve ulaşım maliyetlerindeki 
azalan etki yığılmanın en büyük aktörleridir. Bu değişkenler aynı zamanda YEC teorisini Yeni Ticaret 
teorisinden de ayırmaktadır. YEC geleneksel ticaret teorisindeki uzmanlaşmada karşılaştırmalı 
üstünlükler sebebiyle değil, talep yoğunluğu ve pazar büyüklüklerindeki farkların etkisi ile ilgilenmektedir 
(Ceapraz, 2008). Ölçek ekonomileri YEC teorisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. YEC ticaretten daha 
fazla üretimin ağırlığı ve yapısı ile ilgilenmektedir. YEC öncüleri Krugman (1991, 1996), Porter (1996), 
Fujita, Krugman ve Venables (2001) mekandaki ekonomik aktivitenin eşitsiz dağılımını açıklamak için 
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yeni modeller ve kavramlar getirdiler. Bölgesel uzmanlaşma derecesini ölçmek için Herfindahl index ve 
Diversity index, mekansal yoğunlaşmayı ölçmek için ise Gini index hesaplamaları üzerine odaklandılar. 

Yerelleşme ekonomileri. Yerelleşme ekonomileri aynı sektörde bulunan firmaların bir bölgede 
bulunmalarından kaynaklanır. Marshall yerelleşme ekonomilerinin üç kaynağına işaret etmiştir. Birincisi 
firmanın mesleki becerileri olan bir emek havuzunda bulunması ve taşıma maliyetlerinin düşmesidir. 
İkinci olarak aynı sektördeki firmaların ihtiyaç duydukları özel tamir, bakım, tasarım, yedek parça, finans 
ve kredi hizmetlerine yakınlıktır. Üçüncü olarak ise bilgi yayılımının hızlı gelişmesidir (Mutlu, 2011: 281). 
Marshall’ın yerelleşme ekonomilerini Frenken vd. (2007) ise iş havuzu, uzmanlaşma ve bilgi yayılı olarak 
yorumlamışlardır. Mutlu’nun (2011) yorumunda finans ve kredi hizmetleri, tasarım ve yedek parça daha 
çok kentleşme ekonomilerinde görülmektedir. 

Kentleşme ekonomileri. Kentleşme ekonomileri endüstriyel yapıdan bağımsız olarak meydana gelir. 
Yığılma sadece ekonomik değil, sosyal, politik ve kültürel yapıdan da meydana gelmektedir (Frenken vd., 
2007). Kentleşme ekonomileri, belirli bir kent alanındaki toplam çıktı artışı sonucunda tüm firmaların 
maliyetlerinde azalma yaratan dışsal etkiler olarak tanımlanmaktadır (Aktaran: Kıymalıoğlu, 2004: 370). 
İlişkiler, kentleşme ekonomilerinde sektör ve firma düzeyinden daha geniş olarak üniversiteler, araştırma 
merkezleri, ticari ve kamu kuruluşları, bankalar, reklam ve danışma şirketleri, endüstriyel şirketlerle 
meydana gelmektedir.  

Kentleşme ekonomilerinin en büyük avantajları bilginin farklı fikirlerde ve yeniliklerde yayılmasıdır. 
Bunun yanında altyapı hizmetleri, taşıma maliyetinin düşmesi bilgiye ve imkanlara ulaşmanın kolaylığı, 
yoğun nüfuslu bölgelerin getirdiği Pazar imkanları kentleşme ekonomilerinin sektörel çeşitlilikteki 
avantajları olarak görebiliriz. Dezavantajları olarak arsa rantları, kiraların yüksek olması, hammaddeye 
uzak olmasını sayabiliriz. 

Jacobs dışsallıkları. Jacobs dışsallıkları, firmaların kendilerinin dahil olduğu endüstri dışından bilgi 
yayılmaları ve sağladıkları dışsallıklardır. Endüstriyel çeşitlenme ve rekabetçi piyasa yapısında kentleşme 
ekonomilerine benzer etkiler ortaya koymaktadır (Kıymalıoğlu, 2004:373). Kentleşme ekonomileri ile 
arasındaki küçük bir fark vardır. Kentleşme ekonomilerinde metropollerin sağladığı imkanlar 
doğrultusunda endüstri gelişirken, Jacobs dışsallıklarında farklı sektördeki endüstriler yığılmayı 
doğurmaktadır. Kentleşme ekonomileri daha çok kamu kuruluşları ve denetleme-izleme ve reklam 
şirketlerinin yanında belediye hizmetleriyle entegre olan endüstriyelleşmeyi ifade eder. Jacobs, 
yerelleşme ekonomilerinin aksine en önemli bilgi transferlerinin farklı endüstriler arasında 
gerçekleştiğini, bölgesel büyüme için endüstriyel çeşitliliğin uzmanlaşmadan daha önemli olduğunu 
savunmaktadır (Aktaran: Kıymalıoğlu, 2004). 

Pasinetti’nin büyüme teorisi. Pasinetti teorisinde öncelikli olarak endüstri evriminde üretimde 
yenilik yönünden çeşitliliği ön plana çıkarmaktadır. Daha sonraki aşama olarak ta bu süreçte yenilik 
kavramını işlemektedir. Pasinettinin teorisini anlamak için basit olarak 2 evrimsel büyümenin özelliğini 
bilmemiz gerekir (Frenken vd., 2007). 

1.Çeşitlilikte büyümenin etkisi içim uzun dönem bir gelişim süreci gereklidir. 

2.Çeşitlilik içinde büyümenin gelişimi için var olan sektörlerle yeni gelişen sektörler 
birbirleriyle uyumlu olmalıdır.  

Bölgenin kilitlenmeden kurtulması ve gelişimi için bölgede yenilik yaratılmadır. Bu yenilik sektör ve 
firma bazında ele alındığında bölgede var olan firma ve sektörlerle ilişkili bir şekilde çeşitlilik sağlanırsa 
mevcut firma veya sektörlerin devamlılığı sağlanır. Bu hem var olan sektörler için hem de yeni kurulan 
sektörler için önemlidir. Bu şekilde yığılmanın getirdiği avantajlardan faydalanılabilir ve bölgesel 
kalkınmayı pozitif şekilde etkileyebilir. 

Bölgesel dayanıklılık. Bölgesel ve yerel ekonomik gelişme her türlü yıkıcı süreçlerden, dönemsel 
ekonomik durgunluklardan, başka bir coğrafyada ortaya çıkabilecek güçlü rakiplerden, beklenmedik geniş 
ölçekli iflaslardan, teknolojik gelişmeler kaynaklı tehditlerden etkilenmektedir. Bölgesel dayanıklılık 
(bozucu değişikliklere karşı bölgelerin ayırıcı yeteneği) genel anlamda “uyum sağlama becerisi” olarak 
anlaşılmalıdır.  “Uyum becerisi” bir bölgenin veya yerel bir işletmenin fark arz eden; rekabet, piyasa, 
politika, teknolojik ve ilişkili çevrelerde gerçekleşen olaylar sonucu ortaya çıkacak şoklar ve değişen 
çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Uyum gösterme ve uyum yeteneğini şekillendiren analiz metotları 
olarak yol bağımlılık ve çeşitlilik kavramları öne çıkmaktadır.  
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Yöntem 

Yapılan ampirik çalışma 2009-2017 yıllarını kapsamaktadır. İstihdam verisi üzerinden analiz edilecek 
olan model çeşitlilik değerlerini ölçmek için kullanıldı. Burada istihdam verisini seçmekteki amaç bölgenin 
ekonomik performansını yansıtan en geçerli veri setinden birini oluşturmasıdır. İstihdam verileri Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK), yıllık istatistikleri bölümünden alınmıştır. Veriler Nace Rev. 2 sınıflandırmasına 
göre imalat sanayi 24 alt sektörü altında derlenmiştir. Bu sınıflandırma İBBS göre 81 adet Düzey-3 
bölgeleri kapsamında analiz edilmiştir. Analizler sonuçları ArcGis programı üzerinden haritalanarak 
dağılışı gösterilmiştir.  

Herfindahl- Hirschman Endesks (HHI) 

Herfindahl- Hirschman Endesks Bölgesel yoğunlaşmanın saf ölçümdür ve bölgedeki toplam aktivitenin 
endüstri paylarının karesinin toplamıdır  (David ve Garces 2010). 0 ile 10.000 arası değer alır. Herfindahl-
Hirschman yoğunlaşma endeksi tüm firmaların paylarını göz önüne alan bir ölçümdür. Değer sıfıra ne 
kadar yakın olursa çeşitlenme derecesi o kadar yüksektir. Daha çok ulusal anlamda bir çeşitlenme değeri 
verir.  

 

j: Çalışılan bölge 

s: İmalat sanayinde sektörün toplam istihdama oranı 

Bu endeks piyasada tek bir firmanın faaliyet gösterdiği durumda 10000 değerini alır (Tablo 1).  

Tablo 1 

 Herfindahl- Hirschman endeksinin yorumlanması 

HHI Endeks 
Değeri 

Sektördeki Yoğunlaşmanın 
Derecesi 

Sektör Rekabet 
Düzeyi 

0-1000 Düşük Sektör Yoğunlaşması Yüksek Rekabet 

1000-1500 Orta-Düşük Sektör Yoğunlaşması Orta-Yüksek Rekabet 

1500-2000 Orta Düzey Sektör Yoğunlaşması Orta Düzey Rekabet 

2000-10000 Yüksek Sektör Yoğunlaşması Düşük Rekabet 

 

Bulgular 

Türkiye 2009-2017 dönemlerinde pozitif anlamda bir çeşitlenmeye doğru kayma göstermiştir. İmalat 
sanayinde belli sektörlerde uzmanlaşmak yerine endüstri içinde bölgeler arası bir çeşitlilik 
gözlemlenebilir. Düzey-3 bölgelerine göre bakıldığında 2009 yılında Adana, Antalya, İzmir, Kocaeli, 
Sakarya ve Sivas bölgeleri endeks değerleri 1000 eşik değerinin altında yer alarak düşük yoğunlaşma 
göstermektedir. Bu endeks değerleri yoğunlaşmadan ziyade bölgenin sektörel olarak çeşitlilik göstermesi 
anlamına gelmektedir. Aksi şekilde 2009 yılında sektörel yoğunlaşma endeksi en yüksek olan bölgeler 
sırasıyla Rize, Karaman, Ağrı, Artvin, Karabük, Kahramanmaraş, Muş, Ardahan, Antep ve Bilecik 
bölgelerini oluşturmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. 2009 yılı Türkiye illeri (Düzey-3) HHI değerleri 

 

HHI analiz sonuçlarına göre 2017 yılına bakıldığında ise birkaç farklılık göze çarpmaktadır. 2017 
yılında Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir bölgeleri çeşitlilik endeks değerleri 1000 eşik 
değerinin altında yer alarak düşük yoğunlaşma göstermektedir. Bu endeks değerleri yoğunlaşmadan 
ziyade bölgenin sektörel olarak çeşitlilik göstermesi anlamına gelmektedir. Karşıt olarak 2017 yılında 
sektörel yoğunlaşma endeksi en yüksek olan bölgeler sırasıyla Karaman, Batman, Kars, Ardahan, Karabük, 
Uşak, Kahramanmaraş, Bitlis, Rize ve Yalova bölgelerini oluşturmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. 2017 yılı Türkiye illeri (Düzey-3) HHI değerleri 

     

 Yapılan HHI analizi sonucunda 2009 ve 2017 yılları arasında göze çarpan bir takım farklılıklar 
görülmüştür. Öncelikli olarak bu 2 yıl karşılaştırıldığında 11 bölgenin endeks değerlerinde değişim 
olmadığı, 36 bölgede endeks değerlerinde düşme olduğu ve 34 bölgede ise endeks değerlerinin yükseldiği 
gözlemlenmiştir. Özellikle Batman bölgesinin 2009 yılında 1000 olan endeks değeri 2017 yılında 4472 
endeks değerine yükselmesi bölgenin sektörel çeşitlilikten yoğunlaşmaya doğru hızla bir kayma 
gösterdiğinin kanıtıdır. Buna ilaveten Yalova bölgesinin 2009’da 1268 olan endeks değerinin 2017 yılında 
3187 endeks değerine yükselmesi sektörel yoğunlaşmanın arttığına işarettir. Diğer taraftan bu durumun 
tersi şekilde 2009’da 4002 endeks değerine sahip olan Artvin bölgesinin 2017 yılında 2006 endeks 
değerine düşmesi aynı şekilde Rize bölgesinin 2009’da 6624 olan endeks değerinin 2017’de 3593 endeks 
değerine düşmesi sektörel çeşitlenmeye doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir (Tablo 2).   

Tablo 2 

2009-2017 yılları en fazla çeşitlilik indeks değeri gösteren iller 

Düzey-3 2009 2017 

Adana 887 888 

Ankara 1039 833 

Antalya 938 941 

Diyarbakır 1185 1000 

Eskişehir 1000 996 

Mersin 1000 1000 

İstanbul 1124 1107 

İzmir 811 814 

Kocaeli 926 974 

Konya 1196 1124 
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Manisa 1000 1000 

Sakarya 959 1000 

Samsun 1141 918 

Sivas 996 1000 

Batman 1000 4472 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada sektörel çeşitliliğin bölgesel kalkınma ve dayanıklılık üzerinde ki etkileri incelenmiştir. 
Yerelleşme ekonomilerinde bölgesel uzmanlaşma önemli bir yer tutarken, bilgi yayılmasının sınırlı 
kalması dezavantaj oluşturduğu düşünülmektedir. Yerelleşme ekonomileri kuramına göre bünyelerinde 
tek bir sektörü barındırdıkları için bölgede meydana gelebilecek bir sektörel kriz bölgenin kilitlenmesine  
veya ekonominin gerilemesine neden olacağı varsayılmaktadır. Bu şekilde işten çıkan işçiler bölgede aynı 
zamanda tüketici konumunda olduklarından dolayı ayrıca bir negatif faktördür. 

Kentleşme ekonomilerinde sadece sektörler arası olmayan diğer kamu ve özel şirketlerinde bulunduğu 
bir ekonomik bütünlük çeşitliliği doğurmaktadır. Buda farklı bilgi yayılmalarına, bu yayılmaların daha 
hızlı olmasına, nüfus yığılmalarından dolayı pazar genişliğine ve sektörel çeşitlilikten dolayı işbirliği 
yapması açısından önemlidir. Bu bağlamda bölgesel gelişme büyük bir katkısı olduğu aşikardır. Tek 
negatif yönü nüfus yoğunluğuyla gelen arsa rantları ve yoğunluğun getirdiği olumsuzluklardır. 

Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda kentleşme ekonomileri yaklaşımına göre çeşitliliğinin 
bölgenin sektörel krizlere karşı bir avantaj olduğu düşünülürse özellikle Adana, İzmir, Kocaeli, Ankara gibi 
bölgelerin krize karşı dayanıklı olduğundan bahsedebiliriz. Bu çalışma imalat sanayi sektörleri arasında 
tek bir veri seti üzerinden (istihdam) gerçekleştirildiği için bölgesel dayanıklılığın bir ayağına cevap 
vermektedir. Bölgesel dayanıklılık yaklaşımının birçok dinamiği olduğu düşünülse dahi en önemli veri seti 
olan istihdam üzerinden bu analizin yapılması dikkate değerdir. 
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Özet 

Kardeş şehir uygulamaları, bir belediyenin yurt içinden ya da yurt dışından bir belediye ile kurduğu 
karşılıklı ilişki, iş birliği ya da ortaklık girişimlerini kapsayan bir belediye ortaklık türüdür. Güncel olarak 
Türkiye’deki belediyelerin uluslararası ölçekte toplam 1651 kardeş şehir ilişkisi söz konusudur. Türkiye’nin 
uluslararası kardeş şehir ilişkilerinde bazı bölgesel yoğunluklar oldukça dikkat çekicidir. Özellikle Balkan 
ülkeleri ile kurulan kardeş şehir ilişkileri hem niceliksel hem de niteliksel anlamda öne çıkmaktadır. Nitekim 
Türkiye’nin çeşitli Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Romanya) ile toplam 505 kardeş şehir ilişkisi mevcuttur. 
Böylece, Türkiye’den Balkan ülkeleri ile kurulan kardeş şehir ilişkileri, Türkiye’nin uluslararası kardeş 
şehirlerinin %31’ini oluşturmaktadır. 

Araştırma ile Türkiye’deki belediyelerin Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kurdukları kardeş şehir 
ilişkilerinde tercihleri yönlendiren faktörlerin belirlenmesi; Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kardeş şehir 
ilişkisi bulunan Türkiye’deki illerin ve belediyelerin dağılış özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun 
yanı sıra belediye yönetimlerinin kardeş şehir ilişkileri kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik örneklerinin 
ortaya konulması da hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye’de, Balkan ülkelerinden kardeş şehir 
ilişkisi kuran iller ve belediyeler belirlenmiş; 52 ilde dağılış gösteren 230 belediyeye 45 sorudan oluşan anket 
uygulaması planlanmıştır. Anketler bazı belediyelerde yüz yüze görüşme yolu ile yapılmış, diğer belediyelere 
ise posta ve e-posta yolu ile gönderilmiştir. Böylece toplam 116 belediye ile anket uygulaması 
gerçekleştirilmiş; elde edilen bilgi ve veriler burada sunulan çalışmanın temelini oluşturmuştur.  

Çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye’deki şehirlerin Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kurdukları 
kardeş şehir ilişkilerinde rol oynayan en önemli faktörün “kültürel, tarihsel ve dini bağlar” olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunun yanı sıra, büyükşehir niteliğinde olan illerin; Türkiye’nin batısında bulunan illerin 
Balkan ülkeleri ile sayıca daha fazla kardeş şehir ilişkisi kurduğu saptanmaktadır. Özellikle, “coğrafi 
yakınlık” faktörünün de etkisiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki belediyelerin Balkan ülkelerindeki 
şehirler ile olan kardeş şehir ilişkileri yoğun bir etkileşim ağı ortaya çıkarmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kardeş şehirler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Türkiye ve Balkanlar 

TURKEY AND THE BALKAN COUNTRIES RELATIONS BETWEEN THE SISTER CITIES 

Abstract 

Twin city practices are a type of municipal partnership that involves the mutual relationship, cooperation 
or partnership initiatives of a municipality with a municipality at home or abroad. We are currently the 
municipalities in Turkey have determined that a total of 1651 established a sister city relationship on an 
international scale. Some regional density in Turkey's international sister city relationship is quite 
remarkable. Especially sister city relations established with Balkan countries stand out in both quantitative 
and qualitative terms. Indeed, Turkey's various Balkan countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Serbia, Slovenia, Greece and Romania) with a total of 505 sister-
city relationship is concerned. Thus, it established a sister city relationship with the Balkan countries, Turkey, 
constitute 31% of Turkey's international sister cities. 

Research in the sister cities of provinces in Turkey with their relationship with the Balkan countries, the 
identification of the factors that motivate preferences; The aim of this study is to determine the distribution 
characteristics of the cities which have sister city relations with the Balkan countries, as well as the activities 
and interaction experiences of municipal administrations within the scope of sister city relations. In line with 
these objectives, firstly the provinces and municipalities that have established sister city relations with the 
Balkan countries have been identified. A questionnaire consisting of 45 questions was planned for 230 
municipalities and 52 connected municipalities. Questionnaires were conducted by face to face interviews in 
some municipalities and sent to other municipalities by post and e-mail. Thus, a total of 116 municipalities 
were surveyed; The information and data obtained form the basis of the study presented here. 
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The findings obtained in this study, the most important city in Turkey, the Balkans factors involved in the 
sister city relationship established with the municipalities in the country, "cultural and historical ties," he 
reveals. In addition, the metropolitan cities; Located in the west of the province with the Balkan countries 
Turkey is determined that the number of more established sister city relationship. Particularly, due to the 
“geographical proximity” factor, the cities of Edirne, Kırklareli and Tekirdağ provinces and their sister city 
relations with the cities in the Balkan countries create an intense interaction network. 

Keywords: Sister cities, municipalities, Local Authorities, Turkey and the Balkans 

Giriş 

Kardeş şehri kavramı İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm Dünya’da ortaya çıkan bir olgudur. Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımın ortadan kaldırılması, barış ortamının sağlanması ve kültürler 
arasında kaynaşma imkânı sunması konusunda kardeş şehir ilişkileri, başta Avrupa kıtasında bulunan 
ülkeler ve Kuzey Amerika kıtasında ABD olmak üzere Dünya geneline yayılış göstermiştir. 

Türkiye’de kardeş şehir ismi ile nitelendirilen olgu Avrupa’da literatürde “Town Twinning” (Oktay, 
2014: 13; Clarke, 2011: 2; Lloyd, 2010: 32) şeklinde ifade edilmektedir. 1950 yılında Almanya’nın 
Ludwigsburg ve Fransa’nın Montbeliard şehirleri arasında imzalanan kardeş şehir anlaşması (O’Toole, 
2001: 403) aynı zamanda Avrupa kıtasında kurulan ilk kardeş şehir ilişkisidir. Avrupa’da kardeş şehir 
hareketi 1951 yılında kurulan Avrupa Belediyeler Konseyi’nin en önemli önceliklerinden biri olmuş ve 
AB’nin genişlemesinde ve derinleşmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Kardeş Şehir ilişkileri 
AB’nin özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişlemesi süreçlerinde, demokrasi 
restorasyonu ve entegrasyon konusunda yapıcı roller üstlenmiştir (Clarke, 2011: 5). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da görülen kardeş şehir olgusu daha sonraki süreçte ABD’de 
belediyelerin gündemine girmiş ve 1956 yılında kurulan “Sister Cities International” organizasyonuyla 
başlamıştır (TBB, 2012: 3; Cross, 2010: 105; Zelinsky, 1991: 7-8; Kinnicutt, 2014: 4; Ogawa, 2012: 13; 
Bell-Souder ve Bredel, 2005: 4-5; Ramasamy ve Cremer, 1998: 449). ABD’de Avrupa’dan daha geç 
başlayan kardeş şehir hareketi literatürde “Sister City” (Lloyd, 2010: 32) olarak adlandırılmaktadır. Bunun 
yanında Avrupa’da kardeş şehir hareketi temelde toplumlar arasında barış sağlama aracı olarak 
kullanılırken, ABD’de kardeş şehir hareketi kısmen toplumsal barış sağlama, daha çok kültürler arası 
etkileşim aracı olarak kullanılmıştır (Zelinsky, 1991: 7). ABD’nin kurmuş olduğu kardeş şehir ilişkileri 
konusunda en çarpıcı örnek Japonya ile gerçekleştirilen kardeş şehir anlaşmasıdır. Nitekim ABD’nin St. 
Paul, Minnesota ve Japonya’nın Nagazaki şehirleri arasında kurulan kardeş şehir ilişkisi 7 Aralık 1955 
yılında, iki ülke arasındaki düşmanlığı başlatan Pearl Harbor’a düzenlenen saldırının yıl dönümünde 
başlamıştır. Aynı zamanda bu anlaşma bir ABD şehri ile bir Asya ülkesi olan Japonya arasındaki ilk kardeş 
şehir ortaklığı olma özelliğini de taşımaktadır (SCI, 2006: 9)   

Türkiye ise kardeş şehir hareketi ile 1960’lı yılların başlarında tanışmıştır. Türkiye’nin ilk kardeş şehir 
ilişkisi 1964 yılında Bergama Belediyesi (İzmir) ile Böblingen Belediyesi (Almanya) arasında imzalanan 
kardeş şehir anlaşmasıdır. Türkiye’de kardeş şehir hareketinin Avrupa’dan ve ABD’den daha geç 
başlaması muhtemelen belediyecilik alanında yaşanan gelişmeler ile ilgilidir. Özellikle belediyelerin 
uluslararası ölçekte iş birliği ve kültürel amaçlı bağlantılar sağlama hedefleri, kardeş şehir ilişkilerinin 
Türkiye’de görülmesinde etkili olmuştur. 

İlk kardeş şehir anlaşmasının imzalandığı 1964 yılından 1984 yılına kadar Türkiye’de kardeş şehir 
ilişkilerinde kayda değer gelişmeler sağlandığı söylenemez. Kardeş şehir ilişkilerinde artışa yol açan en 
önemli gelişmelerden biri 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı “Büyükşehir Belediye Yasası” olmuştur. Bu 
yasa ile birlikte birçok il büyükşehir belediyesi olmuş, bu illerin ilçeleri ise büyükşehir ilçe belediyesi 
olarak nitelendirilmiştir. Ekonomik ve sosyal açıdan güçlü olan bu belediyeler kardeş şehir ilişkilerinde 
öncü bir rol üstlenmişlerdir. Kardeş şehir ilişkilerinde yaşanan diğer önemli bir gelişme 1991 yılında 
SSCB’nin dağılmasının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki belediyeler bu dönemde Balkanlar ve Türk 
Cumhuriyetleri başta olmak üzere SSCB’den ayrılan ülkeler ile yoğun kardeş şehir ilişkilerinde 
bulunmuşlardır. Nitekim önceki dönemlerde neredeyse hiç kardeş şehir anlaşması imzalanmamış olan 
Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Bosna-Hersek gibi ülkeler ile bu dönemde yoğun kardeş şehir 
ilişkilerinin kurulduğu görülmektedir.  
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Türkiye’de belediyelerin kardeş şehir ilişkileri açısından en büyük değişimin yaşandığı dönem 2000’li 
yıllar olmuştur. Türkiye’de iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi dünya ile bütünleştirme sürecine 
önemli katkılar sağlamış; 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Yasası ile kardeş şehir 
ilişkileri yoğun bir şekilde belediyelerin gündemlerinde yer aldığı görülmüştür. Türkiye’nin bu dönemde 
dış politikası, AB ile yakın ilişkiler ve uyum yasalarının hızla çıkarılması; komşularla sıfır sorun politikası 
ve karşılıklı ticaret ve turizmin geliştirilmesi üzerine kurulmuştu. Bu dönem aynı zamanda Balkan ülkeleri 
ile çok sayıda kardeş şehir ilişkisinin kurulduğu bir dönem olmuştur. 

Günümüzde Türkiye’nin, ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut 3042 kardeş şehir ilişkisi bulunurken; 
uluslararası ölçekte ise toplam 1651 kardeş şehir protokolü mevcuttur. Türkiye’nin uluslararası kardeş 
şehir ilişkilerinin dağılışında bazı yoğunlaşmalar oldukça dikkat çekicidir. Özellikle Balkan ülkeleri ile 
kurulan kardeş şehir ilişkileri hem niceliksel hem de niteliksel anlamda öne çıkmaktadır. Nitekim 
Türkiye’nin çeşitli Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Romanya) ile toplam 505 kardeş şehir ilişkisi söz 
konusudur. Böylece, Türkiye’den Balkan ülkeleri ile kurulan kardeş şehir ilişkileri, Türkiye’nin 
uluslararası kardeş şehirlerinin %31’ini oluşturmaktadır. 

Amaç, Veri ve Yöntem 

Araştırma, Türkiye’deki illerin Balkan ülkeleri ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerinde, bu tercihleri 
yönlendiren faktörleri belirleme; Balkan ülkelerinde kardeş şehir ilişkisi bulunan Türkiye’deki 
belediyelerin dağılış özelliklerinin saptama; belediye yönetimlerinin kardeş şehir ilişkileri kapsamında 
gerçekleştirdiği etkinlikleri ve etkileşim örneklerini belirleme amacıyla tasarlanmıştır.  

Çalışmanın temelini Türkiye’deki çeşitli belediyelere uygulanan anketler oluşturmaktadır. Bu nedenle 
ilk olarak Balkan ülkeleri ile kardeş şehir ilişkisi kuran iller ve belediyeler belirlenmiştir. 52 ilde dağılış 
gösterdiği belirlenen 230 belediyeye 45 sorudan oluşan anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketler 
bazı belediyelerde yüz yüze görüşme yolu ile uygulanmış, diğer belediyelere ise posta ve e-posta yolu ile 
gönderilmiş ve sonuç olarak 116 belediyeye anket uygulanmıştır (Şekil 1). Anketlerden elde edilen veriler 
SPSS ortamına aktarılmış, tablo, grafik ve haritalar için gerekli çıktıların alınması sağlanmıştır. Ayrıca 
Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir ilişkisi kurduğu Yunanistan (9) ve Bulgaristan’daki (9) 18 
belediyeye İngilizce ve Rusça hazırlanan anketler gönderilmiş; ancak geri dönüş sağlanamamıştır. Diğer 
taraftan Balkan ülkelerinin belirlenmesi ve Balkan ülkeleri haritasının oluşturulmasında Özey (2012) ve 
Yürük vd. (2005)’nin yapmış olduğu çalışmalardan yararlanılmıştır. 

Türkiye’de kardeş şehirler ile ilgili bilgiler ve istatistiksel veriler oldukça sınırlıdır. Ayrıca Türkiye’deki 
belediyelerin kardeş şehir envanteri bilgisi de yoktur. Bu nedenle ilk olarak Balkan ülkelerinden kardeş 
şehir ilişkisi kuran iller ve belediyeler belirlenmiştir.  Güncel bir kardeş şehir listesi oluşturulurken ilk 
aşamada belediyelerin resmi sitelerinde bulunan bilgiler ve anketi yanıtlayan belediyelerin beyanları 
dikkate alınmıştır. İkinci aşamada ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında 
yayınlamış olduğu yurtdışı istatistikleri kullanılmıştır. Üçüncü aşamada ise, ulusal ve yerel medya 
haberleri taranarak kardeş şehir ilişkileri ile ilgili bilgiler sağlanmıştır. Böylece Türkiye’deki 
belediyelerden Balkan ülkeleri ile kardeş şehir ilişkisi kuran belediyeler ve kardeş şehir sayılarını içeren 
kardeş şehir envanteri oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1. Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kardeş şehir ilişkisine sahip ve anket uygulanan 
belediyelerin bulunduğu iller ve uygulanan anket sayısı 
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Araştırma Bulguları 

Tarihsel süreç içerisinde Balkanlar’dan Türkiye’ye belirli zamanlarda yoğun göçlerin olduğu 
görülmüştür. Türkiye’ye yapılan ilk yoğun göç hareketi 93 Harbi (1877-1878) olarak bilinen Osmanlı-Rus 
Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Balkanlar’dan yönelen göçlerin daha çok Edirne, İstanbul, 
Çanakkale ve İzmir gibi şehirlere gerçekleştiği görülmektedir (Nureddin, 2011:85). İkinci büyük göç 
dalgası ise Balkan Savaşları (1912-1913) sonrasında yaşanmıştır. Bu dönemde Balkanlar’dan Anadolu’nun 
çeşitli illerine göçler yapılmıştır. Bu göçler ağırlıklı olarak Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
gerçekleşmiştir (Halaçoğlu, 1995:25; Nureddin, 2011:99 Yıldırım, 2012:82). Osmanlı Devleti sonrasında 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ise 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması 
neticesinde karşılıklı ve büyük ölçekli bir nüfus değişimi yaşanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Türkiye ve 
Yunanistan arasında Türk-Rum nüfusun mübadelesi gerçekleşmiştir. Bu süreçte Yunanistan’ın çeşitli 
şehirlerinden Türkiye’ye gelen göçmenlerin Edirne, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli 
gibi büyükşehir niteliğinde bulunan ve Balkanlara coğrafi olarak yakın olan illere yerleştirildiği 
görülmüştür (Arı, 2003:113; Eren, 1993:296). Türkiye’ye yapılan diğer büyük göç dalgaları 1950-1951 ve 
1989 dönemlerinde Bulgaristan’dan gerçekleşmiştir. 1950-1951 döneminde İkinci Dünya Savaşı ve 
beraberinde gelişen yeni Bulgar rejiminin “tek bir ulusun yaratılması” siyasetinin getirdiği zorunluluklar 
sonucu en büyük azınlık olan Türkler Bulgaristan’dan Türkiye’ye zorunlu göçe tabi tutulmuştur (Şimşir, 
1986: 212-213; Çolak, 2013: 113).  1984 yılı sonlarında ise Bulgaristan’da Türk azınlığa karşı “soya 
dönüş” ya da “yeniden diriliş” adı altında Türk isimlerinin değiştirilmesi, Türkçe konuşulmasının 
yasaklanması, dini pratiklerinin uygulanmaması gibi unsurlardan oluşan yoğun bir baskı kampanyası 
başlatılmıştır. Nitekim bu süreç 1989 döneminde Bulgaristan’dan Türkiye’ye bir kez daha yoğun şekilde 
göçlerin gerçekleşmesine neden olmuştur (Çavuş, 1985: 126; Dişbudak, 2004: 84-93).  

Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen bu göç hareketlerinin, günümüzde Türkiye’deki belediyeler ve 
Balkan ülkelerindeki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasında etkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Türkiye Balkan ülkeleri ile daha yakın 
ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bu durum Türkiye’de belediyelerin kardeş şehir ilişkilerine de yansımıştır. 
Nitekim Türkiye ve Balkan ülkelerindeki aynı ismi taşıyan belediyeler arasında kurulan kardeş şehir 
ilişkileri bu göçmen nüfusun kültürel izlerini yansıtması açısından dikkat çekicidir. Aydın Yenipazar 
Belediyesi’nin Sırbistan Yenipazar Belediyesi ile; Bursa Gemlik Belediyesi’nin Bosna Hersek Nea Kios 
(Yeni Gemlik) Belediyesi ile; İstanbul Tuzla Belediyesi’nin Bosna-Hersek Tuzla Belediyesi ile; İzmir 
Menemen Belediyesi’nin Yunanistan Yeni Menemeni Belediyesi ile kurulan kardeş şehir ilişkilerinde bu 
tarihsel geçmişin ve Balkan nüfusunun etkisi önemli örnekleri teşkil etmektedir.  

Burada şunu tespit etmek mümkündür. Türkiye’nin tarihsel geçmişi, göç hareketleri günümüzde başka 
ülkelerle yeni bağlara ve etkileşime yardımcı olmaktadır. Bu süreçte kardeş şehirler oldukça önemli bir 
araç olarak işlevseldir. Bir zamanlar kökleri başka ülkelerin topraklarında bulunan insanlar, zaman 
ilerledikçe, birkaç kuşak sonra atalarının izini sürmek, yaşadıkları yerleri görmek, hatıraları yerinde 
yaşamak vb. amaçlarla karşılıklı ziyaretlerini artırmaktadır. Bu süreçte oluşan hoşgörü ortamı her iki 
ülkede karşılık bulmakta ve kültürel ilişkileri geliştirmektedir. Bu tür özelliklere sahip yerleşmeler 
arasında, bu göçler çevresinde faaliyet gösteren kültürel topluluklar, cemiyetler (communities) ve STK’lar 
da genellikle kardeş şehir anlaşmalarının hazırlanması ve başlatılmasına aracılık etmektedir.  

Kardeş şehir ilişkileri yerel yönetimler ve toplumlar arasında birçok konuda etkileşim sağlanması ve 
katkılar sunması açısından önemli ortaklıklardır. Belediyeler kardeş şehir ilişkisi kurmadan önce 
amaçlarını belirlerler, bazı faktörleri dikkate alırlar ve bu doğrultuda kardeş şehir anlaşmaları 
imzalamaya çalışırlar. Kardeş şehir anlaşmalarında etkili olan faktörler aynı zamanda belediyelerin 
birbirlerinden bilgi, tecrübe ve teknolojik anlamda faydalanmasına; belediyeler veya yerleşmeler arasında 
ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine ve toplumlar arasında bağların 
güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır (TBB, 2012: 9).    

Anket yanıtları değerlendirildiğinde, Türkiye’de belediyelerin Balkan ülkeleri ile kurdukları kardeş 
şehir ilişkilerinde en etkili faktörün “kültürel, tarihsel ve dini bağlar” olduğu belirlenmiştir (Şekil 2). Bu 
konuda Beykoz Belediyesi ile Kosova’nın Prizren Belediyesi arasında 2008 yılında kurulan kardeş şehir 
ilişkisi önemli bir örnektir. Nitekim kurulan bu kardeş şehir ilişkisinde Prizren şehrinde yaşan Türk 
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nüfusun fazla olması ve “ortak bir tarih ve kültürün paylaşılması” etkili olmuştur. Aynı şekilde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kosova’nın Priştine Belediyesi ve Bosna-Hersek’in Saraybosna Belediyesi ile; 
Edirne Belediyesi Bulgaristan’ın Kırcaali Belediyesi ile; İstanbul Maltepe Belediyesi Bulgaristan’ın 
Mineralni Bani Belediyesi ile; İzmir Foça Belediyesi Bosna-Hersek’in Foça Belediyesi ve Bulgaristan’ın 
Yenipazar Belediyesi ile; Kahramanmaraş Belediyesi Bosna-Hersek’in Cazin Belediyesi ile; Kırşehir 
Belediyesi Bosna-Hersek’in Olovo Belediyesi ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerinde kültürel, tarihsel ve 
dini bağların önemli bir etken olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Şekil 2. Türkiye’deki belediyelerin Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kurdukları kardeş şehir 
ilişkilerinde etkili olan faktörler   

Kültürel ve etnik olarak birbirinden farklılık gösteren şehirlerde toplumlar arasında iletişimin ve iş 
birliğinin geliştirilmesi, kardeş şehir ilişkilerinin uzun süreli ve daha etkin yürütülebilmesi için stratejik 
öneme sahiptir. Kardeş şehir ilişkilerinde en kolay biçimde gelişme sağlanabilecek alanların başında 
kültürel ilişkiler gelmektedir. Nitekim birçok kardeş şehir ilişkisinin kültürel alanlarda işbirliği ve kültürel 
etkinlikler düzenlenmesi şeklinde yapıldığı görülmektedir (Oktay, 2014: 16). Türkiye’de belediyelerin 
Balkan ülkeleri ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerinde kültürel iş birliği etkenine fazlasıyla önem 
verdikleri görülmektedir (Şekil 3). Özellikle Türkiye’deki belediyelerin Balkan ülkelerinde kardeş şehir 
ilişkisi kurulan belediyelerde çeşitli dini kapsamlı (Ramazan ayında iftar, sünnet vb.) etkinlikler ve şenlik, 
festival gibi kültürel içerikli organizasyonlar düzenledikleri belirlenmiştir.  

Belediyelerin anket yanıtlarından elde edilen bilgilere göre düzenlenen etkinliklere bakıldığında; 
Ankara Keçiören Belediyesi Bosna-Hersek’in Gorazde Şehri’nde Srebrenitsa şehitleri anma günü etkinliği 
gerçekleştirmiştir. Bursa’nın İnegöl Belediyesi Bosna-Hersek’in Donji Vakuf, Bulgaristan’ın Borino, 
Kosova’nın Priştine ve Mitroviça Belediyeleri’ne Ramazan ayında iftar programları, Bulgaristan’ın Borino 
şehrinde Türk halk müziği sanatçısı Rüstem Avcı ve Pelin Birdal ile müzikal programlar düzenlemiştir. 
Bunun yanında her yıl haziran ayının sonunda Bosna-Hersek’te düzenlenen Ayvaz Dede Anma 
etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Yıldırım Belediyesi Bulgaristan’ın Cebel Şehri’nde; İstanbul 
Bahçelievler Belediyesi Bosna-Hersek’te; Beykoz Belediyesi Kosova’nın Prizren Belediyesi’nde, Çekmeköy 
Belediyesi Makedonya’nın Doyran Şehri’nde ve Bosna-Hersek’in Vagoşça Şehri’nde Ramazan ayında iftar 
programı düzenlemiştir. Eyüp Belediyesi Sırbıstan’ın Priyepole Şehri’nde sünnet şöleni etkinliği yapmıştır. 
Ayrıca Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali kapsamında gerçekleştirilen festivale Eyüp Belediyesi’nin 
kardeş şehirlerinden Bulgaristan’ın Loznitsa ve Mineralni Bani Belediyeleri konuk edilmiştir. Bunun 
yanında Mineralni Bani belediyesi ile Bulgaristan’da Aşık Mahsuni Şerif Anması gerçekleştirilmiştir. 
Bunun yanında Aydın Didim Belediyesi Yunanistan’ın Leros Belediyesi’nde; Balıkesir Altıeylül Belediyesi 
Bosna-Hersek’in Maglaj Belediyesi’nde; Bursa Osmangazi Belediyesi Bosna-Hersek’in Stari Grad ve 
Kosova’nın Oblic Belediyesi’nde; Yıldırım Belediyesi Bulgaristan’ın Cebel Belediyesi’nde, Kocaeli’nin 
Kartepe Belediyesi Sırbistan ve Makedonya’da çeşitli festivaller ve kültürel etkinlikler düzenlemiştir.  
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Şekil 3. Türkiye’deki belediyelerin Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kurdukları kardeş şehir 
ilişkilerinde etkileşim halinde olunan alan 

Türkiye’de belediyeler uluslararası ölçekte Dünya’nın hemen her bölgesinde bulunan ülkeler ile kardeş 
şehir anlaşması imzalamışlardır. Belediyelerin uluslararası kardeş şehir ilişkilerinde ise bazı bölgesel 
yoğunluklar oldukça dikkat çekicidir. Özellikle Balkan ülkeleri ile kurulan kardeş şehir ilişkileri hem 
niceliksel hem de niteliksel anlamda öne çıkmaktadır. Türkiye’de belediyelerin Balkan ülkeleri 
(Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, 
Yunanistan ve Romanya) ile toplamda 505 kardeş şehir anlaşması imzaladığı tespit edilmiştir (Şekil 4). 

İmzalanan 118 kardeş şehir anlaşması ile Bosna-Hersek en çok kardeş şehir ilişkisi kurulan ülke 
konumundadır. Bosna-Hersek ile birlikte Bulgaristan (102), Makedonya (75) ve Yunanistan (62) en çok 
kardeş şehir ilişkisinin kurulduğu diğer Balkan ülkeleridir. Hırvatistan (7) ve Slovenya (5) ise Türkiye’de 
belediyelerin en az kardeş şehir anlaşması imzaladıkları ülkelerdir.  

Türkiye’de belediyelerin Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan ile daha fazla sayıda 
kardeş şehir anlaşması imzalamalarında bazı faktörlerin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle 
Türkiye’nin bu ülkeler ile geçmişten günümüze tarihsel, kültürel ve dini bağlar açısından oldukça köklü bir 
geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Türkiye’deki İstanbul, Bursa, Edirne ve Tekirdağ gibi 
birçok ilde bu ülkelerden gelen yoğun göçmen varlığından söz edilebilir. Diğer taraftan Türkiye’deki 
belediyelerin Balkan coğrafyası ile bu kadar yakın ilişkiler kurmasında kentlerin coğrafi konumlarının da 
önemli olduğu söylenebilir. Bu konuda Demirtaş (2016) yaptığı çalışmada, Bursa Nilüfer Belediyesinin 
Küba El Cerro Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmuş olsa bile coğrafi olarak daha yakın Balkan 
ülkeleriyle yoğun ilişkiler kurduğunu belirtmiştir. Bu durumun Küba’yla coğrafi olarak uzaklığından ve 
doğrudan işbirliğinin maliyetli olmasından kaynaklandığını, Balkanlar’ın ise yakın ve ulaşımın kolay 
olmasının bu farklılıkta etkili olduğunu belirtmiştir (Demirtaş, 2016: 155).  
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Şekil 4. Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir ilişkisi kurduğu Balkan ülkeleri ve imzalanan kardeş şehir 
anlaşma sayısı 

 

Şekil 5. Balkan ülkeleri ile kardeş şehir ilişkisi kuran belediyelerin bulunduğu iller ve imzalanan kardeş 
şehir anlaşma sayısı 

 

Balkan ülkeleri ile kardeş şehir anlaşması imzalayan belediyelerin Türkiye’de dağılış gösterdiği iller 
incelendiğinde; büyükşehir niteliğinde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli vb.) olan ve Türkiye’nin 
batısında bulunan illerdeki belediyelerin Balkan ülkeleri ile sayısal anlamda daha yoğun kardeş şehir 
ilişkisi kurdukları görülmektedir (Şekil 5). 

Şekil 5 incelendiğinde, Balkan ülkeleri ile en fazla kardeş şehir ilişkisini İstanbul belediyelerinin (95) 
kurduğu tespit edilmiştir. İstanbul belediyelerinin Balkan ülkeleri ile sayısal anlamda yoğun kardeş şehir 
ilişkisi kurmasında bazı etkenler ön plana çıkmaktadır. Öncelikle ekonomik ve teknolojik anlamda 
gelişmiş İstanbul belediyelerinin kardeş şehir anlaşmaları ile Balkan ülkelerine teknoloji, bilgi, deneyim 
paylaşımı konusunda destek verdikleri belirlenmiştir. Bunun yanında İstanbul’un balkan ülkelerinden 
aldığı yoğun göçlerin de (kültürel, tarihsel ve dini bağlar) kardeş şehir ilişkilerinde etkisinin olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Balkan ülkeleri ile İstanbul’dan sonra en çok kardeş şehir anlaşmasını İzmir (59) ve Bursa (53) 
belediyeleri imzalamıştır. İzmir ve Bursa belediyelerinin Balkan ülkeleri ile kurdukları yoğun kardeş şehir 
ilişkilerinde İstanbul için geçerli olan etkenlerin bu iller içinde geçerli olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 
Tekirdağ (13) hariç büyükşehir olmamalarına rağmen Kırklareli (20), Edirne (11) ve Çanakkale (10) gibi 
illerdeki belediyelerin “coğrafi yakınlık” faktörünün de etkisiyle Balkan ülkelerindeki şehirler ile olan 
kardeş şehir ilişkileri yoğun bir etkileşim ağı ortaya çıkarmaktadır. 
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Bartın, Bolu, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Mersin, Osmaniye, Ordu, Trabzon ve Yozgat 
ise Balkan ülkeleri ile en az kardeş şehir anlaşması imzalayan belediyelerin bulunduğu illerdir. Bu 
illerdeki belediyelerin Balkan ülkelerindeki belediyeler ile sadece bir kardeş şehir anlaşması imzaladıkları 
saptanmıştır. 

Sonuç 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm Dünya’da etkisini gösteren kardeş şehir olgusu şüphesiz Türkiye 
için de önemli fırsatlar sunan bir kavram olmuştur. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle 
bölgesel bir güç olma arzusu dış politikada etkili siyasetin izlenmesinde etkin rol oynamıştır. Bu anlamda 
Balkanlar Türkiye için hem siyasi hem de tarihsel ve kültürel açıdan önem verdiği bölgelerden biri 
konumundadır. Balkanlar ile kurulan bu yakın ilişkilerde ise kardeş şehir olgusu dikkate değer bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır.     

Öteden beri Balkan ülkeleri ile ortak tarihsel, kültürel ve dinsel değerler paylaşımında bulunan 
Türkiye’de belediyeler, tarihsel, kültürel ve dini bağlar; teknoloji, bilgi, deneyim paylaşımı ve coğrafi 
mesafe yakınlığı gibi faktörlerin neticesinde Balkan ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Türkiye 
belediyeleri Balkan ülkeleri ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerinde tarihsel ve kültürel bağları sürdürme 
amacını, dinsel içeriğe sahip etkinlik ve törenlerin (Ramazan ayında iftar, sünnet şenlikleri, şehitleri anma 
günü etkinlikleri vb.) yanı sıra kültürel içerikli (festival, şenlik, konser etkinleri vb.) etkinlikler yoluyla 
gerçekleştirmektedir. 

 Türkiye’de belediyelerin kardeş şehir ilişkilerinde birçok faktör etkili olabilmektedir. Bu faktörler 
arasında  “coğrafi mesafenin yakınlığı” Balkan ülkeleri ile kurulan kardeş şehir ilişkilerinde 
belirleyici etkenlerin başında gelmektedir. Nitekim Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan illerdeki 
(Kırklareli, Tekirdağ, Edirne) belediyelerin Balkan ülkeleri ile etkileşimleri yoğun ilişki ağlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun yanında Balkan coğrafyası ile kardeş şehir ilişkisi kuran illerin diğer bir özelliği 
yoğun Balkan göçmeni kökenli nüfusu barındırıyor olmalarıdır. Özellikle bu durum İstanbul, Bursa, İzmir 
gibi büyükşehir niteliğinde bulunan illerdeki belediyelerin kurmuş oldukları kardeş şehir ilişkilerine de 
yansımaktadır.    

Günümüzde Türkiye’de kardeş şehirler ile ilgili akademik araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalar 
arasında daha çok, bir veya birkaç belediyenin uluslararası kardeş şehir ilişkilerinin araştırıldığı 
çalışmalar yer almaktadır Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin kardeş şehir ilişkileri ise ilk olarak bu çalışmada 
ele alınmıştır. Türkiye’de Coğrafyacıların kardeş şehir ilişkilerini coğrafi açıdan değerlendirilme, mekânsal 
bağlantıların analizi ve bölgesel yönelimlerin ve tercihlerin ortaya konulması ve açıklanması konularında 
değerli katkıları olacaktır. Fakat Türkiye’de coğrafyacıların önemli katkılar sağlayabileceği bu kapsamlı 
araştırma konusuna henüz ilgi göstermedikleri görülmektedir. Özellikle mekânsal analizler ve bağlantılar 
uluslararası kurulan kardeş şehir ilişkilerinde kültürel politikalarının ipuçlarını ve tercihlerini de 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla belirli mekânsal özellikler gösteren kalıplar ve eğilimlerin açıklanması, yerel 
yönetimler üzerinden toplumsal kaynaşma ve kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik uluslararası 
programların, stratejilerin ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda kardeş şehir 
ilişkilerinin renkli ve zengin dünyası, coğrafyacılara katkı sunmaları için çağrı yapmaktadır. Bu süreçte 
gelişecek uzmanlaşmalar, yetiştirilecek uzmanlar, belediyelerde coğrafyacılar için yeni çalışma alanları 
açmaya da yardımcı olacaktır. 

Katkı Belirtme: Burada sunulan araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Başkanlığınca SDK-2018-1352 numaralı proje olarak desteklenmiştir. 
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER DERSİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI: KAZ 

DAĞLARI ÖRNEĞİNDE EKO-TURİZM KAVRAMI VE EKO BİLGİ KARTLARI ETKİNLİĞİ 

Ünzüle ULUS AVCI, Öğretmen 

Özet 

Anadolu yarımadası, sahip olduğu doğal varlıkların yanı sıra geçmişten günümüze birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış önemli merkezlerden birisidir. Doğal güzelliklerin yanında, Anadolu topraklarında yaşamış 
medeniyetlerden kalan birçok tarihi eser ve arkeolojik kalıntıların varlığı, Türkiye’yi turizm açısından 
zenginleştirmekte ve cazip hale getirmektedir. Bu bakımdan Türkiye, doğal ve tarihi varlıkları ile birçok 
turizm türüne ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olup, coğrafi konumunun da katkısıyla Asya ve 
Avrupa’nın önde gelen turizm ülkeleri arasında yer almaktadır. Gelişen bilim, teknoloji ve eğitim şartları 
günümüzde bireylerin turizm beklentilerini değiştirmiştir. Kitlesel turizm belli bir doygunluk seviyesine 
ulaştığından turizm sektöründe bilinen türlerin dışına çıkılarak yeni turizm çeşitlerine yönelme olduğu 
söylenebilir. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de alternatif turizm seçeneklerinden en çok talep gören turizm 
türü eko-turizmdir. Eko-turizm doğa temelli ve doğaya zarar vermeden küçük gruplarla yapılan, yöre 
halkına iş olanağı sağlayan bir turizm çeşididir. Eko-turist ise eko-turizm faaliyetlerine katılan kişiler olarak 
ifade edilebilirSürdürülebilir turizm çeşidi olan eko-turizmde; her hürlü doğal güzelliğin korunması, gelecek 
kuşaklara bozulmadan aktarılması ve yöre halkının kalkınması temel alınmaktadır. Son yıllarda dünyada 
eko-turizm için dağlık alanlar, tropikal bölgeler ve ada ülkeleri tercih edilmektedir. Bu ülkelere Afrika 
ülkeleri, yağmur ormanları ve Uzakdoğu ülkeleri örnek olarak verilebilir. Türkiye’deki mevcut eko-turizm 
örnekleri arasında ise doğal özellikleri, endemik bitkileri, efsaneleri ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle 
Kaz Dağı Milli Parkı’nı gösterebilir. Bu çalışmanın amacı; Kaz Dağı Milli Parkı’nın doğal, tarihi, kültürel 
özelliklerini araştırmak suretiyle, bu coğrafi alanın eko-turizm potansiyeli hakkında ortaokul öğrencileri 
üzerinde farkındalık yaratacak öğretim materyali hazırlamak ve ayrıca doğal özellikleri, endemik bitkileri, 
efsaneleri ve kültürel kaynak değerleri bakımından milli bir servet olan Kaz Dağı Milli Parkı’nın eko-turizm 
potansiyeline dikkat çekmektir. Bu amaç çerçevesinde, Milli Parklara ait doğal alanların, koruma-kullanma 
dengesini ile kullanılması konusunda ortaokul öğrencilerinde çevre bilinci oluşturulması da 
hedeflenmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde Coğrafya alanına giren konularda arazi gezisi veya teknik gezi 
gerçekleştirmek her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle bu çalışma çerçevesinde hazırlanan eko 
kartlar bu anlamda önemli bir öğrenme materyali oluşturacaktır. Bu çalışmada Kaz Dağları Milli Park alanı 
içerisindeki biyo-çeşitlilik araştırılmış, alana gidilerek bölge hakkında bilgiler ve görseller toplanmıştır. Elde 
edilen bu veriler doğrultusunda eko bilgi kartları hazırlanmıştır. Eko bilgi kartları ile bölgenin var olan 
potansiyeli tanıtılmış ve bu potansiyele dikkat çekilmiştir. Böylece Kaz Dağı Milli Parkının eko-turizm 
potansiyeli analiz edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasına, yaşadığı çevreyi tanıyan, ekolojik 
dengeyi bozmayan, doğaya duyarlı ve uyumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu 
çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak Kazdağı Milli Parkı 
içerisindeki eko-turizm faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma nitel bir durum çalışması olarak planlanıp 
yürütülmüştür. Bu konuda bilimsel çalışmaları olan kişiler ile iletişime geçilerek çeşitli kaynak önerileri 
alınmıştır. Literatür tarama ve sözlü iletişim ile veri toplanmıştır. Çeşitli kişi ve kurumlar ile iletişime 
geçilerek kaynak temin edilmiştir. Kaz Dağı ve çevresinin tarihi, kültürel, biyo-çeşitlilik ve doğal zenginliği 
üzerine yapılan akademik ve kurumsal çalışmalar incelenerek alan-saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu 
araştırmalardan ve akademik çalışmalardan faydalanarak konuya geniş bir bakış açısı oluşturmaya ve genel 
bir durum değerlendirmesi yapılmaya gayret edilmiştir. Çalışmada Kaz Dağı Milli Parkına yapılan alan gezisi 
ve teknik gezi ile eko-turizm faaliyetlerinin bir kısmı yerinde görülmüştür. Alandaki endemik türlerin bazıları 
incelenmiştir.  Yetkililerden çeşitli bilgiler toplanmıştır. Alan gezisi, literatür tarama ve sözel iletişimler 
sonucu elde edilen veri tabanı ışığında eko bilgi kartları hazırlanmıştır. Eko bilgi kartlarının bir yüzünde 
görsel ve görselin altında isim; diğer yüzünde ürün hakkında tanıtıcı bilgi yer almaktadır. Bu şekilde 
hazırlanan kartlar pvc malzeme ile kaplanmıştır.  24( yirmi dört ) adet Kaz Dağları biyo-çeşitlilik eko bilgi 
kartı; 7 (yedi ) adet Kaz Dağlarının kültür değerleri ile ilgili eko kültür  kartı  tasarlanmıştır. Böylece Sosyal 
Bilgiler Dersi için kullanılabilecek bir öğrenme materyali oluşturulmuştur. Hazırlanan eko bilgi kartları 
Sosyal Bilgiler Dersi, 5.sınıf kademesinin, Kültür ve Miras Öğrenme alanında yer alan “Çevresindeki doğal 
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varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.” kazanımı ile ilişkilendirilerek derste eğitim 
materyali olarak kullanılmıştır. Böylece Sosyal Bilgiler dersinin Coğrafya alanına giren konularının 
görselleştirilmesi ve somutlaştırılması için bir öğrenme materyali de hazırlanmış olmaktadır. Bu çalışmadaki 
sınıf uygulamalarında ise eko-turizmin tarihsel süreci hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca Kaz Dağları’nın eko-
turizm potansiyeli hakkında bilgi edinmelerine katkıda bulunulmuştur. Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri 
ekosistem, biyo-çeşitlilk, fauna-fulora, endemik gibi bazı kavramları öğrenerek yerinde inceleme şansı 
bulurken, eko bilgi kartları ile konu görselleştirilerek somutlaştırılmasına katkı sağlanmıştır. Sosyal Bilgiler 
dersi için tasarlanan bu eko bilgi kartları Fen Bilimleri Dersindeki Canlılar ve Yaşam öğrenme alanının “Biyo-
çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular” kazanımı ile de ilişkilendirilip disiplinlerarası yaklaşıma 
uygun olarak bir öğrenme materyali olarak da kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar neticesinde bu çalışma ile 
öğrencilerin Kaz Dağlarının eko-turizm potansiyeli hakkında bilgi edinmeleri sağlanırken, çevreye yönelik 
farkındalıklarının arttırılmasına ve öğrencilerin bölge hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarına katkı 
sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eko-turizm, Eko-turist, Sosyal Bilgiler, Çevre Bilinci, Eko Bilgi Kartı 

A SOCIAL STUDIES CLASS ACTIVITY TOWARDS SPECIAL TALENTED STUDENTS: ECO-TOURISM 

CONCEPT ON THE EXAMPLE OF MOUNTAIN IDA AND ECO INFO CARDS ACTIVITY 

Abstract 

Anatolian peninsula ,apart from its natural heritage, is one of the important centres that hosted many  
civilizations. Beside its natural beauties, the great number of historical artifacts and archaeological remains 
from those Anatolian civilizations enrich the tourism in Turkey and make it a touristic attraction centre. By 
this means, Turkey has the potential of hosting many different kinds of tourism with its natural and historical 
riches and takes place in the pioneer tourism countries with the advantages of its geographical location. The 
expectations of people have changed by the developing science, technology and education.It is known that 
there is a tend to a set of touristic facilities different from the common tourism understanding due to the fact 
that the massive tourism has come to a satisfaction level. The most demanding kind of the new generation 
tourism has been the eco-tourism recently. Eco-tourism is a natural based tourism which does not harm the 
nature done with small groups and also provides employment opportunity to the locals. Eco-tourist may be 
called as the one who takes part in eco-tourism. The aim of this study is to establish an awareness on 
elementary level students about the potential of eco tourism around the National Parkof Mountain Ida by 
researching the natural, cultural and historical features. In addition, it is aimed to take attention to the  
potential of the National Park with its natural richness, endemic plants, myths and cultural recourses as an 
eco-tourism point. It is not always possible to arrange land or technic trips in Social Studies Classes as it is 
necessary. Throughout this study it is searched the bio-diversity and some photos are taken by going the 
range. In the direction of the information that have been gathered, eco-info cards have been prepared. Thus, 
it is taken attention to the potential of the area as an eco-touristic point. It is planned to raise self-aware 
generations.In this study, it is analyzed the eco-tourism facilities in the National Park of Mountain Ida in the 
concept of case study which is a qualitative research method. The data was collected via literature review 
and oral communication. The recourses were provided from a variety of organizations and individuals. Some 
of the academic work about the history, culture,bio-diversity and natural richness of the Mountain Ida were 
analyzed and field visits were made to the area. It is aimed to make a situation assessment and create a wide-
aspect view to the about the topic in the literature. In the study, the eco-tourism facilities were seen in the 
area via the land and technic trips to the National Park of Mountain Ida. Some of the endemic plants in the 
area were analyzed. A variety of data was collected from the authorities. In the light of all this data collected 
through the literature review, land trips and analyzing, eco info cards were prepared. The cards were 
designed as two sided, the image on one side and the info on the other side, and they were covered with PVC. 
There are 24 Mountain Ida Bio-diversity cards and 7 Mountain Ida Cultural-values cards and these cards are 
served as learning material to the Social Studies Class. The eco-info cards are toused as classroom materials 
under the outcome of “introduces the natural wealth and historical places, objects and aircrafts around” in 
the Culture and Heritage Unit in the fifth graders at Social Studies Class. Thus, as an outcome, a material was 
gained to the Social Studies field that enable to visualize the geographic subjects. In the classroom practices 
of this study, it is given the historical process of  eco tourism. It is eased to acquiesced the eco-touristic 
potential of the Mountain Ida. The secondary level students had the opportunity to learn and analyze about 
ecosystem, bio-diversity, fauna-flora and endemic in the first place.the topic was tried to be objectified by 
visualizing with the eco-info cards. It is seen as a contribution to raise children who are sensitive to the 
environment and have awareness to the potential of their country. In conclusion, this study enabled students 
to develop a self awareness to the eco-touristic potential of the Mountain Ida and have a deeper information 
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about the area. The eco-info cards that were designed for Social Studies Class might be associated with the 
outcome of  “question the importance of bio-diversity for the natural life” under the Living beings and Life 
unit of Science Class curriculum and thus a multidisciplinary process may be started. 

Keywords: Eco-tourism, eco-tourist, Social Studies Class, environmental consciousness, eco-info cards. 

Giriş 

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO); turizmi, “gelir getirici etkinlikler dışında kalan, boş zamanların 
hemen hepsini içine alan bir seyahat, bundan doğan konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence gibi hizmetler 
ve ilişkilerdir” şeklinde tanımlamaktadır(Erdoğan,2014,s.2). Turizm ile ilgili literatürde farklı tanımlar 
bulunmaktadır. En basit tanımı ile “Bacasız sanayi’’ olarak bilinen turizmin ülke ekonomilerine sağladığı 
katkılar sektörün önemini günümüzde daha da arttırmaktadır. Ülkemizin zengin turizm potansiyeli ve bu 
potansiyele yönelik iş imkânlarının varlığı turizm sektörünü günümüzde oldukça geliştirmiş ve 
çeşitlendirmiştir. Tarihi varlık ve doğal güzellik bakımından zengin olan ülkemizde birçok turizm türü 
bulunmaktadır. Örneğin; yaz turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, kültür 
turizmi..vb. sayabiliriz. 

Gelişen bilim, teknoloji ve eğitim şartları günümüzde bireylerin turizm beklentilerini de değiştirmiştir. 
İnsanlar kitlesel turizm yerine alternatif turizm çeşitlerini tercih etmektedirler. Son yıllarda dünyada ve 
ülkemizde talep gören turizm türü eko turizmdir. Türkiye coğrafi konumu, iklimi ve sahip olduğu geçmişi 
ile büyük bir eko turizm potansiyeline sahiptir. Dünyada en hızlı büyüyen turizm faaliyetleri arasında yer 
almaktadır. 

 Eko turizm kavramı ile beraber eko turist kavramı da gündeme gelmektedir. Aynı eko turizm 
tanımında olduğu gibi eko turist tanımı üzerine de farklı görüşler sunulmuştur (Kerstetter, Hou & Lin, 
2004). Teorik olarak eko turist, “çevreye duyarlı olan turisttir”. İşlevsel tanımlama olarak eko turist, 
“ziyaretleri sırasında en az bir doğa temelli turizm faaliyetini üstlenen ziyaretçi” olarak 
tanımlanmaktadır(Erdoğan,2014,s.17).  İnsanların şehir ve iş hayatının stresinden kurtulmak için tercih 
ettikleri doğa temelli eko turizmdeki eko turistlerin de doğayı korudukları ve doğaya duyarlı bireyler 
oldukları söylenebilir. 

Eko turistler 35-54 yaş grubunda, yüksek eğitimli, ortanın üzerinde geliri olan ve doğa, kültür ve 
gastronomiye ilgi duyan kişiler oldukları dünyada yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır 
(Yürik,2009,s.3).Eko turizme, sakin ve sessiz bir ortamı tercih eden kesimin ilgi gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Yöre halkıyla kaynaşmayı sağlayan, doğa ile iç içe geçmiş aktiviteleri içeren, genç ve 
eğitimli eko turistlerden oluşan seyahat hareketlerini kapsamaktadır. Eko turizm faaliyetlerinin çoğu milli 
park alanlarında gerçekleştirilmektedir. Eko turistlerin tercih edebileceği özellikteki alanlara sahip olan 
Kaz Dağları Milli Parkı, ekoturizm  potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biridir. 

Ekoturizm 

Günümüzde dünyada kitlesel turizm belli bir doygunluk noktasına ulaşmıştır. Bu yüzden turistler 
alternatif turizm çeşitlerine yönelmeyi tercih etmektedir. Alternatif turizm seçeneklerinden en çok tercih 
edileni ekoturizmdir. 

Kaz dağlarında ekoturizm. Kaz Dağı ve çevresi sahip olduğu varlıklar ve konumu itibarıyla turizm 
açısından ilgi çeken bir bölgedir.Kaz Dağı Milli Parkı bitki örtüsünün çeşitliliği ve zenginliği, oksijeni bol 
temiz havası, Assos, Troia gibi dünyaca ünlü antik kentlerin yakınında yer alması yörenin turizm 
potansiyelini arttırmaktadır. Bu antik kentler ve kalıntılar, geleneksel özelliklerini koruyan köyler ile 
birlikte kültürel turizmin gelişmesine olanak tanıyacak güce sahiptir (Emekli,2004). 

Kaz Dağı doğal güzellikleri kadar efsaneleri ve mitolojik önemi ile de dikkat çekmektedir. Mitolojide 
İda Dağı olarak geçen yöre dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olarak kabul 
edilmektedir(Emek, 2004) 

Kaz Dağı Milli Parkında ekoturizm yada doğa temelli turizm olarak adlandırılabilecek faaliyetleri şu 
şekilde sıralamak mümkündür: Jeep Safari Turları, Botanik Turizmi, Kamping,Butik Oteller, Trekking, 
Günübirlik Rekreasyon, Kültür turları(Arı,2015, s.424). 
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Kaz Dağları Milli Parkı son yıllarda önemli bir eko turizm bölgesi olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle 
bölgenin coğrafik özelliklerini ve mevcut ekoturizm uygulama alanlarını incelememizde fayda vardır. 

Alanda ekoturizmle alakalı birçok araştırmaya rastlanmıştır (Emekli, 2004; Dinç, Uğuz ve Gökdeniz, 
2018; Kavak, 2015; Öztura, 2010; Yılmaz, 2018). Bu araştırmalardan faydalanarak çalışmada eko turizm 
potansiyeline yönelik genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Bu akademik çalışmalardan elde edilen 
bilgileri kullanarak ortaokul öğrencilerinde farklı bir bakış açısı oluşturmak ve farkındalık yaratmak 
amacıyla ‘eko bilgi kartları’ hazırlandı. Eko bilgi kartları ile Kaz Dağlarının eko turizm potansiyeline vurgu 
yapmak, dikkat çekmek ve öğrencilerin bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için sınıf ortamında öğrenme 
materyali olarak kullanıldı. 

Yayla turizmi. Yayla alanları; doğal güzellikleri, soğuk ve berrak suları, temiz havası, etnolojik, kültürel 
ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile dikkat çekmektedir. Geleneksel yaşam tarzıve yayla konutlarının 
özgün mimari yapısı ile hem yerli hem de yabancı turistler için giderek daha popüler hale gelmeye 
başlamalarıyla ekoturizm yönelik kullanım olanakları sunmaktadır(Akt.Kavak,2015,s.76). 

Her yıl Haziran ayında Kaz Dağları'nın Hanlar mevkiinde Kaz Dağı Karadenizliler Yayla Şenlikleri 
gerçekleştirilmektedir. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde yöresel folklor gösterileri 
sergilenerek, çeşitli yarışmalar düzenlenir. 

Botanik turizmi. Kaz Dağları; sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, flora ve faunası ile adından bahsettiren 
bir doğa turizmi alanıdır. Kaz Dağı bitki alanı, değişik iklim özelliklerinin etkisi altında olağanüstü bir bitki 
örtüsü içerir. Kaz Dağı florasında, 23’ü yalnızca bu dağa özgü olmak üzere en az 68 adet ülke çapında nadir 
bitkiler yer alır. Bu özellikleriyle yalnız Türkiye’nin değil, tüm Avrupa kıtasının en önemli bitki 
alanlarından biridir (Gönüz, 2007) (Aktaran: Kavak, 2015, s.77). 

Kaz Dağındaki bu endemik bitki türlerinden en çok bilineni Kaz Dağı Göknarı’dır. Bunun dışında 
pergamber çiçeği, kekik, yabani sarımsak, yüksük otu, mercangüş, kantaron, Kaz Dağı civanperçemini 
örnek verebiliriz. 

Termal turizm. Termal turizm, şifalı su kaynakları bulunan turistik mekânlarda, bazı hastalıkların 
tedavisi ve sağlığın korunması amacıyla konaklama, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılandığı 
turizm çeşididir. Jeotermal kaynaklardan çıkan yüksek debi ve sıcaklıktaki sular akredite laboratuvarlarda 
yapılan test ve analizlerle doğrulanmış tedavi edici özelliği bulunan şifalı sulardır(GMKA,s.9).Termal 
suların bileşimindeki madeni tuz ve minerallerin özelliklerine göre birçok hastalığın tedavisinde, kas ve 
asabi yorgunlukların tedavi edilerek vücudun eski zindelik ve gücünü kazanmasında tıbben kabul 
edilmektedir (Şahin, 2007)(Akt. Kavak, 2015,s.79). 

Kültür turizmi. Kaz Dağlarında Kültür turizmi daha çok efsanelerde söz konusu edilen mekanlara ve 
Kaz Dağları ile özdeşleşmiş olan Yörük ve Türkmen kültürlerinin yaşam alanlarına yapılmaktadır. 

Tahtacı Türkmenlerinin yaşam biçimlerinin sergilendiği Alibey Kudar Etnografya Galerisi, köyde 
emekli öğretmen olan Alibey Kudar tarafından 1991 yılında açılmıştır. Türkiye’nin ilk özel etnografya 
galerisi olma niteliğini taşımaktadır.  

Tahtakuşlar köyünde Türkmen kültürü, Çamlıbel köyünde yörük kültürü, Emine ile Hasan arasındaki 
aşkın ölümle sonlandığı Hasanboğuldu hikayesi, Sarıkız efsanesi, Troia efsanesi ve Homeros’un 
İlyada’sında “canavarlar anası, çok pınarlı İda” diye bahsedilen Kaz Dağlarında kültür turizmi potansiyeli 
oldukça fazladır. 

Son yıllarda kültür turizmi kapsamında zeytin hasadına katılma, zeytinyağı elde edilmesini 
gözlemleme ve zeytinyağlı yemeklerin öğrenilmesine ilişkin turizm etkinliklerinde de ciddi bir artışın 
olduğu gözlenmektedir. Ayrıca yörede her yıl düzenlenen Edremit Zeytin ve Turizm festivalinde 
zeytinyağlı yemek yarışmaları yapılmaktadır (Akt. Kavak, 2015,s.95).Yörede dikkat çeken diğer bir faaliyet 
ise zeytinyağı tadım kurslarıdır. 

Sağlık turizmi. Kaz Dağlarında termal kaynakları uygun debi-sıcaklıkları ve iyileştirici kimyasal 
bileşenleri ile sağlık turizminde ön plana çıkmaktadır. Kaz Dağı etekleri, temiz havası ve mikroklimatik 
özellikleriyle sağlık turizminde ideal merkezlerden biridir. 

Kavak (2015) yaptığı çalışmada, Altınoluk’da, Kaz Dağları eteklerinde 2000 yılında inşaatına başlanan 
Türkiye’nin ilk astım hastanesi bilgisini aktarmaktadır. 

Altınoluk’ta bulunan Kaz Dağları Darıdere Tabiat Parkı sağlık turizmi adı altında çeşitli programlar 
düzenlemektedir. Bir haftalık ve hafta sonu konaklamalı paket turlarda, temiz oksijen kaynağının yanı sıra, 
ameliyat sonrası iyileşmeleri hızlandırma ve alternatif tıp yöntemleriyle doğada şifa bularak hızlı iyileşme 
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sürecine girmelerine ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Alternatif tıp tedavi yöntemleri olarak: bio enerji, 
reiki, kuantum touch dokunuşu, feng shui, sağlık meditasyonu, evrensel enerji, acmos metodu, theta 
healing, pranik healing gibi teknikler ile sağlık turizmine katkıda bulunulmaktadır. 
(http://www.kazdagi.com.tr/etkinlikler/sifa-turizmi/) (Akt.Kavak, 2015,s.81) 

Av turizmi. Kaz Dağları’nda avcılık yapılmaktadır. Avlanılan hayvan başına orman idaresine ve 
avlanmanın yapıldığı bölgenin köy muhtarlığına belli bir ücret ödenmektedir. Altınoluk Narlı köyünde 
Darıdere Tabiat Parkı yolunda 40.000 dönümlük özel işletilen avlak alanında av turizmi için uygun bir 
ortam hazırlanmıştır. Kaz Dağları Narlı Köyü Örnek Avlak alanında günlük ve haftalık sezonluk av turları 
yapılmakta, profesyonel ekip ile av eğitimleri yapılarak uzmanlık sertifikaları verilmektedir 
(http://www.kazdagi.com.tr/etkinlikler/av-turizmi/). Av hayvanları arasında domuz avcılığı en başta 
gelmektedir. Bu bağlamda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde Edremit-Narlı Yaban Domuzu 
Örnek Avlağı bulunmaktadır. Ayrıca ayı, geyik, karaca, tilki de bölgede bulunmaktadır (Atamer, 2002) 
(Akt.Kavak, 2015,s.82).Ayrıca yörede av turizmi yapan acente ve avcılık kulüpleri de mevcuttur. Kaz 
Dağları Milli parkı sınırları içerisinde avlanmak yasak olduğunu, milli park sınırları dışında, belirli 
alanlarda profesyonel ekipler ve kanuni izinler doğrultusunda av turizminin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Dağcılık ve doğa yürüyüşü (Trekking). Ortalama yükseltisi 1100 metrenin üzerinde olan ülkemiz, 
dağ turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Kaz Dağları, sahip olduğu topoğrafik özellikleri ile 
trekking faaliyetlerinde turistlerin cazibe merkezi olmaktadır. Kaz Dağları’nda Yayla Tepe ve Ayı Deresi 
önemli uğrak noktaları arasınadır(GMKA,s.14). 

Bisiklet /motosiklet/ jeep safari turları. Kaz Dağları Milli Parkı doğal güzellikleri ile bisiklet turları 
için uygun potansiyele sahiptir. Bu faaliyetler için, arazi eğim şartlarının uygun olduğu ve fiziki coğrafya 
özelliklerinin ön plana çıkarılacağı parkurlar hazırlanmalıdır. 

Kaz Dağları elverişli coğrafi ortam ile jeep safari turları için yoğun talep gören bir bölgedir. Jeep safari 
faaliyeti kapsamında Avcılar köyünde kurulan 8 adet Kaz Dağı Turizm Kalkındırma Kooperatifi jeepleri ile 
milli park içerisindeki Düdenalanı mevkiine düzenli seferler yapmaktadır (Soykan ve Arı, 2006) 
(akt.Kavak,2015, s.89). 

Sosyal Bilgiler dersinde Coğrafya alanına giren konularda arazi gezisi veya teknik gezi gerçekleştirmek 
her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle bu çalışma çerçevesinde hazırlanan eko kartlar bu 
anlamda önemli bir öğrenme materyali oluşturacaktır. Bu çalışmada Kaz Dağları Milli Park alanı 
içerisindeki biyo-çeşitlilik araştırılmış, alana gidilerek bölge hakkında bilgiler ve görseller toplanmıştır. 
Elde edilen bu veriler doğrultusunda eko bilgi kartları hazırlanmıştır. Eko bilgi kartları ile bölgenin var 
olan potansiyeli tanıtılmış ve bu potansiyele dikkat çekilmiştir. Böylece Kaz Dağı Milli Parkının eko-turizm 
potansiyeli analiz edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasına, yaşadığı çevreyi tanıyan, ekolojik 
dengeyi bozmayan, doğaya duyarlı ve uyumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Bu projenin amacı; Kaz Dağı Milli Parkının doğal, tarihi, kültürel özelliklerini araştırarak alanın eko 
turizm potansiyeli hakkında ortaokul öğrencileri üzerinde farkındalık yaratmaktır. 

Doğal özellikleri, endemik bitkileri, efsaneleri ve kültürel kaynak değerleri bakımından milli bir servet 
olan Kaz Dağı Milli Parkının eko turizm potansiyeline vurgu yapmak, koruma kullanma dengesinin 
sağlanmasına dikkat çekilerek ortaokul öğrencileri üzerindeki farkındalık sağlanmak istenmiştir. Milli 
Park alanı içerisindeki biyoçeşitlilik araştırıldı, alana gidilerek bölge hakkında bilgiler ve bazı görsellere 
ulaşıldı, elde edilen bilgiler doğrultusunda eko bilgi kartları hazırlandı. Eko bilgi kartları ile bölgenin var 
olan potansiyeli tanıtıldı ve bu potansiyele dikkat çekildi. Böylece Kaz Dağı Milli Parkının eko turizm 
potansiyeli analiz edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasına, yaşadığı çevreyi tanıyan, ekolojik 
dengeyi bozmayan, doğaya duyarlı ve uyumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamak istenmiştir.  

Araştırmanın Kapsamı 

Bu projenin kapsamını Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı 
oluşturmaktadır. Dünyada, ülkemizde ve Kaz Dağları Milli Parkı içerisindeki eko turizm faaliyetleri 
hakkında bilgi toplandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kaz Dağındaki eko turizm potansiyeli incelendi. 

http://www.kazdagi.com.tr/etkinlikler/sifa-turizmi/
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Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara literatür taraması ile ulaşıldı. Uzman kişilerden kaynak 
önerileri alınarak veri tabanı oluşturuldu. Hazırlanan eko kartlar 5. ve 6. sınıf ortaokul öğrencileri ile özel 
yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde eğitim materyali olarak kullanıldı ve öğrencilerin konu 
hakkındaki bilgi düzeyleri arttırıldı. 

Araştırmanın Deseni 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak Kazdağı Milli Parkı 
içerisindeki eko turizm faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma nitel bir durum çalışması olarak planlanıp 
yürütülmüştür. Durum çalışmaları, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel almakta, araştırmacının kontrol 
edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 
Bu konuda bilimsel çalışmaları olan kişiler ile iletişime geçilerek çeşitli kaynak önerileri alınmıştır. 
Literatür tarama ve sözlü iletişim ile veri toplanmıştır. Kaz Dağı ve çevresinin tarihi, kültürel, biyoçeşitlilik 
ve doğal zenginliği üzerine yapılan akademik ve kurumsal çalışmalar incelenerek alan-saha ziyareti 
yapılmıştır. Toplanan veri tabanı ışığında eko bilgi kartları hazırlanmıştır. Eko bilgi kartlarında ürün adı, 
özellikleri gibi başlıklarda ürün tanıtımı yapılmıştır. Böylece Kazdağı Milli Parkı içerisindeki eko turizm 
faaliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 187). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Kazdağlarında yer alan bitkiler oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı (Eko Bilgi Kartlarını Hazırlama Süreci) 

 Kaz Dağları ile ilgili yazılı ve sözlü olarak ulaşılan bilgiler ışığında eko bilgi kartları araştırmacı 
tarafından tasarlandı. Eko bilgi kartları üzerindeki bilgiler oluşturulurken Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bülümü öğretim üyelerinden, Çanakkale İl Kültür 
Müdürlüğü, Çanakkale Doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü, Kaz Dağları Milli Parkı 
yetkililerinden destek alınmıştır. Eko bilgi kartlarının bir yüzünde görsel ve görselin altında isim ve ürün 
hakkında tanıtıcı bilgi; diğer yüzünde seçili görsel yer aldı. Bu şekilde hazırlanan kartlar pvc malzeme ile 
kaplandı. Bu şekilde 24 adet Kaz Dağları biyoçeşitlilik eko bilgi kartı; 7 adet Kaz Dağlarının kültür 
değerleri ile ilgili eko kart hazırlandı. Biyoçeşitlilik eko bilgi kartlarının ön yüzünde Kaz dağı görseli; 
kültür değerleri ile ilgili eko kartların ön yüzünde Sarıkız görseli kullanılmıştır. Hazırlanan eko kartlar 5. 
ve 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde eğitim materyali olarak kullanılmıştır. 

Bulgular (Kaz Dağı Biyoçeşitlilik)2 

Hypericum kazdaghensis Gemici et Leblebici (Kantaron) 

  

Çok yıllık bir bitki, 1500 metrelerde taşlık kayalıklarda yaşar. Haziran - Eylül aylarında çiçeklenir, çiçekleri 
sarıdır. Milli park sınırları içerisinde zirveler düzlüğü, karataş tepe, sarıkız tepe de yayılış gösterir.  

Abies equi - trojana Aschers. et Sint. ex Boiss (Kazdağı Göknarı) 

 
2 Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bilgiler 

http://www.kazdaglari.com/bitkiler/kazdag/hypericum.html?cv=1 adlı internet adresinden elde edilmiştir (Son 

erişim tarihi: 01.11.2019) 

http://www.kazdaglari.com/bitkiler/kazdag/hypericum.html?cv=1
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Kazdağları'nda hemen daima dağın kuzey yamaçlarında 1000 – 1400 metrelere kadar kayın ve 
karaçamlarla aynı yetişme ortamını paylaşmaktadır. Beypınarının hemen üzerinden başlayıp Gürgen dağı 
ve Kocakatran dağında en geniş yayılışını yapar. Bu bölge 1988 yılında çıkarılan bir yasayla Kazdağı 
Göknarı Tabiatı Koruma alanı ilan edilmiştir.  Kazdağı milli parkı sınırları içerisinde  Çeyizdere vadisinde 
saf mesçere halindedir. ayrıca Levent Boğazı, Tavşan oynağı, Koçara tepe ve Kalabak tepe'nin karanlık 
dere vadilerinde yerel ormanlar halindedir. 

         Gövde kabuğu düzgün, parlak gri renkte ve incedir. Kuzey Anadoluda yetişen Abies Nordmannians 
türüne benzer. Ondan tomurcuklarının reçine taşıması vegenç sürgünlerin çıplak oluşu ile ayırt edilir. 
Yaprağının üst yüzü hafif olukludur. Alt yüzünde ise iki tane belirgin gümüşi beyaz renkli bant bulunur. 
Kozalakları dik durumda olup 15-20 cm boyundadır. 

Achillea fraasii sbp.troiana (Kazdağı civanperçemi, ayvadana)     

 

Compositae familyasından olup nadir bitkilerdendir. Çiceklenme zamanı Haziran - Temmuz 
aylarıdır.1400-1700 metrelerde taşlık ve açıklık alanlarda yetişmektedir. Milli park içerisinde sarıkız 
tepede ve nanekırında bulunmaktadır. 

Allium kurtzianum (Yabani Sarımsak)  

 
 

Liliace familyasından olup küçük soğanlı bir bitkidir. Kayalık yamaçlarda 1500-1750 metrede 
yetişmektedir. Temmuz - Ağustos aylarında pembemsi, kırmızımsı mor çiçekler açar. Milli park içerisinde 
Sarıkız tepe, nanekırında yayılış gösterir.   

Armeria trojana Bokhari 
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Pulumbaginaceae familyasından olup çok yıllık bir bitkidir.1500 - 1700 metre yükseklikte taşlık ve 
kayalıklarda yaşamaktadır. Haziran - Temmuz aylarında pembemsi çiçekler açar. Milli park sınırları 
içerisinde sarıkız tepe, karataş tepe ve babadağ tepe arasında yayılış gösterir. 

Asperula sintenisii Achers ex Bornm 

  

Rubiaceae familyasýndandýr. Çok yýllýk, sýk, yastýk yapan bitkidir. 1600 - 1750 metre yükseklikte, taþlýk 
ve kayalýklarda yayýlýþ gösterir. Haziran ayýnda çiçeklenen bitkinin çiçekleri beyaz, pembe ve 
kýrmýzýya çalan renkleri vardýr. Milli park sýnýrlarý içerisinde en çok zirveler düzlüðünde ve sarýkýz 
tepesi,nanekýrýnda bulunur. 

 

Astragalus idea Sirj (Geven) 

  

Leguminosae familyasındandır.Çok yıllık yastık şeklinde yapıya sahiptir. 1600-1700 metre yükseklikte 
yaşamaktadır. Haziran - Temmuz aylarında çiçeklenir, çiçekler pembe renklidir. Milli park sınırları 
içerisinde Kartal pınarında yetişmektedir.   

 

Centaurea odyssei Wagenits (Peygamber Çiçeği) 

 
 

Compositae familyasındandır. 1600 metrenin üzerinde, kayalık yamaçlarda yaşayan, çok yıllık, yastık 
şeklinde bir bitkidir. Haziran - Temmuz aylarında çiçeklenir. Çiçek rengi sarıdır. Milli park içerisinde 
Sarıkız tepesi ve Nanekırında yayılış gösterir. 

 

Cirsium Steriolepis Petrak 

  

Compositae familyasındandır. 1000 metrenin üzerinde orman açıklıklarında ve yol kenarlarında 
yetişmektedirler. Mayıs - Haziran ayında çiçeklenmektedir. 
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Digitalis Trojana (yüksük otu)  

 
 

İki veya daha çok yıllık kırmızımsı kahve renkli, tıbbi değeri olan bir bitkidir. Dünya üzerinde 
Kazdağlarında doğal olarak yetişir. 600 - 800 metre yükseklikte, orman açıklıklarında yetişir. Çiçeklenme 
dönemi Mayıs-Haziran aylarıdır. Kazdağlarında giriş kapısı ile yayla arasında bol miktarda bulunur.  

 

Ferulago idaea N. Özhatay et E. Akalın (Kişniş, Kurt kulağı) 

 

Yere paralel olarak büyürler.1750 metre yükseklikte kayalıklarda yetişirler. Haziran - Temmuz aylarında 
çiçeklenir. Milli park sınırları içerisinde sarıkız tepesi yolu üzerinde ve sarıkız tepesinde rastlanmaktadır.  

 

Yoğurt Otu - Galium trojanum Ehrend 

 

Çok yıllık bir bitkidir. 1250 - 1400 metre yükseklikte, orman açıklıklarında ve kayalık alanlarda yetişir. 
Haziran ayında çiçeklenen bitkinin çiçekleri beyazdır. Kazdağları milli park sınırları içerisinde Kapıdağ 
tepede yayılış gösterir. 

 

Hieracium marmoricola, Şahin otu, Mercangüş 
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Composıtae ( Papatyagiller ) familyasından. Çiçeklenme zamanı Haziran - Temmuz ayları olup çiçek rengi 
sarıdır. Orman açıklıklarında kayalık yamaçlarda bulunur. Kazdağları Milli Parkında Kapıdağ tepe 
civarında yayılış gösterir. 

 

Hieracium scamandris Zahn, Şahin otu, Mercangüş 

 

Composıtae ( Papatyagiller ) familyasından. Çiçeklenme zamanı  Temmuz ayında olup çiçek rengi sarıdır. 
600-800 metre yükseklikte, karaçam ormanlarında yayılış gösterir. Kazdağları Milli Parkında Ayıdere 
civarında yayılış gösterir. 

 

Jasione idea stoj (Kum çamı) 

 

Campanulaceae familyasındandır. Çok yıllık, 5 - 10 cm boyunda sürünücü ve yüklenici bir bitkidir. 1350 - 
1700 metre yükseklikte, kayalıklarda yetişir. Temmuz - Agustos aylarında çiçeklenir, çiçekleri baş 
şeklinde ve mavi renktedir. Milli park içerisinde kartalpınarı ve karataş tepede yetişmektedir. 

Matthiola trojana T. Dirmenci,F. Satıl ,G. Tümen Kazdağ Şebboyu, Dağ lefkojesi 

 

Crucıferae ( Hardalgiller ) familyasından. 1500 - 1600 metre yükseklikte, orman açıklıklarındaki kayalık 
yamaçlarda yetişmektedir. Çiçeklenme zamanı Haziran - Temmuz aylarıdır. Taç yapraklar pembemsi ila 
morumsu - kırmizı, kuruduğunda kahverengi. Kazdağları Milli Parkında Nanekırı mevkinde yayılış 
göstermektedir. 

Sideritis trojana Ehrend (Sarıkız Çayı) 
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Labiatae familyasından olup 20 - 60 cm boyunda çok yıllık bir bitkidir. 1500 - 1770 metre arasında kayalık 
yamaçlarda yetişmektedir. Temmuz - Ağustos aylarında çiçeklenmektedir, çiçekleri sarıdır. Milli park 
içerisinde nanekırı, sarıkız tepe, karataş tepe ile baba tepe arasında zığındere başlangıcında yayılmaktadır. 

 

Silene bolanthoides Quezel, Nakil, Gıcıgıcı 

 

Caryophyllaceae ( Karanfilgiller ) familyasından. Çok yıllık bitkidir. Çiçeklenme zamanı Haziran - Temmuz 
ayları olup taç yapraklar sarımsıdır. 1700 metre yükseklikte, Alpin bölgelerde yayılım göstermektedir. 
Kazdağları milli Parkında Kartal çimeni, zirveler düzlüğünde yayılış göstermektedir. 

 

Thymus pulvinatus celak (kekik) 

 

Gövdeleri 2 - 3 cm boyunda, çiçeklenme zamanı Temmuz - Ağustos aylarıdır. Çiçek rengi kırmızımsı - mor 
rengindedir. Yayılışı 1300 metre yükseklikte, kayalıklardadır. Kazdağlarındaki yayılışı kapıdağ ve tavşan 
oynağı tepesidir. 

 

Dianthus arpadianus (Hüsnüyusuf) 

 

Çok yıllık bir bitkidir. 1500 - 1700 metre yükseklikte yayılım gösterir. Haziran - Ağustos aylarında 
çiçeklenir. Çiçek rengi sarımsı kırmızıdır. Milli Park sınırları içerisinde Sarıkız tepe, Karataş tepe ve Kartal 
çimeninde yayılış gösterir. 
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İberis saxatilis L. (Hünkar Beğendi) 

 

Boyu 2,5 - 10 cm olan çok yıllık bir bitkidir. Çiçeklenme zamanı Mayıs - Haziran ayları olup çiçek rengi 
beyazdır. 800 - 1600 metre yükseklikte kayalık yamaçlarda yayılış gösterir. Milli Park içerisinde Nanekırı, 
susuz tepe, kuş tepe de yayılış gösterir. 

 

Rosa siculaTratt (Yabani Gül)  

 

Kayalık yamaçlarda 900 - 1700 metre yükseklikte yayılış gösterir. Çiçeklenme zamanı Mayız - haziran 
aylarıdır. Çiçekler pembe renktedir. Milli Park içerisinde susuz tepe, Kartal çimeni, Yayla mevki , 
Nanekırında yayılım gösterir. 

 

Saxifraga sancta Gris (Taşkıran) 

 

30 cm çapa kadar yastık oluşturabilen, çok yıllık bitkidir. Kireçtaşı kayalıklarında 1500 - 1700 metre 
yükseklikte yayılım gösterir. Çiçeklenme Mayıs - Temmuz aylarındadır. Çiçek rengi sarıdır. Milli Park 
içerisinde Sarıkız tepe ve nanekırında yayılış gösterir. 

 

Sideritis Athoa (Kedikuyruğu Çayı) 

 

Çok yıllık bir bitkidir. Kayalık yamaçlarda yayılış gösterir. Temmuz - Ağustos aylarında çiçeklenme 
gösterir. Türkiyede Kazdağı ve Madra dağında yayılış gösterir. Milli Park içerisinde Kapıdağda yayılış 
gösterir. 
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Kaz Dağlarının Kültür Değerleri Eko Bilgi Kartı 

Antandros antik kenti 

 
  

Antandros antik kenti, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde, Kazdağlarının (İda dağının) güney eteklerinde yer 
alan, 215 metre yüksekliğindeki Kaletaşı tepesi’nin batı yamaçlarında yer almaktadır, batısında Gargara, 
doğusunda Adramytteion antik kenti ile komşudur. 

Şahin Kale 

   

Şahin Kale; Şahin Dere kanyonunun başlangıcında bulunan, Şahin Kale Tepesinin güney yamacında 
bulunmaktadır. Şahin kaleyi, M.S. 672 - 678 ve 717 yıllarında  İstanbul'u iki kere kuşatan ve Batı 
Anadolu'ya da gelen İslam ordularından korunmak amacıyla, Antandros kentinin halkı tarafından 
kurulmuştur.  

Bölgedeki mevcut taşlardan, horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Bölgenin sarp ve ulaşımın zor 
olmasından dolayı büyük bir kısmı günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Şahin kale tepesi üzerinde de 
yerleşime ait kalıntılar bulunmaktadır. 

Sarıkız Efsanesi 

 

Sarıkız, Çanakkale iline bağlı Ayvacığın bir köyünde ailesi ile yaşarken annesi vefat eder ve babası ile 
birlikte Kaz dağlarının eteğindeki Güre köyünün yakınlarındaki Kavurmacılar köyüne gelerek yerleşirler. 
Köyde çok sevilirler. Köyün yaşlıları, gençleri sarıkızın babasına akıl danışırlar. Köylüler onun ermiş 
olduğunu düşünürler. Aradan yıllar geçer Sarıkız büyür güzel bir kız olur. Babası da yaşlanır. Aklında hep 
hacca gitme fikri vardır. Sarıkız babasının bu isteğini yerine getirmesi için onu teşvik eder. Babası kızını 
komşusuna emanet eder, hacca gider. O zamanlar hacca gitmek şimdiki gibi değil, belki altı ay, belki de 
daha fazla, yaya gidiliyor. Babası hacca gittikten sonra, köyün delikanlıları, Sarıkıza talip olurlar. Sarıkız 
hiçbirine yüz vermez. Onlarda dedikodu yayarak Sarıkıza iftira ederler. 
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Baba hacdan dönünce kimse yüzüne bakmaz, selamını almazlar. Sarıkızı teslim ettiği komşusuna bunun 
sebebini sorduğunda, Sarıkızın kötü yola düştüğünü söyler. Baba günlerce düşünür. Köyde yaşayabilmesi 
için namusunu temizlemesi gerekmektedir. Fakat çok sevdiği kızını öldürmeye kıyamaz. Yanına aldığı 
birkaç kazla, kızını, kaz dağının zirvesine götürüp oraya bırakır.  

Aradan yıllar geçer. Bayramiç tarafından gelen yolcular dağda yollarını kaybettiklerinde sarı bir kızın yol 
gösterdiğini, yardım ettiğini söylerler. Kazlarının olduğunu, hatta bunların bir gün Bayramiç ovasına 
inerek çiftçilerin mahsulüne zarar verdiğini, köylülerin bu durumu Sarıkıza söylemeleri üzerine, Sarıkızın 
eteğine doldurduğu taşları saçarak, bir avlu oluşturduğunu, kazların da artık aşağılara inmediğini 
söylerler. Kaz avlusu diye anılan bu alanın duvar kalıntıları günümüzde bile gözükmektedir. 

Bu hikayeleri dinleyen baba, bunun Sarıkız olabileceğini düşünür. Dağın yolunu tutar, zirveye vardığında, 
duvarlarla çevrili kazların bulunduğu bir alanla karşılaşır. Kızını bugün sarıkız tepe diye anılan yerde 
bulur. Sarıkız, babasını görünce ona saygı gösterir, hürmet eder. Babası namaz kılmak için abdest almak 
ister. Sarıkız, abdest alması için babasının eline su döker. Babası suyun tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız 
aceleden yanlışlıkla denizden aldığını söyler ve testisini vadilere doğru uzatır. Yeni doldurduğu suyu 
babasının eline döker. Babası buz gibi tatlı suyu tadınca kızının erdiğini anlar. O sırada siyah kara bir bulut 
gökyüzünü kaplar, Sarıkız kaybolur. Babası kızının erdiğine, sırrının açığa çıkması nedeniyle de 
kaybolduğuna kanaat getirir. Kızına iftira edildiğini anlar ve köylülere beddua eder. Bugün Kavurmacılar 
köyünde yaşayan kimse kalmamış ve köyün adı kütükten silinmiştir. Sarıkızın babası üzüntü ile tepelerde 
dolaşırken bugün Babatepe denilen yerde ölür. Yöre halkı Sarıkıza ve babasına dağın yassı taşlarını üst 
üste koyarak mezar yaparlar. Sarıkızın mezarının olduğu tepeye Sarıkız tepe, Babasının bulunduğu tepeye 
Babatepe derler. Yöre halkı her yıl ağustos ayında Sarıkızı ve babasını anmak için buralara çıkarlar. 

Hasan Boğuldu Efsanesi  

 

Edremit pazarı, şimdi olduğu gibi yüzyıllar önce de Çarşamba günleri kurulurdu. Zeytinli köyünün 
yakışıklı delikanlısı Hasan’ın babası ölmüş, anasının ve kendisinin karnını doyurabilmek için yetiştirdiği 
sebze ve meyveleri Edremit pazarına götürüp satıyor, ihtiyaçlarını alıp köyüne dönüyordu. O gün pazarın 
kalabalığı içerisinde çok güzel, alımlı bir kız görmüştü, giysilerinden obalı olduğu anlaşılıyordu, sırtında 
heybesi bir şeyler satmaya uğraşıyordu. Birden, kendisine seslenildiğini fark ettiğinde eli ayağı birbirine 
dolaşmıştı, bu halini gören kız gülmeye başlamış, daha da güzelleşmişti. Hasan kendisinden istenilenlerin 
en iyilerini seçip verdi. Kızın adının Emine olduğunu ve Zeytinlinin üstündeki obalarda oturduklarını 
öğrendi. O da Hasanı fark etmişti. Her Çarşamba Emine peynirin, sütün, yoğurdun, balın en iyisini Hasana 
getiriyor, Hasan da sebzenin en iyisini ona veriyordu. Emine ile Hasan birbirlerini sevmişler ve evlenmeye 
karar vermişlerdi. Hasanın annesi evine bir can yoldaşı geleceği için sevinmişti. Fakat Emine’nin ailesi, 
ovalının obada yaşayamayacağını söyleyerek karşı çıkmışlardı. Emine ısrar edince, Hasanın kırk okka ( 
altmış kilo ) tuzu sırtında obaya çıkarabilirse yiğitliğini göstereceğini ve herkesin onu damat olarak kabul 
edeceğini söylemişlerdi. 

 Emine, Hasana durumu anlatır. Hasan, sevdiğine kavuşmak için tuz çuvalını sırtına alır ve yola 
düşerler. Beyobaya vardıklarında yorulmaya başlamıştı. Şimdiki Sütüven şelalesine vardıklarında, dere 
içerisinden giden yolda taşların üzerinden atlayarak geçiyordu, yorulmuştu, daha geldikleri kadar yol 
vardı. Gök büvete vardıklarında gücü tükenen Hasan, yere düşer. Emine, Hasanı yüreklendirmeye 
çalışarak gelecek iyi günleri anlatır, fakat Hasan kalkamaz. Emine’ye buralardan kaçmayı, başka yerlerde 
yaşamayı teklif eder. Emine obasına söz vermiştir. Kendisinin bile rahatlıkla taşıdığı çuvalı taşıyamayan 
kişiyi obaya nasıl götürebilirdi. Hasanın yalvarmalarına aldırmaz, çuvalı omzuna alarak obanın yolunu 
tutar. Hasan “senin obana varamıyorum, kendi köyüme de varamam, beni bırakma” diye yalvarır. Emine, 
Hasanın sesi kulaklarında çınlayarak yoluna devam eder. Obaya vardığında pişman olur. Geri dönmek 
ister. Fakat fırtına çıkar, ailesi bu havada onu ormana bırakmaz, sabah olunca gitmesini söylerler. 

 Emine sabahı zor eder, ilk ışıklarla, Gökbüvet’e koşar fakat Hasan yoktur. Zeytinliye annesine, 
Edremit’e koşar, Hasanı kimseler görmemiştir. Hasanın sesi kulaklarında çınlayan Emine, dere boyunca 
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onu arar durur. Obasına da dönmez. Günler sonra Gökbüvet’te, Hasan’ın gömleğini ve ona verdiği çevreyi 
bulur. Sana kavuşmaya geliyorum Hasan’ım diyerek kendini Gökbüvetin başındaki çınara asar. O günden 
sonra Gökbüvetin adı Hasanboğuldu, Gökbüvete bakan çınara da Emine Çınarı denmektedir. 

Troya Efsanesi  

M.Ö. 1300 yıllarında, Anadolu’nun kuzey batısında, bu gün Biga yarımadası olarak anılan Troas 
bölgesinde, Kral Priamos'un ülkesi Troya’da insanlar bolluk ve zenginlik içerisinde yaşarlardı. Bu bolluk 
ve zenginlik komşularının iştahını kabartır ve troya’ya saldırmak ve yağmalamak için bahaneler ararlardı. 
Fakat şehrin surları çok sağlam olduğu için geçemezlerdi. 

            Kral Priamos'un karısı Hekabe oğlu Hektordan sonra ikinci çocuğuna hamile idi. Hekabe bir gün 
rüyasında, karnından çıkan alevlerin bütün şehri yaktığını görür. Rüyasını krala anlatır. Kral Priamos, 
durumu kahinlere sorar. Kahinler, doğacak çocuğun Troya’nın   yok olmasına sebep olacağını, bu nedenle 
öldürülmesinin gerektiğini söylerler. Çocuk doğar, annesi çocuğuna kıyamaz, adını Paris koyar ve 
öldürülmesine karşı çıkar. Çocuğu öldürmek üzere İda dağına götüren görevliler, öldürmeye korkarlar, 
dağın derinliklerine bırakırlar. Dişi bir ayı bebeği bulur, onu emzirerek ölümden kurtarır. Daha sonra 
Agelaos adında bir çoban  bulur ve Parisi evlat edinir. Adını Aleksandros koyarlar. Güzüpek, güçlü kuvvetli 
yakışıklı bir delikanlı olur. Diğer kardeşlerine bakarak onlardan farklı olduğunu görür. Ormanda yaşayan 
ağaç perisi Oinone ile tanışır ve onunla evlenir. 

            Bu çağlarda gökyüzünde, yüksek dağların doruklarında tanrılar ve tanrıçalar yaşardı. Bu tanrılar 
insanların kaderlerini belirler. Onlarla evlenir, yarı tanrı yarı insan çocuklar doğardı. Bu tanrı ve 
tanrıçaların en büyüğü Zeustu. Olimpos dağında, denizkızı güzel Thetis ile ölümlü bir insanoğlu olan 
Peleus’un düğünü vardı. Tüm tanrı ve tanrıçalar düğüne davet edilmişti. Sadece kavga ve nifak tanrısı Eris 
davet edilmemişti. Düğüne davetsiz olarak gelen Eris adına yakışır bir davranışta bulunarak, altın bir 
elmanın üzerine en güzele diye yazarak düğün sofrasının ortasına atar. Güzel olduğunu iddia eden tüm 
tanrıçalar altın topa sahip olmak için uğraş verirler. Sonunda, altın elma, güçlü olan üç tanrıça Zeusun 
karısı Hera, Akıl tanrıçası Athena ve Güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit’te kalır.  Altın elmayı baş tanrı Zeusa 
vererek, en güzele vermesini isterler. Zeus tanrıçaları kızdırmak istemez. Böyle işlerden anlamadığını 
fakat İda dağında çobanlık yapan, aslında kral oğlu olan, Paris’in bu işi yapabileceğini söyler. 

            Tanrıçalar Paris’i İda dağında sürülerini otlatırken bulurlar. Altın elmayı eline verirler ve bunu 
içlerinden en güzele vermesini isterler. Paris karşısında üç güzel kadını  görünce şaşırır. Parisin bu 
duraklamasını kararsızlığına veren Hera, altın elmayı kendisine verirse ona Asya krallığını vereceğini 
söyler. Athena, sonsuz akılı ve başarıyı vereceğini söyler. Afrodit ise dünyanın en güzel kadını olarak 
bilinen Spartalı Helena’nın aşkını vereceğini söyler. Paris elmayı Afrodite verir. Bu duruma diğer tanrılar 
çok sinirlenirler, Paris’e kızarlar ve kinlenirler. 

            Paris bu olayı unutamaz.   Aklında hep Spartalı Helena vardır. Bu beklemeye daha fazla dayanamaz, 
karısı Oinone’yi ve İda dağını terk ederek Troyaya gider. Oinone, ona bir gün yaralanırsa kendisine 
gelmesini söyler. Bu sırada şehirde yarışmalar vardır. Yarışmalara katılır ve birinci olur. Troya kralı 
Piriamos tarafından ödüllendirilmek üzere huzura çağrılır. Paris'in kahin olan kız kardeşi Kassandra onu 
tanır. Ailesine kavuşur. 

            Kral Priamos, Sparta ile aralarında bulunan anlaşmazlığı gidermek üzere oğlu Parisi elçi olarak 
Spartaya gönderir. Paris, Kral Menelaos ve güzel karısı Helena’ya konuk olur. Kral Menelaos’un büyük 
babası Girit kıralı Katreus ölür. Karısı Helena’yı misafirleri ile bırakarak cenaze için Girit’e gider. Paris ile  
yalnız kalan Helena, Afroditin de gayretleriyle Parise aşık olur. Helena çeyizini de yanına alarak Paris ile 
Troya’ya kaçar. 

            Troya’ya saldırmak için fırsat kollayan Kral Menelaos’un ağabeyi Kral Agamemnon Akhalardan ve 
yandaşlarından, bin parçalık gemiden oluşan bir ordu kurar ve troya önlerine gelir. Savaş on yıl sürer. 
Şavaşta tanrılar da taraf tutar. Altın elmayı kendilerine vermediği için Hera ve Athena, Parise ve Troyaya 
karşıdırlar. Afrodit Troya’dan yanadır. Düğünleri olan denizkızı Tetis ve ölümlü Peleustan, Akhaların en 
büyük savaşçısı  Akhilleus doğar. Akhilleus, Troyalıların kahramanı ve Paris’in kardeşi Hektor’u öldürür. 
Vücuduna silah işlememektedir çünkü doğduğunda annesi onu topuğundan tutarak kutsal suya 
batırmıştır. Paris, Akhilleusu topuğundan vurarak öldürür. Kendiside kasığından vurulur. Aklına terk ettiği 
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karısı su perisi Oinone’nin söyledikleri  gelir. Ondan yardım ister fakat Oinone duymazdan gelir. Paris ölür. 
Pişman olan Oinone yardıma koşar fakat geç kalmıştır. Parisin ölümüne dayanamaz ve oda canına kıyar. 

            İki tarafta birbirine üstünlük sağlayamaz. Akhaların ünlü Krallarından Odysseus İda dağının 
köknarlarından tahta bir at yaptırır. İçine kendisi de dahil askerlerini yerleştirir. Akha ordusu toplanarak 
giderler. Troyalılar savaşın bittiğine çok sevinirler. Şenlikler düzenlerler. Tahta atın Tanrıça Athena için 
yapıldığına ve kutsal olduğuna inanırlar. Bu nedenle tahta atı surların içine alırlar. Geç vakitlere kadar 
şarap içip eğlenirler. Yorularak derin bir uykuya dalarlar. Tahta atın içinde bekleyen Akha askerleri 
yerlerinden çıkarak şehrin kapılarını, geri dönen askerlere açarlar. Şehri tamamen yakıp yıkarlar. Güzel 
Helana’yı da yanlarına alarak memleketlerine dönerler. 

            Troya kral soyundan olan prens Ankhises ile tanrıça Afroditin oğlu olan, Aeneas, annesinin de 
yardımıyla savaştan kurtulan Troyalılarla birlikte, İda dağının en yüksek tepesi olan Gargaros tepesinin 
eteklerinde bulunan ve kutsal alan olarak kabul edilen Kartal çimeni yaylasına sığınır. Etraflarına daire 
şeklinde taştan bir duvar örerler. (Bu duvar kazdağlarının zirvesinde hala durmakta olup Kaz avlusu 
olarak bilinmektedir.) Burada tanrı Zeusun korumasında birkaç yıl kalırlar. Sonra bugünkü Altınoluk 
yakınlarında bulunan Andandros kentinin tersanelerinde İda dağının kerestesini kullanarak yaptıkları 
gemilerle, bugünkü İtalya’ya giderek Roma kentini ve imparatorluğunu kurarlar. 

Kaz Avlusu 

 

Kaz avlusu, Kazdağı’nın zirveler düzlüğünden başlayarak, dağın en yüksek zirvesi olan Karataş tepesini 
ve kutsal alan olan Kartal çimenini de ( = Türkmen yaylası ) içerisine alan, etrafındaki zeminden bariz 
şekilde ayırt edilebilen yer yer iki metre genişliğinde olan, yıkılmış duvar hissi veren, bir kilometre 
çapında dairesel taş yığınıdır. 

  Coğrafyacılar bu yapıya Girlant demektedirler ve milyonlarca yıl önceden, buzullar tarafından 
meydana getirildiğini belirtmekte ve dünyada ender görülen bir coğrafi yapı olduğundan söz 
etmektedirler. 

 Troya kral soyundan olan prens Ankhises ile tanrıça Afroditin oğlu olan, Aeneas, annesinin de 
yardımıyla, Troya savaşından kurtulanlarla birlikte, İda dağının en yüksek tepesi olan Gargaros tepesinin 
(=Karataş tepe ) eteklerinde bulunan ve kutsal alan olarak kabul edilen Kartal çimeni yaylasına (= 
Türkmen Yaylası ) sığınır. Düşmanlardan korunmak için etraflarına harçsız bir duvar çevirerek, kaz 
avlusunu oluşturduklarını ve İtalya’ya gidene kadar burada yaşadıklarını tarihçiler anlatmaktadır. 

 Kaz avlusunun oluşumunun yöre halkı tarafından en çok benimseneni Sarıkızla ilişkili olanıdır. 
Sarıkızın kazlarının, Bayramiç ovasına inerek köylünün mahsulüne zarar vermesi üzerine, Sarıkızın, 
eteğine doldurduğu  taşları saçarak Kaz avlusunu oluşturduğuna, böylece, Kazların köylülerin mahsulüne 
zarar vermesini engellediğine inanmaktadırlar. 
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Günümüzde Sarıkız 

  

Sarıkız Tepesi’nin üzerinde, yöre halkı tarafından mermer taşlarının harçsız olarak üst üste konulması 
ile oluşturulan, üstü açık yapıya Sarıkız’ın makamı denilmektedir. 

Sarıkız, Türkmenler, Yörükler ve çevre halkı tarafından ermiş bir kişi olarak kabul edilmektedir. 
Hayatta iken sahip olduğuna inanılan insanüstü güçlerinin  devam ettiğine inanılmaktadır.  

 İnsanlar kendilerince çıkmaza girdiklerinde veya bir takım dilek ve istekleri olduğunda buraya 
gelmektedirler. Burası bütün insanları kucaklayan, isteklerinin yerine geleceğine   inandıkları, ziyarete 
açık bir makamdır. Önemli günlerde ve düğünlerde, yöre halkı buraya çıkarak dua etmekte ve kurbanlar 
kesmektedir. 

Sarıkız’ın makamı Milli Parklar sınırı içerisindedir. Buraya girmek için Milli Parklardan izin almak 
gerekmektedir. Yöre halkı genellikle Ağustos ‘un ikinci haftasından sonra, Sarıkıza çıkmayı adet 
edinmiştir. Bu nedenle Balıkesir Valiliği, sadece yöre halkına, Ağustos ayının 15-25 arasında Sarıkız’a 
çıkarak orada çadır kurup konaklamalarına izin vermektedir. 

Sarıkız’a çıkışta, Türkmenler, Karataş Tepenin eteğindeki Türkmen Yaylasına, Yörükler, zirveler 
düzlüğünün başlangıç yerinin sol tarafındaki Güllüce bölgesine çadırlarını kurmaktadırlar. 

Sarıkız, Türkmenler arasında çok özel bir yere sahiptir. Sarıkız ziyareti,   “Cılbağa gitmek” olarak ifade 
edilir. Ziyarete gidenlere “Cılbakçı”, Ziyaret arabasına da “Cılbak arabası”  derler. Türkmenler, cumartesi 
günü Sarıkız'a, pazar günü Baba'ya ve pazartesi günü de Şahtaşlarına olmak üzere üç gün hayır yaparlar. 
Yöredeki bazı köyler yalnız Sarıkız'a hayır yaparlar. 

Sarıkız'ın makamında bir defter bulunmaktadır. Ziyaretçiler dilek ve isteklerini bu deftere 
yazmaktadır. Bu defter herkes tarafından okunabilmektedir. Bazen bir sevgili evlenmek istediği kimsenin 
adını ve kendi adını açık açık yazarak Sarıkızın aracılığı ile Allah ‘tan yardım istemektedir. Kim bilir belki 
bir okuyan olurda gençlerin buluşmasına yardımcı olur. Sevdiğine kavuşmanın dışında istekler, 
genellikle  çocuk sahibi olmak, hastalıktan kurtulmak,  kısmetinin açılması,  meslek sahibi olmak, bolluk-
bereket gibi sıralanmaktadır. 

Bu isteklerde bulunanlar isteklerini sembollerle de ifade etmektedirler. Mesela, bebek isteyen, bir 
bezin içine taş koyarak beşik maketi yapmakta, evlenmek isteyen, duvak bırakmakta, yada gelin maketi 
yapmakta. Ayrıca mumlar yakılarak ta dilekte bulunulmaktadır. 

 Ziyarete gelenler, küçük taşları kaldırarak uğur böceği aramaktadırlar. Bulduklarında, dileklerinin 
kabul olacağına inanmaktadırlar. Taşı uğur taşı olarak yanlarında götürmektedirler. Dilekleri kabul olunca 
taşı getirip yerine bırakmaktadırlar. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu proje ile Kaz Dağı Milli Parkının doğal, tarihi, kültürel özellikleri araştırılarak alanın eko turizm 
potansiyeli hakkında 5. ve 6. sınıf ortaokul öğrencileri üzerinde farkındalık yaratıldı. Ortaokul öğrencileri 
ekosistem, biyoçeşitlilk, fauna-fulora gibi bazı kavramları öğrenerek yerinde inceleme şanşı buldu. Kaz 
Dağıve çevresinin tarihi, kültürü, biyoçeşitliliği ve doğal zenginliği incelendi. Ekoturizmin tarihsel sürecini 
öğrenciler öğrendiler. Kaz Dağlarındaki dokusu bozulmamış, tahribata uğramamış ekosistemler hakkında 
öğrenciler bilgi sahibi oldu. Kaz Dağı Millî Parkına alan-saha ziyareti gerçekleştirildi. Kaz Dağlarının 
endemik bitki türleri ve Kaz Dağlarının kültürel değerleri hakkında hazırlanan eko bilgi kartları ortaokul 
5. ve 6.sınıflarda ders materyali olarak kullanıldı. Böylece öğrencilerin Kaz Dağlarının ekoturizm 
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potansiyeli hakkında bilgi edinmeleri kolaylaştırılarak farkındalık düzeyleri arttırıldı. Proje ürünü olan 
ekokartlar sayesinde öğrencilerin bölge hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlandı. 

Literatür tarama ve sözel bilgi kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak ekoturizm ile ilgili 5. ve 6. 
sınıf ortaokul öğrencilerinin ulaştıkları genel değerlendirme sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

Dünyada alternatif turizm faaliyetleri arasında en popüler olanı ekoturizdir. 1990’lı yılların başında 
literatüre girmiş,.doğa temelli ve çevre bilinci odaklı olması en çok tercih edilme nedeni olarak tespit 
edilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde yapılan bir turizm çeşididir. Doğa ile iç içe kalarak yerel halkın sosyo-
kültürel yaşayışını tanımak temeline dayanan ekoturizm kırsal kesime sağladığı iş olanakları sayesinde 
ekonomideki yerini de almıştır.  

Ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel varlıkları, konumu, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, 
iklimi, biyoçeşitliliği gibi zenginlikler ile turizm cenneti haline getirilebilecek özelliklere sahip olduğu 
sonucunu çıkarılmıştır. 

Ülkemizin var olan turizm potansiyelini tek başına Avrupa kıtası ile karşılaştırılabileceğimiz 
örneklerden bazıları şunlardır: Türkiye’de bilinen bitki tür sayısı 12.054 iken tüm Avrupa kıtasında bu 
sayı yaklaşık 12.000 civarındadır. Ayrıca Avrupa kıtasında toplam endemik bitki tür sayısı 2.400 civarında 
olmasına rağmen, bu sayı Türkiye’ de 3.905 adettir. Ülkemizde endemizm oranı %34 civarındadır. Bu 
zenginlik birçok turizm alanına kaynaklık etmiştir. (botanik turizm). Tüm Avrupa’da 500 kuş türü 
bulunmasına karşılık, Türkiye’de 420 civarında kuş türü tespit edilmiştir. Bu zenginlik ülkemiz için önemli 
bir potansiyeldir. 

2018 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1092 kültürel ve doğal 
varlık bulunmaktadır. Bunlardan 18 adet varlık ülkemize aittir. 

Ülkemizde 2018 verilerine göre 42 milli park, ,459 mavi bayraklı plaj, 22 marina, 10 yat 
bulunmaktadır. Bu veriler ülkemizin turizm olanaklarının zengin olduğunu göstermektedir. 

Biga Yarımadası’nın güneydoğusunda, Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Edremit Körfezi’nin 
kuzeyinde yer alan Kaz Dağları; mitolojik, tarihi, coğrafi vb. özellikleri ile 1993 yılında Milli Park ilan 
edilmiştir. Milli park ilan edildikten sonra var olan ekoturizm potansiyelinde artış olduğu tespit edilmiştir. 

Kaz Dağı Milli Park’ında eko turizm faaliyetleri: Jeep Safari Turları, Botanik Turizmi, Kamping, Butik 
Oteller, Trekking, Günübirlik Rekreasyon, Kültür turları olarak tespit edilmiştir. KazDağlarının dünyanın 
oksijen bolluğu açısından ilk üç yerinden biri olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Millî 
park dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olarak da bilinmektedir.  

Kaz Dağları Milli Parkının ekoturizm potansiyeli incelendiğinde; Kaz Dağlarının güzelliği ile doğa 
turizminin (Şahindere Kanyonu, Ayazma, Sutüven Göletleri, Assos ); oksijen miktarı yüksek havası ile 
(Altınoluk Şahinderesi Boğaz lokasyonunda) sağlık turizminin, florastik zenginliği (31 endemik bitki 
varlığı) ile botanik turizminin, sahip olduğu termal kaynaklar ile termal turizminin; yörük ve türkmen 
(tahtacı türkmenleri)kültürlerinin yaşam alanları ile kültür turizminin; Kaz Dağları Milli parkı sınırları 
içerisinde avlanmak yasak olduğunu için kanuni izinler doğrultusunda belirli alanlarda (Edremit-Narlı 
Köyü) av turizminin; geleneksel yaşam tarzı ve yayla konutlarının özgün mimari yapısı (Kaz Dağı –Hanlar 
mevkii) ile yayla turizminin; sahip olduğu topoğrafik özellikleri ile trekking faaliyetlerinin (Yayla Tepe ve 
Ayı Deresi); Jeep Safari turları ile (Düdenalanı ve Padişah Pınarları mevkiindeki kamping) macera 
turizminin geliştiğini ve Kaz Dağları Milli Parkının eko turizm cenneti olduğu sonucuna ulaşmaktayız. 

Korunan alanlarda turizmin ve turistlerin yarattığı çevresel etkilerin sürekli kontrol edilmesi önemli 
arz etmektedir. Kaz Dağı çevresinde turizm ile ilgilenenler doğanın bozulması, aşırı kullanım ve kalabalık 
gibi faktörleri göz önünde bulundurarak faaliyetlerini koruma-kullanma dengesi içinde 
gerçekleştirmelidirler. 

Doğaya zarar verecek oluşumlara ve alanın jeolojik yapısını bozacak çalışmalara (maden arama 
gibi)izin verilmemelidir. En büyük madenin “insan” olduğu aşılanarak çevre halkı bilinçlendirilmelidir. 

Gelişmiş ülkeler gelecek nesillerin de dünyadaki doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri görebilmesi için 
bireylerin eğitilmesi gerektiğine inanmakta, bunun için de eğitim harcamalarına büyük paylar 
ayırmaktadırlar. Unutmamalıyız ki bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz bu dünyayı gelecek 
nesillerden ödünç aldık. Bu bilinç ile milli park alanı her anlamda korunmalı ve yöre halkı başta olmak 
üzere bireylerin bu konudaki eğitimleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Böylece projemizin de amacı 
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olan yaşadığı çevreyi tanıyan, ekolojik dengeyi bozmayan, doğaya duyarlı ve uyumlu bireylerin 
yetişmesine katkı sağlanacaktır. 
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EKOLOJİK KOŞULLARA GÖRE ARAZİ KULLANIM KABİLİYETİ SINIFLANDIRMASI: ALTIEYLÜL 

İLÇESİ (BALIKESİR) 

Furkan İnan, Balıkesir Üniversitesi, furkaninan10@gmail.com 

Prof. Dr. İsa CÜREBAL, Balıkesir Üniversitesi, curebalisa@hotmail.com 

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Balıkesir Üniversitesi, soykana@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmaya konu olan Balıkesir İli Altıeylül ilçesi, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümünde 
Karesi Yöresinde yer almaktadır. Bu çalışma, ilçenin ekolojik koşullara göre arazi kullanım kabiliyetinin 
sınıflandırmasını ve arazi kabiliyet sınıflarının dağılımını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma 
sonucunda belirlenen yeni arazi kabiliyet sınıfları ile TOPRAKSU tarafından 1978 yılında yapılmış olan arazi 
kabiliyet sınıfları karşılaştırılarak iki sınıflama arasındaki değişimler ortaya konulmuştur.  

Çalışmanın hazırlanması sürecinde, literatür taraması ile saha ve konu hakkında altyapı oluşturulmuştur. 
Akabinde inceleme alanına ait 1/25000 ölçekli topografya haritaları temin edilerek ekolojik özelliklerin 
belirlenmesi amacıyla iklim, jeomorfoloji, ana materyal, bitki örtüsü, mevcut arazi kullanımı ve sosyo-
ekonomik faktörleri açıklayan haritalar oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler kullanılarak ArcGIS 10.5 
yazılımı ile arazi kabiliyetleri kullanıcı kontrollü çakıştırma (manual overlay) yöntemi kullanılarak arazi 
kullanım kabiliyetleri belirlenmiştir.  

Altıeylül İlçesi’nin TOPRAKSU tarafından üretilmiş arazi kabiliyet sınıflaması ile bu çalışmada Atalay 
Yöntemi’ne göre üretilmiş arazi kullanım kabiliyeti verileri arasında önemli farklar tespit edilmiştir. Arazi 
kullanım kabiliyet sınıflarındaki değişim 499,95 km2 olup, ilçe arazilerinin %54’üne karşılık gelmektedir. 
Değişimler kabiliyet sınıfları bazında ise şu şekildedir; I sınıf araziler %2,4 artarak %10,6, II. sınıf araziler 
%3,2 artarak %13,9, III. sınıf araziler %7,6 artarak %12,9, IV. sınıf araziler %3,2 artarak %10,4’e çıkmıştır. 
Tarıma uygun araziler toplamda %31,4’den %47,8’ e yükselmiştir. 

Tarıma uygun olmayan arazi sınıflarında değişim ise şöyledir: VI. sınıf araziler %21,2’den %13,5’e, VII. 
sınıf araziler %41,8’den %37,7’ye VIII. sınıf arazilerde ise %1,6’dan %1,1’e düşmüştür. 

Bu çalışmada TOPRAKSU ile ATALAY Yöntemi arasında tespit edilen fark %54’dür. Bu gibi yüksek bir 
değer, Türkiye arazi koşullarının A.B.D.’nin geliştirdiği arazi kabiliyet sınıflamasına pek uygun olmadığını 
göstermiştir. Arazi kullanım kabiliyeti çalışmalarında Atalay Yöntemi’nin kullanılması daha doğru sonuçlar 
ortaya çıkaracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, Ekoloji, Atalay Yöntemi, Altıeylül (Balıkesir) İlçesi, 
Türkiye, Kullanıcı Kontrollü Çakıştırma (Manual Overlay) 

 

LAND USE CAPABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO ECOLOGICAL CONDITIONS ALTIEYLÜL 

DISTRICT (BALIKESİR) 

Altıeylül, one of the central district of Balıkesir province is located in South Marmara of Marmara region 
in NW Turkey. This study is prepared to determine the distribution of land use capability classes according to 
ecological conditions. At the end of the study, it was determined differences and changes between new land 
use capability classification and TOPRAKSU land use capability classification. 

In the process of preparation of the study infrastructure has been created about the study area, subject 
and literature review. In order to determine the ecological characteristics of the study area 1/25.000 scale 
topographical maps used. Climate, geomorphology geology, vegetation, existing land use and socio-economic 
factors were mapped. These data were overlapped by user-controlled overlay method in ArcGIS 10.5 software 
and new land use capabilities were determined. 

Significant differences were determined between the land capability classification produced by 
TOPRAKSU and the land use capability data generated according to Atalay Method produced in this study. 
The change in the land use capability classes is 499,95 km2, which corresponds to 54% of the district lands. 

mailto:furkaninan10@gmail.com
mailto:curebalisa@hotmail.com
mailto:soykana@gmail.com
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On the basis of capability classifications, changes are as follows; I. class lands increased by 2.4% to 10.6%, II. 
class lands increased by 3.2% to 13.9%, III. Class lands increased by 7.6% to 12.9%, IV. class lands increased 
by 3.2% to 10.4%. Agricultural land has increased from 31.4% to 47.8% in total. 

Change in land classes which are not suitable for agriculture is as follows: VI. class lands from 21.2% to 
13.5%, VII. class lands from 41,8% to 37,7%, VIII. class land decreased from 1.6% to 1.1%.  

In this study, the difference between TOPRAKSU and ATALAY Method is 54%. Such a high value has shown 
that the land conditions of our country are not well suited to the land capability classification developed by 
the USA. The use of ATALAY Method in land use capability studies will produce more accurate results. 

Keywords: Land Capability Classification, Ecology, Altıeylül (Balıkesir) District, G.I.S., Manual Overlay  

Giriş 

İnsan, dünya ekosisteminin bir parçası olduğundan bu yana araziden çeşitli yollarla faydalanmıştır. 
Doğadan faydalanma sürecinde mekân üzerinde sürekli değişikliklere neden olmuş ve olmaya devam 
etmektedir. Nüfus ve insan ihtiyaçların artmasına bağlı ortaya çıkan tüketim artışı doğal ortamın da 
değişimini kaçınılmaz hale getirmektedir (Kara ve Karatepe, 2015). Bu durumda tarım alanlarından artan 
nüfusa paralel bir şekilde birim alandan daha fazla ürün alınması gerekliliğinin (Çelebi, 1973: 127) farkına 
varılması insanları araziden en fazla verim alınabilecek şekilde kullanmaya yöneltmiştir. Bu durum 
kaynakların sürdürülebilir kullanımını önemli kılmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2009: 119). “Sürdürülebilir 
bir yaşam ve kalkınmanın temel unsuru, toprak ve onun üzerinde yetişen bitki ve dolayısıyla tarım 
ürünleri üretiminin devamlılığına bağlıdır” (Atalay ve Gökçe Gündüzoğlu, 2015: 12). Sürdürülebilirlik 
kavramı ilk kez 1987 yılında “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından yayınlanan “Ortak 
Geleceğimiz” adlı raporda resmen ortaya atılmıştır. Bu raporda doğal kaynakların kullanımının 
planlanmasında sadece şu an değil gelecek kuşaklar için de planlanmanın gerektiği ifade edilmektedir 
(United Nations, 2019). 

İnceleme Alanının Konumu 

İnceleme alanı, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 
Bölümü’nde Karesi Yöresinin güneyinde yer almaktadır 
(Darkot & Tuncel, 1981). İstatistiki bölge birimleri 
sınıflamasına göre ise TR2 Batı Marmara Bölgesi, TR22 
Balıkesir, Çanakkale, TR221 Balıkesir Bölümünde yer 
alır. Balıkesir ili Merkez ilçesi 12.11.2012 tarihinde 
kabul edilen ve 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun ile 
kuzeyde Karesi ve güneyde Altıeylül ilçesi olmak üzere 
iki ilçeye ayrılmıştır (Resmi Gazete, 2012). Kanun 
sonrasında köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle 
statüsüne dönüştürülmüştür. Altıeylül Belediyesi 94 
mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin 13’ü kentsel, 
81’i kırsal mahalledir. 

 

 Şekil 1. İnceleme Alanının Lokasyon 
Haritası 

Amaç, Kapsam, Önem 

Bu çalışmanın amacı Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay'ın Arazi Kullanım Kabiliyetinin belirlenmesinde yeni 
bir sınıflama kullanılması ihtiyacını ortaya koyduğu “Türkiye’nin Ekolojik Koşullarına Göre Arazi Kullanım 
Kabiliyet Sınıflandırması” kitabından etkilenilerek Balıkesir İli Altıeylül İlçesi’nin ekolojik koşullara göre 
arazi kabiliyetlerinin belirlenmesi ve TOPRAKSU tarafından hazırlanan arazi kabiliyetinin 
karşılaştırmasını ortaya koymaktır. 
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Türkiye kısa mesafelerde çok değişken doğal koşullara sahiptir. Bu durum jeomorfoloji, ana materyal, 
toprak, erozyon durumu, bitki örtüsü ve iklim özelliklerinin de çeşitlenmesine yol açmıştır. A.B.D. ve 
Türkiye’nin mevcut özellikleri ve farklılıkları dikkate alındığında eski AKK yönteminin Türkiye’nin coğrafi 
koşullarına uymadığı görülmektedir. A.B.D. arazi kullanım kabiliyet sınıflama sisteminin asıl amacı tarım 
toprakları ile yeni yerleşmeye ve tarıma açılan arazilerin tahribata göre erozyon durumunu 
incelemektedir (Atalay ve Gökçe Gündüzoğlu, 2015: 9). Ancak ülkemiz arazileri binlerce yıldır 
kullanılmaktadır. Farklı bölgelerde ana materyal ve iklim koşullarının farklı arazi kabiliyetlerine sahip 
olması mümkündür. Bu nedenle ülke arazilerinin daha geniş bir perspektif ile özel koşulları dikkate 
alınarak arazi kullanım kabiliyeti sınıflandırması yapılmalıdır. 

Günümüzde şehirleşmenin artması ile her yıl tarıma elverişli arazilerimiz azalmaktadır. Balıkesir 
kentsel yerleşmesi incelendiğinde 1958 yılında ovada yerleşme 2,1 km2 iken 1978 yılında 4,5 km2 2000 
yılında 15,1 2007 yılında ise 18,6 km2’ye ulaşmıştır. Balıkesir şehri de şehirleşme sürecinde tarımsal 
açıdan önemli alanlarının önemli bir kısmını kaybetmiştir (Cürebal vd, 2008). Aynı zamanda Balıkesir iç 
yöre ovalarının rasyonel kullanılması gerektiği ve arazi kullanım planlamalarının yapılması ve 
uygulanması gerekliği ifade edilmiştir.(Efe, vd, 2008). Bu nedenle arazi kabiliyet sınıflarının belirlenmesi 
ve tarıma uygun arazilerin şehirleşmeden uzak tutulması gerekmektedir.  

Yöntem 

Bu çalışma Prof. Dr. h. c. İbrahim ATALAY ve Arzu GÖKÇE GÜNDÜZOĞLU’nun “Türkiye’nin Ekolojik 
Koşullarına Göre Arazi Kabiliyet Sınıflandırılması” adlı çalışmada kullanılan yöntem dikkate alınarak 
yapılmıştır. Atalay Yöntemi olarak da adlandırılan (Tekeş, 2017; Yaman, 2018; Özşahin, 2018) yöntem 
Türkiye’nin fiziki ortam ve doğal koşullarına daha uygun bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Atalay Yöntemi uygulanırken inceleme alanının topografik özellikleri, iklim koşulları, ana materyal, 
erozyon, toprak özellikleri, bitki örtüsü özellikleri ve sosyo-ekonomik özellikler dikkate alınmıştır(Atalay 
ve Gökçe Gündüzoğlu, 2015: 10). 

Bu çalışmada kullanılan, farklı kurum ve kuruluşlardan temin edilen, kullanılan ve çalışmanın ortaya 
konulmasına katkı sağlayan veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Bu çalışma hazırlanması sürecinde birden fazla aşamadan geçilmiştir. Öncelikle konu ve inceleme alanı 
ve yakın çevresi ile ilgili literatür incelenmiştir. Arazi kullanım kabiliyeti, arazi kullanımı konusunda eski 
ve yeni çalışmalar incelenmiştir. İnceleme alanı ve yakın çevresini ilgilendiren bilimsel çalışmalar 
incelenerek çalışmaya katkıda bulunabilecek çalışmalardan fikir ve kaynak olarak faydalanılmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında Arazi Kabiliyet Sınıflandırması yönteminin uygulanabilmesi için temel 
altlık veriler temin edilerek bilgisayar ortamında işlenerek yeni veriler üretilmiştir. Üretilen veriler 
kullanım amaçlarına göre grafik ve harita olmak üzere görsel ve metin olarak hazırlanmıştır. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında arazi kabiliyet sınıflarının değerlendirilebilmesi ve tespiti için çeşitli 
zaman aralıklarıyla arazi çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışmalarının temel amacı inceleme alanının 
coğrafi özellikleri ve mevcut arazi kullanımı ve arazi kabiliyet özelliklerini yerinde görmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1 

Çalışmada Kullanılan Veriler, Kaynakları ve Kullanım Alanları 

Türü Kaynak Kullanım Alanı 

Topoğrafya Haritaları 
(Ölçek: 1/25.000) 

HGK Topoğrafya Analizleri altlık 
verisi (yükseklik, bakı, eğim) 

SYM Verisi (10m) Topografya Haritalarının 
Sayısallaştırmasıyla ArcGIS 
ortamında üretilmiştir. 

Topoğrafya (ana yer şekilleri) 

ÇDP (Ölçek:1/100.000 ) BALIKESİR BB Toprak, Corine Arazi 
Sınıflandırması, Yerleşme, 
Temel altılık veriler) 

Üzümcü Çayı Jeomorfoloji 
Haritası 

Serdar Şule Temel jeomorfolojik harita 
verileri (ova, tepe, vs.) 

Balıkesir Ovasının ve Yakın 
Çevresinin Jeomorfoloji 
Haritası 

Ayhan Özoğul Temel jeomorfolojik harita 
verileri (ova, tepe, vs.) 

Kille Çayı Havzasının 
Jeomorfolojisi ve Uygulamalı 
Jeomorfolojisi 

Alaattin Kızılçaoğlu Temel jeomorfolojik harita 
verileri (ova, tepe, vs.) 

Balıkesir Meteoroloji 
İstasyonunun İklim verileri 
(1999-2017) 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
2017 

İklim 

Altıeylül İlçesi Jeoloji 
Haritaları  
(Ölçek: 1/25.000) 

BALIKESİR BB Ana materyal 

2012 Yılı Tarım Araştırma 
Raporu 

GMKA, 2012 Sosyo-ekonomik özellikler 

2016 Yılı Tarım Raporu Balıkesir Valiliği İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, 2016 

Sınır Verileri BALIKESİR BB İlçe Sınırlarının gösterimi 

Kısaltmalar 

ÇDP: Çevre Düzeni Planı 
SYM: Sayısal Yükseklik Modeli 
GMKA: Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
HGK: Harita Genel Komutanlığı 
UTM: Universal Transverse Mercator 

 

Çalışmanın dördüncü aşamasında Atalay Yöntemi ile Arazi Kullanım Kabiliyetini Sınıfları belirlenmesi 
amacıyla gerekli olan veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Bu işlem Arazi 
Kabiliyetleri için Atalay ve Gündüzoğlu’nun kitapta belirttiği parametreler kullanılarak kullanıcı kontrollü 
çakıştırma (Manuel Overlay) tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Sekiz arazi sınıfının her bir sınıfı için bu işlem 
uygulanmıştır.  

Sonrasında mevcut (TOPRAKSU) arazi kullanım kabiliyet sınıflandırması ile Atalay yöntemi arazi 
kullanım kabiliyet sınıflandırmasına ait haritalar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan 
sonuçlar incelenerek arazi kabiliyet sınıflarındaki değişim miktarı (km2), oranı (%), sınıflar arasındaki 
değişim (km2) değerleri belirlenmiştir. Alansal ve oransal hesaplamalar arasındaki fark iki arazi kabiliyet 
sınıflandırması arasındaki değişim ve değişimin yönü ortaya çıkarılmıştır. 
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Bulgular 

Arazi kullanım kabiliyet sınıfları belirlenirken önceliklerine göre erozyon toprak sorunları ve kötü 
iklim şartlarına göre arazi kabiliyet sınıfları belirlenmiş ve arazi kabiliyet sınıfı arttıkça sorunların şiddeti 
de artmaktadır (TOPRAKSU, 1978: 24) 

TOPRAKSU tarafından yapılan arazi kabiliyet sınıflaması incelenip değerlendirildiğinde: 
I. Sınıf araziler 76 km2 alan kaplamakla birlikte %8,2 gibi küçük bir orana karşılık gelmektedir(Çizelge 

9). Bu alanlar Balıkesir Ovası içerisinde yer alan Paşaköy, Büyükbostancı, Küçükbostancı Atköy Ovaköy, 
Yakupköy, Balıklı kırsal mahallelerinin tarım arazileri I. Sınıf araziler olarak tanımlanmıştır. 

II. Sınıf arazileri ovada I. Sınıf arazilerin çevrelerinde, akarsu yataklarının kenarlarında ve eğim şartları 
bakımından eğimin az olduğu alanlarda (99 km2) alanda tespit edilmiştir.  

III. Araziler güneyde Konakpınar ve Bereketli kırsal mahalleleri arasında ve Bayat kırsal Mahallesinin 
kuzeyinde, İkizcetepeler barajının doğusunda Çiftlikköy çevresinde, batıda Ertuğrul, Köyyeri, Bahçedere 
kırsal mahalleleri arasında bu alanın hemen kuzeyinde Dallımandıra Kırsal Mahallesi’nin çevresinde I. ve 
II. sınıf arazilerin çevrelerinde 49 km2 alanda tespit edilmiştir. 

IV. Araziler, ilçenin 66 km2 alan kaplamaktadır. Çiftçidere, Yörükkışla Karakavak, Karamanlar kırsal 
mahallelerinden geçen akarsu yataları civarında ve bu alanın kuzeyinde Çoraklık (Yeşilyurt) ve Gökköy’ün 
güneyinde, Taşköy, Çinge Selimiye ve Pamukçu arasında kalan saha, Büyükbostancı Orhanlı ve Paşaköy 
kırsal mahalleleri arasında kalan sahada, Çağış Kampüsü’nün hemen batısında, Ovabayındır, Yenice, 
Çandır, Aslıhan ve Aslıhantepecik kırsal mahalleleri arasında ve Aslıhan ile Ovaköy arasında kalan mera 
arazilerinde tespit edilmiştir. İnceleme alanının kuzeyinde Köseler’in güneyinde, Ayvatlar ve Karakaya 
kırsal mahallelerinin batısında tespit edilmiştir. 

V. sınıf arazinin varlığı sahada tespit edilmemiştir  
VI. Sınıf araziler büyük ölçüde inceleme alanında yer alan platoluk sahalarda çeşitli sınırlandırıcı 

faktörlerin etkisine rağmen tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanları, mera ve orman arazilerini 
kapsamaktadır. 

VII. sınıf araziler inceleme alanının % 41,8’lik kısmın oluşturan ve 387 km2 alan kaplayan ve en fazla 
alana sahip olan arazi kabiliyet sınıfıdır. Daha çok yüksek sahalarda ormanlık alanlarda görülmektedir. 
Çalı vejetasyonlarının görüldüğü sahalar da bu sınıftadır. 

VIII. Sınıf araziler ise 14 km2 alan ile ilçenin %1.6’sını oluşturmaktadır. Üzümcü Çayı, Kille Çayı ve 
Simav (Susurluk) Çayı gibi akarsuların geniş yatak içerisinde akış gösterdiği alanlar olarak tespit 
edilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. İnceleme Alanının TOPRAKSU Tarafından 
Hazırlanmış Arazi Kabiliyet Sınıfları Haritası 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. İnceleme Alanının Ekolojik Koşullara 
Göre Hazırlanmış Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 
Haritası 
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     Ekolojik Koşullara Göre Arazi Kullanım Kabiliyeti sınıflandırması kriterlerine göre hazırlanan 
sınıflandırma sonuçlarına göre arazinin %37’sini VII. Sınıf araziler kaplamaktadır. Bu arazi sınıfının yaygın 
olmasındaki en temel sebep; inceleme alanının güneyi, batısı ve şehir merkezinin hemen batısında ve 
kuzeyinde yer alan orman ve çalı vejetasyonunun çok yoğun bir şekilde bulunmasıdır. Bu nedenle arazi 
VII. Sınıf olarak belirlenmiştir. 

II. Sınıf araziler sahanın %13,9’unu oluşturarak ikinci büyük arazi sınıfı durumundadır. Bu araziler 
iklim koşulları bakımından uygun, vejetasyon süresinin 240 gün ve üzerinde olduğu Akdeniz ve Marmara 
geçiş iklim tiplerinin etkisi altında ova kenarlarında ya da ovada taşkın tehlikesinin olduğu Üzümcü 
Çayı’nın taşkın yatağı çevresinde görülmektedir . 

VI. Sınıf araziler, ilçe arazisinin %13,5’ine karşılık gelmektedir. Çok dik yamaçlar üzerinde erozyon 
problemlerinin yaşandığı, iklimin otsu vejetasyonun yetişmesine olanak sağladığı, toprakların genellikle 
sığ ve taşlı olduğu arazilerdir. Bu arazilerden mera olarak fayda sağlanabilir. 

III. Sınıf araziler ilçenin 12,9’unu kaplamaktadır. Eğimin %6-12 arasında orta derecede eğimli, erozyon 
sorunun orta derecede olduğu, ova ile plato geçiş sahalarındaki yamaçlar ile plato sahalarına karşılık 
gelmektedir. Bu arazilerde pek çok tarım ürünü (buğday, arpa, yulaf, kavun karpuz, vd.) 
yetiştirilebilmektedir.  

I. Sınıf araziler 98,3 km2 ile ilçenin %10,6’sını kaplamaktadır. Arazilerin özellikleri, iklimin tarımsal 
faaliyetleri sınırlandırıcı etkisinin bulunmadığı, eğim değerlerinin %0-2 arasında olduğu, taşkın 
tehlikesinin bulunmadığı, entisol ve alfisol toprakların olduğu alanlardır. Bu araziler Balıkesir Ovası ile 
Pamukçu Ovası’nın taşkın tehlikesinden etkilenmeyecek alanlardır. Balıkesir Ovası’nın önemli bir kısmı 
yerleşime maruz kalmıştır . Ancak Pamukçu Ovası tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü 
verimin yüksek olduğu arazilerdir. 

VIII. Sınıf araziler inceleme alanının %9,8’ini kaplamaktadır. Bu arazileri toprak ve bitki örtüsünden 
yoksun, erozyonun şiddetli olduğu, kayalık sahlarda, bataklık, kumul sahaları, maden ocakları gibi 
tarımsal ürün vermeyen araziler VIII. Sınıf araziler olarak ayırt edilir (Atalay ve Gündüzoğlu, 2015: 163-
164). İnceleme alanında bu sahaları oluşturan araziler İkizcetepeler Barajı, Cinge ve Gökköy kırsal 
mahallelerindeki sulama göletleri ile Sarıalan Kırsal Mahallesi’nde altın madeni çalışmaları için açılan 
alanlar, Ayvatlar Kırsal Mahallesi’nde Ayvatlar Taşı olarak da isimlendirilen andezit taş ocağı, Karaman 
Kırsal Mahallesi’nin kuzeyinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş ocağı VIII. Sınıf araziler olarak 
tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma ile Balıkesir İli Altıeylül İlçesi’nin Atalay Yöntemiyle arazi kullanım kabiliyetleri sınıfları 
belirlenmiştir. Bu yöntem TOPRAKSU tarafından hazırlanan arazi kulanım kabiliyetine göre daha büyük 
ölçekli, daha detaylı ve daha geçerli bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. 

Eski arazi kabiliyet sınıflaması (TOPRAKSU) ve ekolojik koşullara göre oluşturulan yeni arazi kullanım 
kabiliyet sınıfları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda 926 km2 alan kaplayan Altıeylül İlçesi’nin 
499,95 km2 arazisinin arazi kabiliyet sınıflarında değişim meydana gelmiştir. Bu değişim ilçe alanının 
%54’üne karşılık gelmektedir. Bu oran yöntemler arasında belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir.  
Ekolojik koşullara göre arazi kullanım kabiliyetlerinin belirlendiği çalışmaların (Tekeş, 2017; Özşahin ve 
Eroğlu, 2018; Yaman, 2018) sonuçları incelendiğinde benzer oranlarda değişimlerin olduğu görülmüştür. 
İklim, ana materyal, topoğrafya (eğim, bakı, yükselti, yer şekilleri), ve sosyo-ekonomik faktörlerin dikkate 
alındığı arazi kullanım kabiliyeti sınıflandırması ile mevcut sınıflama arasında ciddi oranda farklılıklar 
görülmüştür (Atalay ve Gündüzoğlu, 2015:187).  

TOPRAKSU tarafından yapılan arazi kabiliyet sınıflamasının kullanılan kriterler bakımından Türkiye 
şartlarına uygun olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda iki sınıflama arasındaki ölçek farkı da 
uyumsuzluğu desteklemiştir. Bu çalışma 1/25000 ölçekte gerçekleştirilmiştir. TOPRAKSU tarafından 
yapılan sınıflandırmanın ölçeği 1/100.000’dir. Bu nedenle oluşturulan arazi kabiliyet sınıflandırması 
planlama açısından geçerli sonuçlar elde etmekten uzaktır. Çünkü yeterli ölçüde detaya inilememiştir. 

Altıeylül ilçesinin ekolojik koşullara göre arazi kullanım kabiliyeti sınıflandırmasına göre I. Sınıf 
arazilerde %2,4 oranında artış, II. Sınıf arazilerde %3,4 oranında artış, III. Sınıf arazilerde %7,6 oranla en 
fazla artış, IV. Sınıf arazilerde %3,2 oranında artış yönünde değişim görülmektedir (Şekil 43). En az 
değişim %0,5 oranıyla VIII. Sınıf arazide görülürken, en fazla değişim ise azalma yönünde %7,7 ile VII. 
Sınıf arazilerde ortaya çıkmaktadır. Eski arazi sınıflamasında %31,4 tarıma uygunluk söz konusu iken 
ekolojik koşulların dikkate alındığı yeni sınıflandırmada bu oran %47,8 olarak belirlenmiştir. Tarıma 



 

965 
 

uygun olmayan araziler eski sınıflandırmada %68,6 iken yeni sınıflandırmada %52,2 olarak belirlenmiştir. 
(Şekil 4) 

 

Şekil 4. İnceleme Alanının TOPRAKSU AKK İle Ekolojik Koşullara Göre AKK Sınıfları Arasındaki Değişim Yönü 

Haritası 

Arazilerin ekolojik koşullarına göre kullanım kabiliyetlerinin belirlenmesi ile arazi kullanımının 
planlanması için yerel yönetimlere önemki bir kaynak oluşturmaktadır. Bu kaynak dikkate alındığı 
takdirde tarıma uygun arazilerin imar planları dışında tutulabilir. Böylece verimli tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımı engellenebilir. 

Kırsal planlama konusunda kırsal kesimdeki arazileri ve özelliklerini, araziden ne şekilde 
faydalanılabileceğinin bilinmesinden dolayı kırsal kesimde yaşayan nüfusa gelir getirecek yeni faaliyetlere 
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yönlendirilebilir. Örneğin VI. Sınıf arazilerde tarım faaliyetleri yerine, meyvecilik, bağcılık, mera 
hayvancılığı tercih edilmelidir.  

Ülkemizin her bir karış toprağı kıymetlidir. Bu nedenle arazi kullanım kabiliyeti çalışmalarının daha da 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Güncel yöntem ile üretilen bilimsel verilerin yerel yönetimler, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınması, memleketimizin kalkınma sürecine destek sağlaması 
bakımından en büyük temennimizdir. 
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Abstract 

Land use conflicts are serious concern to urban land use planners in both developed and developing 
countries. These conflicts occurs more in developing countries due to much vested interests on how land is 
used within the urban centers. Land use conflict is one of the problems that arises as a result of the 
interaction between human environment and space which is thought to originate due to lack of emphasis on 
the significance of geography in the educational system and the daily activities of the people .This research 
tries to assess urban land use conflicts in one of the rapidly growing cities in Africa’s most populous nation, 
Nigeria. The purpose of the research is base on the fact that land use conflict is a serious problem that needs 
to be assessed in order to improve the process of land use planning in the cities of developing countries. Data 
for this research were generated using direct observation through field survey to the different parts of the 
urban center. A structured questionnaire numbering ninety (90) was administered among the residents who 
are involved in the conflicts using purposive sampling technique. Method of data analysis is through 
descriptive statistics in terms of percentages, averages and tabulations. The results showed that different 
land use types have existed within and outside the city for years since the status of the city was upgraded to 
that of a State capital in the year 1987.The land use conflicts in the city are mainly between residential and 
agricultural land uses, residential and industrial land uses, residential and commercial land uses and 
educational and industrial land uses. These conflicts are caused by increasing population, urban expansion, 
insufficient land, lack of proper regulations by government agency etc. The research observed that most of 
the conflicts are occurring in relatively new residential areas and in areas that are redeveloped by the 
Government. These have led to many negative impacts such as air pollution, noise pollution, occurrence of 
accidents, traffic congestion, lack of relaxation etc. It is therefore recommended that the State government, 
the town planning and environmental protection agencies should be effective in discharging their duties and 
the general public should be properly enlightened on the advantages of proper land use planning.  

 

Keywords: Land, urban land, land use, conflict 

Introduction 

Land is generally the most important and valuable resource by man in the day to day activities. All the 
activities of man such as mining, building, manufacturing, industries, cattle rearing, fishing and many 
more are generally dependent on land through the different land uses have several specifications on the 
requirements on land. Generally, land is the primary input and factor of production which is not 
consumable but without which no production is possible. Land is a resource that has no cost of production 
(natural resource) and although its usage can be switched from a less to more profitable one, it supply 
cannot be increased (BUSD,2018).  

Moreover, the term “land” comprises of all physical elements in wealth of the nation bestowed by 
nature such as climate, environment, field, forest, minerals, mountain, lakes, streams, seas, and animals. 
Furthermore, land is also an asset comprises of anything on the ground (such as buildings, trees, water), 
under the ground (e.g. minerals), down the centre of the earth and above the ground level (i.e. air and 
space). Perhaps, as the oldest form of collateral, land is still very attractive to lenders because it cannot be 
destroyed, moved, stolen or even wasted in any form (BUSD,2018). 

Urban lands are lands where human beings settled in urban centers resulting to high population 
density and infrastructures on built environments. These urban areas are categorized by urban 
morphology as cities, towns, conurbations or suburbs. These urban areas include the city itself as well as 
the surrounding areas. On like the rural areas (lands) which have relatively low population density and 

mailto:suleiguda@gmail.com


 

968 
 

large amount of undeveloped land which might be used for infrastructures like schools, factories, or even 
recreation like green parks and gardens in the urban areas (Sule and Adams,2012). 

Urban land use can involve the management and modification of natural environment or land into built 
environment such as settlement and semi-urban habitats like arable (agriculture) fields, pastures and 
managed woods. Urban land use include residential land use where people lives such as apartment 
buildings, houses etc., transportation land use in urban areas, commercial land use like markets and 
stores, industrial land use which comprises of the industries, factories; institutional land use and also 
green parks or gardens. In general, urban land use determines the variety of specifications each and every 
individual or groups of individual’s requirements on the use of land 

Urban land use conflicts are conflicts or misunderstandings which arises due to different ways of 
manipulation of land on different specifications required for the use of land by individuals. So, urban land 
use conflicts are concern for landscape planners especially in peri-urban areas. Planners need to 
understand these conflicts better in order to make optimal decision on the land use allocations and 
conflict management. Such conflicts are however complex entities. Land use conflict mostly occurs when 
there is a conflicting view on land policy such as increase in population which creates competitive demand 
for the use of land causing negative impacts on the variety of land uses nearby (Goetz et al, 2005). 

 According to Rashid (2012), in Nigeria, farmer- herdsmen land use conflict is one of the most 
occurring conflicts. Thus, competition for land between and with various user groups has been the bane of 
mankind since time immemorial with Nigeria not an exception. Non-agricultural user groups compete 
with agricultural user groups on one hand, while there is various level of intra-user group competition on 
the other. Indeed, competition of land is becoming keener and fiercer largely due to increasing human and 
animal population (Gefu and Kolawole, 2002). 

According to Mabogunje (2002), the root cause of urban land use conflict is urbanization. Unplanned 
and inadequately managed urban expansion leads to rapid degradation, together with unsustainable 
production and consumption pattern. 

Increase in urban population has resulted in the urban land conflicts. These crudely built towns as 
described by Aina (1990) are deprived settlements characterized by excessive residential densities and 
absence of sanitation, basic infrastructure and social service. They harbor migrants from the rural areas 
who are unable to fit into the economy of the city and so, tend to find solace in informal activities and 
sometimes engage in crime. The proliferation of these shanty towns’ results in the unwieldy expansion of 
the urban centre which poses a major planning problem as provision and management of roads, drainage 
and sewage systems among other infrastructure proves very difficult. 

In the short term, land use problems and conflict arising from urbanization occurs at the rural/ urban 
interface. Beyond the city edge, the interspersion of urban-related activities with farm production 
activities both fuels the conflict and sharpens the sprawl debate. In the longer term, the urban spatial 
structure that evolves as a fringe is incorporated into a city ultimately determines the land area converted 
to urban use and generates the broader issues associated with trade/ offs between urban and rural land 
uses. The aim of the study is to assess the urban land use conflicts in Katsina urban area. The specific 
objectives in view of the above include: 

i. Examine various land use types in the city 
ii. Identify and highlight the areas of land use conflicts 

iii. Explain the factors responsible for land use conflict 

iv. Explain the negative impact of conflicting land uses 

v. Recommend measures to resolve the conflict for harmonious co-existence between 
residents of the urban area. 

Methods 

Description of the study area-Katsina urban area is located 260 kilometers east of the city of Sokoto 
and 172 kilometers northwest of Kano. It is close to the boarder of Niger republic as it is about 50 km 
away in the northern parts.Katsina urban area is located on longitude of 70 34’30”E-70 39’ 0”E and latitude 
of 120 55’ 30”N – 130 01’ 00”N. Katsina urban area is the headquarter of Katsina local government created 
in 1976, then including Rimi, Kaita, Jibia and Tsagero district with a total population of 318,132 people 
made up of 168,906 males and 149,226 females based on 2006 national population and housing census 
(Bawa, 2012).  
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Katsina was made the capital of Katsina State on 23rd September 1987 after its creation from the 
former Kaduna State. Since the creation of the State in 1987, there was increase in the population of the 
urban area as the urban area has assumed a new role. The occupation of the people in Katsina urban area 
is diverse; some are civil servant, businessmen and traders. Agriculture is another occupation of some of 
the people of Katsina urban area. Majority of the adult males are engage in some forms of agriculture on 
full or part – time basis. Apart from agriculture, craft works is another occupation of the people which 
include cloth waving, iron works, calabash carving, raffia works, dyeing and many more. 

Katsina urban area is within the tropical grassland vegetation type known as Savannah that consists of 
few scattered trees and short grasses. In terms of climate, the climate is tropical continental type with two 
main seasons which are the rainy and dry season. Rainy season last for a period of five months starting 
from the month of May to September and the temperature ranges between 20 and 350c. Katsina urban 
area is also located at the northern part of Nigeria on the high plain of Hausa land. The map of the study 
area can be seen on figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Map of Katsina Metropolis, the study areas 

 

Data collection-Two types of data were used for the study which include primary source of data. This 
data was sourced through administering of questionnaires and interview with the officials of Katsina State 
Urban and Regional Planning Board (KURPB). The questionnaire is structured to collect the relevant data 
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from the respondents and where the respondents cannot complete the questionnaire, the researcher 
translate the questions and fill the questionnaire on behalf of the respondents. 

The questionnaire consists of two parts; the first part is meant to collect data on the demographic 
characteristics of the respondents while the second part consists of the main questions. Ninety (90) 
questionnaires were distributed out of which 62 were retrieved for the research representing which 
percentage of 68.88% of the questionnaires. The study uses a purposive sampling technique due to the 
fact that not all segments of the population of the urban area are affected. The target populations are both 
males and females from the age range of 20 and above and at least 10 respondents were selected from 
each affected area.  The study covers Katsina urban area in Katsina Local Government Area of Katsina 
State. It involves analysis of various land use conflicts in Katsina urban area with view to examine the 
effect these land uses and the conflicts that arises from such uses. This involves purposive selection of ten 
conflicting areas in Katsina urban area. These areas include Sabuwar Unguwa, Kofar Marusa Lambun 
Sarki, Tudun Matawalle, Kofar Kaura near Alliance bread, Gidan Dawa, Behind Dana Steel Rolling 
Company, Gwangwan Market, Parking lot of Central Market 

 Secondary sources of data were through consulting of textbooks, journal articles, conference papers 
and also, internet sourced materials. The data collected were analyzed using descriptive statistics in terms 
of percentages, averages and tabulations. 

Demographic characteristic of respondents-The demographic characteristics of respondents 
showed that out of the 62 questionnaires retrieved, 45 respondents representing 72.58% are males. The 
respondents that are females are 17 which represent 27.41% of the total. The high number of males 
against females is based on the tradition of the urban area where males are those mostly found outdoors 
while the females are found indoors.  

The age range of the respondents showed that those within the age range of 20-29 years are 17 
respondents which represent 27.41% of the total. Those within the ages of 30-39 years are 26 
respondents which represent 41.93% of the total. Those within the ages of 40-49 years are 25 
respondents which represent 25.80% of the total. Those within the ages of 50-59 years are 02 
respondents which represent 03.22% of the total and those within the ages of 60-above years are 01 
respondent which represent 01.61% of the total. The age range with the highest frequency and percentage 
are those within the ages of 30-39 which are mostly married men that are heads of households that are 
found at home during questionnaire distribution. 

The marital status of the respondent showed that those who are single are 18 respondents represent 
29.03% of the total. Those that are married are 40 respondents which represent 64.51% of the total. 
Those that are divorced are 01 respondent which represent 01.61% of the total. Those that are widowed 
are 03 respondents which represent 04.83% of the total. 

The number of wives of the married respondents (males) showed that those with one wives are 18 
respondents which represent 29.03% of the total. Those with two wives are 07 respondents which 
represent 11.29% of the total. Those with three wives are 05 respondents which represent 08.06% of the 
total while those with four wives is 01 respondent which represent 01.61% of the total. 

The number of children of the married respondents showed that those with 1-4 children are 19 
respondents which represent 30.64% of the total. Those with 5-9 children are 12 respondents which 
represent 19.35% of the total. Those with 10-14 children are 07 respondents which represent 11.29% of 
the total while those with 15-above children are 03 respondents which represent 04.83% of the total. 

The educational status of the respondents showed that those without formal education are 12 
respondents representing 19.35% of the total. Those with primary school education are 07 respondents 
representing 11.29% of the total. Those with secondary school education are 17 respondents representing 
27.41% of the total while those with tertiary level are 26 respondents representing 41.93% of the total. 
This is because of the urban nature of Katsina where some respondents have studied up to tertiary level. 
Therefore, they tend to know the issues of land use conflicts more than others. 

The occupational status of the respondents showed that 13 respondents are unemployed which 
represent 20.96% of the total. Those that are civil servants are 14 respondents which represent 22.58% of 
the total. Those that are traders are 16 respondents which represent 25.80% of the total. Those that are 
farmers are 09 respondents which represent 14.51% of the total while those that are craftsmen/artisans 
are 10 respondents which represent 16.12% of the total. The two occupations with the highest frequency 
and percentage are civil servants and trading which is typically in most urban areas where non-
agricultural activities dominate. 
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The residential areas where the residents are living showed that those in Sabuwar Unguwa are 15 
respondents which represent 24.19% of the total. Those in Tudun Matawalle are 08 respondents which 
represents 12.90% of the total. Those in Kofar Marusa are 10 respondents which represent 16.12% of the 
total. Those in residential area behind Dana Steel Rolling Company Katsina are 10 respondents which 
represent 16.12% of the total. Those in Gidan Dawa are 06 respondents which represent 09.67% of the 
total. Those in Gwangwan market are 03 respondents which represent 04.83% of the total. Those in 
central market parking lot are 05 respondents which represent 08.06% of the total and those in Kofar 
Kaura (near Alliance bread) are 05 respondents which represent 08.06% of the total. The residential area 
with the highest frequency and percentage is Sabuwar Unguwa because it is one of the largest residential 
areas and newly developing area in the urban center. The demographic characteristics of the respondents 
can be seen on table 1 below. 

Table 1 

Demographic Characteristic of Respondents 

S/N Variables Characteristic Frequency Percentage 
(%) 

1 Gender Male 45 72.58 
  Female 17 27.41 
2 Age range 20-29 17 27.41 
  30-39 26 41.93 
  40-49 25 25.80 
  50-59 02 03.22 
  60-above 01 01.83 
3 Marital status Single 18 29.03 
  Married 40 64.51 
  Divorced 01 01.61 
  Widowed 03 04.83 
4 No. of wives One 18 29.03 
  Two 07 11.29 
  Three 05 08.06 
  Four 01 01.61 
5 No. of children 1-4 19 30.64 
  5-9 12 19.29 
  10-14 07 11.29 
  15-above 03 04.83 
6 Educational status No formal education 12 19.35 

  Primary school 07 11.29 
  Secondary school 17 27.41 
  Tertiary level 26 41.93 
7 Occupational status Unemployed 13 20.96 

  Civil servant 14 22.58 
  Trading 16 25.80 
  Farming 09 14.51 
  Craftsmen/artisans 10 16.12 
8 Residential area SabuwarUnguwa 15 24.19 
  TudunMatawalle 08 12.90 
  KofarMarusa 10 16.12 
  Behind Steel Rolling 

Company 
10 16.12 

  GidanDawa 06 09.67 
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  Gwangwan Market 03 04.83 
  Central market 05 08.06 
  K/Kaura near Alliance 

bread 
05 08.06 

Source: Fieldwork (2018) 

Results and Discussions 

Land use types in Katsina urban area-Katsina, as a city is one of the oldest urban centers in Nigeria 
that was established by Kumayau, the grandson of Bayajidda in1100AD and with the coming of the 
colonial rule, Katsina was captured and annexed into Nigeria in 1905. For many years most of the city was 
built within the city wall to accommodate all types of land uses as the population was small then. With 
creation of twelve States, Katsina became part of Kaduna State in 1976 and declared the headquarters of 
Katsina province. By 1977 Kaduna State Government assigned a foreign company Max Lock Group from 
England to carry a survey and produce master plan to guide the spatial growth and expansion of major 
towns in the State. 

In 1987, Katsina State was created and Katsina city was made the State capital. A new agency was 
created to undertake the planning of the city and its surroundings. This agency was called Katsina Urban 
Planning Development Authority (KUPDA). KUPDA carried out sectorial master plan of some section of 
the urban centre to create new residential areas such as Kofar Marusa Low-cost. 

The sectorial master plan continues in the 1990s with the creation of Dutsin Safe low-cost housing, 
Polo ground, and a western road around parts of the city. Industrial layout was created at Kofar Kaura far 
from the city wall. Areas designed for educational institutions are created along Dutsin ma road after 
Kabakawa forest reserve. 

In the years 2002/2003, the office of the Surveyor General under took a survey of the urban area and 
produce a Road Map of Katsina city and environs. Further work on the master plan was carried through 
researches by academics in tertiary institutions of the State. The Government could only propose review 
of the master plans. In the years 2006, the governments de-gazette part the Kabakawa forest reserve and 
turn it into industrial free zone where industries were to be established. This therefore, further expands 
the industrial layout to areas of land ahead of Steel Rolling Company along Dutsinma road. In 2009 again, 
the Government de-gazette part of the Kabakawa forest reserve along Kano road and created a 
commercial free zone. But later the land was used to build PDP secretariat, Soli Centre, Civil Defense office 
and a new hotel has been established by name Samari African Hotel. 

By 2010 to 2015 new developments have taken place creating new residential areas. The industrial 
zone created in 2006 was turned into residential houses with the creation of Ahmadu Bello Sardauna of 
Sokoto housing estate and Hajiya Fatima Shema Housing Estates. Furthermore, the Modoji forest reserve 
was cleared and a new Government House was established by Governor Ibrahim Shehu Shema. New 
residential areas were also created by local people without due regards for proper land use and the 
government agency that was renamed Katsina State Urban and Regional Planning Board did not do much 
to regulate the land uses. The map of Katsina urban area that is updated can be seen on figure 1 on page 4. 

Areas of land use conflicts in Katsina urban area-There are several areas of land use conflicts in 
Katsina urban area. Those samples for the study are shown on the table below. 
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Table 2 

Areas of land use conflicts sampled for the study 

S/N Land use types Conflicting land use Areas conflict found 
1 Agricultural Residential Kofar Marusa 

Lambun Sarki 
2 Residential Industrial 

• Dana steel rolling 
company 

• Sauki bread 
• Sona table water 

factory 
 

• Behind 
Dana Steel Rolling 
Company 

• Sabuwa
r Unguwa 

• Gidan 
Dawa 

3 Residential Service land use 
(mechanic workshop) 

Kofar Kaura(near 
Alliance Bread) 

4 Educational  Industrial(Sona Table water 
factory) 

Gidan Dawa 

5 Residential Commercial(poultry) Tudun Matawalle 
6 Commercial Modern commercial 

(new Gwangwan shopping mall) 
Gwangwan market 

7 Aesthetic Commercial(former vegetable 
market) 

Central market 

8 Residential Communicational(telecommunica
tion mast) 

Sabuwar Unguwa 
 

Source: Fieldwork (2018) 

       From table two above, it can be seen that one of the major areas of land use conflicts is at Kofar Marusa 
Lambun sarki where areas of land that are farmlands (10 years ago) were sold as plots of lands and used 
to build houses. The farmers complained that conflicts arise between when domestic animals from the 
houses move into the farmlands and eat the crops planted. Also, there is stealing of farm product by 
children of the residents which causes conflicts. This area of conflict can be seen on figure 2 on page 11. 

At serial number 2 at residential areas of behind Dana Steel Rolling Company, houses are built close to 
the company. The people complained that conflicts arise as a result of thick smoke emitted from the 
factory that causes air pollution. Another area of conflict arises between residential and industrial uses at 
Sabuwar Unguwa. Here, a bakery by named Sauki Bread was built within residential houses. The residents 
complained that the conflict arises when the factory start production thereby releasing smoke that blows 
into their houses and also increase in heat released from the bakery oven. At Gidan Dawa, where residents 
complained that the conflict arises as a result of increasing sound from the engines of Sona Table water 
company. 

Another area of conflict indicated on the table on serial number 3 at Kofar Kaura near Alliance Bread. 
Here entrance to a residential house passes through mechanic workshop to reach the entrance of their 
houses. The residents complained that conflict arises when motor cars brought for repairs block passage 
into their homes. And also moving heavy and bulky goods into houses is becoming difficult. At Gidan Dawa 
on serial number 4 where teachers of Gobarau Academy complained that conflict arises when their 
students lack concentration during uploading factory’s goods and also movement of vehicles in and out of 
the factory where the children keep looking through widows. 

At Tudun Matawalle on serial number 5 where poultry farm by name Dan Jirgi Poultry is built within 
residential houses. The resident complained that conflict arises because of the offensive smell coming out 
from the poultry farm at all times of the day. At Gwangwan market on serial number 6 where a traditional 
local market was demolished to build modern commercial shopping malls. The people here complained 
that conflict arise due to the movement of vehicles around the market area which causes accidents. 

At central market on serial number 7 where former vegetable market stalls were demolished to create 
parking lot. Here, traders complained that the parking lot is used for dumping waste materials and open 
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defecations instead of the use it is meant for, that is parking of vehicles.At Sabuwar Unguwa on serial 
number 8 where a telecommunication mast owned by 9mobile Nigeria was built in the center of 
residential houses. The residents complained that conflict arise when the heavy machines or generators 
are operating at night when it produces loud noise which affect their relaxations at night. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. An area of land use conflict between agricultural and residential land use at Lambun Sarki Kofar 
Marusa Katsina Metropolis 

Factors responsible for land use conflicts-A number of factors were identifies to be   responsible for 
the land use conflicts in the urban area. These factors can be seen on table 3 below based on the response 
of the respondents. 

Table 3 

Responses on factors responsible for land use conflict in Katsina urban area   

S/N Factors  Frequency Percentage (%) 
1 Increasing population 20 32.25 
2 Scarcity of land 12 19.35 
3 Lack of proper regulations by 

Government agency 
11 17.74 

4 Urban expansion 10 16.12 
5 People’s choice on the use of land 05 08.06 
6 Poverty 03 04.83 
7 Disobedience to law 01 01.61 

Source: Fieldwork (2018) 

From table 3 above, it can be seen that the major factor responsible for land use conflict is due to the 
increasing population. Twenty (20) respondents representing 32.25% put forward this factor as 
responsible for the land use conflict. This argument is based on the fact that the population of the urban 
centre is increasing due to increasing birth rate and migration from rural areas of Katsina State into the 
urban centre; the state capital. 

The second factor is insufficient land for the various uses that are required by the urban dwellers.  
Twelve (12) respondents representing 19.35% have put forward this factor base on their observations 
that land is not sufficient in the urban area. In a situation of insufficient land for the different uses, there 
will be mixture of land uses which leads to conflicts. 

Lack of proper regulation by government agency is put forward as a factor responsible for land use 
conflicts. Eleven (11) respondents representing 17.74% have put forward this factor. The government 
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agency is KURPB which is the agency responsible of ensuring urban planning has not been able to ensure 
proper land use regulations in the urban area. This is because the agency lacks proper enforcement 
powers and there are inadequate staffing to cover all the areas of their jurisdiction. 

Urban expansion is a factor responsible for the land use conflict in the urban area. Ten (10) 
respondents representing 16.12% have put forward this factor as responsible for the conflicts. They 
observe as the urban area is expanding, areas that are meant for agriculture are sold as plots of land for 
residential purposes. Areas that are liable to flood and Fadama lands (flooded lands) are used for building 
houses example is at Tudun Katsira where flooded lands have been converted to residential uses 

People’s choice the use of land is a factor responsible for land use conflict in the urban area. Five (5) 
respondents representing 08.06% stated that this factor is responsible for the conflicts. They observed 
that people uses their personal interest to manipulate land base on the need they have on land. Example is 
at Sabuwar Unguwa where a house owner very close to the bakery complained to the bakery (Sauki 
Bread) owner on excess smoke coming into his house but the bakery owner said if he cannot stay he 
should sell the house to him. 

Poverty is also a factor responsible for land use conflicts in the urban area. Three (3) respondents 
representing 04.83% put forward this factor responsible for the conflicts. They observed that as land get 
more costly; people can no longer afford to buy land in the appropriate location to build their houses and 
as such, built in areas that are not appropriate for building purposes. 

Disobedient to law is another factor responsible for land use conflicts in the urban area. One (1) 
respondent representing 01.61% stated that this factor is responsible for the conflict. People disregard 
town planning regulations and build houses in locations that are not proper for building houses. 

Negative impacts of conflicting land uses- There are many negative impacts that are associated with 
conflicting land uses in the urban area. These negative impacts are shown on table 4 below based on the 
response of the respondents. 

 

Table 4 

Responses on the negative impacts of conflicting land.  

S/N Negative Impacts Frequency Percentage (%) 
1 Air pollution 17 27.41 
2 Noise pollution 08 12.90 
3 No proper relaxation 09 14.51 
4 Economic loss 07 11.29 
5 Occurrence of accidents 06 09.67 
6 Traffic congestion 04 06.45 
7 Destruction of businesses 04 06.45 
8 Increasing temperature and heat 03 04.83 
9 Distraction/lack of concentration 04 06.45 

Source: Fieldwork (2018) 

From table 4 above it can be seen that air pollution is one of the major impacts based on the response 
of 17 respondents which represent 27.41% of the total. This pollution is mainly found at residential areas 
behind Dana Steel Rolling Company and at Sabuwar Unguwa due to the presence of Sauki Bread within 
residential areas. 

Noise pollution is the second major impact based on the response of 08 respondents which represent 
12.90% of the total. This pollution is mainly found at Sabuwar Unguwa due to engines of 
telecommunication mast and at Gidan Dawa due to engines of Sona Table Water factory. 

Lack of proper relaxation is the third major impact based on the response of 09 respondents which 
represent 14.51% of the total. This is found in areas like Sabuwar Unguwa, Tudun Matawalle due to the 
sounds, mentioned above. 



 

976 
 

Economics loss is another impact based on the response of 07 respondents which represent 11.29% of 
the total. This is due to lack of storage place to store goods and destruction of farm produce by domestic 
animals as complained by farmers at Kofar Marusa.LambunSarki 

Occurrence of accidents is an impact of conflicting land use based on the response of 06 respondents 
which represent 09.67% of the total. This is due to the movement to settle and sale goods along the road. 
Example is at Gwangwan market. 

Traffic congestion is another impact based on the response of 04 respondents which represent 06.45% 
of the total. This is because people move to sell their product by the road side. Example is at Central 
Market parking lot. 

Destruction of businesses is an impact based on the response of 04 respondents representing 06.45% 
of the total. This is due to the demolishing of trader shops and stall. Examples are at Gwangwan market 
and parking lot of the Central market. 

Increasing temperature and heat is an impact of conflicting land use based on the response of 03 
respondents representing 04.83% of the total. This is mainly found at residential area of Sabuwar Unguwa 
due to the presence of Sauki Bread within the residential area. Distraction or lack of concentration is 
another negative impact of conflicting land use based on the response of 04 respondents representing 
06.45% of the total. Example is at Gobarau Academy at Gidan dawa where students lack concentration 
during the movement of vehicles in and out of Sona Table Water Factory or while uploading the factory’s 
goods. 

Suggestions 

The following measures are suggested in order to reduce the occurrence of land use conflicts in 
Katsina urban area. 

i. The State Government should intervene on the conflict situation in such a way that both 
parties involve do not feel cheated. For example, the Government should relocate farmers from 
Kofar Marusa Lambun Sarki to area where they can practice farming without disturbance. 

ii. The State Government should put pressure on companies such as Dana Steel Rolling 
Company to reduce the emissions of the smoke coming out from the factory. Furthermore, people 
should not be allowed to build houses close to the company premises to reduce the effects of air 
pollution. 
iii. KURPB should intervene to make bakeries that are located within residential areas to 

relocate to a new light industrial area. This is important so as to reduce the negative impacts such 
as air pollution, noise pollution and increasing temperature that increase heat on the people 
around such areas. 
iv. The KURPB should ensure that there is proper planning of the urban centre by carrying 

out their duties effectively and efficiently. There is the need to further design and enforce 
regulations to guide the rate of urban expansion with a view to reducing land use conflicts. 

v. There should be increasing awareness through radio and television programmes to 
enlighten the people about the benefits of proper land use. People should be enlightened about 
the different land uses and that not every land area around the urban centre is suitable for 
building houses. 

Conclusion 

Urban land use conflicts are more prevalent in developing countries than in developed countries. It is 
also more prevalent in urban areas as a result of the high population and many economic activities that 
are competing for the use of the land. In Katsina urban area, there are so many areas where the land use 
conflicts are occurring and this research selected some of them for effective study. This research study 
further suggested that Katsina State Government, traditional rulers, ward heads and influential people 
should intervene towards resolving the conflicts for harmonious co-existence among the people. 
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Özet 

Günümüz dünyasında etkisi her geçen gün daha fazla artan kentleşme ve küreselleşme olguları insanların 
kültürel değer ve birikimlerinde çoğu negatif yönde çok önemli değişim ve yok oluşlara sebep olmaktadır. Bu 
süreç bilgi toplumuna geçiş ile birlikte kültürel mirasın korunması gerektiği bilincini doğurmuştur. Önceleri 
sadece tarihî yapıları korumak gibi algılanan kültürel miras kavramı gün geçtikçe koruma sınırlarını 
genişletmiş ve “endüstriyel miras” gibi alanların da bu kapsama girmesine imkân sağlamıştır. 

Üretim süreçleri, inşaat tarzı, ticarî ilişkiler, üretim için kullanılan alet ve makineler, iletişim ve ulaşım 
araçları, işgücünün çalışma alışkanlıkları gibi birçok konuda bilgi veren endüstriyel miras unsurları aynı 
zamanda insanlarla birlikte yaşamış ve dönemlere tanıklık etmiş birimler olarak kendi dönemlerine ait 
toplumsal şartlar hakkında da kanıt oluşturmaktadırlar. Aktif olduğu dönemlerde insanların refahına 
katkıda bulunan ve hafızalarda silinmez izler bırakmış tesislerin zamanla ömürlerini tüketerek kullanım dışı 
kalmaları çok arzu edilmese de kaçınılmaz bir sondur. Bu tür tesislerin sökülüp yok edilmek yerine 
günümüzde müze, restoran, otel, alışveriş ya da kongre merkezi gibi kullanımlara açılması endüstriyel miras 
kavramının gelişmesi ile mümkün hale gelmiştir. 

Diğer yandan, endüstriyel miras yapıları ve eklentilerinin turistik alan olarak organize edilmeleri, başta 
bilim insanları ve teknoloji tarihi meraklıları olmak üzere, bizzat bu tesislerde çalışanların kendileri ve 
yakınları olmak üzere bu miras unsurlarını görmek isteyen birçok ziyaretçiyi kendine çekmekte, bu yönü il 
endüstriyel miras önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi’nin önde gelen illerinden biri olan Samsun’da; Samsun Tekel Sigara Fabrikası, Bafra 
Tütün Müzesi, Tekkeköy Tren İstasyonu, Samsun Cerrahi Aletler Müzesi ve Havza Sekizgöz Un Fabrikası 
endüstriyel miras niteliği taşıyan en önemli yapılardır. Bafra Tütün Müzesi’nde tütünün ekiminden sigara 
haline gelinceye kadar geçen tüm süreci içeren alet ve makineler sergilenmektedir. Samsun Tekel Sigara 
Fabrikası’nın sadece binaları korunmuş durumda olup halen alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. 
Samsun-Çarşamba demiryolu hattı üzerinde yer alan Tekkeköy Tren İstasyon binası restore edilmiş ve kent 
müzesi olarak kullanılmaktadır. Vaktiyle lokomotif bakım-onarım atölyesi olarak kullanılan Devlet 
Demiryollarına ait tarihi bina bugünlerde restore edilerek Samsun Cerrahî Aletler Müzesi’ne 
dönüştürülmektedir. Son olarak örneklendirebileceğimiz Havza Sekizgöz Un Fabrikası ise restorasyon 
çalışmalarının plânlama aşamasında olduğu bir yapıdır.    

Bu çalışmada endüstriyel miras değeri taşıyan ve yukarıda adı geçen önemli yapılar üzerinde 
durulmuştur. Bu tesislerin korunma ve kullanım şekilleri açıklanmaya çalışılmış, söz konusu yapıların 
endüstriyel miras turizmi açısından taşıdığı değer araştırılmış, mevcut potansiyelin harekete geçirilmesini 
sağlayacak önerilerde bulunulmuştur. Sadece Samsun’un değil, Reji İdaresi ve Samsun Sigara Fabrikası 
örneğinden hareketle, ülkemizin sanayi geçmişine ayna tutan bu endüstri mirasının sadece binalar olarak 
korunmaları değil; imalatın tarihçesi, üretim aşamaları, işçilerin çalışma şartları ve yaşam koşulları gibi 
sosyo-ekonomik unsurları da gelecek nesillere aktarma adına büyük önem taşımaktadır. Böyle bir koruma 
yaklaşımı hem mirasın gelecek kuşaklara aktarımını sağlayacak hem de bu alanları Samsun için önemli 
turizm destinasyonları haline getirecektir.  

Anahtar Kelimeler: Samsun, Endüstriyel Miras, Turizm  

SAMSUN'S INDUSTRIAL HERITAGE TOURISM POTENTIAL 

Abstract 

In today's world, the effects of urbanization and globalization, whose effects are increasing day by day, 
lead to significant negative changes and extinctions in the cultural values and accumulations of people. This 
process led to the awareness that cultural heritage should be protected with the transition to information 
society. The concept of cultural heritage, which was previously perceived as protecting only historical 
buildings, has gradually expanded its protection boundaries and allowed areas such as industrial heritage da 
to be included in this scope. 



 

979 
 

Industrial heritage elements that provide information about production processes, construction style, 
commercial relations, tools and machines used for production, communication and transportation tools, 
work habits of the labor force, as well as the units that lived and witnessed the periods, also about the social 
conditions of their periods. They constitute evidence. It is an inevitable end to the facilities that contribute to 
the welfare of people during their active periods and have left indelible traces in their memories, but are not 
desirable to use out of their lives. Instead of dismantling and destroying such facilities, it has become possible 
with the development of the concept of industrial heritage, to be opened to use such as museums, restaurants, 
hotels, shopping centres or congress centres. 

On the other hand, the organization of industrial heritage structures and add-ons as a touristic area 
attracts many visitors, especially scientists and technology enthusiasts, those who work in these facilities 
themselves and their relatives, who want to see these heritage elements tourism potential. 

Bafra Tobacco Museum, Samsun Monopoly Cigarette Factory, Tekkeköy Train Station, Samsun Surgical 
Instruments Museum and Basin Sekizgöz Flour Factory are the most important buildings that have the 
characteristics of industrial heritage in Samsun, which is the largest and most developed city of the Black Sea 
Region. The Bafra Tobacco Museum exhibits tools and machinery that cover the entire process from planting 
tobacco to cigarettes. Only buildings of Samsun Tekel Cigarette Factory are preserved and are still used as a 
shopping center. Tekkeköy Railway Station building on the Samsun-Çarşamba railway line has been restored 
and used as a city museum. The historical building of the State Railways, which was once used as a 
locomotive maintenance and repair workshop, is now being restored and converted into the Samsun Surgical 
Instruments Museum. Finally, Havza Sekizgöz flour factory, which we can exemplify, is a structure in which 
the restoration works are in the planning stage. 

In this study, the important buildings mentioned above which have industrial heritage value are 
mentioned. The protection and usage methods of these facilities were tried to be explained, the value of these 
buildings in terms of industrial heritage tourism was investigated and suggestions were made to activate the 
existing potential. 

Not only from Samsun, but from the example of the Reji Administration and Samsun Cigarette Factory, 
this industrial heritage, which mirrors the industrial past of our country, is not only preserved as buildings; It 
is also of great importance to transfer socio-economic factors such as the history of manufacturing, 
production stages, working conditions of workers and living conditions to future generations. Such a 
conservation approach will not only ensure the transfer of heritage to future generations, but will also make 
these areas an important tourism destination for Samsun. 

Keywords: Samsun, Industrial Heritage, Tourism.   

Giriş 

18.yüzyılda İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi, insanlık tarihinin toplumsal ve ekonomik 
dönüşümünde etkin rol oynamıştır. Endüstri Devrimi ile üretim sürecindeki insan gücünün yerini 
makinalar almış, üretim biçimi değişmiştir. Bu temel gelişme sosyal, ekonomik ve fiziksel çevreyi 
değiştirmiş; bir taraftan tetiklediği iç göçe bağlı olarak kentleşmenin doğuşunu sağlarken, diğer yandan 
mekânsal ve strüktürel anlamda sunduğu yenilikler ile farklı tiplerde endüstri yapılarının üretilmesine de 
olanak sağlamıştır (Barboros ve Örmecioğlu, 2018). 20.Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren başlayan 
çevrecilik hareketi eski sanayi tesislerinin yerini çevreyi daha az kirleten tesislere bırakmaya başlaması ile 
sonuçlanmıştır. Sanayideki bu yenileşme hareketi birçok üretim tesisi ve fabrikanın kapatılmasına, 
beraberinde de işsizlik, büyük kentsel bölgelerin gerilemesi ya da demografik değişiklikler gibi olumsuz 
sonuçlara neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde birçok sanayi kompleksleri ve bölgeleri 
terk edilmiş ve tesislerin çoğu sıklıkla çürümeye bırakılmıştır (Curcic, N., Garaca, V., Vukosav, S. and 
Bradic, M.  2015).  

Endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği ancak günümüzde işlevini yitirmiş ve terk edilmiş bu yapılar, 
belirli bir dönemin tanığı olması nedeniyle değerlidir. Kullanım özelliğini yitiren ve rant tehdidi altında 
hızla yok olmakta olan yapıların taşıdığı tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değerin 
farkındalığının artması sonucunda “endüstri mirası” kavramı geliştirilmiştir (Barboros ve Örmecioğlu, 
2018). Endüstriyel miras, sanayi geçmişi hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda içinde bulunduğu 
toplumun günlük faaliyetleri hakkında da bilgiler barındırır. Tesislerin büyüklüğü ve binaların boyutu, 
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inşaat tarzı, tesislerin faaliyetleri ve ticari ilişkileri, alet ve makineler, iletişim ve ulaşım hizmetleri, 
işgücünün mesleki profili, çalışma alışkanlıkları ve gelenekleri, üretim ve işletme hakkında tarihsel bilgiler 
verdiği gibi o döneme ait toplumsal şartlar hakkında da bilgi verir (Yıldız, 2019). Etnografik nesneler olan 
bu birimler insanlarla birlikte yaşamış ve üzerinde çalışan bir halkın kültür ve geleneklerine tanık 
olmuşlardır (Ćurčić, et all. 2015). Zaten endüstriyel mirasa konu olan yapıların değeri onun inşa şekli ya 
da sanatsal değerinden çok bir endüstriyel sürece ve toplumsal yaşayışa ve toplumu değiştiren süreçlere 
tanıklığıdır (Edward and I Coit, 1996).  Bu manada kullanım dışı kalan eski sanayi tesis ve kuruluş 
yerlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bunlardan turizm anlamında nasıl yararlanılabileceği gibi 
hususlar tartışılmaya başlanmış ve Avrupa, ABD ve Japonya’da olduğu gibi ağır sanayi tesislerini büyük 
kentlerin dışına çıkaran kentlerde yeni bir mekânsal yapılanma dönemine girilmiştir (Kaya, 2015:177). 
Sanayi kentleri olmaları gereğince endüstrinin kent merkezinde yer aldığı bu şehirlerde, boşalan endüstri 
tesisleri, liman ve tersaneler ortaya çıkan yeni kentsel mekân ihtiyaçları için yeniden kullanım 
gereksinimiyle dönüştürülmeye başlanmışlardır (Kazas, 2008:14) (Foto 1-2-3).  

 

   

Foto 1-2-3. Almanya’nın Ruhr Havzası’nda endüstriyel miras unsurlarının dağılımı ve bunların ziyareti ile 
ilgili rotaları içeren turizm broşüründen örnekler 

 

Endüstriyel miras; tarihi, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip endüstriyel kültür 
kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar binalar ve makineler, atölyeler, imalathane ve fabrikalar, maden 
ocakları, işleme ve arıtma kompleksleri, depo ve kilerler, enerji üretim, nakil ve kullanım alanları, taşıma 
ve tüm altyapıları, değişik tarzda inşa edilmiş konutlar, ibadet etme veya öğretim gibi endüstriyle bağıntılı 
sosyal eylemler için kullanılan yerler olarak tanımlanabilir (TMMOB, 2006; Elhan, 2009:12; Yıldız, 2019).  
Endüstriyel miras olarak yapılar tek başlarına ele alındıklarında ait olduğu çağın sosyal ve kültürel 
boyutunu tam olarak yansıtamayabilirler. Bu nedenle yapılara ilave olarak arazi, peyzaj ve arkeolojik 
alanlar gibi öğeler bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalıdır (Kariptaşa vd., 2015:513). 

 Endüstriyel yapılar yeniden işlevlendirilerek hem terk edildiği köhneleşmiş durumdan 
kurtulmakta hem de kendi kendinin bakımını sağlayabilecek ekonomik sürekliliği de sağlayabilmektedir. 
Böylece çevrelerinin de gelişmesini sağlayarak bölgede yaşayan halkın da, endüstriyel miras turizmi adı 
altında ekonomik olarak kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Endüstriyel miras turizmi sayesinde 
gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden kullanım sayesinde hantal ve çirkin görülen endüstriyel tesisler 
yenilikçi bir kalkınma için temel ve endüstriyel mirasa ilişkin başarılı bir turizm ürünü meydana getirmiş 
olacaktır.  Mevcut yapının korunarak binanın yeniden işlevlendirilmesiyle hem ekolojik anlamda doğal 
çevreye en az zarar verilecek hem de ekonomik olarak yapı ve çevresini çekim merkezine dönüştürecektir 
(Büyükarslan ve Güney, 2013). 

Türkiye’de endüstriyel miras turizmi 

Ülkemizde, teknoloji tarihine ait belge ve verilerin bir araya getirilerek yazılması çok eski bir geçmişe 
sahip değildir. Bu sebeple endüstri arkeolojisi kavramının bilimsel bir alan olarak kuramsallaştırılması, 
araştırma ve koruma yöntemlerinin belirlenerek birçok örnekte uygulanmış olması bu uygulamaların 
ülkemizde bilimsel olarak yapılıp başarılı sonuçlar elde edilmesi adına önemli bir fırsattır. Endüstri 
arkeolojisi kavramının ülkemizde gelişmemiş olması sadece sanatsal ve mimari değer taşıyan yapıların 
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korunmasına sebep olmaktadır. Bu durum endüstri arkeolojisi adına değerli olan sit alanı ya da 
ekipmanlarının önemsenmemesine ve böylece geri dönüşsüz olarak yok edilmesine neden olmaktadır. Bu 
yüzden ülkemizde korumanın ilk aşaması olarak ciddi bir envanter çalışması yapılarak bu alanlar 
belgelenmeli ve bu bilgilerin kaybolması engellenmelidir. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler ülkemizin 
ekonomisini ve gelişmesini etkileyen sanayileşme hareketinin aşamalarının belgeleridir (Tolga, 2006:17).  

Bu anlamda İstanbul’da Hasköy Lengerhane ve Şirket-i Hayriye Tersanesi’nin Rahmi Koç Müzesi’ne 
(Foto 4-5), Cibali Tütün Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesi’ne, Silahtarağa elektrik santralinin 
Santralistanbul adı altında bir kültür merkezine (Foto 6-7), İzmit’teki SEKA’nın kağıt müzesine (Foto 8-9), 
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde kalan eski Kurt Tuğla – Kiremit Fabrikası’nın Espark 
AVM’ye (Foto 10), Samsun Tütün Fabrikası’nın Bulvar Yaşam Merkezi’ne, İzmir Halkapınar Un 
Fabrikası’nın bir iş eğitimi merkezine, Darphane-i Amire’nin İstanbul Müzesi’ne, Tophane-i Amire’nin 
Mimar Sinan Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne, Bakırköy Baruthane-i Amire’nin Yunus Emre Kültür 
Merkezi’ne, Bakırköy İspirtohanesi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi İspirtohane Konservatuvarı ve Kültür 
Merkezi’ne, Aksaray'daki Azmi Milli Un Fabrikasının Bilim ve Sanayi Müzesine dönüştürülmesi ve İstanbul 
Tuz Ambarı endüstriyel miras konusunda başarılı çalışmalara örnek oluşturmaktadır (Kaya ve Yılmaz, 
2018).  

 

  

Foto 4-5. 1994 yılında ziyarete açılan Rahmi M. Koç Müzesi, Haliç’in kuzey yakasında yaklaşık 27 
bin metrekarelik alana yayılan müze, üç ana bölümden oluşmaktadır.  Müze için 1991 yılında geçmişi, 
Sultan III.Ahmet devrine uzanan tarihî Lengerhane binasının satın alınmasıyla başlamıştır. Bu binada 
yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Aralık 1994’de müze ziyarete açılmıştır. Kısa süre 
sonra sergileme alanlarının yeterli gelmemesiyle Lengerhane’nin hemen karşısındaki, harap durumda 
olan Hasköy Tersanesi satın alınmış ve bu kısmın restorasyonu 2001 yılında tamamlanmıştır. 

 

  

Foto 6-7. Santralistanbul’a dönüştürülen Silahtarağa Elektrik Santralı, Osmanlı Devleti’nin kent 
ölçekli ilk elektrik üretim tesisidir. Santralistanbul, bünyesinde gerçekleştirdiği sanatsal ve kültürel 
etkinlikler çerçevesinde kentsel canlanmaya katkıda bulunmayı hedefleyen kapsamlı, çok boyutlu ve 
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disiplinler arası nitelikte uluslararası bir platform olması için planlanarak 8 Eylül 2007’de açılmıştır. 

 

  

Foto 8-9. SEKA Kâğıt Müzesi, Türkiye’de kâğıt üretimi dendiğinde akla gelen en önemli kurum olan 
SEKA’da ziyaretçilere, her yönüyle kâğıdı, kâğıdın tarihini ve üretim süreçlerini keşfedecek bir 
düzenleme yapılmış ve farklı yaş gruplarına uygun çağdaş bir sergileme yaklaşımı kullanılmıştır. 

 

 

 

Foto 10. Eskişehir’de eski Kurt Tuğla – Kiremit 
Fabrikası’ndan kalan baca. Fabrika yıkılıp yerini Espark 
AVM’ye bırakınca fabrikadan kalan bu baca tek tek 
numaralandırılarak sökülmüş ve yeniden aslına uygun 
olarak inşa edilmiştir. Tek başına bu baca bile şehir içinde 
bu semtte yaşayanlar ya da burayı ziyaret edenler 
açısından geçmişle bağ kurmada önemli bir fonksiyon icra 
etmektedir. 

Samsun’un Endüstriyel Miras Turizmi Potansiyeli 

Tekkeköy Kent Müzesi (Tren İstasyonu) 

Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan tarihi tren istasyon ve lojman binası Samsun-
Çarşamba arasında 1926 yılında yapılan demir yolu hattı güzergâhında yer almaktadır. İnşa tarihi 
hakkında bilgi veren herhangi bir belge bulunmamakla birlikte demir yolu ile aynı tarihlerde yapılmış 
olduğu düşünülmektedir.  

Özellikle tütün taşımacılığında kullanılan demiryolu hattında yer alan istasyon, arşivlerdeki fotoğraf ve 
çizimlerden anlaşıldığına göre ilk planda iki katlı iken sonra tek kata indirilmiştir. Uzun yıllar atıl durumda 
bakımsız kalan Tekkeköy tarihi tren garı restore edilerek kent müzesi olarak turizme kazandırılmıştır 
(Foto 11-12). Tekkeköy Kent Müzesi içerisinde yer alan her bir oda da Karadeniz, Mübadil, Roman ve 
Kafkas kültürüne ait, yöre halkından toplanan manevi ve tarihi değeri bulunan eşyalar sergilenmektedir. 
Ziyaretçilerin oturup semaver çayı içebileceği ve yiyecekler bulabileceği bir kafe bölümü yer almaktadır. 
150 yıllık çınar ağaçlarıyla çevrili olan 10.000 m²’lik bu alanda çocuk parkı, saat kulesi ve sokak 
hayvanlarının beslenmesi için bir bölüm oluşturulmuş çevre düzenlemesi de yapılarak Nostalji Park 
olarak adlandırılmıştır.  
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Foto 11-12. Tekkeköy Tren İstasyonunun eski hali (solda) ve restorasyondan sonra kent müzesine 
dönüştürülmüş halinden görünüm (Foto 10 Çetin Koşar, Foto 11 Manolya Midilli). 

      Bafra Tütün Müzesi 

1970'li yılların sonuna kadar Türkiye'de tiryakilerin en çok tercih ettiği filtresiz sigaralardan biri olan 
Bafra’ya ismini veren Bafra ilçesi için tütün tarımı oldukça önemli bir yere sahiptir. Tütüne gelen kotalar 
sonucu üretim azalmış ve sigara üretimi durmuş olsa da bu kültürel varlığı gelecek kuşaklara taşımak 
adına bir Tütün Müzesi oluşturulmuştur. 2016 yılında inşaat çalışmaları tamamlanan müze 2018 yılında 
ziyaretçi kabulüne başlamıştır. Bafra'nın en önemli tarım ve kültür öğelerinden olan tütünün önemine 
atfen yapılan ve 2016 yılında açılan bu müzede tütün tarımı ve sigara üretiminde kullanılan alet ve 
makinalar sergilenmektedir (Foto 13-14-15). Ayrıca müze bahçesinde tütünün yetişmesindeki 
tohumdan/kurutulmasına bütün aşamalar uygulamalı olarak gösterilmektedir. Müzede, ziyaretçilerin 
dinlenmesi için bir kafeterya ve hediyelik eşya satım bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde Samsun ve Bafra 
temalı hediyelik eşyalar pazarlanmaktadır. 

 

 

 

 

Foto 13-14-15. Müze içinde tütün üretiminin ve sigaraya dönüşümünün tüm aşamalarını anlatan 
fotoğraflar, bal mumu heykeller ve üretimde kullanılan alet ve makinalar sergilenmektedir. 

 

Samsun Cerrahî Aletler Müzesi 

Samsun, Türkiye’nin önde gelen medikal cerrahi alet üretim merkezlerinden biridir. Samsun’un 
İlkadım ilçesinde yer alan Lokomotif Tamir Atölyesi binasının Medikal Cerrahi Aletler Müzesi ne 
dönüştürülmesi projesi 2016 yılında başlamıştır. Kullanım alanı 1415 metrekare olan müze 
tamamlandığında Samsun’un geçmişten bugüne cerrahi alet üretimindeki geçtiği aşamaları ve cerrahi el 
aletleri üretiminde kullanılan araç ve gereçleri tanıtan ve sergileyen bir merkez olacak, müzede yaklaşık 
10 binden fazla cerrahi el aleti sergilenecektir (Foto 16). 
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Foto 16. Müze olarak kullanılacak lokomotif tamir atölyesinin restorasyon sonrası görünümü. 

      Samsun Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi 

Samsun’da şehrin merkezi olarak kabul edilen Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık olarak 23.000 
metrekare alan üzerinde kurulan bulunan Sigara Fabrikası, 110 yıl boyunca faal durumda kalmıştır. 
Fabrika yerleşkesi içinde ana üretim binası yanında, yönetim, depo ve bakım tesisleri de yer almaktadır. 
Ortalama 1.000 kişiye yakın çalışanla hizmet veren tesis, 1997 yılında kapatılmış, 2006 yılında da 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanına dönüştürülmüştür.  Yenileme sonucunda 2012 yılında 
hizmete açılan yaşam merkezi  17.400 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur (Foto 17-18-19-20-21-
22-23). 16.000 metrekarelik kiralanabilir alana sahip olan Bulvar Samsun’un, 11.600 metrekaresi 
mağazalara, 2.400 metrekaresi restoran ve kafelere, 2.000 metrekaresi ise ofis alanlarına ayrılmıştır. 
Bulvar Samsun içinde kültür, sanat ve eğlence etkinliklerinin gerçekleştirileceği geniş bir meydan 
bulunmaktadır. Meydanın ortasında yıllarca bu fabrikada çalışarak ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan emekçilere şükran duygularını ifade etmek için bir heykel yer almaktadır.  
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Foto 17-18-19-20-21-22-23. Bulvar Samsun’un restorasyondan önceki ve restorasyondan sonraki 
görünümü (Foto 16-17-18-19 İpek vd.; 20-21-22  http://www.bulvarsamsun. com.tr/galeri’den). 

      Havza Sekizgöz Un Fabrikası 

Osmanlı Devleti döneminden kalan ve yakın çevrenin en büyük un fabrikası olan yapı, Havza ilçesinde 
Çeltek Boğazı adı verilen yerde yer almaktadır (Foto 24-25). Un fabrikası yerleşkesinin bulunduğu alan 
üzerindeki tüm tesislerle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. Bu tesis 
endüstriyel miras olması yanında bir özelliğe daha sahiptir.  Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün Havza’da 
bulunduğu günlerde Milli Mücadelenin örgütlenmesi amacıyla yapılan görüşme ve toplantılara ev sahipliği 
yapmıştır. Yapılacak restorasyon çalışmalarında bu yapının hem endüstriyel miras açısından hem de 
tarihsel rolü açısından değerlendirilmesi ve ikisini de en iyi sergileyecek şekilde bir çalışmanın yapılması 
projenin başarıya ulaşması için oldukça önemlidir. 
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Foto 24-25. Hidrolik enerji ile üretim yapan tesis kendi döneminde yakın çevrenin en önemli endüstri 
yapılarından biri olarak yakın yıllara kadar üretime devam etmiştir.  

Sonuç 

Endüstriyel miras niteliğine sahip olan yapıların en önemli özellikleri, tanıklık ettiği döneme ait üretim 
teknik ve süreçlerinin özelliklerini sunan, döneminin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıtan, 
bulunduğu bölgenin tarihinde ve gelişiminde önemli bir yer tutan yapılar olmasıdır.  

Endüstri mirası, yapı ve donanımlarını koruyarak gelecek nesillere kalıcı olarak aktarabilmek, hatta 
kullanılır hale getirerek üretimin tüm aşamalarını içine alan, üretimin tarihçesi ve evrimini, işçilerin 
çalışma şartlarını aktarabilecek bir müze haline getirmek önemli bir husustur. Çünkü bu tesisler ülkenin 
sanayi geçmişine ayna tutmasının yanı sıra toplumsal bellek, yaşam tarzı ve yerel kültürü tanımlayan 
öğeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Samsun özelinde bu duruma bakıldığında;  

• Tekkeköy Tren İstasyonu binası aslına uygun restore edilmiş fakat kent müzesi olarak düzenlenmiş 
ve etnografya müzesi gibi kullanılmaktadır.  

• Bafra Tütün Müzesi, içerik olarak endüstriyel miras tanımına uygundur, fakat kurulu olduğu bina eski 
kaymakamlık binasıdır.  

• Samsun Bulvar Yaşam Merkezi (Bulvar AVM) bina olarak aslına uygun restore edilmiş fakat içinde 
Tütün Fabrikasına, çalışanlarına ve aktif olduğu dönemlere ait izlere rastlanılmamaktadır. 

• Samsun Cerrahi Aletler Müzesi lokomotif tamir atölyesi binasına kurulmuştur. Cerrahi aletler ile 
lokomotif tamiri arasında bir ilgi yoktur.  

Yapılan çalışmalar çok önemli olsa da, binaların restorasyonu ve korunmasına gösterilen titizlik 
binaların geçmişte asıl kullanım şekillerine uygun değildir. Söz konusu tesisler aslına uygun restore 
edildikleri kadar bir zamanlar hangi faaliyetler için kullanılmışlarsa o şekilde restore edilmeleri daha 
isabetli olurdu. Böylece bu tesislerin, sanayi tarihine ilgi duyanlar, bu tesislerde çalışanların yakınları, 
bilim adamları vd. tarafından daha fazla ilgi göreceği kuşkusuzdur. Bütün bunlar göz önüne alınarak henüz 
çalışmaların başlamadığı Havza Un Fabrikası örnek bir koruma yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Aslına uygun 
bir koruma yaklaşımı ile tesis hem bir miras unsuru hem de bir turizm destinasyonu haline gelecektir.   
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DOĞU KAYININDA (Fagus orientalis Lipsky.) KÜTÜK SÜRGÜNÜ VE TOHUM KÖKENLİ BİREYLERDE 

BÜYÜMENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL, Bartın Üniversitesi, halilbarisozel@gmail.com, 

Doç. Dr. Tuğrul VAROL, Bartın Üniversitesi, tugrulvarol@gmail.com 

Özet 

Ülkemizde önemli bir kullanım alanına sahip olan doğu kayını, gençlikte yavaş büyümesi ve açık alan 
koşullarına karşı hassas olması nedeniyle gençleştirilmesinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Doğu kayını 
genel olarak alana tohumdan, kök ve kütük sürgünlerinden gelmektedir. Ancak bu bireylerin hangilerinin 
yeni meşcere tesisinde değerlendirilmesi konusunda farklı düşünceler söz konusudur. Bu nedenle farklı 
orijinlerden alana gelen kayın bireylerinin büyüme ve sağlık durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 
araştırmada da, Bafra-İnözü yöresinde 275m yükseltide, kuzeybatı bakıda ve orta yamaç koşullarında 
bulunan kayın doğal gençleştirme alanına aynı zaman diliminde gelen kütük sürgünü ve tohum kökenli kayın 
bireylerinin 10. yıl sonundaki büyüme durumları incelenmiştir. Alınan deneme alanlarında her bir bireyin 
altındaki toprak açılmış ve kökeni tespit edilmiştir. Yapılan ölçüm ve tespitlere göre tohum kökenli bireylerde 
10. Yıl sonunda ortalama boy 2,56m ve göğüs yüksekliği çapı 18,7cm olarak belirlenmiş, sağlık durumu ise 
orta düzeyde sağlıklı olarak tespit edilmiştir. Kütük sürgünü kökenli kayın bireylerinde ise ortalama boy 
3,78m ve ortalama çap 24,3cm olarak tespit edilirken, bireylerin sağlık durumu düşük düzeyde sağlıklı 
kategorisinde yer almıştır. İki farklı kökene sahip bireylere ait büyüme parametrelerine uygulanan varyans 
analizi sonucunda P<0.05 güven düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır. Bu kapsamda uygulanan Duncan 
testi sonucuna göre büyüme parametreleri yönünde kütük sürgünü kökenli bireyler birinci grupta yer 
alırken, sağlık durumu yönünden tohum kökenli bireyler birinci grupta yer almıştır. Bu kapsamda geçmişten 
günümüze kadar yapılan amenajman planlarının büyük bir çoğunluğunda sürgün kökenli ormanlar iyi vasıflı 
ormanlar olarak nitelendirilmeden baltalık işletmesine konu edilirken, bu araştırma ile kök ya da kütük 
sürgünü kökenli kayın ormanlarının da doğru bir fenotipik seleksiyon ile tohum kökenli bir koru ormanı 
kadar iyi büyüme gösterebilen kalıcı bir orman formuna dönüşebileceği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
sağlık açısından özellikle kütük sürgünü kökenli bireylerde kütüğün zamanla çürümesine bağlı olarak 
bireylerin morfolojik karakterlerinde bazı ciddi bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda kayın 
bireylerinin müstakil kök sistemi yapma eğilimleri yakından takip edilmeli ve gelecekteki asıl meşcere bu 
takip sonucunda belirlenecek bireyler ile tesis edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Tohum, Kütük Sürgünü, Büyüme, Doğu Kayını 

 

COMPARISON OF GROWTH BETWEEN INDIVIDUALS ORIGINATED FROM STEM SPROUTH AND SEED 

OF ORIENTAL BEECH (Fagus orientalis Lipsky.) 

Abstract 

Oriental beech, which has an important usage area in our country, has difficulties in its regeneration due 
to its slow growth in youth and susceptibility to outdoor conditions. Oriental beech generally comes from 
seed, root and stump shoots. However, there are different opinions about which of these individuals should be 
evaluated in the stand stand. Therefore, it is necessary to determine the growth and health status of beech 
individuals coming from different origins. In this study, the growth status of the log shoots and seed origin 
beech individuals who came to the natural rejuvenation area of beech in Bafra-İnözü region at 275m 
altitude, northwest and middle slope conditions were examined at the end of the 10th year. The soil beneath 
each individual was opened and the origin was determined in the experimental areas. According to the 
measurements and determinations, the average height of the seeds was 2.56m and the height of the chest was 
18.7cm at the end of the 10th year and the health status was found to be moderately healthy. While the 
average height of the log shoot beech individuals was 3.78m and the average diameter was 24.3cm, the 
health status of the individuals was in the low level healthy category. As a result of the variance analysis 
applied to growth parameters belonging to individuals with two different origins, significant difference was 
found in P <0.05 confidence level. In this context, according to Duncan test results, in terms of growth 
parameters, log shoot individuals were in the first group, while seed status subjects were in the first group in 
terms of health status. In this context, in the vast majority of the management plans from the past to the 
present day, exile-based forests were subjected to coppice operation without qualifying them as well-qualified 
forests. turned into a permanent forest form. However, in terms of health, some serious deterioration in the 
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morphological characteristics of individuals may occur due to the decay of the log over time, especially in 
individuals with log shoot origin. In this context, tendency of beech individuals to make independent root 
system should be closely monitored and the actual stand in the future should be established with individuals 
who will be determined as a result of this follow-up. 

Keywords: Seed, Stem Sprouth, Oriental Beech. 

Giriş 

Ülkemiz farklı ekolojik koşulların etkisi nedeniyle oldukça zengin bir bitkisel biyolojik çeşitliliğe 
sahiptir. Bu konuda yapılan son araştırmalara göre Türkiye’de yaklaşık 12 bin adet taksonun bulunduğu 
ve bunlardan yaklaşık 3700 adetinin ise endemik olduğu bildirilmektedir (Güner vd., 2012; Karagöz vd., 
2016). Değişik yaşam formuna sahip bitki türleri hem biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması 
açısından önemli olduğu gibi hem de alana geliş biçimleri açısından da ayrı bir önem ve değer 
taşımaktadır. Bu durum orman ağacı türleri içinde geçerlidir. Farklı ekolojik koşulların etkisi ile değişik 
orman formları ve meşcere kuruluş özellikleri gösteren ülkemiz orman kaynaklarının varlığı son istatistiki 
bilgilere göre 22,7 milyon ha’a ulaşmış durumdadır (OGM, 2016). Ancak FAO tarafından yayımlanan ve 
dünya ormanlarının durumunu açıklayan yıllıkta ülkemiz ormanlarının yaklaşık %50’sinin bozuk nitelikli 
koru ve baltalık ormanlarından ibaret olduğu belirtilmekte ve bu alanların en kısa zamanda uygun 
tekniklerle tekrar verimli hale getirilerek ormancılık sektörünün faydalanmasına sunulması gerektiği 
vurgulanmaktadır (FAO, 2018). Bu durum ormancılık sektörünün milli ekonomideki katkısının artırılması 
açısından da önem taşımaktadır. Ancak bu alanların yeniden verimli hale getirilebilmesi için doğru 
silvikültürel teknikler kullanılarak başarılı gençleştirme, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir (Odabaşı vd., 2004). Bu kapsamda ormanların yapısal analizleri çok iyi 
gerçekleştirilmeli, türlerin silvikültürel istekleri doğru belirlenmeli ve aktüel ekolojik koşullar tüm 
ayrıntıları ile incelenmelidir (Ata, 1995; Çepel, 1995). Bu ayrıntılı incelemelerin başında ormanlardaki 
meşcere şekli gelmektedir. Çünkü ormanları koru ya da baltalık kökenli olması bütün silvikültürel 
tekniklerin planlanmasını, şiddetini ve tekrarlanma periyodunu değiştirmektedir (Saatçioğlu, 1969). 
Özellikle hem tohumdan hem de sürgünden gelişen türlerin meşcere şekillerinin yakından bilinmesi ve 
tanınması kombine silvikültürel uygulamaların gerçekleştirilmesi açısından değerlidir (Oliver ve Larson, 
1996). Bu türlerin başında kayın ve meşe türleri gelmektedir (Nyland, 1996).  

Bu araştırmada da, Bafra-İnözü yöresinde 275m yükseltide, kuzeybatı bakıda ve orta yamaç 
koşullarında bulunan doğu kayın (Fagus orientalis Lipsky.) doğal gençleştirme alanına aynı zaman 
diliminde gelen kütük sürgünü ve tohum kökenli kayın bireylerinin 10. yıl sonundaki büyüme durumları 
incelenmiştir. 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma Bafra-İnözü yöresinde 275 m yükseltide, kuzeybatı bakıda ve orta yamaç koşullarında 
bulunan 23 nolu Knd1/a1 meşceresinde bulunan kayın doğal gençleştirme alanına aynı zaman diliminde 
gelen kütük sürgünü ve tohum kökenli kayın bireylerinin üzerinde bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma alanında toprak, kumlu-killi-balçık tekstüründe, granular strüktürde ve hafif alkalen 
özelliktedir. Toprakta organik madde yeterli olup, yüzeysel taşlılık zayıftır. Alanda yıllık ortalama sıcaklık 
17,6°C ve yıllık ortalama yağış 834mm’dir. Hakim rüzgar batıdan esmektedir. Araştırma alanının 
büyüklüğü 8,3ha, kapalılık 0,5-0,6, sıklık 0,3-0,5 arasında değişmektedir. Araştırmada gençleştirme 
alanında bulunan kütük sürgünü kökenli ve kökleri açılmak suretiyle belirlenen tohum sürgünü kökenli 
bireylerden 10 adet ve 3 tekrarlı olarak ölçümler yapılmıştır. Ayrıca oluşturulan 3’lü indeks (1:Sağlıksız, 
2:Orta Derecede Sağlıklı, 3:Sağlıklı) yardımıyla sağlık durumları belirlenmiştir. Farklı kökene ait bireyler 
arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunup, bulunmadığını belirlemek için varyans analiz 
gruplandırmalar için de Duncan testi uygulanmıştır. Bu amaç için SPSS paket istatistik programı 
kullanılmıştır (SPSS Inc, 2002).  

Bulgular 

Araştırma kapsamında doğal gençleştirme alanında bulunan farklı kökene sahip kayın bireylerinin 
bulunduğu meşcere kısımlarından alınan deneme alanlarında yapılan boy ölçümleri sonucunda elde 
edilen 10. yıl sonundaki ortalama boy değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda köken yönünden 
kayın bireyleri arasında P<0,05 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu tespit 
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edilmiştir. Bu itibarla kökenleri yönünden kayın bireylerini ortalama boy değişkenine göre gruplandırmak 
amacıyla P<0,05 güven düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır. Duncan testinden elde edilen sonuçlar 
Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 

Köken İtibarıyla Ortalama Boy Büyümesine İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Kökenler Ortalama Boy (m) 
Kütük Sürgünü Kökenli 3,78a 
Tohum Kökenli 2,56b 

a ve b: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 1’de yer alan bulgular incelendiğinde ortalama boy büyümesi yönünden kütük sürgünü kökenli 
kayın bireyleri 3,78m ortalama boy değeri ile 10. yıl sonunda ilk grupta yer alırken, tohum kökenli kayın 
bireyleri 2,56m ortalama boy değeri ile ikinci grupta yer almıştır. Araştırma kapsamında yine 10. yıl 
sonunda farklı kökenlerden gelen kayın bireylerinin ortalama göğüs yüksekliği çapı değerleri de 
belirlenmiştir. Bu çap değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda köken yönünden ortalama çap 
gelişim değişkenine göre P<0,05 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda uygulanan Duncan testi sonucunda bireylerin alana geliş şekilleri itibarıyla 
P<0,05 güven düzeyindeki gruplanmaları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Köken İtibarıyla Ortalama Çap Gelişimine İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Kökenler Ortalama Göğüs Yüksekliği Çapı (cm) 
Kütük Sürgünü Kökenli 24,3a 
Tohum Kökenli 18,7b 

a ve b: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 2’deki bulgulara göre Duncan testi sonucunda 10 yaşındaki kütük sürgünü kökenli kayın 
bireyleri 24,3cm ile ortalama çap gelişimiyle birinci grupta yer alırken, tohum kökenli bireyler ortalama 
18,7cm’lik çap gelişimleri ile ikinci grupta yer almışlardır. Araştırmada önceden hazırlanan 3’lü indeks 
yardımıyla tespit edilen üçüncü kantitatif karakter bireylerin sağlık durumudur. Sağlık yönünden 
bireylerin durumuna ilişkin ortalama değerlere uygulanan varyans analizi sonucunda kökenler itibarıyla 
bireyler arasında P<0,05 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın bulunduğu saptanmıştır. Bu 
kapsamda kökenleri bireyler yönünden gruplandırmak amacıyla P<0,05 güven düzeyinde Duncan testi 
uygulanmıştır. Ortalama sağlık durumuna ilişkin olarak uygulanan Duncan testi sonuçları Tablo 3’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 3 

Köken İtibarıyla Ortalama Sağlık Durumuna İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Kökenler Ortalama Sağlık Durumu 
Kütük Sürgünü Kökenli 1,42b 
Tohum Kökenli 2,68a 

a ve b: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 3’deki bulgulara göre 10. yıl sonunda deneme alanlarından elde edilen sağlık durumuna ilişkin 
ortalama indeks değerleri itibarıyla boy ve çap değişkenlerindeki bulguların tersine tohum kökenli 
bireylerin 2,68 indeks değeri ile birinci grupta yer aldığı ve bu bireyleri kütük sürgünü kökenli bireylerin 
1,42 ortalama indeks değeri ile takip ettiği tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bafra-İnözü Orman İşletme Şefliğinin 23 nolu bölmesinde bulunan Knd1/a1 meşceresinde 
gerçekleştirilen ve farklı alana gelme şekilleri itibarıyla ortalama boy büyümesi, çap gelişimi ve sağlık 
durumu değişkenlerine göre doğu kayını bireylerinin karşılaştırıldığı bu araştırmada, uygulanan istatistik 
analizler sonucunda ortalama boy gelişim yönünden 10. yıl sonunda kütük sürgünü kökenli kayın 
bireylerinin, tohum kökenli kayın bireylerinden daha yüksek ortalama boy değerlerine ulaştığı 
saptanmıştır (Tablo 1). Bu konuda İtalya’da yapılan bir araştırmada da hem Avrupa kayını hem de meşe 
ormanlarında yapılan bir araştırmada, ilerleyen yaşlarda bireyin beslenmesi açısından çok önemli olan 
kütüğün iklim şartlarına bağlı olarak çürümesine rağmen ilk yıllarda boy ve çap gelişim açısından önemli 
avantajlar sağladığı ve ayrı bir kök sistemi oluşturmak için enerji harcamayan kütük sürgünü kökenli 
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bireylerin tüm sahip oldukları besinsel yapıtaşlarını boy ve çap gelişimine aktardıklarını bildirmektedir 
(Venanzi vd., 2019). Bu kapsamda araştırma alanında bulunan doğu kayını türlerinde de ortalama boy ve 
çap gelişimi açısından benzer bir durum söz konusudur. Bu konuda yine İtalya’da Avrupa  kayını 
ormanlarında baltalıkların koruya dönüştürülmesi uygulamalarının incelendiği bir başka araştırmada da, 
kütük ya da kök sürgünü kökenli bireylerin doğal koşullara daha hızlı adapte olmaları nedeniyle yüksek 
bir büyüme enerjisine sahip oldukları ve ilk yıllardan itibaren tohum kökenli bireylere göre bu 
üstünlüklerini devam ettirdikleri ifade edilmektedir (Ciancio vd., 2006). Araştırmada incelenen diğer bir 
kantitatif karakter, bireylerin sağlık durumudur. Gövde ve tepe yapısının sağlık durumuna göre 
oluşturulan bir indeks yardımıyla incelenen sağlık durumunda ortalama değerler üzerinden tohum 
kökenli kayın bireylerinin kütük sürgünü kökenli bireylere göre 10 yıl sonunda daha sağlıklı oldukları 
belirlenmiştir. Bu konuda Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda’da alınan deneme alanlarında 
yapılan inceleme ve tespitler sonucunda da tohum kökenli Avrupa kayını bireylerinin kök sürgünü kökenli 
bireylere göre daha kaliteli tepe ve gövde vasıflarına sahip olduğu ancak kökeni ne olursa olsun serbest 
büyüme koşullarını yakalayan kayın bireylerinin erken yaşlardan itibaren hızlı bir şekilde tepelerini 
yayarak azmanlaşma eğilimi gösterdikleri saptanmıştır (Buiteveld vd., 2007). 

Bafra-İnözü Orman İşletme Şefliğinde yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgulara ve sonuçlara 
dayanarak genel hatları ile yörede ve benzer ekolojik şartlardaki orman alanlarında çalışacak 
uygulamacılara aşağıdaki maddeler halinde yer alan önerilerde bulunulabilir; 

• Boy ve çap değerleri yönünden tohum kökenli bireylerden daha üstün özellikler gösteren 
kayın kütük sürgünü bireyleri, sağlık yönünden beklenen seviyede olmaması nedeniyle 
yararlanılması açısından oldukça dikkat edilmelidir 

• Araştırma alanında özellikle gelecek yaşlarda kütük sürgünü kökenli bireylerden 
müstakil kök sistemi oluşturma eğiliminde olan bireylerin olup olmadığı çok dikkatli 
değerlendirilmeli ve oransal dağılımı hesaplanmalıdır. 

• Özellikle tamamen tohumdan gelen bireylerin alanda yoğun olarak bulunmadığı tespit 
edilmiş olmakla birlikte kök sürgünleri ile kök sistemini kaynaştırmış bireylerin varlığı tespit 
edilenlere tohum kökenli bireyler gibi davranılmalı ve tohum yani istikbal ağacı olarak 
değerlendirilme imkanları araştırılmalıdır.  

• Alana geliş şekillerine göre meşcerelerin şekillenmesinde ve silvikültürel amaçlara göre 
işletilmesinde uygun rotasyon süreleri belirlenmeli ve başta gençlik ve sıklık bakımları olmak 
üzere tüm bakım çalışmaları zamanında ve tekniğine uygun olarak uygun şiddetlerde 
gerçekleştirilmeli 

• Kayın ormanlarında bireylerin alana geliş menşeleri dikkate alınarak, baltalık 
formasyonundaki ormanlar koru ormanlarına dönüştürülmek için zorlanmamalı, doğanın ve 
ekolojik koşulları kabul ettiği meşcere şekli baltalık ise bu durum korunmalı ve bu gerçeğe 
uygun bir işletme planı ve rotasyon süresi belirlenmelidir.  
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Özet 

Kumul ağaçlandırmaları hem orman alanlarının genişletilmesi hem de deniz ve karasal kumul 
hareketlerinin yerleşim ve tarım alanlarını tehdit etmesinin engellenmesi açısından çok önemlidir. Nitekim 
ülkemizin Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde deniz ve kara kumul hareketlerini önlemek için farklı yıllarda 
başarılı ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak değişen iklim özellikleri nedeniyle fakir yetişme 
ortamı koşullarına sahip olan kumul alanları gibi özel alanlarda tür seçimi ve ağaçlandırma tekniği 
açısından önemli farklılıklar gündeme gelmiştir. Bu nedenle özel nitelikli ağaçlandırmalar kapsamında 
değerlendirilen kumul ağaçlandırmalarının başarısı üzerinde fiziki tedbirler kadar ağaçlandırmalarda 
kullanılacak tür, orijin ve klon seçimi de önemlidir. Adana-Karataş yöresinde 2014 yılında 445,6 ha 
büyüklüğündeki kumul alanında gerçekleştirilen Ağyatan kumul tespit çalışmalarının incelendiği bu 
araştırmada, daimi stabilizasyon ve asıl ağaçlandırma uygulamalarında kullanılan bazı ağaç türlerinin 
adaptasyon yetenekleri belirlenmiştir. Kumul tespit alanından rastlantı örnekleme yöntemine göre 20x20m 
büyüklüğünde ve 5 tekrarlı olarak alınan deneme alanlarında fıstıkçamı, Kıbrıs akasyası, servi, Sığla ve 
yalancı akasya türlerinin 5. yıl sonundaki boy, göğüs yüksekliği çapı ve yaşama yüzdesi değerleri 
belirlenmiştir. Deneme alanlarından türlerin büyüme ve adaptasyon yeteneklerini belirlemek amacıyla çeşitli 
kantitatif karakterlere yönelik olarak elde edilen bu ham değerler, varyans analizi yardımıyla 
değerlendirilmiş ve türlerin arasında adaptasyon yetenekleri açısından aralarında istatistiki  açıdan önemli 
bir farklılık olup olmadığı tespit edilmiştir. Varyans analizi sonucunda türler arasında istatistiki açıdan 
anlamlı farklılığın belirlenmesi durumunda, türler arası gruplandırmaları yapmak için Duncan testi 
kullanılmıştır. Buna göre uygulanan varyans analizi sonucunda P<0.01 güven düzeyinde türler arasında çap, 
boy ve yaşama yüzdesi değişkenleri yönünden istatistiki düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda türleri gruplandırmak amacıyla yapılan Duncan testi sonucunda, Ağyatan kumul tespit 
çalışmalarında büyüme ve yaşama yüzdesi değişkenleri yönünden P<0,05 güven düzeyinde yapılan 
gruplandırma sonucunda Kıbrıs akasyası ve fıstıkçamı birinci grupta yer alırken, yalancı akasya ikinci 
grupta, servi üçüncü grupta ve sığla son grupta yer almıştır. Ağyatan kumul tespit çalışmalarının 4 yıllık ön 
sonuçlarına göre alanda adaptasyon yeteneği açısından Kıbrıs akasyası ve fıstıkçamının diğer türlere göre 
belirgin bir üstünlüğü söz konusudur. Ayrıca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu kumul tespit çalışması ile 
Karataş yöresinin kumul ardı iç kesimlerinde yer alan başata karpuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tarım alanları 
ve yerleşim yerlerine yönelik tehdit edici bir unsur olan kumul ağaçlandırmaları stabil hale getirilmiş ve 
yörede fauna ve flora açısından biyolojik çeşitlilik düzeyi de artmaya başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kumul tespit çalışması, büyüme, adaptasyon yeteneği 

 

DETERMINATION OF ADAPTATION ABILITY OF SOME SPECIES USED IN ADANA-AĞYATAN SAND-

DUNE AFFORESTATION 

Abstract 

Dune afforestation is very important in terms of both expanding forest areas and preventing sea and 
terrestrial dune movements from threatening settlements and agricultural areas. As a matter of fact, in order 
to prevent sea and land dune movements in the Mediterranean and Central Anatolia Regions of our country, 
successful afforestation activities have been realized in different years. However, due to changing climatic 
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characteristics, important differences in terms of species selection and afforestation techniques have come to 
the fore in special areas such as dune areas which have poor habitat conditions. For this reason, the selection 
of species, origin and clones to be used in afforestation is as important as the physical measures on the 
success of the dune afforestation evaluated within the scope of special afforestation. In this study, where the 
determination of Ağyatan sand dune studies carried out in the dune area of 445.6 ha in Adana-Karataş 
region in 2014, the adaptation capabilities of some tree species used in permanent stabilization and main 
afforestation applications were determined. According to the random sampling method from the dune 
detection area, 20x20m in size and 5 replicates in the trial area, stone pine, Cyprus acacia, cypress, sweetgum 
and false acacia species at the end of the 5th year height, chest height diameter and percentage of survival 
were determined. In order to determine the growth and adaptability of the species from the experimental 
areas, these raw values obtained for various quantitative characters were evaluated with the help of 
variance analysis and it was determined whether there was a statistically significant difference between the 
species in terms of adaptation capabilities. In the case of statistically significant difference between the 
species as a result of variance analysis, Duncan test was used to make the inter-species groupings. As a result 
of the analysis of variance, a statistically significant difference was found between the species in terms of 
diameter, height and percentage of survival. As a result of Duncan test in order to group the species in this 
context, in terms of growth and survival percentage variables in terms of growth and survival percentage of 
Agyatan dune determination, Cyprus acacia and stone pine were in the first group, pseudacacia in the second 
group, cypress in the third group. group. According to the preliminary results of the four years of Ağyatan 
sand dune detection studies, Cyprus acacia and stone pine have a significant advantage in terms of 
adaptability in the area. In addition, with this successful dune detection study, the dune afforestation, which 
is a threatening factor for the agricultural areas and settlements in Karataş, which is located in the back of 
the dune, has been stabilized and the level of biodiversity in terms of fauna and flora has started to increase.  

Keywords: Sand dune afforestation, Growth, Adaptation ability 

Giriş 

Günümüz tüketim toplumlarının neden olduğu en büyük sorunların başında, meydana getirilen çevre 
kirliliğine bağlı olarak ekolojik dengenin tahrip edilmesi ve doğal yaşam alanlarındaki ekosistem 
koşullarının ortadan kalkarak birçok canlı türünün neslinin tehlike altına girmesidir. Bu durumun her 
geçen yıl artarak devam etmesi, çok sayıda doğal popülasyonun ve genetik çeşitliliğin yakın gelecekte 
tükenme olasılığının yüksek olması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte doğal kaynaklardan 
toplumların artarak devam eden ürün ve hizmet taleplerinin karşılanması giderek zorlaşmakta ve önemli 
arz-talep açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda doğanın en önemli parçalarından birisi olan ve 
kendisini doğal olarak yenileyebilen en önemli kaynak durumundaki ormanlar da, tür çeşitliliği, kalite, 
kantite, alan büyüklüğü ve sağlık durumu gibi kriterler yönünden önemli zararlar görmektedir. Farklı 
ekolojik koşullara sahip olan ülkemizde orman kaynakları tür çeşitliliği ve meşcere kuruluş özellikleri 
açısından oldukça zengin bir özelliğe sahip olmasına karşın çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisi ile 
22,7 milyon ha büyüklüğünde olan bu kaynakların yaklaşık %50’si verimsiz ya da asıl verim gücünden 
düşük nitelik taşımaktadır (FAO, 2018). Ancak ormanlar özellikle küresel iklim değişikliği sorununda 
insanlığın geleceğini yüksek karbon depolama kapasitesi ile garanti altına alabilecek belki de 
kurtarabilecek en önemli doğal varlık olarak kendisini çoktan ispat etmiş bir konumdadır. Nitekim orman 
vejetasyonunu ülkemizden deniz seviyesinden itibaren alpin zonlara kadar görüyor olmamız bu önemli 
doğal kaynağın değerini bilmek ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda ormancılık faaliyetleri sadece kırsal alanlarda yüksek zonlarda gerçekleştirilen çalışma ve 
uygulamalardan ibaret değildir. Toplumların ihtiyaç duyduğu her alanda ormancılık faaliyetlerini 
belirlenen teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal hedefler ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmek 
mümkündür. Bu durum hem orman kaynaklarının yaygınlaştırılması hem de ormanlardan sağlanan ürün 
ve hizmetlerin etkinlik alanının genişletilmesi açısından önemli ve değerlidir.  

Ülkemiz ormancılık çalışmalarının yanı sıra önemli bir tarım ve turizm ülkesidir. Bu farklı sektörlere 
de ormancılık faaliyetlerinin ve orman kaynaklarının birçok yönden katkıları söz konusudur. Bu 
kapsamda da özel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ön 
plana çıkmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümü özel olarak planlandığı için özel nitelikli 
ağaçlandırmalar kapsamında değerlendirilmektedir (Ürgenç, 1998). Özel nitelikteki ağaçlandırma 
çalışmalarında genel olarak ya bozulan ekolojik denge onarılmaya çalışılmakta (açık maden iletmeleri, 
tahrip olmuş su rezerv alanlarının korunması, ilkel çöp depolama alanlarının rehabilitasyonu gibi) ya da 
spesifik ekolojik koşullar altında yeni orman alanlarının özel amaçlarla kazanımı veya oluşturulması söz 
konusu olmaktadır (Kathleen vd., 2005).  
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Bu özel nitelikli ağaçlandırma çalışmalarından birisi de kumul tespit çalışmaları yani kumul 
ağaçlandırmalarıdır (Akça vd., 2010). Kara ve deniz kumul hareketleri şeklinde ikiye ayrılan kumul 
kitleleri gerekli tedbirler zamanında ve tekniğine göre alınması hızla ilerleyerek yaşam alanlarını, kent 
merkezlerini ve verimli tarım arazilerini tehdit etmekte ve önemli zararlar verebilmektedir (Meulen ve 
Salman, 1996). Antropojen step alanlarına ve üç tarafı denizle çevrili marin koşullara sahip olan 
ülkemizde hem kara hem de deniz kumul hareketlerini ve bunların olumsuz etkilerini zaman zaman 
görmek mümkündür.  

Bu araştırmada da Adana-Karataş yöresinde Ağyatan Lagünü ile Akdeniz arasında kalan 445,6 ha 
alanda Bahçe ve Adalı mahallerini ve özellikle karpuz tarımı gerçekleştirilen verimli tarım alanlarını tehdit 
eden kumul erozyonunu önlemek amacıyla gerçekleştirilen Ağyatan kumul tespit çalışmalarında 
kullanılan bazı ağaç türlerinin adaptasyon (uyum) yeteneklerinin bir ön değerlendirmesinin yapılması 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Ağyatan kumul tespit projesi çalışmalarına 2015 yılında başlanmıştır. Çalışmalara öncelikle alanda 
gerçekleştirilen survey uygulamaları başlanmış ve alandaki aktüel bitki örtüsü ve doğal popülasyonlar 
belirlenerek bunların korunmasına yönelik önemli tespitler gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanını 
oluşturan kumul tespit çalışma sahası Ağyatan Lagünü ile Akdeniz arasında kalan 445,6 ha büyüklüğünde 
bir alandır (OGM, 2015) (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Ağyatan Kumul Tespit Alanı (OGM, 2015) 

Ağaçlandırma alanında uygulamalara öncelikli olarak 3 km boyunca dikenli tel çit çekilerek ve saha 
korumaya alınarak başlanmıştır. Daha sonra 6,5 km uzunluğunda ahşap ön rüzgar perdesi kum tepeleri 
oluşturmak amaçlı yapılmış ve ahşap perdeler üzerinde yer yer kumul tepeleri oluşturulmuştur (OGM, 
2015) (Şekil 2).  
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Şekil 2. Ahşap Ön Rüzgar Perdeleri ve Oluşan Kumul Tepeleri (OGM, 2015) 

Daha sonra uygulamalara 400 ha büyüklüğündeki alanda karelaj rüzgar perdesi yapılarak devam 
edilmiştir (OGM, 2015) (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Karelaj Rüzgar Perdesi (OGM, 2015) 

Bu uygulamadan sonra fiziki olarak kumul hareketinin yaşandığı alanlara fıstıkçamı, Kıbrıs akasyası, 
yalancı akasya, servi ve sığla gibi türlere ait toplam 610 bin adet fidan dikilmiştir (OGM, 2015) (Şekil 4).  
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Şekil 4. Ağaçlandırma Sahasından Genel Görünüm (OGM, 2015) 

Ayrıca ağaçlandırma alanında doğal olarak bulunan hayıt, kum zambağı gibi yörenin doğal türleri 
korunmuş ve alanda yapılan çalışmalar sırasında zarar görmeleri engellenmiştir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Alanda Doğal Olarak Bulunan Vejetasyon Elemanları (OGM, 2015) 

Çalışma alanı deniz kıyısında olup, düz ve düze yakın bir reliyefe sahiptir. Hakim rüzgar güney, 
güneybatı ve güneydoğu istikametlerinden esmektedir. İklim özellikleri itibarıyla tipik asıl Akdeniz 
ikliminin etkisi altındadır. Araştırma alanında toprak türü kum olup, toprak reaksiyonu 8,2-8,6 arasında 
değişmektedir. Orta alkali ve kuvvetli alkali sınıfta yer alan toprakta kireç içeriği %20,6-27,6, organik 
madde içeriği %0,20-0,67 ve tuzluluk içeriği de 0,08-0,085 arasında değişmektedir. Genel olarak fakir ve 
orta tuzlu koşullara sahip olan toprak yapısı kireç ihtivası yönünden de kireççe zengin topraklar sınıfında 
yer almaktadır (OGM, 2015).  
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Araştırmada, Ağyatan kumul tespit alanında dikimlerde kullanılan Kıbrıs akasyası, fıstıkçamı, yalancı 
akasya, servi ve sığla türlerine ait ağaçlandırma alanlarından 5 tekrarlı olarak rastlantısal örnekleme 
yöntemine göre geçici deneme alanları alınmıştır. Söz konuş bu deneme alanlarında türlere ait bireylerin 
5. yıl sonundaki toplam boy (m) ve göğüs yüksekliği çapı (d1,30) (cm) ölçülmüştür. Boy ölçümlerinde dijital 
boy ölçer kullanılırken, çap ölçümleri “mm” hassasiyetli manuel çap ölçer ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
bilinen dikim aralık-mesafelerinden yararlanılarak yaşama yüzdesi (%) değişkeni hesaplanmıştır. Elde 
edilen kantitatif karakterlere ait ortalama verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi (One 
Way ANOVA) ve türleri her bir kantitatif karakter yönünden gruplandırmak amacıyla da %95 güven 
düzeyinden Duncan testi uygulanmıştır. Söz konusu bu istatistik analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS 
paket istatistik programından yararlanılmıştır (SPSS Inc, 2002).  

Bulgular 

Türlerin ağaçlandırma alanlarından rastlantısal örnekleme yöntemine göre alınan deneme alanlarında 
yapılan ölçümler sonucunda elde edilen 5. yıl sonundaki ortalama boy değerlerine uygulanan varyans 
analizi sonucunda türler arasında P<0,01 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu 
belirlenmiştir. Bu kapsamda türlerin P<0,05 güven düzeyinde Duncan testiyle gruplandırılması 
sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 

Türlerin Ortalama Boy Büyümesine İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Türler Ortalama Boy (m) 
Kıbrıs Akasyası 3,25a 
Fıstıkçamı 3,17a 
Yalancı Akasya 2,53b 
Servi 2,16c 
Sığla 1,95d 

a, b, c ve d: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre ortalama boy büyümesi yönünden 5. yıl sonundaki ön ve ilk 
değerlendirmede Kıbrıs akasyası (3,25 m)ve fıstıkçamı (3,17 m) ilk grupta yer alırken, sığla (1,95 m) son 
grupta yer almıştır. Araştırma kapsamında ortalama göğüs yüksekliği çapı (d1,30) da rastlantısal örnekleme 
yöntemine göre alınan deneme alanlarında ölçülmek suretiyle belirlenmiştir. Ağaç türleri itibarıyla 5. yıl 
sonunda elde edilen ortalama göğüs yüksekliği çapı değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda 
türler arasında P<0,01 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu 
kapsamda uygulanan Duncan testi sonucunda türlerin ortalama çap gelişimi değişkeni itibarıyla 
gruplandırılması P<0,05 güven düzeyi aralığında Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2 

Türlerin Ortalama Göğüs Yüksekliği Çapı Gelişimine İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Türler Ortalama Göğüs Yüksekliği Çapı (cm) 
Kıbrıs Akasyası 12,32a 
Fıstıkçamı 11,57a 
Yalancı Akasya 10,86a 
Servi 7,61b 
Sığla 6,53b 

a ve b: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 2’ye göre 5. yıl sonunda ortalama göğüs yüksekliği çapı yönünden ortalama boy büyümesi 
değişkeninde olduğu gibi Kıbrıs akasyası (12,32 cm), fıstıkçamı (11,57 cm) ve yalancı akasya (10,86 cm) 
birinci grupta yer alırken, servi ve sığla türleri ikinci grupta yer almıştır 

Rastlantısal olarak türler itibarıyla ağaçlandırma alanlarında alınan geçici deneme alanlarında önceden 
belirlenen dikim aralık-mesafesine göre tespit edilen ortalama yaşama yüzdesi (%) değerlerine uygulanan 
varyans analizi sonucunda türler arasında P<0,01 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Bu kapsamda uygulanan Duncan testi sonucundan P<0,05 güven düzeyinde türlerin 
ortalama yaşama yüzdesi yönünden gruplandırılması Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3 

Türlerin Ortalama Yaşama Yüzdesine İlişkin Duncan Testi Sonucu 

Türler Ortalama Göğüs Yüksekliği Çapı (cm) 
Kıbrıs Akasyası 58,42a 
Fıstıkçamı 56,15a 
Yalancı Akasya 43,64a 
Servi 41,32b 
Sığla 32,73c 

a, b ve c: Farklı harfler farklı grupları göstermektedir. 

Tablo 3’de yer alan bulgulara göre ortalama boy büyümesi ve çap gelişimi ile benzerlik göstermek 
suretiyle 5. yıl sonunda elde edilen ön ve ilk değerlendirme sonuçlarına göre Kıbrıs akasyası (%58,42), 
fıstıkçamı (%56,15) ve yalancı akasya (%43,64) ilk grupta yer alırken bu türleri ikinci grupta servi 
(%41,32) ve son grupta da sığla (%32,73) yer alarak takip etmiştir.  

Sonuç ve Tartışma 

Ağyatan kumul tespit çalışmaları kapsamında daimi stabilizasyon amacıyla alana dikilen bazı ağaç 
türlerinin (Kıbrıs akasyası, fıstıkçamı, yalancı akasya, servi ve sığla) 5. yıl sonundaki büyüme adaptasyon 
durumunun incelendiği bu araştırma kapsamında, ağaç türleri itibarıyla ağaçlandırma alanlarından 
rastlantısal örnekleme yöntemine göre alınan deneme alanlarında yapılan ölçümler ve tespitler 
sonucunda, bu türlerin ilk ve ön büyüme ve adaptasyon yeteneklerine ilişkin bazı önemli bulgulara 
ulaşılmıştır.   

Araştırmada, ağaç türleri itibarıyla alınan deneme alanlarında ölçülen ilk kantitatif parametre 
“ortalama boy” değişkenidir. Ağaç türleri itibarıyla belirlenen ortalama boy büyümesine ilişkin verilere 
uygulanan varyans analiz sonucunda P<0,01 güven düzeyinde türler arasında istatistiki açıdan anlamlı 
farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ortalama boy değişkeni yönünden P<0,05 güven düzeyinde 
gerçekleştirilen Duncan testi sonuçlarına göre 5. yıl sonunda en yüksek ortalama boy büyümesini Kıbrıs 
akasyası ve fıstıkçamı türleri yapmış, bu türleri yalancı akasya izlemiştir (Tablo 1). Bu konuda araştırma 
alanı ile benzer Akdeniz Bölgesi yetişme ortamı koşullarına sahip İtalya yarımadasındaki 50 km 
uzunluğundaki sahil kumul ağaçlandırmasında yapılan vejetasyon ve adaptasyon incelemeleri sonucunda 
fıstıkçamı ve Kıbrıs akasyasının ilk yıllardan itibaren iyi bir gelişim ve adaptasyon performansı gösterdiği 
bildirilmektedir (Prisco vd., 2016). Bu karşılaştırmalı bilgiler ışığında araştırma alanından elde edilen ilk 
değerlendirme sonuçlarının çevre ülkelerde yapılan sahil kumul tespit çalışmalarında tercih edilen ağaç 
türleri ile büyük bir benzerlik gösterdiği ve bu türlerin genel olarak memnun edici bir büyüme ve 
adaptasyon yeteneğine ilk yıllardan itibaren sahip olduğu söylenebilir.  

Araştırmada 5 farklı tür kullanılarak yapılan aynı yaşlı ağaçlandırma alanlarında alınan deneme 
alanlarında yapılan ölçümler sonucunda elde edilen ortalama çap gelişimi değerlerine uygulanan varyans 
analizi sonucunda da türler arasında P<0,01 güven düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu 
saptanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen P<0,05 güven düzeyindeki Duncan testi sonucunda ortalama 
çap gelişimi yönünden de Kıbrıs akasyası, fıstıkçamı ve yalancı akasya türlerinin genel olarak en iyi çap 
gelişimini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir (Tablo 2). Araştırma alanı ile benzer yetişme ortamı 
koşullarına sahip olan İspanya’daki 15 km uzunluğunda bulunan sahil kumul tespit çalışmasında da en iyi 
çap ve boy büyüme performansını Kıbrıs akasyasının gösterdiği belirlenmiştir (Valles ve Cambrolle, 
2014).  

Ağaçlandırma ve yapay gençleştirme çalışmalarında türlerin adaptasyon yeteneklerinin 
belirlenmesinde kullanılan en önemli değişken “ortalama yaşama yüzdesi” değişkenidir (Ürgenç, 1998). 
Bu kapsamda Ağyatan kumul tespit alanında gerçekleştirilen bu araştırmada da ağaç türleri itibarıyla 
ağaçlandırma yapılan alanlardan alınan deneme alanlarında önceden belirlenen dikim aralık-mesafesi 
değerleri kullanılarak ortalama yaşama yüzdesi değeri türler itibarıyla hesaplanmıştır. Bu değişkene ait 
verilere uygulanan varyans analizi sonucunda P<0,01 güven düzeyinde türler arasında istatistiki açıdan 
anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu itibarla gerçekleştirilen Duncan testi sonucunda ise 
ortalama yaşama yüzdesi yönünden P<0,05 güven düzeyinde istatistiki olarak ilk sırada Kıbrıs akasyası, 
fıstıkçamı ve yalancı akasyanın olduğu saptanmıştır (Tablo 3). Bu konuda İtalya-Tuscon yöresi sahil kumul 
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tespitleri üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada da adaptasyon yeteneğinin yaşama yüzdesi değişkeni 
yönünden en iyi olduğu türler fıstıkçamı, yalancı akasya ve servi olarak belirlenmiştir (Ciccarelli, 2015). 
Bu karşılaştırmalı değerlendirmeler ışığında Ağyatan kumul tespit alanında da ilk 5 yıllık sonuçlara göre 
Kıbrıs akasyası, fıstıkçamı ve yalancı akasyanın genel olarak iyi bir büyüme performansı ve adaptasyon 
yeteneği gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak ilk ve ön değerlendirme şeklinde gerçekleştirilen bu 
tespitlerin ilerleyen sürelerde başta toprak ilmi ve erozyon uzmanları da araştırma ekibine dahil edilerek 
kumul hareketlerinin durumunu da belirlemek suretiyle daha kapsamlı şekilde yapılması gerekmektedir. 
Diğer taraftan büyük emekler, zaman ve para harcanarak gerçekleştirilen ve ilk tespitler itibarıyla oldukça 
başarılı bir seyir gösteren Ağyatan kumul tespit alanı mutlaka dış etkenlere karşı korunmalı, bu çalışma ile 
alanda oluşan ve eskiden itibaren var olan tüm canlı popülasyonları yakından izlenmeli, doğal vejetasyon 
ve alana özgü özel ekosistem koşullarına zarar verilmesi her türlü durumda engellenmelidir. Bunun yanı 
sıra ağaçlandırma alanlarında fakir yetişme ortamı koşullarının ve ekstrem iklim şartlarının etkisi ile 
zaman zaman meydana gelebilecek kurumalar sonucunda mutlaka kaliteli ve ıslah edilmiş üretim 
materyalinden elde edilen fidanlar kullanılarak tamamlama çalışmaları zamanında gerçekleştirilmelidir. 
Ayrıca özel nitelikli ağaçlandırma çalışmaları için oldukça güzel bir örnek teşkil eden bu kumul tespit 
çalışması, ormancılık mesleğini gerçekleştirecek yeni Orman Mühendislerin hizmet içi eğitim 
çalışmalarında da mutlaka kendilerine gösterilmeli ve anlatılmalıdır. Gelecekte de, yeni orman alanlarının 
kazanımı için bu tür sahil ve iç kumul ağaçlandırmalarının belirlenen ekolojik, ekonomik ve sosyal 
hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesine önem verilmeli ve doğanın sunduğu ekolojik denge her 
zaman korunmalıdır.   
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FRANZ STOGER VE TÜRKİYE ORMANCILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Prof.Dr.Cantürk GÜMÜŞ, KTÜ, canturk@ktu.edu.tr                                                                      

Özet 

Türkiye’de ormancılık Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında Devletin içine düştüğü finansal sorunların 
aşılması çerçevesinde düşünülmeye başlanan konulardan olmuştur. Osmanlı ormanlarının yönetimi 
açısından kurumsal anlamda ilk gelişme de 1869 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak “Orman Genel 
Müdürlüğü” adında bir örgütün kurulması olmuştur. Bu örgütün kurulmasından bir yıl sonra da “Orman 
Nizamnamesi” yayınlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde Osmanlı ormanlarının işletme hakkı yerli-yabancı 
kişi veya kuruluşlara satılmaya başlanmıştır.  

Osmanlı Devleti ormancılık açısından yeterli bilgi altyapısına sahip değildir. Bu nedenle nasıl bir 
ormancılık düzeni ve işleyişinin takip edileceği konusunda  uzun yıllar yabancı uzmanların yönlendirmesi 
etkili olmuştur. Başlangıçta Fransızlar tarafından kurulan bu ormancılık düzeni daha sonra Avusturya ve 
Almanların etkisiyle şekillenmeye başlamıştır.  

Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemize birçok yabancı orman uzmanı gelmiştir. 
Osmanlı Dönemi’nde Fransız Louis Tassy, Cumhuriyet Dönemi’nde de Prof.Robert Bernhard, bu uzmanlar 
arasında en çok bilinen ve ülkemiz ormancılığında etkili olmuş kişilerdir.  Bu bildiriye konu olan Franz Stoger 
ise çok az bilinen ancak diğer tüm yabancı uzmanlara göre ülkemiz ormancılığına hem Osmanlı Dönemi ve 
hem de Cumhuriyet Dönemi’nde önemli katkıları olmuş bir ormancıdır. Franz Stoger’in diğer uzmanlardan 
en önemli farkı diğerleri gibi belirli bir maaş karşılığı kısa bir süre için ülkemize gelenlerden olmaması, 
Osmanlı Dönemi’nde 1889 yılında ülkemize geldikten sonra Osmanlı vatandaşlığına geçmesi ve ölünceye 
kadar da ülkemizden ayrılmamasıdır.  

Bu bildiride öncelikle bir Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olan Franz Stoger’in ülkesinden 
kaçmasına neden olan ve tarihçilerin “Dünya tarihini değiştiren olay” olarak niteledikleri “Mayerling Faciası” 
anlatılacaktır. Daha sonra da ülkemizdeki çalışmaları ve özellikle de 1917 yılında ormancılıkta planlı 
işletmecilik döneminin başlatılmasındaki katkıları ile Cumhuriyet döneminde, 1924 yılında  geliştirdiği 
“Bolu-Karadere devlet orman işletmesi kurulması projesi” tanıtılacaktır. 

İşletmenin başına getirilen ve projenin de yaratıcısı olan Franz Stöger 1859 yılında doğmuş ve 1882 
yılında Viyana’da ormancılık eğitimini tamamlamıştır. Stöger 1889 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun Veliaht Prensi Rudolf’ün ölmesi ya da öldürülmesi olayıyla bağlantılarının olduğu şüphesi 
sonucunda ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış, Türkiye’ye gelmiş ve bir daha dönmemiştir. Adını İbrahim 
Kutsi olarak değiştirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ormancılık tarihi, Franz Stoger, Ormancılık 

 

FRANZ STOGER AND HIS EFFECTS ON TURKISH FORESTRY 

Summary 

The Ottoman State faced a financial crisis during and after the Crimean war. A large amount of debt was 
borrowed from Britain and France to finance the war. Forestry came to the agenda of the state for the first 
time in order to repay these debts. The Ottoman Empire does not have sufficient information infrastructure in 
terms of forestry. For this reason, the guidance of foreign experts has been effective on how to follow a 
forestry order and its functioning. In the Ottoman period, the French were first effective in forestry. Forestry 
activities have been under the influence of Austrian and German foresters especially since the beginning of 
the 20th century. 

During the Ottoman period and the first years of the Republic, many foreign forest experts came to our 
country. French Louis Tassy in the Ottoman Period and Prussian Professor Robert Bernhard in the 
Republican Period are among the most well-known and influential people in the forestry of our country. 
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     Franz Stoger, who is the subject of this presentation, is a little-known forester who made more important 
contributions than any other foreign experts in both the Ottoman and Republican Eras. 
     Franz Stoger is not an expert who comes to our country for a short time for a certain salary. Franz Stöger 
was born in 1859 and in 1882 completed his education in forestry in Vienna. He is believed to have been 
involved in the death or murder of Crown Prince Rudolf of the Austro-Hungarian Empire in 1889. Therefore, 
he left his country, came to our country and never returned. He changed his name to Ibrahim Kutsi. 
     Planned forestry activities in Turkey started in 1917. Stoger, together with another Austrian expert Veit, 
drafted a law for this. Thus, he became one of the pioneers of this important development. Stoger was also a 
member of the High Forest Council, which was established in 1924 in Ankara.   In 1924, he prepared a project 
to establish a state forest enterprise in Karadere (Bolu). 
 
Keywords: Forestry history, Franz Stoger, Forestry 

Giriş 

     Türkiye’de ormancılık Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında Devletin içine düştüğü finansal 
sorunların aşılması çerçevesinde düşünülmeye başlanan konulardan olmuştur. Bu amaçla Fransa’dan 
gelen uzmanların öncülüğünde 1957 yılında İstanbul’da bir orman okulu kurularak ormancılık konusunda 
ilk önemli adım atılmıştır. Fransa’dan gelen uzmanların başında Prof.Louis Tassy vardır. Kurulan orman 
okuluna da O’nun gayretleri karşılığında “Tassy Orman Okulu” adı verilmiştir (Özdönmez ve Ekizoğlu, 
1993). Osmanlı ormanlarının yönetimi açısından kurumsal anlamda ilk gelişme de 1869 yılında Maliye 
Bakanlığı’na bağlı olarak “Orman Genel Müdürlüğü” adında bir örgütün kurulması olmuştur. Bu örgütün 
kurulmasından bir yıl sonra da temelleri 1962 yılında Tassy tarafından atılan ve büyük ölçüde Tassy’nin 
eseri sayılabilecek bir “Orman Nizamnamesi” yayınlanmıştır. Bu nizamname Türkiye ormancılık tarihinin 
doğrudan ormanlarla ilgili ilk yasal düzenlemesidir. Bu düzenleme çerçevesinde Osmanlı ormanlarının 
işletme hakkı yerli-yabancı kişi veya kuruluşlara satılmaya başlanmıştır. Kurulan bu işletmecilik düzeni 
1937 yılına kadar sürmüştür. 

     Osmanlı Devleti ormancılık açısından yeterli bilgi altyapısına sahip değildir. Bu nedenle nasıl bir 
ormancılık düzeni ve işleyişinin takip edileceği konusunda  uzun yıllar yabancı uzmanların yönlendirmesi 
etkili olmuştur. Başlangıçta Fransızlar tarafından kurulan bu ormancılık düzeni daha sonra Avusturya ve 
Almanların etkisiyle şekillenmeye başlamıştır.  

     Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemize birçok yabancı orman uzmanı 
gelmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Fransız Prof. Louis Tassy, Cumhuriyet Dönemi’nde de Prof.Robert 
Bernhard, bu uzmanlar arasında en çok bilinen ve ülkemiz ormancılığında etkili olmuş kişilerdir.   

     Bu bildiriye konu olan Franz Stoger (1859-1935)  ise çok az bilinen ancak diğer tüm yabancı 
uzmanlara göre ülkemiz ormancılığına hem Osmanlı Dönemi ve hem de Cumhuriyet Dönemi’nde önemli 
katkıları olmuş bir ormancıdır. Franz Stoger’in diğer uzmanlardan en önemli farkı diğerleri gibi belirli bir 
maaş karşılığı kısa bir süre için ülkemize gelenlerden olmaması, Osmanlı Dönemi’nde 1889 yılında 
ülkemize geldikten sonra Osmanlı vatandaşlığına geçmesi ve ölünceye kadar da ülkemizden 
ayrılmamasıdır.  

     Bu bildiride öncelikle bir Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olan Franz Stoger’in 
ülkesinden kaçmasına neden olan ve tarihçilerin “Dünya Tarihini Değiştiren Olay” olarak niteledikleri 
“Mayerling Faciası” anlatılacaktır. Daha sonra da ülkemizdeki çalışmaları ve özellikle de 1917 yılında 
ormancılıkta planlı işletmecilik döneminin başlatılmasındaki katkıları ile Cumhuriyet döneminde, 
Stoger’in 1924 yılında  geliştirdiği “Bolu-Karadere devlet orman işletmesi kurulması projesi” tanıtılacaktır. 

Mayerling Faciası  

     Mayerling Viyena yakınlarında, Viyena’nın yaklaşık 37 km Güneybatısında yer alan ve  19. Yüzyılın 
ikinci yarısında Avusturya-Macaristan İmparatoru hanedanının av köşkü olarak kullandığı bir şatoya 
verilen isimdir. Son Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz-Joseph’in oğlu Veliaht Arşidük Rudolf (1858-
1889) 30 Ocak 1889 tarihinde, bir kış gecesi orada vurulmuş olarak bulundu. Yanında güzel sevgilisi 
Barones Mary Vetsera (1871-1889) da vardı. O da bir kurşunla vurulmuştu. Bu çifte cinayet ya da intiharın 
nasıl ve niçin yapıldığı çeşitli şekillerde açıklanmakla birlikte, gerçekler ortaya çıkarılamamıştır. Bu olay 
Arşidük Rudolf’un öldürülmesi sonrasında Veliaht olan yeğen Franz-Ferdinand ve eşinin 1914 yılında 
Sarejevo'da öldürülmesi sonucunda I.Dünya Savaşı’nın (1914-1918) başlaması nedeniyle “Dünya Tarihini 
Değiştiren Olay” olarak tarihteki yerini almıştır. 
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     Ridley (2011) gibi bazı yazarlar Veliaht Prensi Rudolf’ün ve sevgilisi Barones Mary Vetsera’nın 
intihar ettiğini ifade etmektedirler. Birçok yazar da konuyu cinayet-intiharı olarak değerlendirmektedir 
(Feder, 2013). Bazıları ise öldürüldüğünü söylemektedir. Bunlardan birisi olan Yılmaz Öztuna (2008), “II. 
Abdulhamid (Zamanı ve Şahsiyeti)” başlıklı kitabında cinayetin muhtemelen Avusturya Gizli Sevisi 
tarafından işlendiğine ve olaya intihar süsü verildiğini yazmaktadır. Bu ihtimal gerçekçi görünmektedir. 
Çünkü Franz Stoger bu olaya karıştığı yolundaki şüpheler yüzünden ülkesinden kaçmış, adını değiştirmiş 
ve 1935 yılında ölene kadar bir daha ülkesine dönmemiştir. Eğer öyleyse Franz Stoger 46 yıl kaldığı ve üst 
düzey görevlerde bulunduğu ülkemizde, ölene kadar bir Avusturya Gizli Servisi görevlisi olarak görev 
yapmıştır. Bununla birlikte aynı zamanda Teşkilatı Mahsusa tarafından da değerlendirilmiş olma olasılığı 
söz konusudur. 

     Mayerling Faciası ya da Trajedisi olarak isimlendirilen olayın ülkemizi ilgilendiren bir başka ilginç 
boyutu daha vardır. O da Veliaht Prensi Rudolf’ün ve sevgilisi Barones Vetsera’nın ülkemizle olan 
ilişkisidir. Öztuna (2008) yukarıda sözü edilen eserde Vetsera’nın İstanbul’da doğduğuna, İstanbul’un 
Rum banker-sarraflarından Baltazzi (Baltacı)’nın bir İngiliz Kızıyla evlenmesinden doğan üç kızın 
ortancası olduğuna, ablası İstanbul’daki Avusturya Büyükelçiliği Başkatibi ile evlenince Viyena’ya gittiği ve 
Arşidük Rudolf ile tanıştığına değinmektedir.  

     Öztuna’nın Mary Vetsera ile ilgili bu tespitleri kuşkuludur. Çünkü Mary Vetsera, baba tarfından 
Baltazzi olsaydı, soyadı Vetsera olmazdı. Tarafımızdan yapılan literatür araştırmalarına göre Vetsera’nın 
annesi Baltazzi’lerdendir. Yani Rum asıllı Osmanlı Devleti vatandaşıdır. Mary Vetsera'nın annesi Baroness 
Helene Vetsera’dır (Burri,2016).  

     Baltazzi ailesi, Galata bankerleri içinde önemli bir yere sahipti. Söz konusu aile, bankerlik 
işlemlerinin yanı sıra, iltizam sahasında faaliyet göstermiş, sahip olduğu geniş arazilerde zirai 
faaliyetlerde bulunmuştu. Osmanlı Devleti’ndeki ilk bankayı aile fertlerinden Emmanuel Baltazzi bir diğer 
Galata Bankeri olan Alléon ile birlikte Dersaadet Bankası adıyla kurmuşlardı. Baltazzi ailesi kısa vadeli iç 
borçlanma sürecinde Hazine’ye önemli ölçüde fon sağlayan bankerlerin başında geliyordu. Öyle ki, 
Aristide Baltazzi Hazine-i Hassa'nın resmî bankeri olarak kabul ediliyordu (Çetin, 2009). Emmanuel 
Baltazzi’nin oğlu olan Aristide Baltazzi ilginç bir tesadüf olacak ki, 1869 yılında kurulan Orman Genel 
Müdürlüğü’nün ilk genel müdürü olarak atanmıştır.  

            Baltazzi ailesi Osmanlı Devleti’ne borç veren, borçlanmasına aracılık eden veya bir takım 
yatırımlarla işletmecilik yapan önemli bir ailedir. Bu nedenle birçok araştırmaya da konu olmuştur. Çetin 
(2009) ve Oğlakçı (2006) tarafından hazırlanan eserlerde Baltazzi ailesinin soyağacına yer verilmiştir. Her 
iki eserde yer alan soyağacı bilgilerine göre, Barones Mary Vetsera’nın annesi Helen, I. Orman Genel 
Müdürü Aristide Baltazzi’nin amcası Theodore Baltazzi (1788-1869)’nin kızıdır.  

          Helene Baltazzi  1864 yılında İstanbul’da görev yapan Avusturyalı bir diplomat olan Albin Ritter von 
Vetsera (1825-1887) ile evlenmiştir. Barones Mary Vetsera bu evliliğin bir ürünü olarak doğmuştur. 
Günay (2014) da Bornova’daki (İzmir) akrabalarının yanında aylarca misafir olarak kalan Barones Mary 
Vetsera’nın babasının Avusturya’nın İstanbul Büyükelçiliği’nde görevli diplomatlardan, annesinin ise 
Baltazzı ailesinden olduğunu bildirmektedir. 

          1870 yılında Albin Ritter von Vetsera “Baron” rütbesine yükselmiş, dolayısıyla da karısı ve kızı da 
“Barones” ünvanına kavuşmuştur. 

Franz Stöger (İbrahim Kutsi) 

           Mayerling olayına karışması şüphelisi olması nedeniyle ülkesinden kaçan ve ülkemize gelen Franz 
Stöger 1859 yılında şimdi Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Budejovice’de doğmuş ve 1882 
yılında Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nda ormancılık eğitimini tamamlamıştır. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi Stöger 1889 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Veliaht Prensi Rudolf’ün 
ölmesi ya da öldürülmesi olayıyla bağlantılarının olduğu şüphesi sonucunda ülkesinden ayrılmak zorunda 
kalmış, Türkiye’ye gelmiş ve bir daha ülkesine dönmemiştir. Adını İbrahim Kutsi olarak değiştirmiştir.  

           İbrahim Kutsi, Birinci Dünya Savaşı başlarında Eskişehir Somdöken ormanlarını imtiyaz yoluyla 
işleten Manizadeler’in himayesinde görevlendirilmiştir. Burada bir kereste fabrikası ile havai hat ve 
dekovil hattı yapımında görev almıştır (Özdönmez ve Ekizoğlu, 1993). Alaçam’ın (1982) Kutluk ve 
Gülen’den edindiği bilgiye göre İbrahim Kutsi’nin Çatacık yöresinde 1908 yılında kurulduğu ifade edilen 
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lokomobilli3 ve tek katraklı bir kereste fabrikasının sahibidir. Muhtemelen Manizadeler himayesi 
haricinde, kendisi de Çatacık ormanlarında işletmecilik yapmıştır. 

     I.Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda ülkesine dönmek istemeyen Kutsi, isteği ve başvurusu üzerine 
İstanbul’a gelmiş ve ormancılık örgütünde harita memuru, ağaçlandırma müdürü gibi çeşitli görevlerde 
çalışmıştır. 1921-1923 arasında Ankara’da Nafıa (Bayındırlık) örgütünde teknik işlerde çalışmıştır 
(Kutluk, 1957). 

           548 sayılı ve “Ereğli – Karadere Şimendifer Hattının İnşa ve İşletilmesi Hakkında Kanun” 
çerçevesinde 12.2.1925 tarihinde “Ereğli _ Karadere Demiryolu İnşa ve İşletme Müdüriyeti Teşkilat ve 
Salahiyetini Mübeyyin Talimatname” başlığını taşıyan 12 maddelik bir yönetmelik çıkarılmıştır. 
Yönetmeliğe göre müdür, Ziraat Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanabilmektedir.  

          Burada görev ve yetkiler tanımlanmakta ve özellikle “26 Ocak 1925 tarihli yasa gereğince katma 
bütçe ile yönetilecek olan Ereğli – Karadere ve şubeleri demiryolu inşaat ve işletmesinin yönetimi için 
Tarım Bakanlığına bağlı bir müdürlük oluşturulduğu belirtilmektedir. Kutluk’un (1967) “Türkiye 
Ormancılığı ile ilgili Tarihi Vesikalar” başlıklı eserinde yer alan  “Bolu – Karadere Ormanının İşletilmesine 
Dair 23 Maddelik Proje”nin 10. maddesinde; “ 10- Karadere ormanlarının idaresi, ecnebi 
mütehassıslardan salahiyeti vasiayı haiz ve makamı Vekalete karşı mesul bir işletme müdürüne 
tevdi edilecek ve bunun refakatinde Türk olarak bir muavin bulunacaktır. “ denilerek bu girişim 
sırasında “Orman Fen Müşaviri” görevini yürüten İbrahim Kutsi’nin (Franz Stöger) doğrudan bakanlığa 
bağlı olarak işletme müdürlüğü görevine getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

           Müdürlüğe İbrahim Kutsi’nin getirilmesi aslında çok isabetli bir atama olarak değerlendirilebilir. 
Çünkü Kutsi, yapılması planlanan temel hususlarda donanım sahibidir. Dekovil hattı ve kereste üretiminde 
deneyimlidir. 

           Öte yandan demiryolu inşaat ve işletmesi ile ilgili bir yönetmelik de çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile 
müdürlüğün çalışmalarının çerçevesi çizilmektedir. 

            Yasadan kaynaklanan yetkilere dayanılarak oluşturulan ve İbrahim Kutsi’nin görevlendirildiği bu 
müdürlük Karadere yöresinde demiryolu ile ilgili incelemeleri yaptırmış ve toprak tesviyesi faaliyetlerine 
başlanmıştır.  

          “Orman ve Av Dergisi’nin 1937 yılında yayımlanan bir sayısında (Nisan-1937, Sayı 4),  İbrahim Kutsi 
tarafından hazırlandığı ifade edilen “Türkiye’de ağaçlandırmanın esasları hakkında rapor” başlıklı yazının 
başlangıç kısmında bu uzmandan “İbrahim Kuddusi” olarak bahsedilmektedir. Kozak (1938) tarafından 
ele alınan bir makalede de bu uzman İbrahim Kuddusi olarak anılmaktadır. Yine aynı makalede parantez 
içerisinde yazıldığı gibi “Pol Ştoker” ismine yer verilmiştir.  

           Orman ve Av Dergisi’nde (1937) yer verilen yazılara göre Tanzimat’tan sonra ülkemize her alanda 
uzman birçok yabancı gelmiştir. Bunlardan bir kısmı hükümet tarafından getirtilmiş, bazıları da ülkemizde 
iş bulmak için gelmiştir. Buradan edinilen bilgide de Avusturyalı Stoger’in veya Türk vatandaşı İbrahim 
Kutsi’nin hükümet tarafından davet edilen bir görevli olmadığı anlaşılmaktadır (Özdönmez ve 
Ekizoğlu,1993). Yine Orman ve Av Dergisinde (1937) verilen bilgilere göre İbrahim Kutsi ismine,  
Meşrutiyetin ilanından (1908) hemen sonraki yıllarda oluşturulan “orman ölçüm biriminde” “harita 
memuru” olarak rastlanmaktadır.  

             I.Dünya Savaşı yıllarında Hendek’te açılan Orman Ameliyat Mektebinde ve daha sonra da Ziraat ve 
Ticaret Bakanlığı’nda görevlendirilen İbrahim Kutsi, 1917 yılı ekim ayında  “Ağaçlandırma Müdürü” olarak 
atanmıştır (Orman ve Av, 1937) 

             Son olarak da İstiklal Savaşı sırasında İktisat (Ekonomi) Bakanlığı’nda “Orman Müşaviri” olarak 
görev yapmıştır. Uzun yıllar yüksek memur olarak Türk hükümetinin emrinde çalıştığı için ülkemizin 
hemen her yanını gezme olanağını bulmuştur. İbrahim Kutsi’nin yaptığı araştırma gezileri hakkında 
yazının kaleme alındığı 1937 yılı itibariyle çoğunun kayıp olduğu anlaşılan birçok raporu söz konusudur. 

              İktisat (Ekonomi) Bakanlığı bünyesinde 1926-1929 yılları arasında “orman uzmanı” olarak görev 
yapan Prof.Bernhard (1931) tarafından kaleme alınan “Anadolu Çamları” başlıklı makalede Stoger’den 
şöylece bahsetmektedir:   

             “Sözü edilen Çam türünün doğal olarak yetiştiği yerlere ilişkin bilgiler kısmen gezilerim 
sırasındaki kişisel incelemem, kısmen eski ismi Wilhelm Stöger’in -şimdi Türkiye’de “orman 

 
3 Odun yakarak elektrik üreten bir makine 
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komiseri” bulunan İbrahim Kutsi bey ki benim fikrime göre Türkiye ormanlarını en iyi tanıyan 
kişidir- yazılı beyanına, kısmen de 1928 yılında Mersin’de vefat eden ve Anadolu florasını da iyi 
tanıyan bitkici ve koleksiyoncu Walter Siehe’nin ve Weimarlı Prof. Bornmüller’in verdiği bilgilere 
dayanmaktayım.”  

Prof.Bernhard’ın bu ifadelerine göre (1931); 

• Franz Stöger, Wilhelm Stöger olarak da anılmaktadır. 
• Türkiye ormanlarını en iyi tanıyan kişi olarak tanınmaktadır. 
• 1931 yılı itibariyle ormancılık örgütünde “Orman Komiseri” olarak görev yapmaktadır. 
 

     Kutluk’un bir eserinde de (1957) Stöger’in bazı mukaveleli ormanların Fen Memurluğu işinde 
çalıştığına ve Çığlıkara (Antalya) ormanında “Orman Komiseri” olarak görev yaptığına işaret 
edilmektedir. Buna göre yukarıda Bernhard tarafından ifade edilen orman komiserliği görevinin Çığlıkara 
(Antalya) yöresinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

     Stoger; ciddi, görevine bağlı ve dürüst bir ormancıydı. Tatlı şivesi ile çok hoşlanılan bir Türkçesi 
vardı. Kendisinden bilimsel kapasitesi çerçevesinde yararlanılmıştır (Kutluk, 1957). 

     Kozak (1938) tarafından yayımlanan bir makalede İbrahim Kutsi’den “merhum” diye 
bahsedilmektedir. Bu makaleden anlaşıldığına göre İbrahim Kutsi 1938 yılından önce ölmüştür. Halil 
Kutluk (1960) ise bir makalesinde Dip.İng.Franz Stoger (İbrahim Kuddusi)’nin 1935 yılında İstanbul’da 
öldüğünü yazmaktadır.  

     Öte yandan Kutluk’un bir başka eserinden (1957) elde edilen bilgiye göre Avusturya’da ormancılık 
eğitimi alan Macar Wiktor Çeti de Kutsi tarafından geliştirilen Karadere  projesinde özel bir sözleşme 
yapılarak çalıştırılmıştır. Çeti, Karadere’ye gönderilmiş ve demiryolu yakınlarında yapılmakta olan kesim 
ve nakliyat işlerinde “Revizör4 ve Kontrolör” olarak çalıştırılmıştır. 

     Stöger’in ülkemiz ormancılığına yaptığı önemli katkılardan birisi de; Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
ormancılık etkinliklerini düzenlemek amacıyla ülkemize getirtilen ve ormancılık müşavirliği ile 
görevlendirilen Avusturyalı Uzman Oberforstrat Veit ile birlikte 1917 yılında hazırladığı Orman Kanunu 
tasarısıdır. Meşrutiyet döneminin son tasarı olan bu yasa tasarısı 199 maddeden oluşmaktadır. Üzerinde 
hassasiyetle durulmasına ve meclislerde görüşülmesine karşın bu tasarı yasalaşamamıştır. Bununla 
birlikte uygulamada yasal hükümlere büyük ölçüde ihtiyaç duyulmasından dolayı 24 Nisan 1917 tarihinde 
“Ormanların Usulü İdarei Fenniyeleri5” adı altında yeni ve kısa bir tasarı hazırlanmış, meclislerden hızlıca 
geçirilmiş ve yürürlüğe girmiştir (Bingöl, 1990). Dokuz maddeden oluşan bu kanunla, ormancılık 
uygulamalarında, işletme planı adı verilen ve az çok teknik müdahale anlamı taşıyan ilkelerin geçerli 
olmasına çalışılmıştır. Daha sonra, 1919 yılında bu düzenleme çerçevesinde ünlü “Devlet Ormanlarına Ait 
Amenajman Talimatnamesi” hazırlanmıştır. 

Veit ve Stöger6 "Orman Kanunu" 

     Hoca Ali Rıza Efendi tarafından 1913 yılında hazırlanan Orman ve Mera Yasası'nın gerçekleşmesinin 
olanaklı görülmemesi nedeniyle Veit ile uzun yıllardan beri ülkemizde görev yapan Stöger'e “bu yasayı 
inceleme ve konuyla ilgili görüş bildirme” görevi  verilmiştir. Bunlar da inceledikleri Orman ve Mera 
Yasası'nı yetersiz görmüşler ve yaptıkları çalışmalar sonucunda yeni bir yasa hazırlayarak Bakanlar 
Kurulu'na1 göndermişlerdir. Veit ve Stöger tarafından hazırlanan 199 maddelik yasa tasarısı 1917 yılında 
meclise sunulmuş, mecliste tartışılmış, bazı değişiklikler de yapılmış, ancak bu da yasalaşamamıştır. 

     Yasa tasarısının "Esbabı Mucibe Layihası" başlığını taşıyan "Gerekçe" bölümünde, orman tanımı 
yapılmış, ormanların çeşitli yararlarından bahsedilmiş, ülkemiz ormanlık alanının yüzde 30'luk bir orana 
sahip olması gerekirken, bu oranın yüzde 10'dan az olduğu vurgulanmıştır.  

 
4 Revizör: demiryolu görevlisi olup, trenler kalkış yapmadan gerekli teknik denetimleri yapan kişidir. 
5 Ormanların Bilimsel Yöntemlerle Yönetilmesi 
6 Franz Stoger (İbrahim Kutsi), 1924 yılında girişilen Karadere Orman İşletmesi’nin Müdürü olarak daha sonraki 
bölümlerde ele alınacaktır. 
1 Şurayı Devlet 
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     Yasa tasarısının "Genel Hükümler"1 başlığını taşıyan I. bölümünde bu yasanın devlet, vakıf, köy ve 
diğer genel kurumlar veya ortak mülkiyetli ormanlarda uygulanacağı, özel ormanlar için bazı özel 
durumlar dışında mecelle ve arazi kanunu hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmektedir. Devlet 
ormanlarının mülkiyetinin kişilere verilmesi yasa ile sınırlandırılmış, orman alanlarının başka alanlarla 
değiştirilmesi bakanlar kurulu ve padişah onayı ile olanaklı kılınmıştır.  

     Veit ve Stoger Orman Yasası'nın en önemli özelliklerinden birisi "Koruma Ormanı" kavramına yer 
vermesidir. Ayrı bir bölüm olarak "Takviye Ormanları (Muhafaza)" başlığı ile ele alınan bu bölümde 
koruma ormanı tanımlanmış, bu ormanlarda kişilere ait olsa bile kesim, otlatma ve ateş yakılması 
yasaklanmıştır. 

     Yasada “Devlet Mülkiyeti” ana ilke olarak kabul edilmiş, orman sınırlandırma çalışmalarına çok 
önemli bir yer verilmiştir. Bunun dışında ormanlardan yararlanma kesin izinlere bağlanmış, izinsiz 
yararlanma yasaklanmıştır. Ormanlarda kesim işlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, koru ve 
baltalıklardan yararlanma için öncelikle teknik elemanlar tarafından işletme planlarının yapılacağı, 
bakanlık tarafından onaylanacağı ve her yıl belirli miktarda kesim yapılacağı, devlet ormanlarından 
yapılacak kesim, ihale ve satış işlerinde nasıl bir yol izleneceği, iş adamları (müteahhitler) ile  ilişkiler gibi 
hususlar ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler anılan yıllarda ormanların nasıl ve kimler 
tarafından işletildiğini veya işletilmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

     Yasa tasarısının bir başka  önemli yanı ağaçlandırma konusuna önemli bir yer verilmiş olmasıdır. 
"Ağaçlama" başlığı ile ele alınan XI. bölümde ilk defa bu yasa ile ağaçlandırma için bütçe oluşturulması 
gündeme getirilmiştir. Çıplak arazi ve dağların orman haline getirilmesinin iş adamları ve şirketlere de 
yaptırılabileceği, askerlerden de seferberlik zamanı dışında ağaçlandırma çalışmalarında yararlanılacağı, 
ağaçlama yapanlara belirli bir sürenin sonunda o arazinin mülkiyetinin verilmesi gibi hükümler de bu 
bölümde yer almaktadır.  

Ormanların Bilimsel Yöntemlerle Yönetimi Yasası1 (1917)  

     Veit ve Stoger tarafından hazırlanan yasa yürürlüğe sokulamayınca, ortaya çıkan sorunların 
aşılabilmesine olanak sağlamak için “Ormanların Usul-ü İdare-i Fenniyeleri” başlığı ile  24 Nisan 1917 
tarihinde 9 maddeden oluşan bir kanun yürürlüğe sokulmuştur. Yasa maddeleri daha önce de değinildiği 
gibi Veit ve Stoger tarafından hazırlanan tasarının “Ormanların Usulü İdareleri, Tesis ve İşletilmeleri” 
başlığını taşıyan 5. bölümünde yer alan 39-44. Maddelerinden oluşmaktadır. 

     Yürürlüğe giren bu yasaya göre ormanlar “Koru Ve Baltalık” olarak iki gruba ayrılmakta, devlete ait 
olan ormanların “İşletme Planı” yapılmak suretiyle yönetimi hüküm altına alınmaktadır. Bununla birlikte 
işletme planları yapılmamış ormanlarda “Geçici İşletme Planlarıyla”  üretim yapılmasına da izin 
verilmektedir.  

     Yasa ile düzensiz seçme kesimleri ve plansız müdahalelerle yapısı bozulmuş korularda uygulanacak 
kesimler ile belirli bir sürenin sonunda planlı işletme ormanlarına ulaşılması düşünülmüştür. Kesimlerin 
ise, gençleştirme veya aralama şeklinde yapılması ilkesi benimsenmiştir. Seçme yöntemi ile yapılacak 
kesimlerin ise sadece erozyona açık alanlardaki koruma ormanlarında ve çok küçük alanlarda 
yapılabilmesi; baltalık ormanlarında ise tıraşlama kesimlerinin yapılması ilkesi oturtulmaya çalışılmıştır. 

     Bu düzenleme birçok bilim adamı ve uygulamacı tarafından (Asan , 2017, Köse, 2017, Aydın, 2017 ve 
Aydoğan ve Şahin, 2017) Türkiye’de orman kaynaklarını planlı bir şekilde yönetilmesinin başlangıcı 
olarak görülmekte ve “Amenajman Kanunu” olarak da isimlendirilmektedir. 

Amenajman Talimatnamesi 

     Büyük ölçüde Avusturyalı uzman Veit ve Stöger'in etkileriyle hazırlanan "Devlet Ormanlarına Ait 
Amenajman Talimatnamesi", Mösyö Fayt tarafından 5 Nisan 1917 yılında kaleme alınmış olmakla 
birlikte (Kutluk, 1948), 13 Temmuz 1919 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Talimatname ile ormanlar 
“İşletme Ormanları ve Koruma Ormanları” olarak ikiye ayrılmış, işletme ormanları  “Koru Ve Baltalık” 
şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Koru ormanları  “Aynı Yaşlı (Maktalı) Koru ve Değişik 
Yaşlı (Seçme) Ormanı” olarak bölümlendirilmiştir. Asıl tip olarak da aynı yaşlı - maktalı koru ormanı 
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kabul edilmiştir. Talimatnamede seçme ormanı yönteminin sadece arızalı, sarp ve yapay gençleştirmenin 
çok zor olacağı; erozyonu önleyici önlemlerin şart olduğu yerlerde uygulanabileceği belirtilmektedir. 

     Gümüş (2018) tarafından yapılan değerlendirmelere göre 24 Nisan 1917 tarihinde yürürlüğe giren 
“Ormanların Usulü İdarei Fenniyeleri” kanunu, Veit ve Stöger tarafından hazırlanan Orman Kanunu’nun 
“Ormanların Usulü İdareleri, Tesis ve İşletilmeleri” başlığını taşıyan V. bölümünde yer alan 39-44. 
maddelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle ülkemizde teknik ormancılık ve dolayısıyla da amenajman 
planlarının yapımı uygulamalarının başlangıcını oluşturan 1917 ve 1919 yıllarında hazırlanan bu yasal 
düzenlemeler üzerinde Stöger’in de etkilerinin olduğunu söylemek olanaklıdır. 

     Kutsi’nin Cumhuriyet dönemi sonrasında Bozüyük’de faaliyet gösteren İbrahim Çolak’a ait şirket 
tarafından Bozüyük ormanları içerisinde kurulan kereste fabrikalarında ve bu fabrikalarda üretilen 
kerestelerin demiryoluna (Bozüyük) kadar taşınması amacıyla kurulan hava hattının kurulmasında da 
etkin olduğu düşünülmektedir (Gümüş, 2017, 2018).  

     Stöger 1924 yılında kurulan Yüksek Orman Meclisi üyesidir. Bu çerçevede atılan adımlar üzerinde 
en etkili isimdir. Bunlardan birisi 1924 yılında kurulan Orman Başmüdürlükleri, diğeri de yine aynı yıl 
geliştirilen ve ilk Devlet Orman İşletmeciliği girişimi olan ve günümüzde Dirgine7 Orman İşletmesi olarak 
isimlendirilen bölgede Göknar kerestesi üretmek amacını taşıyan Karadere Projesi’dir. 

Karadere Projesi  

     Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca ormanlardan yararlanma büyük ölçüde serbestti. 1870 
yılında çıkarılan Orman Nizamnamesi ile bu yararlanma düzeni değişikliğe uğramış ve ormanlardan 
devlete gelir sağlanmak amacıyla yararlanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1869 yılında Orman Genel 
Müdürlüğü kurulmuş ve taşrada da bu genel müdürlüğe bağlı olarak orman müdürlükleri oluşturulmuştu. 
Orman müdürlükleri ihale ile ormanları blok olarak satmaya başlamıştır. İhale ile orman satışı 
uygulamaları 1937 yılına kadar sürmüş ve bu uygulamalar ormanları tahrip etmişti.  

     Cumhuriyetin ilanından hemen sonra önemli bir ihracat kalemi olan ve 1924 bütçesinin dörtte biri 
büyüklüğünde bir parasal büyüklük oluşturan üzüm ve incir ihracatında yaşanan krizin çözümü 
gerekmiştir. Kriz bu ürünlerin kutulanmasında, yani ambalajında yaşanmaktaydı. Bu amaçla Romanya ve 
İsveç’ten göknar kerestesi ithal olunmaktaydı. İthalatta aksamalar yaşanmakta ve ithalat, maliyeti 
artırmaktaydı. Başta bu sorunu aşmak amacıyla ve aynı zamanda yaşanan maden direği, travers ve iskan 
sorunlarının aşılabilmesi amacıyla 1924 yılında Karadere (Dirgine-Devrek) yöresinde bir devlet orman 
işletmesi kurulması amacıyla çalışılmalara başlanmıştır. Karadere’de bir işletmenin kuruluş düşüncesi, 
ülkemiz için ilk ormancılık projesi olarak da değerlendirilmelidir.  

            Projenin başına müdür olarak Franz Stoger (İbrahim Kutsi) atanmıştır. Proje ile Karadere (Dirgine - 
Devrek) yöresinde üretilecek Göknar kerestelerinin Zonguldak (Ereğli) yöresine ulaştırılması 
tasarlanmıştır. Bu amaçla Karadere yöresinden Ereğli’ye bir dekovil hattı yapılması planlanmıştır. 
Trabzon yöresinde I. Dünya Savaşı yıllarından kalan dekovil malzemesi Karadere’ye getirilmiştir. Ereğli’de 
Gülüç Irmağı’nın denize döküldüğü alanda bir liman da oluşturulmuştur. İşletmenin bina ve tesislerinin 
yapılacağı Dirgine yöresinde gerekli kamulaştırmalar da başlatılmıştır. Bir miktar üretim de yapılmış 
olmasına karşın yaşanan diğer gelişme ve öncelikler nedeniyle bu proje sonuçlandırılamamıştır. 

           Proje maliyeti (3,5 milyon lira),1924 yılı bütçesinin yüzde 3’ünü oluşturmaktadır. Bu yönüyle 
bakanlık bütçelerinin bile üzerinde olan büyük bir projedir. Yapılan çalışmalara karşın 
sonuçlandırılamamış bir projedir. Yaşanan ambalaj (kutu) sorunu ve gerçekleştirilmeye çalışılan bu proje 
ülkemizin 1937 yılında gerçekleştirebildiği orman devrimi üzerinde etkili olmuştur. Devlet ormancılığına 
geçiş sürecinde yaşanan önemli bir kilometre taşı olarak ormancılık tarihimizdeki yerini almıştır. 

Sonuç 

           Stoger 1889 yılında ülkemize geldiği andan itibaren ormancılık faaliyetlerinin içerisinde olmuş bir 
uzman ormancıdır. Bu yönüyle özellikle 1870 Orman Nizamnamesi ile oluşturulan ormancılık düzeni 
çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ülke ormancılığı üzerine önemli etkileri olmuştur. Bunlar 
arasında ülkemizde planlı ormancılığın başlangıcı olarak kabul edilen 1917 yılında çıkarılan ve birçok 

 
7 Dirgine, Zonguldak - Devrek - Yazıcık köyünün eski ismidir. 
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ormancının amenajman kanunu adını verdiği yasal düzenlemenin hazırlanmasıdır. İkinci önemli katkısı 
Karadere projesidir. Bu proje ülkemizde devlet orman işletmeciliği konusundaki ilk denemedir. Daha 
sonra 1937 yılından itibaren kurulmaya başlanan devlet orman işletmeleri için örnek bir deneme 
olmuştur. 

           Türkiye ormancılığının en önemli yasal düzenlemesi 1937 yılında çıkarılan ve ülkemizde çağdaş 
ormancılığa geçiş özelliği taşıyan 3116 sayılı orman yasasıdır. Bu yasa ile ormanlardan parasız yararlanma 
hakkı kaldırılmış ve ormanların devlet tarafından işletilmesine başlanmıştır. Stoger tarafından 
(Avusturyalı Veit ile birlikte) hazırlanan 1916 tarihli orman kanunu tasarısı bu ilkeleri ilk ortaya koyan 
düzenlemedir. Stoger’in Cumhuriyet döneminde ülkemize gelen ve ülkemiz ormancılığı ve 3116 sayılı yasa 
üzerinde etkileri olan Prof.Bernhard üzerinde de etkileri olmuş. Bernhard da ülkemiz ormanlarının 
korunabilmesi için parasız yararlanmanın kaldırılması ve devlet ormanlarının devlet tarafından 
yönetilmesi ve işletilmesini savunmuştur. Böylece bugünkü ormancılık düzeninin temellerinin atılmasında 
değerli katkıları olmuştur. 
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ÜZÜM-İNCİR VE YUMURTA İHRACATINDA AMBALAJ (KUTULAMA) SORUNLARI VE ORMANCILIK 

(1923-1937)  

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ, KTÜ, canturk@ktu.edu.tr                                          

Özet 

     Ülkemiz 20. Yüzyılın ilk çeyreğini tamamen savaşlarla geçirmiştir. Bu dönemin sonunda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün öncülüğünde başlayan Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) sonrasında 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiş, ancak Türkiye bağımsız bir ülke 
olamamıştır. Başta demiryolları olmak üzere birçok alanda yabancı hakimiyeti vardır. Ekonomik durum çok 
kötüdür. 

     Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra devletin önemli gelir kaynaklarından birisi üzüm-incir 
ihracatıdır. Üzüm incir ihracatı 1924 bütçesinin (118 milyon TL) dörtte biri büyüklüğündedir ve yeni devletin 
kurulması bakımından en önemli tarımsal ürünlerdir. 

     Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılında 84.6 milyon lira ihracat yapılmıştır. Bunun yüzde 75.7’sini  beş 
ana ürün grubu oluşturmaktadır. Bunlar arasında iki ürün grubu, toplam ihracat değeri içindeki payları ile 
açık ara önde görünmektedir. Bunlar meyve-sebze ile  tütündür. Osmanlı devletinde de olduğu gibi ilk sırada 
meyve ve sebze ihracatı gelmektedir. Bu grup toplam ihracat değerinin yaklaşık ¼’ünü (% 24.9) 
oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde üzüm ve incir yine en önemli ihraç malları arasında yer almaktadır. Öte 
yandan Cumhuriyetin ilk yıllarında yumurta ihracatı da önemli bir yer tutmaktadır. 

     Ancak bu ürünlerin dışsatımında ormancılığı ilgilendiren çok önemli bir sorun vardır: kutulama 
sorunu… İzmir’den ihraç edilen üzüm ve incir ürünlerinin kutulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle 
göknar kerestesine ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü göknar kerestesi reçinesizdir. Kutu yapımı 
amacıyla  Romanya ve İsveç’ten göknar kerestesi satın alınmaktadır. Yumurta ihracatında da yine keresteye 
ve hızar talaşına ihtiyaç duyulmaktadır. 

     Göknar ithalatı ürünün maliyetini yükseltmektedir. Ayrıca zaman zaman yaşanan gecikme sorunları 
üzüm ve incirin hepten elde kalması ve bozulmasıyla sonuçlanmaktadır. Yumurta ihracatı için de benzer 
şekilde keresteye ihtiyaç duyulmaktadır. 

   Bu nedenle 1924 yılında Bolu Karadere ormanlarının devlet tarafından işletilmesi konusunda çok büyük 
bir proje başlatılmıştır. Tam olarak sonuçlandırılamayan bu proje bu bildiride ele alınacak konulardan 
birisidir. Kutu sorunu, ancak 1937 yılından itibaren çözümlenebilmiştir. Anılan yılda Türkiye ormanları 
devlet tarafından işletilmeye başlanmış ve dağlarda, 1000 m yükseltinin üzerinde yer alan göknarlar 
keresteye dönüştürülerek İzmir’in ihtiyacı karşılanmaya başlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm-incir, Yumurta, Kutu, Göknar, Ormancılık 

 

GRAPE-FIG AND EGG EXPORT PACKAGING (BOXING) PROBLEMS AND FORESTRY (1923-1937) 

                                                                                         Summary 
 
     Our country has spent the first quarter of the 20th century completely with wars. 
At the end of this period, after the Turkish War of Independence (1919-1922) led by Mustafa Kemal Atatürk, 
the Lausanne Peace Treaty was signed on 24 July 1923. The republic was proclaimed, but Turkey did not 
become an independent country. There is foreign dominance in many areas, especially railways.  The 
economic situation is very poor. 
     Immediately after the proclamation of the Republic, one of the most important sources of income of the 
state is the export of grapes-figs and eggs. Grape fig exports are one fourth of the 1924 budget (118 million 
TL) and are the most important agricultural products for the establishment of the new state. 
     Turkey export amount of 1923 was 84.6 million Liras. 75.7's percent of Turkey's exports consist of five 
main product groups. Among these, the two product groups are clearly ahead with their share in the total 
export value. These are fruit and vegetables and tobacco. However, tobacco is under French control. 
Therefore, exports of vegetables and fruits are much more important for our country. This group constitutes 
approximately ¼ of the total export value (24.9%). Within this group, grapes and figs are among the most 
important export goods.On the other hand, egg exports have an important place in the early years of the 
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Republic. 
     However, there is a very important problem in the export of these products concerning forestry: the 
problem of boxing…Fir lumber was needed to box the grape and fig products exported from Izmir. Because fir 
lumber is not resin. Fir lumber is purchased from Romania and Sweden for box production. Wooden crates 
and sawdust are needed for the export of eggs. 
     Fir imports increase the cost of the product. In addition, from time to time delay problems of grapes and 
figs are obtained from all of the resulting and degradation. Similarly, timber is needed for egg export. 
     In 1924, a huge project was prepared for the operation of Bolu-Karadere forests for the production of 
boxes and chests. This project has not been fully successful. The box problem has only been solved since 1937. 
Said years of Turkey's forests began to be operated by the state. Since that date, the firs in the mountains 
above 1000 m altitude have been turned into timber to meet the needs of İzmir.   
Keywords: Grape-fig, Egg, Box, Fir, Forestry 

Giriş 
 

     Cumhuriyet kurulduğunda ülkemizin durumu içler acısıdır. Ekonomi diptedir. Sanayi gelişmemiştir. 
Yetişmiş personel yoktur. Halk okur-yazar bile değildir. Elektrik sadece İstanbul ve İzmir’in bazı 
mahallelerinde vardır. Balkanlardan gelen yüzbinlerce göçmene ordunun yiyecek stoklarından yardım 
edilmektedir. Savaş sırasında yüz binden fazla ev yakılarak harap edilmiştir. Lozan anlaşmasıyla ülkemize 
Osmanlı döneminden kalma 107.5 milyon lira borç bırakılmıştır. Yıllık taksitleri zamanla 3.5 milyon altına 
çıkmak üzere başlangıçta 2 milyon altın lira olarak belirlenmiştir. Eski devrin ikinci ipoteği ise, başta 
demiryollarının tamamı olmak üzere, Ereğli-Zonguldak kömür madenleri, elektrik, gaz, tramvay, su, 
telefon, liman ve fenerler üzerindeki yabancı haklarıdır. Bunların millileştirilmesi de önemli miktarda 
paraya ihtiyaç göstermektedir. Türkiye Avrupa’nın her çeşit malı için açık pazar halindedir (Sarc, 1970; 
Meydan,2011). 

     Düşmanların tümüyle yaktığı köy sayısı 830, yanan bina sayısı 114.408’dir. Ülkeyi neredeyse 
yeniden kurmak gerekmektedir. İskan işleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında da ülkemizi ilgilendiren, 
uğraştıran en önemli sorundur. Yaşanan finansal sorunlar nedeniyle Devletin ekonomik yaşamı 
geliştirmek için çok fazla hareket alanı bulunmamaktadır. Bu bozuk ekonomik yapı içerisinde birkaç 
önemli tarımsal ürün arsında yer alan üzüm, incir ve yumurta dışsatımı ülkemiz için çok önemlidir. Bu üç 
ürünün ihracatında ormancılığı ilgilendiren önemli bir sorun yaşanmaktadır. Kutu/sandık ya da ambalaj 
sorunu…  

Tablo 1 

Türkiye’nin 1923-1924 Dışalım ve Dışsatımı (mil.tl) 

Dışalım Maddeleri 192
3 

192
4 

Dışsatım 
Maddeleri 

1
923 

192
4 

Buğday 
Un 
Pirinç 
Şeker 
Çay 
Kahve 
Matbaa kağıdı 
Yün iplikleri 
Pamuk iplikleri 
Yünlü dokumalar 
Pamuklu dokuma 
Demir ve çelik 
Makinalar 
Ziraat aletleri 
Benzin 
Gaz 
Diğer 

8.6 
3.0 
1.9 
11.

0 
0.9 
2.5 
0.6 
0.5 
5.6 
8.3 
48.

3 
7.8 
1.3 
0.5 
0.7 
4.2 

18.
3 

0.7 
2.2 
12.

8 
1.2 
3.2 
1.0 
0.8 
6.6 
12.

6 
57.

0 
16.

2 
5.6 

Yaprak tütün 
Üzüm 
İncir 
Yumurta 
Fındık 
Fıstık, badem 
Afyon 
Palamut 
Koyun ve keçi 
Pamuk 
Tiftik, Yün, İpek 
Zeytin yağı 
Halı 
Kömür 
Krom 
Diğer 
 

2
0.3 

1
0.6 

4.
9 

1.
4 
3.
8 
0.
6 
4.
2 
1.
4 
2.
4 

46.
4 

18.
2 

10.
0 

3.7 
8.0 
1.4 
6.1 
2.1 
3.7 
11.

4 
9.0 
0.5 
4.5 
2.3 
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39.
1 

2.2 
0.8 
4.5 
47.

8 

6.
2 
5.
7 
1.
0 
3.
3 
1.
5 
- 
1

7.3 

0.8 
30.

8 
 

TOPLAM 144
.8 

193
.6 

 8
4.6 

158
.9 

Kaynak: Sarc, 1970 

     Tablodan da görülebileceği gibi ülkemizin en önemli dışsatım ürünü tütündür. Gerçekten de Türk 
tütünü yakın yıllara kadar çok önemli bir geçim kaynağıdır. Bununla birlikte tütün Fransızların 
kontrolündeki Reji firmasının tekelindedir. Üzüm ve incir ise, tütünden sonra en önemli dışsatım 
ürünleridir.   

     Sadece iki ürün (üzüm ve incir) dışsatım içerisinde 1923 yılında yüzde 18.3; 1924 yılında ise yüzde 
17.7’lik bir orana sahiptir. Bu nedenle yaşanan kutulama sorununun yerel, ulusal olanaklarla aşılması 
önem taşımaktadır. Mevcut orman işletmeciliği düzeni ile bu sorun çözüme kavuşamamaktadır. 1924 
yılında 28.2 milyon liralık üzüm ve incir ihracatı söz konusudur. Türkiye’nin ilk bütçesi olan 1924 yılı 
bütçesi 118.2 milyon liradır (Aydoğan, 2005). 

     Aynı yıl (1924) için söz konusu olan üzüm ve incir ihracat geliri bütçenin yaklaşık yüzde 24’ü 
kadardır. Yani sadece kutu sorunu ülke bütçesinin dörtte biri büyüklüğünde, bir ihracatı etkileyecek sorun 
durumundadır. Bu nedenle Orman Yüksek Meclisi’nin bu soruna el atması kaçınılmazdı.  

     Üzüm ve incirin dışsatım içerisinde 1923 yılında yüzde 18.3; 1924 yılında ise yüzde 17.7’lik bir oranı 
söz konusudur. 1924 yılında 28.2 milyon liralık üzüm ve incir, 3.7 milyon liralık ta yumurta ihracatı söz 
konusudur. Üzüm, incir ve yumurta ihracatı toplamı ise 31.9 milyon liradır. Bunun toplam ihracat 
içerisindeki oranı yüzde 20.0’dır.  Türkiye’nin ilk bütçesi (1924 yılı) ise 118.2 milyon liradır (Aydoğan, 
2005). Bu üç ürün ihracat değerinin bütçeye oranı yaklaşık yüzde 27’dir. Bu nedenle yaşanmakta olan 
kutulama sorununun aşılması gerekir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilan edildiği yıllardaki ormancılık düzeni 
ve olanaklarıyla bu sorun ne yazık ki çözümlenememektadir. 

     Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yüzyıl sonlarına doğru ekonomik sıkıntılardan dolayı orman 
kaynaklarının işletilmesine başlanılmıştır. Bu çerçevede 1869 yılında “Orman Genel Müdürlüğü” 
kurulmuştur. 1870 yılında ise bu örgütün etkinliklerinin yasal alt yapısını oluşturan “Orman 
Nizamnamesi” ilan edilmiştir. Bu iki gelişme ile birlikte taşrada orman müdürlükleri kurularak ormanların 
büyük maktalar halinde daha çok yabancı girişimcilere satılmasına başlanılmıştır. Orman işletmeciliği, 
belirli bir bedel karşılığında özel şirketlere bırakılmıştır. Ormanlar bu tarihten itibaren hazineye gelir 
sağlamak amacıyla yönetilmiştir. 

     Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra ise devlet işletmeciliğine geçilmek istenmiştir. İzmir’den 
ihraç edilen üzüm ve incir ürünlerinin kutulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle, reçine yönünden 
kullanımı uygun olan Göknar kerestesine ihtiyaç duyulmuştur. Başta bu ihtiyaç olmak üzere, ormanlardan 
devamlılık ilkesince yararlanma amacıyla devlet işletmeciliğine geçilmesi planlanmıştır.  

     1924 yılında Karadere (Dirgine - Devrek) ormanlarının devlet tarafından işletilmesi konusunda çok 
büyük bir proje başlatılmıştır. Proje çerçevesinde kurulan Devlet orman işletmesinin başına getirilen 
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu vatandaşı Franz Stoger, Bolu dağlarında yetişen göknarların 
kesilerek öncelikle akarsular vasıtasıyla Dirgine Köyü’ne kadar yüzdürülmesini planlamıştır. Burada bir 
kereste fabrikası kurulması ve üretilecek kerestelerin de buradan Zonguldak - Ereğli’ye kadar bir dekovil 
hattı ile taşınması konusunu içeren bir proje hazırlanmıştır.  

     Proje kapsamında işletme merkezi seçilmiş, dekovil hattı malzemeleri bu merkeze getirilmiş, 
kerestenin yükleneceği limanda tesviye (düzleme) çalışmaları başlatılmış ve bir miktar tomruk üretimi de 
gerçekleştirilmiş olmakta birlikte, çeşitli nedenler projenin tam olarak başarıya ulaşmasını engellemiştir.  
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     Türkiye ormancılığının en önemli dönüm noktası, 1937 yılında ormanlardan sadece hazineye gelir 
sağlamak amacıyla yürütülen ormancılık anlayışının terk edilmesidir. Orman Nizamnamesi çerçevesinde 
1937 yılına dek ormanların işletilmesi blok olarak özel kişi ve kuruluşlara verilmekteydi. Devlet sadece 
ormanların 5-20 yıl gibi sürelerle işletilmesinin ihalesi işini organize etmekte, ihale koşullarına uyulup 
uyulmadığını denetlemekte ve bu amaç doğrultusunda da ormanların korunmasını sağlamaktaydı. 

     1937 yılında bu uygulamaya son verilmiştir. Bu tarihten itibaren ormanların devlet tarafından 
yönetilmesi ve işletilmesine başlanmıştır. Üzüm ve incir ihracatında yaşanan kutu sorunu bu tarihe kadar 
çözümlenememiştir. Bununla birlikte bu sorun Türkiye’nin devlet orman işletmeciliğine geçişinin, yani 
ormanların devlet tarafından işletilmesine başlanmasının en önemli gerekçelerinden birisini 
oluşturmuştur. 

     Bu eserde 1924 yılında kurulan Orman Yüksek Meclisi’nin aynı yıl aldığı “devlet orman işletmesi 
kurulması” kararı konusunda yapılan çalışmalar, birçok tarihi belge ve bilgiden yararlanılarak 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Yapılan değerlendirmeler sadece belge ve bilgi derleme ile değil, bu belge 
ve bilgilerde adı geçen yörelerde yapılan gezi, gözlem ve görüşmelerle birlikte gerçekleştirilmiştir. 

     Çalışmada öncelikle Osmanlı dönemi ele alınmış, Osmanlı’nın orman kaynaklarına ilgisi açıklanmış 
ve sonra da çalışmaya konu edilen projeye neden ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir. Cumhuriyet ilan 
edildiğinde ülkemiz ekonomik ve sosyal olarak tam bir çöküntü içerisindedir. Birinci Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu yerle bir olmuştur. İnsanlar hastalıklı ve yorgundur. Başta iskan 
sorunu ve Osmanlıdan kalan dış borçlar olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Üzüm ve 
incir ihracatı tütünden sonra en öneli ikinci ihracat kalemidir. Ülke kalkınması ve sorunların çözümünde 
son derecede önemli bir yere sahiptir. Kitapta bu sorunlar ve ele alınan Karadere projesi kapsamında 
yaşanan gelişmeler incelenmeye çalışılmıştır. 

İlk Devlet Orman İşletmesi (Karadere) Projesi 

     Karadere projesi hiç kuşku yok ki, sadece üzüm ve incir kutusu sorununa odaklanmamıştır. Zira, 
başta yukarıda da ifade edildiği gibi iskan sorunları olmak üzere, demiryolu yapımı ve onarımı için 
traverse de ihtiyaç vardır. Ayrıca maden direği konusu da önemli bir yer işgal etmekte, mevcut işletmecilik 
düzeni ile bu sorunlar çözülememektedir. 

     Bu proje, ormancılıkta müteahhit işletmeciliğinin söz konusu olduğu dönemde (1870-1937)8 
ülkemizde ilk devlet orman işletmesi denemesidir. Daha önce ifade edildiği gibi ülkemizde 1839 yılında 
İstanbul’da kurulan ve 11 ay gibi kısa bir süre faaliyette bulunan Orman Müdürlüğü örgütü istisna 
tutulursa, ormancılıkla ilgili ilk kuruluş 1869 yılında kurulan Orman Genel Müdürlüğü ve bu genel 
müdürlüğe bağlı olarak taşrada kurulan orman müdürlükleridir. Anılan yıldan itibaren sürdürülen 
ormancılık anlayışı paralelinde etkinliklerini yürüten bu müdürlükler 1937 yılına kadar hizmet vermiştir.  

     Türkiye’de 1940’lı yıllara kadar ulaşım büyük ölçüde denizyolu ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Karayolu ve demiryolları ise çok kısıtlıdır. Sadece birkaç kenti birbirine bağlayan demiryolu ve karayolu 
söz konusudur.  

     Bütün bu nedenlerle orman müdürlükleri, ormanların özellikle deniz ulaşımı yönünden satılması 
olanaklı olduğu bölgelerde kurulmuş olup, işletmecilik özel kesime bırakılmıştır. Müdürlükler sadece 
mukavele koşullarına uygun işletmecilik yapılıp yapılmadığını denetlemekte ve özellikle iskelelerin 
olduğu yörelerde görevlendirilen personel vasıtasıyla yapılan ölçümler ile üretilen odunların karşılığında 
“ondalık9” adı altındaki devlet hissesini almaktadırlar. Yani, orman müdürlükleri doğrudan orman 
işletmeciliği yapmamaktadır. Yapılan işletmeciliğe nezaret etmekte, denetim yapmakta ve devletin payını 
almaktadırlar. 

 
8 Müteahhit işletmeciliği 1937 yılında sona ermiş olmakla birlikte, 1937 öncesinde yapılan ihalelerle kazanılmış 
haklar korunmuş ve sonuçta bu işletmecilik uygulamaları 1945 yılında son bulmuştur. 
9 Ondalık: Onda bir; toprak ürünlerinden veya diğer bazı kazançlardan alınan bir tür vergi anlamında bir İslâm 
hukuku terimi; vergilendirmede kullanılan ve Müslüman vergi mükelleflerinden belirli sınıflar için, mahsulden alınan 

onda veya yirmide bir oranındaki verginin adı. 
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     Bolu-Karadere orman işletmeciliği girişimi ise, 1937 yılından itibaren ortaya konan ve günümüze 
dek uygulanagelen yöntem (Devlet orman işletmeciliği) için ilk denemedir. Kuşkusuz bir ihtiyaçtan 
kaynaklanmıştır: 

     Bir Devlet orman işletmesinin kurulması zorunluluğunu ortaya çıkaran konulardan birisi olan üzüm 
ve incir kutularının yapılabilmesi gereksinimi oldukça ilgi çekicidir. Halil Kutluk tarafından yayınlanan 
belgelere (Kutluk, 1967)  göre 1923 yılı sonunda alınan bir karar ile üzüm ve incir kutusu yapılmak üzere 
yarım gümrük tarifesi uygulanarak İsveç ve Romanya’dan “beyaz mal ve yumuşak kereste” olarak da 
adlandırılan göknar kerestesi ithal edilmiştir.   

     İzmir’den yapılmakta olan üzüm ve incir ihracatında yörede yetişen ağaç türü olan kızılçamdan 
yapılan kutuların reçine sızdırması yüzünden, ürünlere reçine kokusunun sinmesi dolayısıyla Türk üzüm 
ve incirine karşı talebin azalması, kutuların göknardan yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. 

     Orman Yüksek Meclisi, aynı zamanda ormanların müteahhit (yüklenici) eli değmeden, devlet 
sermayesi ve elemanları ile işletilmesinin, bakımının ve ağaçlandırılmasının da yapılmasını istiyordu 
(Bingöl, 1990). 

     Yüksek Orman Meclisi tarafından alınan karara göre, kurulması tasarlanan işletme sermayesi olarak 
gerekli 1,5 milyon liranın kurulacak işletme yönetiminin emrine verilmek üzere Osmanlı Bankası’na 
yatırılması talep edilmiştir.  

     Karadere (Dirgine-Devrek) yöresinden yapılacak üretim öncelikle akarsulardan yararlanarak 
işletmenin / kereste fabrikasının kurulacağı bölgeye taşınması oradan da 120-130 kilometre dar bir hat 
(75 cm genişliğinde dekovil hattı) ile Devrek üzerinden Zonguldak’a ulaştırılması düşünülmektedir 
(Kutluk, 1957b,1967).  

     Yapılacak dekovil hattının 130 km’dir. Hattın Karadeniz sahilinde Gülüç Irmağı ağzına (Ereğli) kadar 
indirilmesinin uygun bulunduğuna yer verilmektedir. Bunun için temizlenecek derede, iki kilometre 
uzunluğunda altmış metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde bir kanal açılması planlanmıştır (Bingöl, 
1990).  

     Dekovil hattının yapımı için Trabzon yöresinde Osmanlı Rus Savaşı (1914-1915) sırasında döşenen 
veya istiflenmiş olarak bırakılan raylardan yararlanılması hesaplanmıştı. Karadere Orman İşletme 
Müdürlüğüne getirilen İbrahim Kutsi ilk iş olarak Trabzon’a gitmiş ve orada bulunan eski dekovil ray ve 
diğer malzemeleri Karadere’ye getirmiştir. 

     İşletmenin kurulması için 1.5 milyon lira ve dekovil hattının yapımı için 2 milyon lira olmak üzere 
bu projenin toplam maliyeti 3.5 milyon liradır. Cumhuriyet'in ilk bütçesidir ve yalnızca 118,2 milyon 
liradır. Yine aynı bütçede, eğitim, sağlık ve yatırımlarla ilgili kimi bakanlıklara ayrılan ödenekler ve 
bunların bütçe toplamı içindeki oranları şöyledir: Bayındırlık Bakanlığı 14,2 milyon lira (yüzde 5,3), Milli 
Eğitim Bakanlığı 6,2 milyon lira (yüzde 5,3), Sağlık Bakanlığı 2,3 milyon lira (yüzde 2,1) Adalet Bakanlığı 
4,6 milyon lira (yüzde 3,9) (Aydoğan, 2005). Görüldüğü gibi Karadere Projesi 1924 bütçesinin yaklaşık 
yüzde 3’ü kadardır. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden fazladır. Bu yönüyle Karadere Projesinin o zamanın 
koşulları çerçevesinde dev bir proje olduğu söylenebilir. 

Neden Karadere?  

     Karadere yöresi zengin göknar ormanlarına sahip olup, Bolu-Düzce sınırları içerisinde kalmakla 
birlikte, Zonguldak havzasında yer almaktadır. Ancak, devlet orman işletmesi kurulması girişimlerinin söz 
konusu olduğu 1924 yılı başı itibariyle bu yörenin Bolu’ya bağlı olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan devlet 
orman işletmesi kurulması girişiminin söz konusu olduğu 1924 yılında Zonguldak’ta bir Orman 
Müdürlüğü vardır. Zonguldak Orman Müdürlüğü 1924 yılı başında kurulan Bolu Orman Başmüdürlüğü’ne 
bağlıdır. Bu nedenle Zonguldak yöresinde kurulmaya çalışılan Karadere Devlet Orman İşletmesi, “Bolu – 
Karadere Ormanının İşletilmesi Projesi” olarak anılmıştır.  

Karadere İşletme Müdürlüğü Girişiminin Devlet Orman İşletmeciliğine Geçiş Süreci Üzerine 
Etkileri 

     Bilindiği gibi ülkemizde 1937 yılından itibaren devlet orman işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. Bu 
çerçevede ilk Devlet orman işletmesi girişimine Büyükdüz ve Keltepe-Suyuk ormanlarını da içeren 
Safranbolu yöresinde başlanılmıştır (Kozak, 1938). Bu ormanlar Karabük Merkezi’nde oluşturulan Orman 
Revir Amirliği bünyesinde devlet tarafından işletilmeye başlanmıştır.  Atmış ve Gencay (2014) tarafından 
bir gazetenin (Bartın Gazetesi) 1940 yılında yayınlanan bir sayısından derlenen bir bilgiye göre kurulan 
ilk devlet orman işletmeleri arasında da Karabük ile birlikte Karadere bölgesini de içeren  Devrek yer 

Dirgine Orman 

İşletmesi Tesisleri 
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almaktadır. Buna göre 1924 yılı itibariyle gerçekleştirilemeyen Bolu-Karadere Devlet Orman İşletmeciliği 
tasarısının, ülkemizde ilk kurulan devlet orman işletmeleri arasında olan ve 1939 yılında kurulan Devrek 
orman işletmesi bünyesinde gerçekleştirilebildiği anlaşılmaktadır. 

     Dirgine’de 1924 yılında kurulmaya çalışılan Devlet orman işletmesi için, ülkemizde 1870 Orman 
Nizamnamesi uyarınca yerli-yabancı şirketler tarafından yürütülmekte olan işletmecilik yapılanmasının 
örnek alındığı anlaşılmaktadır. Aslında bu yapılanma modeli 1937 yılında kurulmaya başlanan Devlet 
orman işletmeleri, 1937-1945 yılındaki ismiyle “orman revir amirlikleri” ve “orman çevirge müdürlükleri” 
tarafından da örnek alınmıştır.  

    Bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturan üzüm ve incir kutusu üretimi uzun yıllar Türk ormancısını 
ilgilendiren bir sorun olarak görülmüştür. İktisat Bakanlığı Dergisi kayıtlarına atfen bildirildiğine göre 
(Orman ve Av, 1929), ekonomik krizin patlak verdiği 1929 yılı itibariyle İzmir’de 5 adet kutu fabrikası 
vardır fakat yaklaşık 20 bin m3 tomruk işleme kapasitesine sahip bu işletmelerin ihtiyacı 
karşılayamadıkları anlaşılmaktadır.   

     Üzüm ve incir dışsatımında yaşanan kutulama sorunu 1930’lu yılların sonuna doğru da çözülebilmiş 
değildir. Nitekim 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu’nun çıkarılış gerekçeleri arasında da 
yerini alan bu konuda zamanın TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda (1937), devlet orman mülkiyeti 
ve işletmeciliği konusunda İktisat Bakanı Celal Bayar’a atfen “İktisat Vekili diyor ki; ben kabul edilmiş 
esaslara prensip olarak muhalif değilim. Yalnız iktisadi bir durum vardır. Memleketin iktisadi durumu  ile 
alakadar olan ihraç malları vardır. Mesela üzüm, incir, yumurta… Bunların kereste meselesi zaman zaman 
meclise kadar aksediyor. Bazen lazım olan keresteliği temin imkanı olmuyor ve hariçten getirmeye 
mecburiyet hasıl oluyor. Bu kanun kabul edilip de yürürlüğe konacak olursa tabi bütün ormanlar devlete 
intikal edecektir. Devlet teşkilatını birdenbire yapacak maddi olanaklara sahip değildir. Şu halde bütün bu 
fabrikalar kereste yokluğu yüzünden atıl bir hale geleceklerdir. Nihayet memleketin ihracatı bundan çok 
zarar görecektir. Gümrük kapılarını açıp hariçten kereste getirmek meselesi bir nazariye olarak kabul edilse 
bile gene arzu ettiğimiz maksat hasıl olmayacaktır.” demektedir. Burada sözü edilen fabrikalar, elbette 
yukarıda sözü edilen kutu fabrikalarıdır.  

    Zamanın İktisat Bakanı Celal Bayar da (1937) konu ile ilgili olarak mecliste şu beyanlarda 
bulunmuştur: 

“Biz nihayet uluslararası piyasanın gelişimine uyarak mallarımızı satmak zorundayız. Mallarımızın 
ambalaj, nakliye ve benzeri bütün masrafları diğer ülkelerin aynı işler için harcadıkları paradan ve fiyattan 
fazla olursa ihraç mallarımız, doğal olarak bundan etkilenir. Kutuluk kereste fiyatının çok olması ve hatta 
Yunanlıların bizden daha ucuz kereste tedarik ettikleri ve bu suretle üzümlerimize rakip oldukları hakkında 
şikayetler oldu.  

     Bunun üzerine inceleme yaptım, ilgilileri çağırdım, kendileri ile anlaşma yaparak fiyatları belirledik, 
fakat mahsulün yarısında gördüm ki, bana verilen sözü tutmanın imkanı yok gibidir. Benim için çok şiddetli 
ve endişeli bir hayat başladı, memleketin ürünlerini uluslararası piyasanın istediği şekilde çıkarmak için 
önlemler almıştım. Fakat bu önlemler işe yaramamaktadır. Büyük bir ürünümüzün felaketi karşısında 
bulunuyordum, hatta geceleri uykum kaçtı. Ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumu anladım.  Nihayet 
hariçten kereste getirtmeye karar verdim. Hariçten kereste getirtmeye başladığım zaman da bunun da ne 
kadar zor olduğunu bu sayede öğrendim. Eskiden yabancı ülkeler bize kereste satmaya istekliydiler. Fakat 
bugün Ruslar vermiyor. Sebebini kendileri bilir. Yugoslavya son zamanda Bosna-Hersek’i elde ettiği için çok 
miktarda kereste kullanıyor. Onlar da kereste satmıyor. Kuzey memleketlerden kereste gelirdi. Çok 
zamandan beri bu ülkelerle ilişkilerimiz kesintiye uğradı. Şimdi onlarla ilişki kurduk.  Sipariş verirseniz, sizin 
için ayrıca kereste üretmeyi düşünürüz, diyorlar. Bu cevabı şüpheli görüyoruz. Güven veren bir cevap 
değildir. Bütün gücümüzle dahile teveccüh etmek gerekmektedir. Elimizde üzüm ve incir ambalajı için, 
portakalı söylemiyorum, kereste yoktur. Ülkemiz içerisinden bunun sağlanmasını da olanaklı görmüyorum. 
Hariçteki durumu anlattım. Ülkemiz ürünlerinin kereste ile ambalajı ciddi bir tehlike karşısındadır. Bunu 
ifade etmekle kendi duyduğum ağırlığın bir kısmını da size bırakıyorum. Bu sene geçen seneki kadar endişede 
değilim. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu haline gelmiştir. Bu sadece İktisat vekilinin yapabileceği bir iş 
olmaktan çıkmıştır.” 

    Yine, 1937 yılında zamanın Tarım Bakanı çıkarılmakta olan orman kanununun meclisteki 
müzakereleri sırasında ormanlardan beklenen ekonomik nitelikli işlevleri sıralarken öncelikle maden 
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direği ve meyve: üzüm, incir ve portakal kutularından bahsederken kutulama konusunda şunları 
söylemiştir (Erkmen, 1937): 

 “Memleketimizin ihraç malları arasında meyve, incir, üzüm ve portakal kutuları önemli bir yere sahiptir. 
Bu ihtiyaç sürekli artacaktır. Sadece üzüm ve incir kutusu bugün bir sorundur. Gelecekte daha büyük bir 
sorun olarak kendini gösterecektir. Sadece üzüm ve incir kutusu günümüz koşullarında ihtiyaç duyulan 
kereste miktarı 50-60 bin m3’ü bulmaktadır.”   

     Böylece ülkemiz, meyve kutusu sorununu Devlet orman işletmeciliğine geçiş sürecine kadar 
çözememiştir. Özellikle İzmir limanından yapılan göknar kerestesi ithalatının kutu yapımı ile 
ilişkilendirilmesi olanaklıdır. Kuşkusuz devlet orman işletmeciliğine geçişimizin mevcut işletmecilik 
düzeniyle ülkemizin maden direği, travers, kereste gibi ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi başka 
nedenleri de vardır.  

     Bunların da ötesinde müteahhit işletmeciliği denilen 1937 öncesi ormancılık düzeninde müteahhit 
durumunda olan şirketlerin ormanları bilimsel yöntemlerle ve ülke çıkarı çerçevesinde işletmedikleri de 
sabittir. Bu durumda devlet ormanlarının devlet tarafından iletilmesinden başka çare olmadığı  kanaati 
ortaya atılmış ve mesleki yayınlarda bu fikir çevresinde karşılıklı görüşler savunulmuştur. Bu yazılarda 
yukarıda da değinildiği gibi devletin ticari bir içerik gösteren böyle bir çalışmaya girmesinin yerinde 
olmayacağı, yakın bir geçmişte Karadere ormanlarının işletilmesi için kurulan örgütün nasıl bir zarar ile 
faaliyetlerini bitirdiğine dikkat çekilerek yabancı ve Türk sermaye sahiplerinin birleşeceği şirketlere satış 
yapılmasının daha uygun olacağı yönünde fikirlere rastlandığı gibi, orman işletmesinin artık devlet 
tarafından yapılmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu kabul edenler ve bunun azar azar  bütün 
ormanlarımızda uygulanmasını isteyenler de bulunmaktadır (Pınar, 1957). 

     Kanımızca Karadere devlet işletmesinin zarar ettiği, başarısız olduğu gibi değerlendirmeler doğru 
değildir. Çünkü İbrahim Kutsi tarafından oluşturulan raporlarda kurulan işletmenin 10. yıl sonunda kara 
geçeceği yazılıdır. Proje için öngörülen işler yapılamadığı, proje tam olarak uygulanamadığı için, 
işletmenin zarar ettiği yönündeki beyanlar yanıltıcıdır. Merkezi idarenin başka bir tasarrufta bulunması, 
Ankara-Ereğli demiryolu hattının yapımı yönünde tercihini değiştirmesi bu projenin istenildiği gibi 
sonuçlanmasını önlemiştir. 

Sonuç 

     Bütün bu çabalara ve yasal düzenlemelere, İbrahim Kutsi tarafından Trabzon’dan dekovil hattı 
malzemelerinin Karadere’ye getirilmiş, Gülüç Irmağı mansabında çeşitli düzenlemeler yapılmış, 1925 yılı 
içerisinde güzergahın 8-25 kilometreleri arası inşa edilmiş ve bu bölgede 50 bin ağaç kesilerek hazır hale 
getirilmiş (Bingöl, 1990) olmasına karşın bu orman işletmesi girişimi yarıda kalmış ve başarıya 
ulaşamamıştır.  

    Bu çalışmalar devam ederken mecliste bu dar hatta yapılacak masraf yerine Ankara – Ereğli 
demiryolunun yapılmasının daha doğru olacağı şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu 
değerlendirmeler çerçevesinde Karadere-Ereğli dekovil hattının yapılmasından vazgeçilmiştir. Karadere 
ormanlarının işletilmesi hesapları tasfiye edilmiştir (Pınar, 1957). 

     Türkiye, aynı ormanların devlet eliyle işletilmesi uygulamalarını hayata geçirebilmek için 1937 
yılında yapılan düzenlemeleri  beklemek zorunda kalmıştır.  

     Sonuç olarak Karadere denemesinin Türkiye ormancılığında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 
Sonuçlandırılamamış bir devlet orman işletmeciliği girişimi olarak tarihteki yerini almıştır. 1924 yılında 
ele alınan bu girişim daha sonra çeşitli şekillerde eleştiriye uğramıştır. Bununla birlikte projenin önemli 
çıkış noktalarından birisi olan kutu ihtiyacı uzun yıllar önemli bir sorun olmuştur. Kutu sorununun çok 
uzun yıllar yurt dışından Göknar kerestesi ithal edilerek aşılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. İzmir’de yer 
alan kutu fabrikaları ithal edilen keresteden kutu üreterek sektörün ihtiyacını karşılamıştır. Bu durumun 
üzüm ve incir ürünlerinin ihracatında çok önemli bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Sorun o kadar 
büyüktür ki, zamanın iktisat bakanını uykusuz bırakmaktadır.  

     1937 yılı Türkiye ormancılığı için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu yıl öncesinde ormanlar, 
ihale ile özel şirketlere satılmak suretiyle işletilmiştir. Bu şirketlerin başta kereste olmak üzere yaptıkları 
üretim ile ülke ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte şirketler çoğunlukla ulaşım 
olanaklarının uygun olduğu iskelelere yakın yerlerde üretim yapabilmiştir. Bu araştırmaya konu olan 
göknar ormanları ise doğal özellikleri gereği yoğun olarak 1000 metre yükseltinin üzerinde yer 
almaktadır. Şirketlerin bu yükseltideki ormanlara yol yaparak veya başka transport yöntemleri 
uygulayarak odun üretebilme olanakları da kısıtlıdır.  
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     1937 yılında ise sözü edilen orman işletmeciliği anlayışından vaz geçilmiştir. Çıkarılan 3116 sayılı 
orman yasası ile devlet ormanlarının devlet tarafından işletilmesine başlanmış ve bu amaçla da devlet 
orman işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. Devlet orman işletmeleri büyük bir şevkle ülke ormanlarını 
işletmeye başlamış, bu amaçla ihtiyaç duyulan ulaşım ve transport olanakları geliştirilmeye başlamıştır. 
Bu tarihten sonra kutu sorununun önemli ölçüde çözüme kavuştuğu söylenebilir.  

 

     Türkiye’nin özel şirketler aracılığıyla ormanların işletilmesi (müteahhit, imtiyaz) şeklindeki orman 
kaynakları yönetim sisteminden vaz geçerek devlet orman işletmeciliğine geçmesini gerektiren 
hususlardan birisi de, mevcut işletmecilik anlayışıyla kutu ihtiyacının karşılanamaması olmuştur. 
Günümüzde üzüm ve incir hala çok önemli ihraç maddelerimiz arasındadır. Her iki ürünün ihracatından 
2014 yılı itibariyle 700 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Dolayısıyla üzüm ve incir ihracatı ülkemiz için 
çok önemli bir yere sahiptir.  

     Uzun yıllar boyunca ahşap kutu (ambalaj) yardımıyla ihraç edilebilen bu ürünler özellikle planlı 
kalkınma dönemi (1963) sonrasında ülkemizde gelişen ve 1980’li yıllardan sonra da sektöre giren şirket 
sayısının artmasıyla kapasite üretim miktarlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Kağıt-karton sanayisinde 
meydana gelen gelişmeler sonucunda (Bayraktar, 2004) artık incir, üzüm gibi kuru ürünler kağıt/karton 
kutularla ihraç edilmektedir. Böylece işlenmesi daha ucuz ve kolay olan bir ambalajlama seçeneği ortaya 
çıkmıştır. Kağıt-karton kutunun hafif oluşu, ucuz oluşu, taşıma kolaylığı gibi birçok üstünlüğü ülkemiz 
üzüm ve incir ihracatını çok olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca bu malzeme görsel açıdan ve dolayısıyla her 
yönüyle pazarlama açısından çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 

     Karton kutuların üretiminde, ahşap kutuya göre daha az odun kullanıldığı bilinen bir gerçektir. 
Karton kutuların yapımında büyük ölçüde atık kağıt ve diğer malzemenin de hammadde kaynağı olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Öte yandan gelişen teknoloji ile birlikte artık kutu üretiminin sadece göknar 
gibi  reçine yönünden üstünlüğü olan ağaçlara olan bağımlılığı da ortadan kalkmıştır. 

     Karadere projesi, sadece ormancılık açısından önem taşımamaktadır. Proje aynı zamanda 
Cumhuriyet hükümetinin ilk büyük ölçekli ekonomik projesidir. Sonuçlandırılamamış olmakla birlikte, 
çağdaş anlamda ormancılığı geçişimizin bir ifadesi olan 3116 sayılı yasanın çıkmasında ve bu yasa ile 
getirilen ormancılık düzeni ve anlayışında etkisi olduğu açıktır. Konu, günümüz ormancılığının geldiği 
noktaya etki eden bir kilometre taşı olarak tarihteki yerini almıştır. 
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Abstract 

As in many of the world's richest in terms of biodiversity, markets and trade in medicinal and aromatic 
plants in Turkey has a growing importance. In 2017, medical plant trade in the world reached 110 billion 
dollars annually. Turkey has made 473 million dollars imports and 311 million dollars exports in 2016. Among 
these plants, laurel, carob, sumac, licorice root, rosemary, linden, cantoron, sage are among the most tradable-
goods. Due to land and climate conditions, the dependence on forests in forested villages is much, where 
agricultural production is limited. Forest resources, especially firewood, have an important place in people's 
lives. So, medical and aromatic plants provide important inputs to the region they are in. In particular, for the 
forest villagers that are the lowest part of the income level in the rural areas in Turkey. The lowest part of the 
income level in the rural areas in Turkey is the forest villagers. One of the alternative sources for increasing the 
income level and living conditions of the forest village is the medical and aromatic plants. Such plants, which 
have increased in importance in the food, cosmetic, paint and pharmaceutical industries in recent years, have 
the potential to accelerate both to the production and to the industry through the evaluate of idle, inefficient 
or unevaluated forest areas. Such initiatives will help to protect the rural workforce, prevent immigration to 
the cities, and close economic and social differences in the rural-urban areas. This study aims to introduce some 
wild plants which have medicinal and aromatic properties which are not traded nationally or internationally 
in the region within the scope of income-generating species of forest villagers living in rural areas in Eastern 
Black Sea Region. The botanical, medical and aromatic properties of some wild species that are naturally 
distributed in the region and not cultured will be given in the study. These species are Vaccinium myrtillus L., 
Laurocerasus officinalis L., Hypericum perforatum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Sambucus nigra L., 
Viburnum opulus L., Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., Allium schoenoprasum L.  

 

Keywords: Forest Villagers, Medicinal and Aromatic Plant, Eastern Black Sea Region. 

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMASINDA TIBBİI VE AROMATİK BİTKİLERİN ÖNEMİ: DOĞU 

KARADENİZ BÖLGESİ (TÜRKIYE) ÖRNEĞİ 

 

Özet 

Türkiye’de kırsal kesimde gelir seviyesi en düşük bölümü orman köylüsü oluşturmaktadır. Orman 
köylüsünün gelir seviyesini ve yaşam koşullarını artırmaya yönelik alternatif kaynaklardan biri de tıbbi ve 
aromatik bitkilerdir. Son yıllarda gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde giderek önemi artan bu tür bitkiler 
atıl, verimsiz ya da değerlendirilmeyen boş orman alanlarının işlendirilmesiyle hem üretime hem de endüstriye 
ivme kazandıracak potansiyele sahiptir. Bu tür girişimler kırsaldaki iş gücünün korunmasına, kentlere göçün 
önlenmesine, kırsal-kentsel alandaki ekonomik ve sosyal farkların kapanmasına yardımcı olacaktır. Bu 
çalışma Doğu Karadeniz Bölgesinde kırsal alanda yaşayan orman köylüsüne gelir getirici tür kapsamında, 
bölgede ulusal ya da uluslararası ticareti yapılmayan doğal, tıbbi ve aromatik özelliklere sahip bazı bitkilerin 
tanıtılmasını amaçlamaktadır. Çalışma içeriğinde bölgede doğal yayılış gösteren ve kültüre edilmemiş bazı 
türlerin botanik, tıbbi ve aromatik özellikleri verilecektir. Bu türler Vaccinium myrtillus L., Laurocerasus 
officinalis L., Hypericum perforatum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Sambucus nigra L., Viburnum 
opulus L., Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., Allium schoenoprasum L.’dur.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman Köylüsü, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Doğu Karadeniz Bölgesi.   
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Introductiom 

As in many of the world's richest in terms of biodiversity, markets and trade in medicinal and aromatic 
plants in Turkey has a growing importance. In 2017, medical plant trade in the world reached 110 billion 
dollars annually. Turkey has made 473 million dollars imports and 311 million dollars exports in 2016 (Kan 
et al., 2017). Among these plants, laurel, carob, sumac, licorice root, rosemary, linden, cantoron, sage are 
among the most tradable-goods. Due to land and climate conditions, the dependence on forests in forested 
villages is much, where agricultural production is limited. Forest resources, especially firewood, have an 
important place in people's lives (Alkan, 2014). So, medical and aromatic plants provide important inputs 
to the region they are in. In particular, for the forest villagers that are the lowest part of the income level in 
the rural areas in Turkey. With the employ of idle, inefficient or unevaluated empty forest areas, the 
economic and social development of rural areas will be supported. It is said that 347 medicinal and aromatic 
plant species exports and imports have been made, although the number of plant species in question is not 
clear (Özgüven et al., 2005). Although there are about 150 medicinal and aromatic plant species in the 
Eastern Black Sea Region, about 15-20 of them are traded (Küçük, Çetiner and Ulu, 2000).   

Medicinal and Aromatic Plants 

This study aims to introduce some wild plants which have medicinal and aromatic properties which are 
not traded nationally or internationally in the region within the scope of income-generating species of forest 
villagers living in rural areas in Eastern Black Sea Region. The botanical, medical and aromatic properties 
of some wild species that are naturally distributed in the region and not cultured will be given in the study. 
While species are decided, attention has been paid to be suitable for serial production in their natural 
environment. 

Selected plant species suitable for the above subject are the following: Vaccinium myrtillus L., 
Laurocerasus officinalis L., Hypericum perforatum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Sambucus nigra 
L., Viburnum opulus L., Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., Allium schoenoprasum L. 

Vaccinium myrtillus L. (Bilberry) 

It is a small shrub with a rhizome that can grow up to 30 cm. Leaves shortly petiolate, lamina ovate to 
elliptic. Flowers pale greenish-red. Mature fruit is dark purple color (Davis, 1978). They are used as infusion, 
syrup, liquid extract, powder,, dried, and fresh. The fruit has a tonic property. Fruit is used as an infusion in 
the treatment of diabetes mellitus, asthma and bronchitis (Saraç, Özkan and Akbulut, 2013; Baytop, 1984). 
There are astringent and diarrhea, hypoglycemic, ophthalmic effects. Jam, marmalade and fruit juice are 
made from the fruit (Akbulut and Özkan, 2014). Fruits and leaves are more effective when they are dried. 
Leaves and berries contain a green coloring matter and are used in the paint industry. The outer part of the 
fruit has a special place in the treatment of hemeralopia. The distillery obtained from the leaves is used to 
clean the water eyes (Chiej, 1988). Fruit and fruit extracts are traditionally used locally for diarrhea, 
particularly in children, inflammation of the mucous membrane of the mouth and throat, in the development 
of the cardiovascular system and the visual senses. Leaves are also used for joint inflammation, gout, kidney 
and urinary disturbances, mucous membrane inflammations and skin disorders (Van Wyk and Wink, 2004). 

Laurocerasus officinalis L. (Cherry Laurel) 

It is a shrub or a small tree that can grow up to 6 meters. Leaves evergreen. Flowers are white, pedicels 
up to 8 mm, hypanthium like campanulate, lobes curled backwards. Fruits are green first, dark red or black, 
oval and 8 mm in diameter when matured (Davis, 1972). Fruits, leaves and seeds are used as fresh, dried, 
and decoction (Akbulut and Bayramoglu, 2014; Özkan et al., 2002).  Seeds are used as powder by 
compressing in the treatment of diabetes. Leaves are used as fresh or dried in the treatment cracked skin, 
fracture, arthralgia, ingrown toenail (Akbulut and Bayramoglu, 2014; Kızılarslan and Özhatay, 2012). 
Leaves are used as fresh in the treatment of headache and hypertension (Polat, Cakilcioglu, Kaltalioglu, 
Ulusan and Türkmen, 2015). 

Hypericum perforatum L. (Saint John's Wort) 

Herbaceous perennial with a stem that can grow up to 110 cm. Leaves 5-35 mm, narrowly ovate or 
lanceolate to elliptic-oblong or linear. The flowers yellow colored with five petals and black glandular 
(Davis, 1967). Flowers are used as decoction or infusion in the treatment of diuretic, anti-parasitic, 
antispasmatic, sedative, tranquillizer, stomachache, and painkiller. Extracts prepared from olive oil and 
flowers are used in wound and burn treatment (Kan et al., 2017; Akbulut and Özkan, 2014; Güneş and 
Özhatay, 2011; Yücel et al., 2011; Ezer and Mumcu Arısan, 2006). 
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Helichrysum arenarium (L.) Moench (Dwarf Everlast) 

The plant is covered with grey-adpressed-tomentose, and eglandular hairs. Flowering stems can grow 
9-46 cm. Basal leaves often crowded, linear-oblanceolate to spathulate. All flowers are hermaphrodite and 
yellow colored (Davis, 1975). Flowers are used as infusion and decoction. The plant is used as a diuretic, 
biligenic, pass gravel, to treatment of ulcers and gastritis (Karaköse and Terzioğlu, 2014; Saraç et al., 2013; 
Uzun and Palabaş-Uzun, 2011; Baytop, 1999). 

Sambucus nigra L. (Black Elder) 

It is a shrub or a small tree that can grow up to 4-10 meters and is a foetid woody plant. Leaflets ovate-
lanceolate to ovate-elliptic. Inflorescence usually with 5 primary rays, flat-topped, flowers cream. Drupe 
globose 6-8 mm, blackish-purple (Davis, 1972). Flowers, leaves and fruity of black elder are traditionally 
used as diaphoretic, diuretics, astringent, laxatives and regurgitant (Kan et al., 2017). 

Viburnum opulus L. (Snowball Tree) 

It is a deciduous shrub that can grow up to 4 meters. Shoots greyish, glabrous and buds scaly. Leaves 
palmately, lobed, smooth, greenish becoming red in autumn. In the inflorescence, the sterile flowers are on 
the outside and the fertile flowers are inside. Fruits are globose and bright red (Davis, 1972). Fruits are used 
as infusion, sap, syrup, juice. Fruit can be consumed fresh (Bolat and Özcan 1995).  It has diuretic, laxative 
and sedative effects. It is used against bile and liver diseases (Akgül, Yılmaz, Celep, Celep and Çakılcıoğlu, 
2016; Baytop, 1999). The liquid extract obtained from the infusion of fruit is used as a cold and as a fever 
reducer (Awan, ur-Rehman, Awan, Minhas and Khan, 2013). 

Satureja spicigera (C. Koch) Boiss. (Creeping Savory) 

Procumbent soft shrublet, often diffuse, with inflorescences arising from trailing sinuous stems. Leaves 
linear-oblanceolate, emucronate, glabrous, green, bearing short axillary shoots. Flowers white, corolla ± 
exserted from calyx, stamens long exserted from corolla (Davis, 1982). It has antimicrobial, antiflatulent, 
diaphoretic, diuretic, appetizing, stimulant and tonic properties. Dried leaved branches of the plant are used 
as spices. The plant's essential oil has antibacterial effects and is used to prevent the food from deteriorating 
(Kan et al., 2017). 

Allium schoenoprasum L. (Wild Chives) 

 Bulbs are oblong-cylinder, 0.5-1 cm in diameter. It is in dense clusters on a short rhizome. Outer 
tunics are brown, papyraceous. Stem is hollow that can grow up to 60 cm. Leaves 1-2, cylindrical, 2-6 mm 
broad, fistulous. Perianth narrowly campanulate; segments pale pink, lilac-pink, lilac or pinkish-purple, 
rarely white, lanceolate. Filaments included, 1/2 x perianth segments. Anthers yellow. Fruit is capsule 
(Davis, 1984). The parts of the plant used are leaves, it is usually consumed by drying. It is used as an 
appetizing and digestive facilitator. Besides it is a good mineral source thanks to the iron in the structure. 
Leaves are consumed in local foods like as pickling, bulgur pilaf, potato puree, soup, patty, and salad (Kan 
et al., 2017).  

Conclusions 

Most of the medicinal and aromatic plants in Eastern Black Sea Region cannot be evaluated in domestic 
and foreign markets. These plants have to be turned into industrial crops in order to provide economic input 
to rural areas. But firstly inventory plans belonging to these species should be made; efficiency and quality 
criteria should be determined. The rural people should be raise awareness and educated about the 
importance, protection and trade of medicinal and aromatic plants. Also, in the case of increased per capita 
income in forest villagers, the pressure on the forest will be able to decrease. 
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Özet 

Türkçede “aktar” kelimesi, Arapça “attar” kelimesinden türetilmiştir. Baharat veya koku satan bir dükkan 
veya bir kişi anlamına gelir. Tarihi Anadolu’da 12. ve 13. yüzyıllara dayanan Aktarlık, geleneksel ve kültürel 
zenginliklere sahip halk hekimliğinin önemli bir parçasıdır ve bu meslek ve de dolaylı olarak bitkilerin insanlar 
tarafından sağlık amacıyla kullanılması, ilk çağlara kadar dayanmaktadır. Sağlığın yanı sıra, şifalı bitkiler, 
yiyecek ve baharat gibi çeşitli alanlarda, tütsü olarak, nazarlık olarak, sabun yapımında, içecek ve kozmetik 
endüstrisinde ve hayvan hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma 4 aktar ve bu 
aktarlardan alışveriş yapan 34 müşteri ile gerçekleştirilmiştir. Aktarlar ve müşterilerine iki ayrı bölümden 
oluşan bir anket formu verilmiş ve Haziran-Eylül 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Her 
iki anketin de ilk bölümü demografik özelliklerini tanımlamayı amaçlamıştır. Aktarlar için verilen anketin 
ikinci bölümünde, en çok işlem gören bitki türlerini, onları satmanın sebeplerini ve müşteri profillerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Anketin müşterilere verilen ikinci bölümü, müşteriler tarafından en çok tercih 
edilen bitkileri ve bunları kullanma amaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, kartopu örnekleme 
yöntemi kullanılmış ve anket verilerinin değerlendirilmesinde frekanslar ve çapraz tablolar kullanılmıştır. 
Araştırmada, aktarların en çok sattığı 10 şifalı ve aromatik bitkinin adaçayı, kuşburnu, nane, limon, kekik, 
zencefil, rezene, sinameki, defne ve keçiboynuzu olduğu tespit edilmiştir. Müşteriler tarafından en çok 
kullanılan bitkiler ıhlamur, nane, kuşburnu, adaçayı, dereotu, keçiboynuzu, kekik, zencefil, papatya ve ısırgan 
otudur. Aktarlar, müşterilerin tıbbi bitkilerini satın alma nedenlerinden ilk beş sırayı cilt hastalıkları, sindirim 
sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kansızlık ve gıda olarak sıralamışlardır  

Anahtar Kelimeler: Aktar, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Ticaret, Yalova. 

 

HERBALIST-CUSTOMER RELATIONS IN MEDICINAL AND AROMATIC HERBS TRADE: A CASE STUDY 

OF YALOVA, TURKEY 

Abstract 

The word “aktar” in Turkish (herbalist) has been derived from the Arabic word “attar” and means a shop 
or a person selling spices or fragrances. Herbalism, the history of which in Anatolia dates back as far as the 
12th-13th centuries, is an important part of public medicine, which has traditional and cultural richness. 
However, the use of herbs by humans for health purposes dates back to the primeval era. Apart from health, 
herbs are commonly utilized in various fields as food and spices, as incense, against the evil eye, in soap 
manufacturing, in the beverage and cosmetic industry, and in the treatment of animal diseases. This study was 
carried out with 4 herbalists and 34 customers who shop from these herbalists. A questionnaire consisting of 
two separate sections was given to the herbalists and their customers, and face-to-face interviews were 
conducted from June to September 2018. The first section of both questionnaires aimed to identify their 
demographic characteristics. The second section of the questionnaire, given to the herbalists, aimed to identify 
the most traded herb species, the reasons for selling them, and the identification of customer profiles. The 
second section of the questionnaire, given to the customers, aims to identify the herbs most preferred by the 
customers and the purposes of using them. To this end, the snowball sampling method was used and in the 
evaluation of the questionnaire data, frequencies and cross-tables were employed. In the study, it was revealed 
that the 10 medicinal and aromatic plants that the herbalists sold the most were sage, rose hip, mint, lime, 
thyme, ginger, fennel, senna, laurel, and carob. The most uses plants by the customers are lime, mint, rose hip, 
sage, dill, carob, thyme, ginger, daisy, thyme, and nettle. The herbalists listed the reasons for purchasing 
medical plants of customers as skin diseases, digestive system diseases, respiratory system diseases, anemia, 
and food.  

Keywords: Herbalist, Medicinal and Aromatic Plants, Trade, Yalova.   
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Giriş 

Aktar (Attar), sözlük anlamı baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan olarak ifade 
edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2019). Bir başka tanımda ise bitkisel, hayvansal, madensel drogları ilaç 
yapımı ya da başka amaçlar için satan kişi olarak belirtilmektedir (Baytop, 1999). Aktarlık meslek olarak 
uzun yıllardan beri Anadolu topraklarında rağbet gören bir ticari faaliyet alanıdır. Özellikle büyük kentlerin 
gözde ve turistik çarşılarında önemli bir yer işgal etmektedir. Bunlara örnek olarak İstanbul’da Mısır Çarşısı, 
Bursa’da Tuzpazarı Çarşısı verilebilir (Korkut, 2019). Doğal beslenme, organik yaşam, fitoterapi gibi güncel 
yaşam tarzı ve anlayışlar aktarlık mesleğini biraz daha cazip konuma taşımıştır. Yaklaşık 6000 aktar 
dükkanının faaliyet gösterdiği Türkiye’de aktarlar çoğunlukla aile işletmesi şeklinde kuşaktan kuşağa geçen 
ya da iş alanlarıyla eğitim alanları birbirinden farklı kişiler tarafından işletilen ve eğitim seviyesi orta 
düzeyde olan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekeroğlu, 2015; Çelik 2014).  

Aktarlar sadece şifa amaçlı işletmeler olmayıp, gıda, baharat, boyar madde, kozmetik, süs eşyası, çay, 
dini inançlar gibi farklı gereksinimler için de alternatif bir kapı olmuştur (Kendir ve Güvenç, 2010; 
Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Eski dönemlerde ticari bir dernek olan aktarlık babadan oğula geçen bir 
meslek olarak görülmektedir. Eczanelerin olmadığı bu dönemler aktarlar sadece güzel kokulu baharatların 
satıldığı yerler olmayıp, bunun yanında ilaç yapılan bitkisel ve hayvansal maddelerin de satıldığı 
mekanlardır. Müşterilerin şikayetlerine göre ilaçlar aktarlar tarafından hazırlanırdı.  

Günümüzde aktarlar her yaştan insanın kolayca ulaşabileceği ve özellikle de bitkisel kaynaklı drogların 
ya da karışımlarının temin edilebileceği mekanlar haline gelmiştir. Ancak gerek yurt dışından gerekse yurt 
içinden temin edilen, bazen de aktarlar tarafından karışımlar hazırlanarak oluşturulan birçok bitkisel drog 
ya da karışımları, kullanan kişilerin sağlığını tehdit edebilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için 
yapılabilecek ilk şey aktarların ve tüketicilerin konuyla ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip olmalarını 
sağlamaktır  (Özkan ve Akbulut, 2018). 

Aktarlar tarafından satışı yapılan bazı ürünlerin kültüre edilmiş, kaynağı belli olan ve bilimsel 
tanımlaması doğru yapılmış bitkilerden oluşmaktadır. Ancak bu ürünlerin bir kısmı yerli üreticiler 
tarafından gelişi güzel toplanarak kurutulmakta ve paketlenmektedir. Birçoğu halk arasında kokusunun ya 
da görüntüsünün benzerliği nedeniyle aynı adla bilinse de, bunların bir kısmı farklı bitkiler olabilmektedir. 
Örneğin tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) adı altında Salvia’nın farklı türleri ya da Sideritis türleri 
satılmaktadır (Yılmaz ve Güvenç, 2007). Benzer şekilde tıbbi papatya (Matricaria chamomilla) adı altında 
Asteraceae familyasına ait Anthemis, Bellis, Chrysanthemum, Helichrysum gibi cinslere ait birçok taksonun 
satışı yapılmaktadır (Gürdal ve Kültür, 2013; Toksoy vd., 2010; Uysal vd., 2010; Everest ve Öztürk, 2005). 
Gerek aktarlarda gerekse bir şehrin farklı yörelerinde satılan, toplanan aynı bitkiye farklı isimlerin ya da 
farklı bitkilere aynı isimlerin verildiği bilinmektedir (Demirci Kayıran ve Kırıcı, 2019; Kardeş, 2019). 

%34’ü endemik olmakla birlikte yaklaşık 12000 olan flora sayısı ile Türkiye (Güner, Aslan, Ekim, Vural 
ve Babaç, 2012) önemli bir biyolojik çeşitlilik merkezi olmasına karşın, medikal ve tedavi amaçlı kullanılan 
tıbbi bitki sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Farklı kaynaklarda bu sayının 350 ile 1000 arasında değiştiği 
ifade edilmektedir (Özgen, Kaya ve Coşkun, 2004; Başer, 2000; Koyuncu, 1990). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kullanımı, tüketimi ve pazarı olan tıbbi, aromatik, gıda ya da baharat 
olarak kullanılan taksonların belirlenmesini sağlamak, kullanım ve satış istatistiklerini oluşturmak, 
kullanım amaçlarını saptamak ve nihayetinde Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki pazarına yönelik bir 
envanterin oluşturulmasına zemin hazırlamak ve katkı sağlamaktır.   

Yöntem 

Araştırma konusunu, Marmara Bölgesinin bir ili olan Yalova’da tıbbi ve aromatik bitki satışı yapan 4 
aktar firması ve bu aktarlardan alış-veriş yapan 34 müşteri oluşturmaktadır. Çalışmada aktarlara ve 
müşterilere yönelik 2 bölümden oluşan ayrı iki anket uygulanmıştır. Anketler yüz yüze uygulanmıştır. Her 
iki anketin ilk bölümünde demografik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aktarlara uygulanan anketin 
ikinci bölümünde ticareti en çok yapılan bitki türleri, satış nedenleri, müşteri profillerine yönelik tespitler 
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belirlenmeye çalışılmıştır. Müşterilere uygulanan anketin ikinci bölümünde ise müşterilerin en çok tercih 
ettiği bitkiler, kullanım amaçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kartopu örnekleme yöntemi 
uygulanmış, anket verilerinin değerlendirilmesinde ise frekans ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır.  

Bulgular 

Çalışmada 4 aktar firması ve toplamda 34 aktar müşterisi ile anket yapılmıştır. Aktarlara ait demografik 

özellikler Tablo 1’de, müşterilere ait özellikler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 1 

Aktarlara Ait Demografik Özellikler 

Özellikler Aktar Yüzde (%) 
Yaş grupları 
20-30 1 25 
31-40 2 50 
>41 1 25 
Cinsiyet 
Erkek 4 100 
Kadın - - 
Eğitim düzeyi 
İlköğretim 1 25 
Lise - - 
Üniversite 3 75 

 

Ankete katılan aktarların yaşları 26 ile 41 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 35’tir. İşletme 
sahiplerinin hepsi erkek olup, Türkiye’nin birçok bölgesinde de bu çalışmada olduğu gibi erkek egemen bir 
işletme faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır(Çelik, 2014; Toksoy vd., 2010; Akbulut ve Özkan, 2016; Akbulut ve 
Bayramoglu, 2013). 

Aktarların eğitim seviyelerine bakıldığında bir aktarın ilkokul mezunu (eğitim süresi 5 yıl), diğer 3 
aktarın ise üniversite mezunu (eğitim süresi 15 yıl) olduğu görülmektedir. Yalova ilinde aktarların ortalama 
eğitim süresi 12.5 yıldır. Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’de ortalama eğitim 
süresinin 6 yıl (Akbulut ve Özkan, 2016) olduğu göz önüne alındığında, Yalova ilinde yer alan aktarların 
eğitim düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Aktarların faaliyet süreleri, sattıkları ürün ve çalıştırdıkları işçi sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre 
faaliyet süreleri 7 yıl ile 57 yıl arasında değişmektedir. Aktarların kendileri hariç istihdam sağladığı kişi 
sayısı 1-6 arasındadır. Bu firmaların en çok sattıklarını beyan ettikleri tıbbi ve aromatik bitkiler Tablo 3’te 
sıralanmıştır. Ancak bu listede yer alan bitkilerin yıllık satış miktarları aktarlar tarafından düzenli bir 
şekilde tutulmadığından, aktar yetkililerinin beyanları esas alınmıştır. Liste aktarların en çok sattıklarını 
beyan ettikleri ilk 10 bitkinin en çok satışı yapılandan en aza doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Türkiye’de 
aktarlar üzerine yapılan benzer kapsamlı bir çalışmada (Akbulut ve Bayramoglu, 2013 ), aktarların en çok 
sattıkları ilk beş bitkinin nane, ıhlamur, zencefil, adaçayı ve keçiboynuzu olduğunu söylemiştir. Adı geçen 
bitkiler çalışmamızda aktarların en çok sattıkları ürünler arasında olup bölgesel farklılıktan ve tercihten 
dolayı sıralamalar değişkenlik göstermektedir.  

Tablo 2 

Aktar Firmalarının Yapısal Özellikleri 

Firma Çalışma süresi (Yıl) Çalıştırdığı işçi sayısı Ürün çeşidi 
Aktar A 7 1 100-500 
Aktar B 15 2 501-1000 
Aktar C 30 1 100-500 
Aktar D 57 6 1001-2000 

 

Aktar D’nin faaliyet yılı 57 olmasına karşın, işletme sahibi 41 yaşında olup, kendisinin ikinci kuşak 
olduğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde Aktar B ve C’de ikinci kuşak işletmeciler olduklarını beyan etmişlerdir.  
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Tablo 3 

Aktar Firmalarının En Çok Sattıkları 10 Bitki Türü 

Botanik adı Familyası Türkçe adı Kullanılan kısmı 
Salvia officinalis L.* Lamiacee Adaçayı Yaprak, çiçek 
Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Meyve 
Mentha x piperita L. Lamiaceae Nane Yaprak 
Thymus L. Lamiaceae Kekik Yaprak 
Tilia tomentosa Moench Malvaceae Ihlamur Çiçek 
Zingiber officinale Roscoe* Zingiberaceae Zencefil Rizom 
Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae Rezene Yaprak 
Cassia fistula L.* Fabaceae Sinameki Çiçek 
Laurus nobilis L. Lauraceae Defne Yaprak 
Ceratonia siliqua L. Fabaceae Keçiboynuzu Meyve 

*Egzotik tür 

Ankete katılan 34 aktar müşterisinin yaşları 21 ile 66 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 33’tür. 
Katılımcıların 11’i erkek, 23’ü kadındır. Müşterilere ait demografik özellikler Tablo 4’te verilmiştir. 

Müşterilerin eğitim süreleri 5 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. Ortalama eğitim süresi ise 12 yıl 
olarak hesaplanmıştır. Müşterilere satın aldıkları ya da kullandıkları tıbbi ve aromatik bitkiler 
sorulduğunda ilk üç sırayı ıhlamur, nane ve kuşburnu almaktadır. Bu durum aktarların en çok sattıklarını 
beyan ettikleri liste kıyaslandığında ıhlamur yerini adaçayına bırakmaktadır. Bu durum müşterilerin 
ıhlamuru sadece şifa amaçlı değil gündelik olarak çay niyetine tükettiklerinden kaynaklanmaktadır. 
Aktarlar ise tıbbi amaçlı satışı dikkate aldığından adaçayı ıhlamur satışının önüne geçmiştir. Müşterilerin 
en çok kullandıklarını söyledikleri bitkiler ise Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4 

Müşterilere Ait Demografik Özellikler 

Özellikler         Müşteri   Yüzde (%) 
Yaş grupları 
21-30 8 23.53 
31-40 12 35.29 
41-50 10 29.41 
>50 4 11.76 
Cinsiyet  
Erkek 11 32.35 
Kadın 23 67.65 
Eğitim düzeyi  
İlköğretim 8 23.53 
Lise 14 41.18 
Üniversite 12 35.29 
Meslek  
Memur 3 8.82 

İşçi 7 20.59 
Öğrenci 8 23.53 
Emekli 2 5.88 
Ev kadını 7 20.59 
Serbest meslek 6 17.65 
Esnaf 1 2.94 
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Tablo 5 

Müşterilerin En Çok Satın Aldıklarını Söylediği Bitkiler 

Botanik adı Familyası Türkçe adı Kullanılan kısmı 

Tilia tomentosa Moench Malvaceae Ihlamur Çiçek 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Nane Yaprak 

Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Meyve 

Salvia officinalis L.* Lamiacee Adaçayı Yaprak, çiçek 

Anethum graveolens L. Apiaceae Dereotu Yaprak 

Ceratonia siliqua L. Fabaceae Keçiboynuzu Meyve 

Thymus L. Lamiaceae Kekik Yaprak 

Zingiber officinale Roscoe* Zingiberaceae Zencefil Rizom 

Matricaria chamomilla L. Asteraceae Papatya Çiçek 

Urtica dioica L. Urticaceae Isırgan Yaprak, tohum 

*Egzotik tür 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma Yalova ilinde faaliyet gösteren 4 aktar firması ile bu firmalardan alış-veriş yapan 34 müşteri 
ile gerçekleştirilmiştir. Her iki anket grubuyla ayrı ayrı yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre  
Salvia officinalis, Rosa canina, Mentha x piperita,  Thymus, Tilia tomentosa, Zingiber officinale, Ceratonia 
siliqua her iki gurubun listesinde yer alan bitkiler olup, Foeniculum vulgare, Cassia fistula, Laurus nobilis 
aktarların, Anethum graveolens, Matricaria chamomilla ve Urtica dioica ise müşterilerin farklı olarak beyan 
ettikleri türler olmuştur. Aktarlar sattıkları, müşteriler ise satın aldıkları tıbbi ve aromatik bitkileri öncelikle 
rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını söylemektedir. Sağlık amaçlı kullanımda cilt rahatsızlıkları, 
sindirim sistemi ve solunum sistemi rahatsızlıkları ilk başta gelen kullanım amaçları arasında yer 
almaktadır. 

Bitkilerin gerek şifa gerekse gıda-baharat amaçlı kullanılmasında en büyük sorunlardan biri menşei 
bilinmeyen, teşhisi yapılmadan paketlenmiş ürünler oluşturmaktadır. Bu tür ürünlerin birçoğunda 
standardizasyon yapılmadığı için ileride çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. Bunlara verilebilecek 
en güzel örnek papatya, adaçayı ve kekik adı altına birçok farklı tür ya da cinsin satışının yapılıyor olmasıdır. 
Örneğin tıbbi papatya (Matricaria chamomilla) adı altında Asteraceae familyasına mensup birçok faklı 
cinsin (örneğin Anthemis, Bellis, Chrysanthemum), tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) adı altında etken madde 
miktarı çok fazla olmayan farklı adaçayı türlerinin, kekik (Thymus) adı altında aynı familyaya (Lamiaceae) 
ait farklı cinslerin (Origanum, Satureja, Thymbra) satışı yapılmaktadır.  

Bu durum özellikle içlerinde endemik türlerin bulunması nedeniyle teşhisi yapılmadan, gelişi güzel 
toplanan ya da üretilen türlerin popülasyonlarının tehdit altında olmasına neden olmaktadır. 

Bir diğer husus ise bir kısım bitkinin doğadan toplanarak satışının yapılmasıdır. Yukarıda belirtiği üzere 
toplanan bitkilerin teşhisi yapılmadığı için birbirine benzeyen aralarında endemik türlerin de olduğu 
bitkiler yer alabilmekte ve neslini tehdit edebilmektedir. Ankete dayalı hazırlanan bu çalışmada aktarlar 
tarafından satışı yapılan bitkiler arasında ulusal ya da uluslararası antlaşmalar ile koruma altına alınan ya 
da ticareti yasaklanan bitki türü olmadığı tespit edilmiştir. Aktarların en çok satışını gerçekleştirdiği 
bitkilerden keçiboynuzu, nane ve ıhlamur Türkiye’nin ihraç ettiği türler arasında yer almaktadır. Aktarlar, 
müşterilerin bitkileri satın alma sebeplerini öncelikle hastalıklarına şifa olmak, mevcut tedavilerine 
yardımcı olmak, zayıflamak ve baharat amaçlı olduğunu belirtmişlerdir.  

Aktar müşterileri ise tıbbi ve aromatik bitkileri satın alma nedenlerini ise sırasıyla cilt hastalıkları, 
sindirim sistemi rahatsızlıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, kansızlık problemi, gıda amaçlı, 
kadın/erkek hastalıkları, romatizma ağrıları ve yara iyileştirici olarak belirtmişlerdir. Benzer çalışmalarda 
da sağlık problemlerinden cilt problemleri, sindirim ve solunum sistemi rahatsızlıkları, hem aktarların hem 
de müşterilerin beyan ettikleri ortak kullanım nedenleri arasında yer almaktadır (Toksoy vd., 2010; Akbulut 
ve Özkan, 2016; Akbulut ve Bayramoglu, 2013; Sargın vd., 2014; Sargın vd., 2013; Polat vd., 2011; Tulukcu 
ve Sağdıç, 2011). 

Sıralamalar farklı olsa da aktarların sattıkları bitkiler ile müşterilerin aldıklarını beyan ettikleri bitkiler 
bir biri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca müşteri bitki listesinde yer alan dereotu, ısırgan ve papatya 
aktarların en çok satılan bitkiler listesinde yer almamaktadır. Aktar listesinde yer almayan Anethum 
graveolens birçok markette sebze reyonunda da satışı yapılmaktadır. Benzer şekilde Matricaria chamomilla 
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artık birçok markette paketli çay halinde satışı yapılmaktadır. Urtica dioica ise yöre halkı tarafından kendi 
kırsal arazilerinden topladıkları ve genelde şifa, gıda amaçlı kullandıkları bitkidir. Aktarların listesinde olan 
ancak müşteri listesinde yer almayan Zingiber officinale, Cassia fistula, Laurus nobilis ise müşterilerin 
rahatsızlıklarını belirtip tavsiye üzerine aktarların verdiği droglar ya da drog karışımları içinde olan, 
müşterilerin ise satın alırken dertlerine şifa amaçlı alıp içeriğini sormadıkları bitkilerdir. 

Müşterilerin %41.2’si rahatsızlandıklarında önce hastaneye akabinde tedaviye yardımcı amaçlı aktara 
gittiklerini, %26.5’i sadece hastaneye gittiklerini, %20.6’sı önce aktara, şifa bulamaması durumunda ise 
hastaneye gittiklerini ve %11.8’i de sadece aktara gittiklerini beyan etmişlerdir. 
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DOĞAL IHLAMUR (TILIA SPP.) TÜRLERİNİN ODUN DIŞI BİTKİSEL ORMAN ÜRÜNÜ OLARAK TÜRK 

ORMANCILIĞI AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ucler@ktu.edu.tr 

Özet 

Biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olan ülkemiz ormanlarında farklı bölgelerde yayılış gösteren birçok 
Odun Dışı Orman Ürünü (ODOÜ) bulunmaktadır. Türkiye’nin ihraç ettiği önemli bitkilerden biri olan ıhlamur, 
Tilia tomentosa Moench., T. plathyphyllos Scop. ve T. rubra DC. türleri ile ülkemizde doğal olarak temsil 
edilmektedir. Bunun dışında 4. tür olarak T. cordata Mill.‘nın da Türkiye’de doğal olarak yayılışının bulunduğu 
belirtilmektedir. Ihlamurun çeşitli kısımlarının kullanım alanlarına bakıldığında; çiçekleri kurutulup çay 
olarak tüketilmekte, şifa özellikleri ile bal yapımı için kaynak oluşturmakta, tıbbi ve aromatik bitki olarak 
değerlendirilmekte, tornacılık, oymacılık ve müzik aletleri yapımında kullanılmakta ve yemlik yaprak 
faydalanması ile süt verimi ve kalitesini arttırmaktadır. Tilia türleri aynı zamanda önemli bir süs bitkisi 
değerine sahip bulunmaktadır. Sokaklarda, caddelerde ve parklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Görüntüsü, hava kirliliğine karşı toleransı, budanabilmesi ve yoğun trafiğe karşı direnci nedeniyle şehir içi ve 
çevresinde uygun türler olarak değerlendirilmektedir. Avrupa kıtasının tüm bölgelerindeki kentlerde kent 
ağacı olarak en çok kullanılan türler ıhlamur türleridir. Helsinki’de şehir merkezinde 14000 civarında ıhlamur 
bireyi bulunmakta ve yılda yaklaşık 550 yeni boylu fidan dikilmektedir. Kuzey Amerika’da en yaygın kent 
ağaçları arasında yer almaktadır. Türkiye kentlerinde de benzer şekilde kent ağacı olarak geniş kullanım 
potansiyeli bulunmaktadır. Buna kaşın kent ağacı olarak hak ettiği ilgiyi görememiştir. 1995 yılında 469 ton 
olan ıhlamur çiçeği ihracatı, 2014 yılında %84 düşüşle 78 tona gerilemiş ve ihracat geliri ise %50,5 civarında 
azalma göstermiştir. Buradaki rakamlar, ıhlamur türleri ile ilgili olarak Türk ormancılığında geleceğe yönelik 
olarak yetiştiricilik faaliyetlerinde gerçekçi planlamalar yapılması ve özendirilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Önemli bir bitkisel orman genetik kaynağı olarak Avrupa ormancılığında özel önem gösterilen 
ıhlamur tür/türleri ne yazık ki Türkiye ormancılığında henüz hak ettiği yeri alamamıştır. Ihlamur türlerinin 
Türkiye genelindeki çiçek üretimi amaçlı hasadında ormanlık alanlardaki bireylerin boylu olması hasat 
sırasında dallarının kesilerek çiçeklerin yerden toplanmasına neden olmakta, bu durum ıhlamur bireylerinin 
önemli oranda tahrip olmasına neden olmaktadır. Ihlamur türlerinin kullanım alanlarına bakıldığında çok 
geniş bir kullanımı olduğu anlaşılmaktadır. Tohumunda çimlenmeyle ilgili problemlerin de bulunduğu ıhlamur 
türlerinde, yeni ıhlamur ormanları ve aşılı ıhlamur bahçelerinin kurulması ve genişletilmesi, yeterli fidan 
materyalinin elde edilmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak Türk ormancısını 
ilgilendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ihlamur türleri, Odun dışı bitkisel orman ürünü, Ormancılık hedefleri 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF NATURAL LINDEN (TILIA SPP.) SPECIES IN TURKISH FORESTRY 

AS NON-WOOD PLANT FOREST PRODUCTS 

Abstract 

There are many non-wood forest products (NWFPs) which are distributed in different regions in our 
country's forests which are very rich in biodiversity. Linden, one of the most important plants that export to 
Turkey, Tilia tomentosa Moench., T. plathyphyllos Scope. and T. rubra DC. species are represented naturally in 
our country. In addition to, Tilia cordata Mill naturally exist as 4th species in Turkey. Linden flowers are dried 
and consumed as tea. It provides resources for honey making with healing options. It is considered as medicinal 
and aromatic plant. It is used for turning, engraving and making musical instruments. It increases milk yield 
and quality with the use of feeder leaf. Tilia species also have an important ornamental plant value. Widely 
used in streets and parks. Due to its appearance, tolerance to air pollution, pruning and resistance to heavy 
traffic, it is considered suitable species in and around the city. The most commonly used species as urban trees 
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in cities in all parts of the European continent are linden species. In Helsinki, there are around 14000 linden 
individuals in the city center and around 550 new saplings are planted annually. It is among the most common 
urban trees in North America. Likewise, in Turkey it has a large potential to use as urban trees. It could not see 
the attention it deserved as an urban tree. The export of linden flowers, which was 469 tons in 1995, decreased 
by 84% in 2014 to 78 tons and export revenue decreased by 50.5%. For this reason, realistic planning should 
be made and encouraged for future plantation activities in Turkish forestry in relation to linden species. In 
European forestry, linden species have special attention as forest genetic resources. However, unfortunately 
linden species have not yet received the place it deserves in Turkish forestry. There are some problems deal 
with germination in linden seed. Obtaining sufficient number of seedling materials for the establishment of 
new linden forests and grafted linden gardens is a matter that needs to be emphasized. 

Keywords: linden species, non-wood forest products, forestry objectives 

Giriş 

Biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olan ülkemizde farklı bölgelerde yayılış gösteren birçok Odun 
Dışı Orman Ürünü (ODOÜ) bulunmaktadır. Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren 4 türle temsil edilen 
Tilia spp. (ıhlamur), Asya, Avrupa ve Kuzeydoğu Amerika olmak üzere kuzey yarım küre üzerinde 30 
civarında türle temsil edilmektedir (Radoglou ve ark. 2008). Ülkemizde doğal olarak bulunan türler; Tilia 
tomentosa Moench., T. plathyphyllos Scope., T. rubra DC. ve Tilia cordata Mill dır. Tilia cordata’nın ülkemizde 
İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içerisinde küçük bir alanda doğal yayılış göstermekte olduğu saptanmıştır 
(Oral 2013). T. platyphyllos türü Kuzeydoğu Anadolu, Isparta, Kazdağları ve Kuşadası’nda yayılış 
göstermektedir. Tilia tomentosa Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinde yayılmakta olup, en geniş yayılışa 
sahip ıhlamur türümüzdür. Tilia rubra, Kuzeydoğu Anadolu’da çok görülür. Öte yandan Batı Anadolu’da 
Kazdağı ve Kuşadası, ayrıca Antalya yörelerinde rastlanır (Anşin ve Özkan 1993).  Kullanım alanlarının 
çeşitliliği bakımından geniş bir kullanım alanına sahip olan ıhlamur türlerine, bu nedenle pek çok ülkede 
özel önem verilmektedir. Önemli bir bitkisel orman genetik kaynağı olarak Avrupa’da ve kuzey yarım 
kürede özel önem gösterilen ıhlamur tür/türleri ne yazık ki Türkiye ormancılığında olması gerektiği yerde 
değildir. 

Ihlamur türlerinin Türkiye’de alansal olarak dağılımına baktığımızda 10.408 hektarı normal kapalı, 
2.166 hektarı boşluklu kapalı olmak üzere, 12.574 hektar alanda yayılışı bulunduğu ifade edilmektedir 
(OGM, 2013a). Bu yayılışında meşcere formunda ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde ve Batı Karadeniz 
bölgesinde bulunmakta, diğer bölgelerde ise ormanlar içinde karışım ağacı olarak ve serpili olarak yer 
almaktadır. 

Türkiye ormancılığında odun dışı orman ürünleri 

Odun dışı bitkisel orman ürünleri, kırsal alanda yaşayan nüfusun ekonomik refahını artırmada etkin bir 
faaliyet alanı olup, ülkemizin sahip olduğu bitkisel zenginlik, bu alanın cazibesini her geçen gün daha da 
önemli hale getirmektedir. Türkiye’de ve dünyada son yıllarda odun dışı orman ürünlerine olan ilginin 
artması Orman İşletmelerini de yeni bir gelir kapısı aramaya yönlendirmiş ve anlayış farklılığı 
oluşturmuştur. Özellikle son 20 yıldır giderek artan bu önemin bir sonucu olarak ormancılığın bu alanı, son 
dönemde OGM (Orman Genel Müdürlüğü) bünyesinde resmi bir birime dönüşmüş ve Odun Dışı Ürün ve 
Hizmet Şubeleri (ODÜH) olarak taşra teşkilatları da oluşturulmuştur (Üçler vd., 2013). Bu bağlamda, odun 
dışı orman ürünlerine olan ilginin artması ile, Orman İşletmelerinin yeni bir gelir kapısı aramaya 
yöneldiğinden bahisle, bundan sonra Orman İşletmelerinin odun dışı orman ürünü üretmeye yönelik 
plantasyonlar kurup geleceğe yönelik yatırımlar yapmasının gerekli olduğu da belirtilmektedir (Özdemir 
vd., 2010). Odun dışı orman ürünleri kapsamında oldukça büyük paya sahip olan bitkilerin önemli bir kısmı 
halen doğadan toplanmakta, son yıllarda doğal ortamlardaki miktarı talebi karşılayamayan bazı türlerin 
yetiştiriciliği yapılmaktadır (Şekeroğlu ve Balcı, 2013). Bunun yaygınlaştırılmasının ekonomik anlamda 
yerel Orman teşkilatlarına dolayısıyla da Türkiye Ormancılığına önemli katkı sağlayacağı ortadadır. 
Türkiye’de, odun dışı orman ürünlerinin genellikle ormanlarda yetişmekte olduğu ve ormanların % 
99’unun devletin mülkiyeti altında bulunduğu (Ok ve Tengiz, 2018) gerçeğini de göz önüne aldığımızda; bu 
alanın sürdürülebilir ve planlı yönetilmesiyle orman idaresine daha fazla maddi katkı sağlayacağını 
söylemek olasıdır. Bu noktada; odun dışı orman ürünü olarak Türkiye’de çiçek ve yaprağından yıllık 
ortalama 10 tondan fazla yararlanılan odun dışı orman ürünleri grubu içerisinde anılan (Ok ve Tengiz, 
2018) ıhlamurun, -odun dışı orman ürünü olarak ifade edilen yararlanma biçiminde sadece çiçek ve 
yaprağının olmadığından hareketle- hangi noktada olduğunu irdelemek gerekmektedir.   
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Bu bildiride öncelikle ıhlamur türlerinin mevcut durumları ile ilgili bir durum tespiti yapılacak, buradan 
çıkan bulgulara bağlı olarak; ıhlamur alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılması gereken 
teknik çalışmalar ve hedefler belirlenerek, bunların gerçekleştirilmesi için bazı öneriler ortaya 
konulmuştur. 

Ihlamur Türlerinin Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Değerlendirilmesi 

Ihlamur türlerinin kent ormancılığında kent ağacı olarak değerlendirilmesi 

Kent ormanları ve kent içinde ve çevresinde bulunan kent ağaçları; insan sağlığı üzerine olumlu etkiler 
yapmakla kalmayıp, bunun yanı sıra kent havasında yer alan kirletici maddeleri absorbe ederek hava 
kirliliğini önlemede, gürültüyü azaltmada katkı sunmaktadırlar. Bu anlamda; Avrupa kıtasının tüm 
bölgelerindeki kentlerde kent ağacı olarak en çok kullanılan türler ıhlamur türleridir (Timonen ve 
Kauppinen 2008; Grote vd., 2016). Örneğin Helsinki’de şehir merkezinde 14000 civarında ıhlamur 
bireylerinin olduğu ve yılda yaklaşık 550 yeni boylu fidanının dikildiği (Timonen ve Kauppinen, 2008), 
İtalya’nın Padova kentinde ise caddeler boyunca 3.000'den fazla ıhlamur (Tilia vulgaris Hayne) ağacının 
bulunduğu ve bu sayının şehrin yol  kenarındaki ağaçların sayısının % 30'unu oluşturduğu ifade 
edilmektedir (Alzetta vd., 2012). Bununla birlikte, ıhlamurlar, Kuzey Amerika’da da en yaygın kent ağaçları 
arasında yer almaktadır (Grote vd., 2016). Dolayısıyla Tilia türleri, her şeyden önce önemli bir süs bitkisi 
değerine sahiptirler (Eaton ve ark. 2016) ve sokaklarda, caddelerde ve parklarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Görüntüsü, hava kirliliğine karşı toleransı, biotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci 
(Tenche-Constantinescu vd., 2015), budanabilmesi ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle şehir içi ve 
çevresinde uygun türler olarak değerlendirilmektedir.  

Ihlamur türleri özellikle de Tilia platyphyllos, kurutucu rüzgarlara ve düşük sıcaklıklara karşı 
dayanıklıdır (Biryukov, 1991) ve T. platyphyllos, -3 ila -8 ºC'ye kadar olan sıcaklıklara, Tilia cordata ise, -7 
ila -16 ºC'ye kadar olan sıcaklıklara tolerans göstermektedir (Korotaev, 1994). Öte yandan Tilia tomentosa 
daha sıcak ve kurak kentsel çevre koşullarına da tolerans göstermektedir (Sjöman ve Opera, 2010). 
Geleceğin kent ağaçları olarak görülen ıhlamurlar, ülkelere göre değişen mitolojik sembollerde ve dinsel 
kutlamalarda kullanılmakta şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu edilmekte, görkemli ve ilham verici yeşil 
alanların tasarımında ana unsur olarak kullanılmaktadır. (Tenche-Constantinescu vd., 2015).  

Buradaki açıklamalardan ıhlamur türlerinin; önemli bir kent ağacı, kent ormanlarının önemli elementi 
ve küresel ısınmanın kentlerde yaratacağı olumsuzluklara karşı kentsel yeşil alanların önemli bir parçası 
olacağını göstermektedir. O nedenle Türkiye ormancılığında ıhlamur türlerinin, odun dışı orman ürünü 
olarak, kentsel yeşil alanlarda kullanımı bakımından şimdilerde değerlendirilmekle başlamakla birlikte 
gelecekte daha da önemli olacağını söylemek olasıdır.  

Çiçek yaprak ve diğer odun dışı ürün olarak değerlendirilmesi 

Ihlamur çiçeklerinin, fitoterapide belirgin öneme sahip olduğundan bahisle; balgam söktürücü, idrar 
söktürücü, terletici, antispazmotik ve sedatif aktivitelere sahip oldukları ve grip, öksürük, migren, sinir 
gerginliği, yutma problemleri, mide spazmı, karaciğer ve safra kesesi bozuklukları tedavisinde kullanıldığı 
Toker vd. (2004) tarafından pek çok kaynağa atfedilerek bildirilmektedir. Çiçekleri kurutulup çay olarak 
tüketilmekte (Eaton ve vd., 2016), bunun yanı sıra; çiçekler, çok miktarda nektar ürettiğinden birçok tür arı 
için önemli konak bitkileridir (Ivanova vd., 2016) ve bal yapımı için kaynak oluşturmaktadırlar (Eaton ve 
ark. 2016). Avrupa'da ortaçağdan beri bal arılarını desteklemek için ıhlamur ağaçlarının dikilmesi yoluna 
gidilmiştir (Pigott, 2012). Bir koloni arının bir ıhlamur ağacından 16 kg bal yapabildiği ifade edilen (Sorkun, 
1995) ıhlamur balının kıvamı normal bala göre daha koyu ve kıvamlı olup, birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılmaktadır (Uslu, 2004) ve birçok firma tarafından kilogram fiyatı 150-210 TL aralığında 
satılmaktadır (Süpermarket Gıda ve Şekerleme, 2019). Orman Genel Müdürlüğünün hazırladığı Bal 
Ormanları Eylem Planında (2013-2017), ıhlamur için, nektar ve polen kaynağı iyi, arılar açısından 
mükemmel değerlendirmesi yapılmaktadır (OGM, 2013b). 
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Ihlamur, uluslararası ticaretin şartlarına uygunluk sağlanması amacıyla dünyaca kabul gören bir 
sistemle sınıflandırılmış olup, gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları ürün tanımlarına göre; 12.11 
ıhlamur yaprak ve çiçekleri, 14.01 Ihlamur ağacı kabukları, 33.05 Ihlamur çiçeği suyu şeklinde ifade 
edilmektedir (Uslu, 2004). Buradan satışa konu odun dışı ürünün sadece yaprak ve çiçek olmadığı aynı 
zamanda ıhlamur ağacı kabuğunun, ıhlamur çiçeği suyunun da odun dışı ürün olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. Bunun yanı sıra ıhlamur çiçek yağının da (Parlak vd., 2019) üretime konu edildiği, ayrıca 
yaprakların budanarak inek yemi olarak faydalanmak üzere değerlendirildiği (Turna, 2001) de 
belirtilmekte, buna karşın maddi anlamda genel olarak çiçek ve yaprak satışları üzerinden 
değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 1  

10 yıl süreli ıhlamur çiçek ve yaprak dış ticareti verileri (Kurt ve İmren, 2018) 

Yıllar  İhracat ($) İthalat ($) 
2007  1,115,796  522,640  
2008  1,392,248  1,162,965  
2009  1,427,736  185,151  
2010  1,033,119  247,574  
2011  1,016,909  313,131  
2012  888,230  369,371  
2013  974,451  605,947  
2014  861,797  413,841  
2015  666,299  398,212  
2016  462,421  378,760  
2017  728,233  59,874  

 

Türkiye’de 1988-2016 döneminde üretilen ıhlamur çiçeği ve yaprağının yıllık ortalamasının 30,259 ton 
olduğu bildirilmekte (Ok ve Tengiz 2018), çiçek ve yaprak ihracat ve ithalatı maddi değerinin 10 yıllık 
verisine bakıldığında ihracat gelirinin genel olarak bir düşüş trendinde olduğu gözlenmektedir (Kurt ve 
İmren, 2018). Tablo 1’de verilen ihracat geliri verileri incelendiğinde 2007 yılından itibaren sürekli bir 
düşüş olduğu gözlenmektedir. Öte yandan ithalatın da devam ettiği görülmektedir. İthalatın temel nedeni, 
ıhlamur bitki çayı üretimine yönelik çiçek ıhlamur talebi olduğuna göre mevcut doğal ıhlamur 
ormanlarımızın hammaddeyi karşılamaktan uzak olduğunu söylemek muhtemeldir. Benzer bir tespit de 
Kurt vd. (2016) tarafından yapılmaktadır. Buna göre; genel olarak 1995 yılından 2015 yılına kadar kademeli 
bir düşüş gözlendiği, 1995 yılında 469 ton ve 1.738.000 dolar ihracat rakamları en yüksek seviyede 
bulunuyorken, 2014 yılında %84 düşüşle 78 tona gerilediği ve ihracat gelirinin %50,5 azalarak 862.000 
dolara düştüğü ifade edilmektedir. Bu durum tespiti ile birlikte, doğal ıhlamur ormanlarından elde edilen 
odun dışı ürün üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak, yeni plantasyonların kurulması başta olmak üzere 
bazı ormancılık teknik işlem ve uygulamalarının yapılmasının da gerekli olduğu anlaşılmaktadır. 

Ihlamur Türlerinde Fidan Yetiştirebilme Olanakları 

Tohumda çimlenmelerde ıhlamur türlerine göre değişen çimlenme düzensizlikleri görülmekte 
(Vanstone ve Ronald, 1982; Üçler ve Kadıoğlu, 2010; Ebcin Korkusuz, 2014; Özyurt, 2019), çimlenme 
sonraki yıl/yıllara kalabilmektedir ve tohumdan elde edilen fidanlarda çiçeklenme süresi 10-12 yıla kadar 
çıkmaktadır. 

İn vitro çoğaltım yöntemiyle, olgum embriyolar izole edilerek besin ortamında çimlendirilip  
çoğaltılabilmektedir (Yahyaoğlu ve Üçler, 1995; Üçler ve Mollamehmetoğlu, 2001). 

Olgunlaşmamış embriyolar in vitro ortamda somatik embriyo uyartımı yoluyla çoğaltılabilmekte, 
somatik embriyolar çimlendirilerek fidan elde edilebilmektedir (Chalupa, 1990; Chalupa, 2003).  

Aşı ile üretilen fidanlarda çiçeklenme aşının yapıldığı aynı yıl içerisinde gerçekleşebilmekte (Üçler vd., 
2018), bu şekilde çiçek kalitesi bakımından üstün nitelik gösteren klonların hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesi 
mümkün olmaktadır. 

Gövde üzerinde çıkan harici sürgünler (Üçler ve Sancı, 2018) ve gövde üzerindeki normal dallardan 
kesilip üretilen sert çelikler materyal olarak kullanıldığında (Still, 1981; Ivanova vd., 2016), köklenmeye 
karşı çeliğin alındığı bireye göre değişen olumlu köklenme tepkisi elde edilmektedir. Bu şekilde 
köklendirilen çelikler, fidan olarak değerlendirilebilmektedir. 
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Dip kütük kısmından çok miktarda çıkan kök sürgünleri, boğaz doldurma yöntemiyle doldurularak, 
toprak altında kalan sürgün kısımlarının bulunduğu yerde köklenenleri köklü sürgün olarak kesilip fidan 
materyali olarak kullanılmaktadır. 

Ihlamur türleri; bu seçeneklerden de görüleceği üzere her bitki üretim yöntemine olumlu cevap 
verebilmektedir. Ancak; nitelikli çiçek ürününün kısa ve orta vadede artırılmasının sağlanmasında en 
önemli fidan kaynağının aşılı fidan üretimi olduğu da değerlendirilmektedir. 

Öneriler 

Türkiye’de çiçek üretimi amacıyla kurulmuş plantasyonlar bulunmadığından, doğal ormanlardan 
yapılan üretim aşırı derecede tahribe neden olmaktadır. Ihlamur çiçeği ve yaprağı üretim tebliği, iyi bir çiçek 
verimi ile yaş, sıklık, kapalılık ilişkisinden veya tepe çatısının yapısı ile budama tekniklerinden söz etmediği 
gibi, ıhlamur ağaçlarının bakım koşullarından da söz etmemektedir. Bu anlamda üretim işlerindeki şartların 
detaylandırılması ve doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Doğal ormanlardaki üretim baskısını azaltmak için ağırlıklı olarak çiçek verimi ve kalitesi yüksek 
bireyler seçilip klonal seleksiyona dayalı tür temelli aşılı ıhlamur plantasyonlarının kurulması, özel sektör 
ıhlamur plantasyonlarının kurulumunun teşvik edilmesi üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Doğal ıhlamur alanlarında ağaçların dallarının kesilerek düşürülmesi gibi gelenekselleşmiş üretim 
yöntemlerinden vazgeçilmesi ve ıhlamur ormanlarında silvikültürel müdahale planlarının hazırlanmasının 
(tepe tacının çiçek veriminin artması için genişlemesini sağlamak üzere bakım kriterlerinin ortaya 
konulması) gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Ihlamur çiçeği üretim planlarının hazırlanması ve bal üretimi yapılacak alanlardaki çiçek hasadının bal 
üretimine göre planlanması gibi konuların göz önünde bulundurulması çoklu faydalanma ilkeleri açısından 
oldukça önem taşımaktadır. 

Kentsel yeşil alanlarda ıhlamur türlerinin kullanımı Avrupa kentlerindeki kadar yaygın değildir. Bu 
anlamda farkındalık oluşturulması gerekmektedir.  

Orman Genel Müdürlüğü fidanlıklarında, hem ıhlamur ormanlarının niteliklerinin iyileştirilmesinde, 
hem yeni ıhlamur ormanlarının kurulmasında ve hem de kentsel yeşil alanlarda kullanılacak fidan 
gereksinimi için, ıhlamur fidanı üretiminin artırılmasına yönelik planlamalar yapmalıdır. Özel sektör 
fidanlıkları boylu ıhlamur fidanı üretimi yapmakla birlikte daha fazla ve nitelikli fidan üretimi için 
özendirilmelidir. 
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Özet 

Coğrafya derslerinde yaygın olarak kullanılan haritalar; ülkelerin ve bölgelerin fiziki, siyasi, beşeri, 
ekonomik ve benzeri özellikleri ile bunların dağılışını gösterme ve analiz etmenin etkili araçlarından birisidir 
ve önemli bir eğitim öğretim aracıdır. Haritacılığın tarihi incelendiğinde oldukça eski medeniyetlere dayandığı 
ve insanların yiyecek, barınak bulma amacıyla ilk haritaları oluşturduğu ve zamanla haritaların ticaretin ve 
teknolojinin gelişmesi ile içeriğinin ve çizilme biçiminin çeşitlendiği görülmektedir. 19. yüzyıla kadar coğrafi 
keşifler, arazi gözlemleri ve harita yapımı gibi alanlarda çalışmalar yapılsa da bu dönemin en temel 
sorunlarından birinin mutlak konumu belirleyememek olduğu bilinmektedir. Mutlak konumu belirleyecek bir 
sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar metrik sistemin geliştirilmesi ve matematiksel modellerle harita 
projeksiyonlarının iyileştirilmesi çabalarını olumlu etkilemiştir. Bunun bir sonucu olarak o dönemde 
haritacılık büyük gelişim göstermiştir. Haritalarda önemli ölçüde matematik bilgi ve kavramları yer 
almaktadır. Haritalarda yeryüzünün tamamı veya bir bölümü belirli matematiksel oranlar dâhilinde 
küçültülerek düzlem üzerine aktarılır. Haritaların matematik içeriğinden yola çıkarak, bu çalışmada, 
matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının haritaların matematik öğretiminde bir araç olarak 
kullanılmaları konusundaki genel görüşleri ile özel olarak Merkator Projeksiyonu ile çizilmiş bir Dünya 
haritasındaki ülkelerin yüzölçümleri konusundaki tahmin becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada önce katılımcıların zihinlerindeki genel kültürlerinde olan ve çoğunlukla atlaslarda Merkator 
Projeksiyonu ile çizilmiş olarak yer alan iki boyutlu Dünya haritası üzerindeki ülkelerin yüzölçümlerine ilişkin 
tahminleri alınmıştır. Daha sonra onlara verilen küre şeklindeki bir Dünya haritasına bakarak ülkelerin 
yüzölçümlerine ilişkin tahminlerini gözden geçirmeleri istenmiştir. Son olarak, katılımcıların haritadaki 
ülkelerin gerçek yüzölçümlerini bilgisayar yardımı ile görmeleri ve ülkelerin yüzölçümlerini bir 
bilgisayar/telefon uygulaması ile fark etmeleri ve karşılaştırmaları sağlanmıştır. Katılımcıların ülkelerin 
yüzölçümü değerleri hakkında tahminleri ile gerçek değerler arasındaki uyum/uyumsuzluk hakkındaki 
görüşleri ile bu uyumsuzluğun olası sebepleri konusundaki düşünceleri alınarak araştırma tamamlanmıştır. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış olup, veriler yarı 
yapılandırılmış form ile gerçekleştirilen ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Katılımcıların 
gönüllü olmasına özen gösterilmiş olup, araştırma Eskişehir ilinde görev yapan beş matematik öğretmeni ve 
yine Eskişehir ilinde eğitim gören beş son sınıf matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme 
sonrası ses kayıtlarının dökümü gerçekleştirilmiş olup, analizler bu veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Her bir katılımcının görüşme dökümleri ile kodlar, 
temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmada gizliliği sağlamak amacıyla öğretmenlerin ve öğretmen 
adaylarının isimleri yerine kodlama kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular katılımcıların görüşlerinden doğrudan 
alıntılar yapılarak sunulmuştur. Matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının haritaları genellikle 
Coğrafya ve Tarih derslerinde kullandıkları, matematik eğitiminde kullanılmasının da uzunluk ve alan 
konularında özgün olacağı düşüncelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının 
dünya haritası üzerinde ülkelerin yüzölçümlerine yönelik yanılgılara sahip oldukları, hatalı tahminlerinin 
arkasında yatan nedenin kaynağı üzerine genel anlamda bilgilerinin olmadığı ya da sınırlı bilgilerinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Matematik ve Harita, Tahmin Becerisi, Harita Okuryazarlığı, 

Merkator Projeksiyonu. 

AN INVESTIGATION OF MATHEMATICS TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES’ SKILLS OF 

ESTIMATION RELATED WITH THE SURFACE AREAS OF COUNTRIES AS SEEN ON A TWO 

DIMENSIONAL WORLD MAP 

Abstract 

Maps which are widely used in geography classes are effective tools of showing and analyzing the physical, 
political, human, economic etc. characteristics of countries and regions and they are important education tools. 
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When the history of cartography is examined, it is seen that it dates back to ancient civilizations and that 
ancient people created the first maps for the purpose of finding food and shelter, and over time, with the 
development of trade and technology, the content and shape of maps were diversified. Until the 19th century, 
although geographic discoveries, field observations and map studies have been conducted, one of the main 
problems of this period is known to be unable to determine the absolute geographic position. Efforts to develop 
a system that will determine the absolute position have had a positive impact on the development of the metric 
system and the improvement of map projections with mathematical models. As a result of this, cartography 
have developed greatly. Maps contain a significant amount of mathematical knowledge and concepts. In maps, 
the whole or a certain part of the earth is transferred to 2-D plane by being reduced by some mathematical 
ratio. Based on the mathematical content of maps, in this study, the aim was to examine mathematics teachers 
and prospective teachers’ skills of estimating the surface areas of countries drawn on a world map with the 
Mercator Projection and also to obtain their opinions about using maps as a tool in mathematics teaching. 
First, the participants’ estimations of the surface areas of the countries, were obtained without showing them 
any map, just letting them estimating from their minds as they remembered in their cultural knowledge. 
Afterwards, participants were asked to review their estimates by looking at a spherical World Map presented 
to them. Finally, the participants were able to see the actual surface area measures of the countries asked in 
the interview questions with the help of a computer and to compare the surface areas of the countries with a 
computer / telephone application. The research was completed by obtaining the opinions of the participants 
about the consistency/inconsistency between their estimations and the actual values, and possible reasons for 
the inconsistency. In this study, a case study design was used, and the data were collected through semi-
structured forms and face-to-face interviews on a total voluntary basis. The study was carried out with five 
mathematics teachers and five senior mathematics teacher candidates working/studying in Eskişehir province 
in Turkey. The audio recordings were recorded after the interview and the analyses were performed on the 
basis of these data. Thematic analysis method was used for data analysis. Codes, themes and sub-themes were 
created with the interview transcripts of each participant. In order to ensure confidentiality, coding was used 
instead of the names of teachers and prospective teachers. The findings were presented with direct excerpts 
from the opinions of the participants. Consequently, it was determined that mathematics teachers and teacher 
candidates generally used maps in geography and history courses and that they were original in terms of length 
and area. It was concluded that teachers and teacher candidates have misconceptions about the actual areas 
countries on the world map and that they do not have limited or general information about the reasons behind 
their incorrect estimates.  

Keywords: Mathematics Education, Mathematics and Map, Estimation Skills, Map Literacy, Mercator 

Projection. 

Giriş 

Ülkelerin ve bölgelerin fiziki, siyasi, beşeri, ekonomik ve benzeri özellikleri ile bunların dağılışını 
gösterme ve analiz etmenin etkili araçlarından birisi olarak kullanılan haritalar coğrafya derslerinde yaygın 
olarak yer verilen önemli eğitim öğretim aracıdır (Öztürk ve Eroğlu, 2013; Üçışık ve Demirci, 2002). 
Haritacılığın tarihi incelendiğinde oldukça eski medeniyetlere dayandığı (Zekai, 2009) ve insanların 
yiyecek, barınak bulma amacıyla ilk haritaları oluşturduğu ve zamanla haritaların ticaretin ve teknolojinin 
gelişmesi ile içeriğinin ve çizilme biçiminin çeşitlendiği görülmektedir (Öztürk ve Eroğlu, 2013; Tanrıkulu, 
2017). Coğrafya biliminin öğretilmesinde önemli bir araç olarak haritalar, öğrencilerin konuyu anlayarak 
öğrenmelerinde önemli bir araç olmaktadır. Harita kullanılmadan gerçekleştirilen coğrafya eğitimi 
öğrencileri ezberci yaklaşımlara mecbur kılarken, harita kullanımı öğrencilerin yapılandırmacı öğrenme 
yaklaşımı ile bilgiyi kendilerinin oluşturmasına katkı sağlamaktadır (Aksoy ve Ünlü, 2012). Haritaların 
oluşturulması ve okunması önemli ölçüde matematik bilgi ve becerisi gerektirmektedir. Haritada geçen 
uzaklık, yüzölçümü gibi kavramların yanı sıra ölçek konusu her ne kadar coğrafi kavram olarak geçse de, bu 
kavramların temelinde uzunluk, alan, oran-orantı gibi çeşitli matematiksel kavramların yer aldığı da 
bilinmektedir (Çeken ve Ayas, 2010). Detaylı bir disiplinler arası inceleme ile görülür ki, haritalarda önemli 
ölçüde matematik bilgi ve kavramları yer almaktadır, öğrencilerin coğrafyada zorlanmasının bir nedeni de 
matematik bilgi eksikliği kaynaklı olabilmektedir (Gürbüz ve Kuzu, 2018).  
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19. Yüzyıla kadar coğrafi keşifler, arazi gözlemleri ve harita yapımı gibi alanlarda çalışmalar yapılsa da 
bu dönemin en temel sorunlarından birinin mutlak konumu belirleyememek olduğu bilinmektedir. Mutlak 
konumu belirleyecek bir sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar metrik sistemin geliştirilmesi ve 
matematiksel modellerle harita projeksiyonlarının iyileştirilmesi çabalarını olumlu etkilemiştir (Öztürk ve 
Eroğlu, 2013). Haritalarda yeryüzünün tamamı veya bir bölümü belirli matematiksel oranlar dâhilinde 
küçültülerek düzlem üzerine aktarılmaktadır. 

Harita oluşumunda çeşitli projeksiyonlar olup, bunlardan yaygın olarak bilinen ve kullanılanlardan birisi 
de Merkator Projeksiyonu’dur.  Silindirik ve açı koruyan bir projeksiyon olarak bilinen Merkator 
Projeksiyonu, diğer silindirik projeksiyonlarda da olduğu gibi haritanın kuzey ve güney sınırlarında ortaya 
çıkan yanılgılar dolayısı ile Dünya’nın tamamının doğru bir biçimde haritalanması konusunda yetersiz 
kalmaktadır (Monmonier, 2010a; Monmonier, 2010b). Haritalarda sanılanın aksine coğrafya bilgisi yeterli 
olmayan, ülkeler ve yüzölçümleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan pek çok kişi, harita bilgisine 
dayanarak yüzölçümü itibari ile küçük zannettiği pek çok ülkenin bir diğer ülke ile karşılaştırıldığında 
yüzölçümünün büyük olduğunu görebilmektedir (Monmonier, 2010a). Matematik öğretmenlerinin 
ülkelerin yüzölçümleri konusundaki bilgilerini belirlemek ve matematik öğretmenlerine derslerinde 
matematik-coğrafya ilişkisinin somut örneği olan, matematik dersi için de bir öğrenme aracı olabilecek 
özelliği olan haritayı derslerinde kullanma konusunda öğretmenlerde farkındalık oluşturmak önemli 
görülmüştür.  

Bu bağlamda, bu çalışmada, matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının haritaların matematik 
öğretiminde bir araç olarak kullanılmaları konusundaki genel görüşleri ile özel olarak Merkator 
Projeksiyonu ile çizilmiş bir Dünya haritasındaki ülkelerin yüzölçümleri konusundaki tahmin becerilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma Deseni  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, 
güncel bir olguyu kendi içeriği içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasında sınırların kesin 
hatlarıyla belirgin olmadığı, birden fazla kanıt ya da veri kaynağının bulunduğu durumlarda kullanılan 
görgül bir araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Yin, 1994).  

Verilerin Toplanması  

Çalışma, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eskişehir ilinde görev yapan 5 matematik öğretmeni ile son 
sınıfta eğitim gören 5 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Uygun örnekleme 
yöntemi ile seçilen çalışma grubunda yer alan katılımcıların gönüllü olması esas alınmıştır. Veriler, 
araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış form ile yazılı biçimde ve 
yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile toplanmıştır.   

 Verilerin Analizi  

Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde ilk olarak ses kayıtlarının dökümü gerçekleştirilmiştir. 
Devamında dökümlerden ve yazılı görüşlerden hareketle veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Her bir 
katılımcının görüşme dökümleri ile kodlar, temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmada gizliliği 
sağlamak amacıyla öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının isimleri yerine kodlama kullanılmıştır. Ulaşılan 
bulgular katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak sunulmuştur.  

Bulgular 

Matematik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Genel Görüşlerine İlişkin Bulgular 

İlk olarak katılımcıların Matematik ve Coğrafya ilişkisi hakkında genel bir değerlendirme yapmaları 
istenmiştir. Katılımcıların tamamı bu iki alanın ilişkili olduğunu söylemiştir. Hatta Matematik ve 
Coğrafyanın az değil oldukça ilişkili iki alan olduğuna dair katılımcıların tamamının vurgu yaptıkları 
görülmüştür. Öğretmen Adayı-1 ve Öğretmen-4’ün Matematik ve coğrafya ilişkisi konusundaki görüşlerine 
aşağıda Şekil 1’de yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Matematik ve Coğrafya İlişki Konusundaki Görüşler 

Öğretmen adaylarının matematik ve coğrafya alanı ile ilgili ilişkilendirdikleri konular incelenmiş ve 

sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 

Öğretmen Adaylarına Göre Matematik ve Coğrafya Alanlarında İlişkili İçerikler 

Konular Katılımcı 
Pek çok içerik Öğretmen Adayı-1 
Coğrafi konum Öğretmen Adayı-2 
Yerleşim yerlerinin yüzölçümü Öğretmen Adayı-3 
Dünyanın şekli, Coğrafi konum, Yerleşim yerlerinin yüzölçümü Öğretmen Adayı-4 
Mantıkları Öğretmen Adayı-5 

 

Öğretmen adayları ile kimi benzerliklerine karşılık içerik olarak daha fazla konu/kavram belirten 
öğretmenlerin matematik ve coğrafya alanı ile ilgili ilişkilendirdikleri konular aşağıda Tablo 2’de 
listelenmiştir.  

Tablo 2 

 Öğretmenlere Göre Matematik ve Coğrafya Alanlarında İlişkili İçerikler 

Konular Katılımcı 
Pek çok içerik, Ölçek Öğretmen-1 
Ölçek, Yer şekilleri, Rakım, Yüzölçümü, Dünyanın şekli, Yerel Saatleri 
Hesaplama, Eğim vb. 

Öğretmen-2 

Dünyanın şekli, Yerel Saatleri Hesaplama Öğretmen-3 
Konum, saat, yükseklik gibi birçok konu Öğretmen-4 
Konum, uzaklık, yükseklik, derinlik, eğim, çizimler Öğretmen-5 

 

Öğretmen 2’nin matematik ve coğrafya ve alanlarında ilişkili içerikler konusundaki görüşüne aşağıda 

Şekil 2’de yer verilmiştir. 
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Şekil 2. Öğretmen 2’nin Matematik ve Coğrafya İlişkisi Konusundaki Görüşü 

Araştırmanın ikinci sorusu olarak katılımcılara “Harita nedir? Açıklayınız.” Sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcıların tamamının harita konusunda açıklamalarda bulundukları, kendi cümleleri ile harita 
kavramını tanımlamaya çalıştıkları görülmüştür. Öğretmen ve öğretmen adayları tarafından yapılan 
tanımların ortak noktasının harita tanımlarında coğrafi haritaların ele alınması olduğu belirlenmiştir. 
Seçilen örnek ifadelere aşağıda Şekil 3’te yer verilmiştir. 

 

Şekil 3. Katılımcılardan Seçilen Harita Konusundaki Görüşler 

Araştırmada katılımcılara öğrencilik geçmişlerinde matematik derslerinde harita kullanılıp 
kullanılmadığı sorusu yöneltilmiş, katılımcıların tamamının matematik dersinde eğitim geçmişlerinde 
harita kullanılmadığı yanıtını verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Matematik derslerinde haritanın bir 
öğrenme aracı olarak kullanılmadığını belirten katılımcılara, “Öğretmenliğinizde derslerinizde harita 
kullanmayı düşündünüz mü? /düşünür müsünüz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların tamamının 
“kullanmak isterim” yanıtını verdikleri görülmüştür. Devamı niteliğinde olan “matematik dersinde harita 
kullanarak hangi konuları/kavramları öğretebiliriz?” sorusuna katılımcıların tamamının çeşitli konuları 
sıraladıkları görülmüştür. Aşağıda Tablo 3’te her iki çalışma grubunun bu soruya verdikleri yanıtlar 
listelenmiştir. 

Tablo 3 

 Katılımcıların Harita Kullanabileceklerini Düşündükleri Matematik Konuları 

Konular Katılımcı 
Koordinat Sistemi, Kesirler, Uzunluk Ölçüleri, Tamsayılarda İşlemler Öğretmen Adayları 
Koordinat Sistemi, Kesirler, Uzunluk ölçüleri, Alan, Oran, Saat Hesabı, Pek 
Çok Konu 

Öğretmenler 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen ve öğretmen adayları tarafından matematik dersinde harita 
kullanarak ele alınabileceği düşünülen “koordinat düzlemi, uzunluk ölçüleri” konularının ortak olmasının 
yanı sıra her iki kitle tarafından farklı konuların da belirtildiği, öğretmenlerin öğretmen adaylarına kıyasla 
daha çeşitli konulara değindikleri görülmektedir. Her iki kitleden seçilen örnek ifadelere aşağıda Şekil 4’te 
yer verilmiştir.  
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Şekil 4. Katılımcılardan Seçilen Harita Kullanım Alanlarına İlişkin Görüşler 

“Matematik öğretiminde harita beceri gelişiminde kullanılabilir mi? Evet ise, hangi becerilerin 
gelişiminde kullanılabilir?” biçiminde yöneltilen bir diğer soruda öğretmen ve öğretmen adaylarının 
tamamı yine “evet, kullanılabilir” yanıtını vermişlerdir. Aşağıda Şekil 5 ile seçilen örnek görüşlere yer 
verilmiştir.  

 

Şekil 5. Katılımcıların Beceri Gelişiminde Harita Kullanımına İlişkin Görüşler 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların matematik eğitiminde beceri gelişiminde 
haritaların kullanılabileceği fikrinde oldukları görülmüştür. Bu beceriler için öğretmen adayları “görsel 
hafıza-zeka, hesaplama, tahmin, zihinden işlem” becerileri diye yanıt verirken, öğretmenler “uzamsal 
düşünme, tahmin, işlem, muhakeme, problem çözme” becerilerini belirtmişlerdir. 

Matematik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Ülkelerin Yüzölçümlerine İlişkin Görüşlerinden 

Elde Edilen Bulgular 

Ülkelerin yüzölçümlerini (Türkiye, Çin, Avustralya, Avrupa ülkeleri, Türkiye, Şili, Japonya vb) 
karşılaştırmaları istendiğinde; katılımcıların bir öğretmen dışında tamamının “yanıldıkları” görülmüştür. 
Karşılaştırmalarda yanıldıklarını söyleyince şaşkınlıklarını gizleyememiş, “Nasıl olur?, Aaa!, Ciddi misiniz?” 
gibi hayret bildiren sözler söylemişlerdir. Yanılgılarının nedeni sorulduğunda; katılımcıların tamamının 
“dünya haritasından” yanıtını verdikleri ancak bu yanıtlarında da çok da emin olamadıkları görülmüştür. 
Gerekçesi sorulduğunda iki öğretmen ve bir öğretmen adayı dışında katılımcıların, “nedenini 
bilmediklerini” ifade eden cümleler kurdukları görülmüştür. Şekil 6’da öğretmen adaylarının seçilen 
görüşlerine yer verilmiştir.  
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Şekil 6. Öğretmen Adaylarının Ülkelerin Yüzölçümlerine İlişkin Görüşleri 

Şekil 6’da verilen öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, ülkelerin yüzölçümüne ilişkin 
yanılgılarının kaynağı konusunda bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Öğretmen Adayı -1 tarafından bu 
yanılgının kaynağının heyelan ile ilişkilendirilmesi ise ilginç ve üzerinde düşünülmesi gereken bir bulgu 
olarak değerlendirilmiştir.  

Öğretmen adaylarının görüşlerine benzer şekilde üç öğretmenin de bu durumun kaynağını bilmediğini 
açıkça belirttikleri görülmüştür. Diğer iki öğretmenin bu farklılığın nedenine ilişkin görüşlerine aşağıda 
Şekil 7’de yer verilmiştir. 

 

Şekil 7. Öğretmenlerin Ülkelerin Yüzölçümlerine İlişkin Görüşleri 

Şekil 7’de verilen öğretmen görüşleri incelendiğinde, Öğretmen -1’in söz konusu yanılgıyı ölçek hatası 
ile ilişkilendirdiği görülmüştür. Öğretmen 2’nin ise küre şeklinden kaynaklandığı yönünde doğru 
sayılabilecek bir açıklamada bulunduğu belirlenmiştir.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde; matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
kendi eğitim geçmişlerinde öğrencilik yıllarında matematik derslerinde harita kullanılmadığı, harita 
denince ilk olarak coğrafya dersinin akla geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Matematik öğretmenlerinin meslek 
yaşantılarında harita kullanmadığı, her iki kitlenin de harita okuryazarlığının matematik okuryazarlığından 
uzak bir kavram olmadığı görüşünde oldukları görülmüştür. Matematik öğretiminde harita kullanımını hem 
konuların/kavramların öğretiminde hem de beceri gelişiminde kullanabileceklerini düşündükleri sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Coğrafya; sahası, konuları, ürettiği bilgi ve kullandığı araç-gereç ve tekniklerle günümüzde tüm 
insanların, karşılaşılan problemlerin çözümünde başvurdukları en önemli bilim dallarından birisidir (Üçışık 
ve Demirci, 2002) ve öğretmen görüşlerine göre de matematik ile ilişkili bir alandır. Matematik ve 
coğrafyanın ilişkili iki alan olmasının yanında harita üzerinde koordinat sistemi, kesirler, uzunluk ölçüleri, 
alan, oran, saat hesabı gibi çeşitli konuların öğretilebileceği düşüncesinde oldukları belirlenmiştir. Beceri 
gelişiminde de haritanın bir öğrenme aracı olarak kullanılabileceği görüşünde oldukları; uzamsal düşünme, 
tahmin, işlem, muhakeme, problem çözme gibi çeşitli becerilerin gelişiminde haritayı kullanabileceklerini 
düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında ulaşılan sonuçlara (Anderson ve Leinhardt, 2002; 
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Battersby, 2009; Brown ve Siegler, 1993) benzer biçimde, öğretmen ve öğretmen adaylarının dünya 
haritası üzerinde ülkelerin yüzölçümlerine yönelik yanılgılara sahip oldukları, hatalı tahminlerinin 
arkasında yatan nedenin kaynağı üzerine genel anlamda bilgilerinin olmadığı ya da sınırlı bilgilerinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan hareketle, matematik ve coğrafya derslerinin 
ilişkilendirilmesi ile matematik öğretiminde harita kullanımı konusunda uygulamaya dönük çalışmalar ve 
araştırmalara yer verilmesi önerilmektedir. 
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Özet 

Matematik öğretiminde öğretmenlerin yararlandığı temel kaynaklardan birisi şüphesiz ders kitaplarıdır. 
Ders kitapları öğrencilere derse ait temel bilgi ve becerileri, işlemsel-kavramsal bilgilerle birlikte vermek 
amacı ile dil, görsel ve metin içeriği gibi çeşitli kriterlerle oluşturulmuş eğitim öğretim araçlarıdır. Öğretim 
programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı bir şekilde sunan, düzenli bir şekilde açıklayan, öğrenciyi 
dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren, eğitim sürecinin vazgeçilmez araçları olan tamamlayıcı öğretim 
materyalleridir. Ders kitaplarından beklenen dersin temel kavram ve becerilerinin öğretiminin yanı sıra kültür 
ve değer öğretimini de gerçekleştiriyor olmasıdır. Benzer şekilde, ders kitaplarının; konuların kendi 
içerisindeki ilişkisini, kavramın tarihine ilişkin bilgileri içeren; gerçek yaşam ilişkisine vurgu yapan ve 
disiplinler arası içeriğe sahip özellikte olmaları istenmektedir. Çünkü ders kitaplarının bilginin toplum 
nezdinde önem kazanması ve yaygınlaştırılması sürecindeki rolleri önemli olmaktadır. Öğrenme-öğretme 
sürecinde önemli görülen ders kitaplarının iyi hazırlandığı ve etkili kullanıldığı takdirde öğretmen ve 
öğrenciye büyük yarar sağladığı ve öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk ettiği bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
gelişen teknolojiye ve multimedya ve internet araçlarına rağmen ders kitaplarının halen önemli bir araç olarak 
tercih edildiği görülmektedir. Temel bilgi kaynağı olan ders kitaplarının öğrencilere bilgi vermenin ötesinde, 
disiplinler arası ilişkiye vurgu yapması ve öğrencileri hayata hazırlamasının altı çizilmektedir. Bu bakış açısı 
ile bu çalışmada, Ortaöğretim Matematik Ders Kitapları (9-12.sınıf) coğrafya içerikleri bakımından incelenmiş 
ve kitaplarda yer verilen coğrafya alanına ait içeriklerin, düzeylere, ünitelere ve içeriklere dağılımı analiz 
edilmiştir. Betimsel tarama modeline göre hazırlanmış bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında liselerin dokuzuncu, onuncu, on 
birinci ve on ikinci sınıflarında okutulan Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
onaylanmış ve elektronik ortamda sunulmuş dört adet ders kitabı belirlenmiş ve incelenmiştir. Verilerin 
analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış olup ders kitaplarında yer verilen coğrafya alanına ait içerikler 
sınıflara, ünitelere, konulara ve içeriklere dağılımı bakımından sınıflandırılmış ve tablolaştırılmıştır. İncelenen 
ders kitaplarından kesitler sunularak bulgular sunulmuş ve alanyazınla ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. 
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgularda, ortaöğretim matematik ders kitaplarında coğrafya alanına ait 
içeriklerin var olduğu, bazı ünitelerde sayıca az olduğu, dağılımın dengeli olmadığı belirlenmiştir. Binyazar’a 
(1998, s. 330) göre, ders kitapları bir yandan bilgiler öğretirken bir yandan da bireyi hayata hazırlamakta, 
bireyin kültür dünyasıyla bağlantılarını ders kitapları kurmaktadır. Bu nedenle, bireyi öğrendiği bilgiler 
dünyasından, amaçlı öğrenilmesi gereken bilgilere yöneltip, bireyin bilgiler dünyasında kendini var etmesine, 
kişiliğini bulma yolunda gün gün ilerlemesine destek olmalıdır. Bu bakış açısı ile araştırmada ulaşılan 
sonuçlara dayanarak, matematik ve coğrafya alanları arasındaki ilişkinin önemi ortaöğretim matematik ders 
kitapları üzerinden ortaya konarak, bu iki alan arasındaki ilişkilendirmenin ders kitaplarında daha sistematik 
ve bilinçli olarak gerçekleştirilebileceği önerisinde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Matematik ve Coğrafya İlişkisi, Disiplinler Arası İlişkilendirme, 

Ders Kitabı İnceleme, Ortaöğretim Matematik Ders Kitapları. 

INVESTIGATION OF THE CONTENTS RELATED WITH GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL 

MATHEMATICS TEXTBOOKS 

Abstract 

One of the main sources used by teachers in mathematics teaching is undoubtedly textbooks. Textbooks are 
educational tools produced considering various criteria such as language, visual and text content in order to 
give students the basic knowledge and skills with operational-conceptual information. They are 
complementary teaching materials which are the indispensable tools of educational process, presenting 
information on subjects in the curriculum in a planned manner, explaining them regularly, guiding students in 
line with the objectives of a course. The expected benefit of textbooks is learning of cultural and ethical values 
besides learning of basic concepts and skills. Similarly, textbooks are required to be including the relationship 
between the subjects, information about history of concepts, interdisciplinary content and real life contexts, 
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examples and references. Because the role of textbooks in the process of gaining and dissemination of 
information to the society is important. It is known that textbooks, if well prepared and used effectively, provide 
great benefit to teachers and students and guide them in their learning activities. Despite developing 
technology, multimedia and internet tools in developed countries, textbooks are still preferred as a common 
fundamental learning tool. It is underlined that the textbooks emphasize interdisciplinary relationships and 
prepare students for life beyond providing only information. With this perspective, in this study, secondary 
school mathematics textbooks (9-12th Grade) were examined in terms of their geography contents and the 
distribution of these contents was analyzed. In this study which was prepared according to descriptive content 
analysis model, one of the qualitative research methods, document analysis method was used. Four textbooks, 
which were approved by the Ministry of National Education, Directorate of Education and Training Board in 
the ninth, tenth, eleventh and twelfth grades of the high schools in the 2019-2020 academic year, were selected 
and examined. The content analysis method was used in the analysis of the data, and the contents of the 
geography area included in the textbooks were classified and tabulated in terms of their distribution into 
classes, units, subjects and contents. Sections of the textbooks examined were presented and the findings were 
presented and interpreted in relation to the literature. As a result of the research, it was found that some 
contents of the geography field were present in the secondary school mathematics textbooks, and, in some units 
it was low in number and the distribution of content was not balanced. According to Binyazar (1998, p. 330), 
textbooks, while teaching information on the one hand, prepares the individual for life and establishes the 
connections of the individual with the cultural world. For this reason, it should direct an individual from the 
information world that he/she has learned to the information that should be learned purposefully, and help an 
individual to exist in the information world and to progress on the way to finding his personality. From this 
perspective, the importance of the relationship between mathematics and geography was revealed through 
secondary school mathematics textbooks and it was suggested that the relationship between these two fields 
could be realized more systematically and consciously in the textbooks.  

Keywords: Mathematics Education, Mathematics and Geography Relation, Interdisciplinary Relation, 

Textbook Review, Secondary School Mathematics Textbooks.   

Giriş 

Öğretim ortamlarında en yaygın kullanılan araç kitaplardır. Kitapların elde edilmesi ve kullanımı 
kolaydır. Diğer araçlara göre de çok farklı işlevlere sahiptir. Bunlardan dolayı, en çok kullanılan araç 
konumundadır. Kitaplar içinde, öğretim ortamında en çok kullanılanları da ders kitaplarıdır (Kılıç ve Seven, 
2002). Sınıf içinde kullanılması önerilen çeşitli geleneksel ve modern araç gereçler olmakla birlikte yapılan 
araştırmalar günümüzde de kitabın sınıf içindeki yerinin çok önemli olduğunu; öğretmenin birçok etkinliği 
kitapla başlatıp kitapla sürdürdüğünü göstermektedir (Ceyhan ve Yiğit, 2004). Kitaplar, öğrencilere öğretim 
programları ile ilgili konularda bilgi sağlayan, belirli ipuçları veren ve onlara toplumun istediği davranışları 
kazandıran, araştırma ve inceleme yapmaya yönlendiren, en uygun öğretme ve öğrenme olanağı sunan 
araçlardan birisidir (Aşıcı vd., 2005). İyi hazırlanmış ders kitapları, konuların sıralanışı, hazırlık-
değerlendirme soruları ve hazır etkinliklerle amaca uygun, düzenli ve hızlı bir öğretimin yapılmasına imkan 
verir (Kılıç ve Seven, 2002). 

Matematik öğretiminde de öğretmenlerin yararlandığı temel kaynaklardan birisi şüphesiz ders 
kitaplarıdır. Ders kitapları öğrencilere derse ait temel bilgi ve becerileri, işlemsel-kavramsal bilgilerle 
birlikte vermek amacı ile dil, görsel ve metin içeriği gibi çeşitli kriterlerle oluşturulmuş eğitim öğretim 
araçlarıdır. Öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı bir şekilde sunan, düzenli bir 
şekilde açıklayan, öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren, eğitim sürecinin vazgeçilmez 
araçları olan tamamlayıcı öğretim materyalleridir. Ders kitaplarından beklenen dersin temel kavram ve 
becerilerinin öğretiminin yanı sıra kültür ve değer öğretimini de gerçekleştiriyor olmasıdır. Benzer şekilde, 
ders kitaplarının; konuların kendi içerisindeki ilişkisini, kavramın tarihine ilişkin bilgileri içeren; gerçek 
yaşam ilişkisine vurgu yapan ve disiplinler arası içeriğe sahip özellikte olmaları istenmektedir. Çünkü ders 
kitaplarının bilginin toplum nezdinde önem kazanması ve yaygınlaştırılması sürecindeki rolleri önemli 
olmaktadır. Öğrenme-öğretme sürecinde önemli görülen ders kitaplarının iyi hazırlandığı ve etkili 
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kullanıldığı takdirde öğretmen ve öğrenciye büyük yarar sağladığı ve öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk 
ettiği bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde gelişen teknolojiye ve multimedya ve internet araçlarına rağmen 
ders kitaplarının halen önemli bir araç olarak tercih edildiği görülmektedir. Temel bilgi kaynağı olan ders 
kitaplarının öğrencilere bilgi vermenin ötesinde, disiplinler arası ilişkiye vurgu yapması ve öğrencileri 
hayata hazırlamasının altı çizilmektedir. 

Binyazar’a (1998, s. 330) göre, ders kitapları bir yandan bilgiler öğretirken bir yandan da bireyi hayata 
hazırlamakta, bireyin kültür dünyasıyla bağlantılarını ders kitapları kurmaktadır. Bu nedenle, bireyi 
öğrendiği bilgiler dünyasından, amaçlı öğrenilmesi gereken bilgilere yöneltip, bireyin bilgiler dünyasında 
kendini var etmesine, kişiliğini bulma yolunda gün gün ilerlemesine destek olmalıdır. 

 Matematik derslerinde ele alınan konuları günlük yaşamla ilişkilendirmede coğrafya alanıyla ilgili 
kavram ve olaylardan sıkça yararlanılmaktadır. Her iki alanın yapısı itibarı ile coğrafya ve matematik hep iç 
içe olmuştur. Coğrafya konularının öğretiminde sıkça matematiksel modellerden ve hesaplamadan 
yararlanılırken matematik ders kitaplarında konu ve kavramları günlük yaşamdan örneklendirmede 
coğrafi öğelere yer verilmektedir. Matematik ve coğrafya ile ilgili konular arasında kurulan söz konusu 
ilişkilendirmeler bilişsel yük açısından “bilgi” düzeyinden “değerlendirme” düzeyine kadar değişkenlik 
gösterebilmektedir. Bilişsel öğrenme alanındaki öğrenmelerin “bilgi-kavrama-uygulama-analiz-sentez-
değerlendirme” şeklinde bir basamak yapısı içerisinde gerçekleştiğini kendi ismiyle anılan taksonomi ile ilk 
kez ortaya koyan Bloom olmuştur. Bloom Taksonomisi’nin temel fikri, eğitimcilerin öğrencilerinin ne 
bilmelerini istediklerinin basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sıra içerinde düzenlenebilir olduğudur. 
Sınıflamadaki seviyeler ardı ardına sıralanmıştır. Bir üst seviyeye geçmeden önce bir alt seviyeye tam olarak 
ulaşılması gerekmektedir (Huitt, 2009, Akt. Özdemir, Altıok ve Baki, 2015). 

Matematik eğitimine ilişkin alanyazın incelendiğinde; genellikle matematik dersi öğretim programı 
kazanımlarının ve merkezi sınavlarda yer alan matematik sorularının Bloom Taksonomisi’ne göre 
incelendiği çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Bununla birlikte alanyazında gerek ilköğretim düzeyinde 
gerekse ortaöğretim düzeyinde matematik ders kitaplarının incelenmesine ilişkin çalışmalara da 
rastlanmaktadır. Arslan ve Özpınar (2009) tarafından, 2005 yılı Matematik Dersi Öğretim Programı’na göre 
hazırlanmış matematik ders kitapları incelenerek, bir ders kitabının taşıması gereken özellikleri ne oranda 
dikkate aldıkları araştırılmıştır. Bu amaçla ders kitaplarının değerlendirilmesine yönelik önceden 
belirlenen ölçütler doğrultusunda iki tane altıncı sınıf matematik ders kitabı incelenmiş ve on üç öğretmenle 
yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda incelenen kitapların genel olarak etkili bir 
ders kitabının taşıması gereken özelliklere sahip olduğu, söz konusu özelliklerden bir kısmını göz ardı ettiği, 
bu nedenle bazı açılardan yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin ön bilgilerinin 
yeterince dikkate alınmadığı, üniteler arasında kopukluk olduğu, hesap makinesi dışındaki çağdaş 
teknolojilerin kullanımına yönelik etkinliklerin bulunmadığı ve değerlendirme sorularının uygulama 
basamağından ileriye gitmediği belirlenmiştir. 

İskenderoğlu ve Baki (2011) tarafından yürütülen çalışmada sekizinci sınıf ders kitaplarından birinde 
yer alan sorular PISA (Programme for International Student Assessment- Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı) matematik yeterlik ölçeğine göre incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Yapılan 
sınıflamanın sonuçlarına bakıldığında sekizinci sınıf ders kitabında bütün düzeylerde sorulara yer 
verilmediği görülmüştür. Kitapta 1, 2, 3 ve 4. düzeyde soru, problem, alıştırma ve örneklere rastlanmıştır. 
Bu düzeylerden de ağırlıklı olarak 2. düzeyde (%47) sorular bulunmaktadır. Ayrıca ünitelere göre soruların 
yeterlik düzeylerinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Taşdemir (2011a) tarafından yürütülen çalışmada ilköğretim birinci kademede okutulan matematik 
ders ve matematik öğrenci çalışma kitapları öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmiş ve araştırmanın 
sonuçlarına göre, ders ve çalışma kitaplarının, genel olarak belirlenen niteliklere sahip olduğu 
belirlenmiştir. Ancak, bilimsel düşünme yönteminin kullanımı, öğrencilerin sınıfta etkin katılımlarının 
sağlanması, görsel, teknolojik materyallerin kullanımı gibi bazı konular bakımından ise incelenen kitapların 
yetersiz veya kısmen yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Dinç-Artut ve Ildırı (2013) tarafından ilköğretim beşinci sınıf matematik ders kitabında ve çalışma 
kitabında yer alan problemlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda; beşinci sınıf ders 
ve çalışma kitabında yer alan problemlerin dil ve anlatım ile görsel unsurlar açısından yeterli olduğu ancak 
içerikte 2005 yılı Matematik Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarına uygunluk ve problem türü açısından 
eksikliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Altun, Arslan ve Yazgan (2004) tarafından liselerde matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve 
sıklığının öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
çalışma sonucunda; öğretmenlerin, ders kitabını tanıma düzeyinin ortalama %71 olduğu, ders kitabı 
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kullanma sıklığının eski yıllara göre azaldığı ve ders hazırlarken test kitaplarından daha çok yararlanıldığı 
tespit edilmiştir. Ders kitabının nitelikleri ile ilgili olarak; öğretmenlerin %65’i ders kitabının konuları ele 
alış şeklini iyi, diğerleri orta veya daha kötü bulmuşlardır. Ayrıca öğretmenler, ders kitaplarının uygulamalı 
çalışmalara ve testlere yer vermesi gerektiğini, ders kitaplarındaki örneklerin tek tip olduğunu ve kitapları 
ancak kendilerinin anlayabildiğini belirtmişlerdir. 

Erdoğan, Eşmen ve Fındık (2015) tarafından ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihine 
ne derece ve ne şekilde yer verildiğini belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bir 
yandan matematik tarihi ile ilgili öğeler belirlenerek sınıflandırılmış, diğer yandan özel bir içerik analizi 
yaklaşımı olan ekolojik analiz modeliyle söz konusu öğelerin içerikleri analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, kitaplarda yer alan matematik tarihi öğelerinin sayıca yetersiz olduğu belirlenmiştir. Nitel 
analizler sonucunda ise ders kitaplarındaki matematik tarihi öğelerinin büyük kısmının öğrencileri konuya 
motive etme amacı taşıdığı, buna karşılık anlamlandırma ve analiz etme amacı güden öğelerin çok daha az 
olduğu ve bazı öğelerin ekolojik açıdan sorunlu olduğu tespit edilmiştir. 

Taşdemir (2011b) tarafından ortaöğretim 10.sınıf matematik ders kitabının bazı değişkenlere göre 
incelendiği çalışma sonucunda; matematik ders kitabının öğretim programını kapsayacak biçimde 
hazırlandığı, her ünite veya bölümün sonunda öğrenciye verilmesi istenilen kazanımları ölçmeye yarayan 
değerlendirme sorularına yer verildiği, ancak öğrencileri araştırmaya, incelemeye ve bilimsel düşünme 
yöntemini kullanmaya, içeriğin doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel bir bütünlük içerisinde öğrencinin 
günlük yaşantısında kullanabileceği bir şekilde olmadığı tespit edilmiştir. 

Alanyazındaki diğer çalışmalar incelendiğinde genellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 
okutulmakta olan matematik ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluk, PISA yeterlik düzeyleri, 
problem türleri, matematik tarihi, görsel öğelerin kullanımı açısından incelendiği görülmektedir. 
Ortaöğretim matematik ders kitaplarındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklerin incelendiği bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; ortaöğretim matematik ders kitaplarındaki coğrafya 
alanıyla ilgili içerikleri incelemektir. 

Yöntem 

Araştırma Deseni  

Betimsel tarama modeline göre hazırlanmış bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılacak konular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsayan mevcut kayıt ya da belgelerin, veri kaynağı olarak sistemli incelenmesidir 
(Karasar, 2007). 

Verilerin Toplanması  

Çalışmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında liselerin dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci 
sınıflarında okutulan Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve 
elektronik ortamda sunulmuş dört adet Matematik ders kitabı belirlenmiş ve incelenmiştir. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış olup Matematik ders kitaplarında yer verilen 
Coğrafya alanına ait içerikler sınıflara, ünitelere, konulara ve içeriklere dağılımı bakımından sınıflandırılmış 
ve tablolaştırılmıştır. Ayrıca söz konusu içerikler Bloom Taksonomisi’ne göre de incelenmiştir. İncelenen 
ders kitaplarından kesitler sunularak bulgular sunulmuş ve alanyazınla ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Çalışmanın amacına yönelik olarak öncelikle 9. Sınıf Matematik ders kitabındaki coğrafya alanı ile ilgili 
içerikler incelenmiş ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Coğrafya Alanıyla İlgili İçeriklerin Dağılımı 

Konular İçerik Sayısı Bloom Taksonomisi 
Mantık 11 Bilgi-Hatırlama (11) 
Kümeler 4 Bilgi-Hatırlama (4) 
Denklemler ve Eşitsizlikler 11 Bilgi-Hatırlama (4), Uygulama (7) 
Üçgenler 20 Bilgi-Hatırlama (11), Uygulama (9) 
Veri 19 Bilgi-Hatırlama (5), Uygulama (11), Analiz-Sentez (3) 

 

Tablo 1’e göre; 9. Sınıf matematik ders kitabındaki tüm konu başlıkları altında coğrafya alanıyla ilgili 
içeriklere yer verilmiştir. Konulara dağılım dengeli olmamakla birlikte Bloom Taksonomisi’ne göre en çok 
bilgi-hatırlama düzeyinde içeriğe rastlanmıştır. Uygulama düzeyinde sadece üç konuda içerik bulunurken 
analiz-sentez düzeyinde yalnız Veri konusu altında içerik bulunmaktadır. 9. Sınıf matematik ders 
kitabındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklere örnek olarak; Mantık konusu altında önermelere ilişkin verilen 
“Dünya Güneş’ten büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Asya kıtasındadır. Ay Dünya’nın uydusudur. Fındık 
üretiminde Türkiye dünya birincisidir.” ifadeleri gösterilebilir. Kümeler konusunda evrensel küme için 
verilen “Güneş sistemi” örneği, Denklemler ve Eşitsizlikler konusunda gerçek hayatta periyodik olarak 
tekrar eden durumlar için verilen “Bugün günlerden Perşembe ise 92 gün sonra hangi gün olur?” problemi, 
Üslü İfadeler ve Denklemler konusunda bilimsel gösterim için verilen “Dünya uzayda 1 saniyede kaç metre 
yol kat eder?” problemi, Üçgenler konusunda örnek olarak verilen “Mısır Piramitleri”, Veri konusunda 
merkezi eğilim ölçülerine örnek olarak verilen “nesli tükenmekte olan bir kuş türünün yıllara göre nüfus 
sayısı” 9. Sınıf matematik ders kitabındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklere verilebilecek diğer 
örneklerdendir. 

Çalışmanın devamında 10. Sınıf Matematik ders kitabındaki coğrafya alanı ile ilgili içerikler incelenmiş 
ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2 

10. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Coğrafya Alanıyla İlgili İçeriklerin Dağılımı 

Konular İçerik Sayısı Bloom Taksonomisi 
Sayma ve Olasılık 9 Bilgi-Hatırlama (5), Uygulama (4) 
Fonksiyonlar 13 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (12) 
Polinomlar 1 Uygulama (1) 
İkinci Dereceden Denklemler 4 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (3) 
Dörtgenler ve Çokgenler 3 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (2) 
Uzay Geometri 2 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (1) 

 

Tablo 2’ye göre; 10. Sınıf matematik ders kitabındaki tüm konu başlıkları altında coğrafya alanıyla ilgili 
içeriklere yer verilmiştir. Konulara dağılım dengeli olmamakla birlikte Bloom Taksonomisi’ne göre en çok 
uygulama düzeyinde içeriğe rastlanmıştır. Polinomlar konusu hariç diğer tüm konularda bilgi-hatırlama 
düzeyinde içerik bulunurken analiz-sentez düzeyinde içerik bulunmamaktadır. 10. Sınıf matematik ders 
kitabındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklere örnek olarak; Fonksiyonlar konusu altında verilen “Hava 
sıcaklığı deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça her 200 metrede 1 C azalmaktadır. Hava sıcaklığının 30 C 
olduğu Nevşehir’de 800 metre yükseklikte duran bir balonun yüksekliğine bağlı olarak hava sıcaklığını 
veren fonksiyonu yazınız” problemi gösterilebilir. 

Çalışmanın devamında 11. Sınıf Matematik ders kitabındaki coğrafya alanı ile ilgili içerikler incelenmiş 
ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3 

 11. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Coğrafya Alanıyla İlgili İçeriklerin Dağılımı 

Konular İçerik Sayısı Bloom Taksonomisi 

Trigonometri 9 Bilgi-Hatırlama (3), Uygulama (4), Analiz (2) 

Analitik Geometri 2 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (1) 

Fonksiyonlarda Uygulamalar 10 Bilgi-Hatırlama (3), Uygulama (7) 

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri 3 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (2) 

Çember ve Daire 5 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (4) 

Uzay Geometri 4 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (3) 

Olasılık 2 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (1) 

 

Tablo 3’e göre; 11. Sınıf matematik ders kitabındaki tüm konu başlıkları altında coğrafya alanıyla ilgili 
içeriklere yer verilmiştir. Konulara dağılım dengeli olmamakla birlikte Bloom Taksonomisi’ne göre en çok 
uygulama düzeyinde içeriğe rastlanmıştır. Tüm konularda bilgi-hatırlama düzeyinde içerik bulunurken 
analiz düzeyinde içeriğe sadece Trigonometri konusunda rastlanmıştır. 11. Sınıf matematik ders 
kitabındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklere örnek olarak; Trigonometri konusu altında verilen “Eksen 
eğikliği bilindiğinde yörünge düzlemi ile yer ekseni arasındaki açı nasıl bulunabilir?” ve “Güneş ışınlarının 
bir cisme vurduğu açı bilindiğinde cismin gölge boyu nasıl hesaplanabilir?” problemleri gösterilebilir. 

Çalışmanın son bölümünde 12. Sınıf Matematik ders kitabındaki coğrafya alanı ile ilgili içerikler 
incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4 

 12. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Coğrafya Alanıyla İlgili İçeriklerin Dağılımı 

Konular İçerik Sayısı Bloom Taksonomisi 

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 9 Bilgi-Hatırlama (5), Uygulama (4) 

Diziler 6 Bilgi-Hatırlama (4), Uygulama (2) 

Trigonometri 5 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (4) 

Dönüşümler 8 Bilgi-Hatırlama (7), Uygulama (1) 

Türev 6 Uygulama (4) 

İntegral 9 Bilgi-Hatırlama (1), Uygulama (8) 

Analitik Geometri 1 Uygulama (1) 

 

Tablo 4’e göre; 12. Sınıf matematik ders kitabındaki tüm konu başlıkları altında coğrafya alanıyla ilgili 
içeriklere yer verilmiştir. Konulara dağılım dengeli olmamakla birlikte Bloom Taksonomisi’ne göre en çok 
uygulama düzeyinde içeriğe rastlanmıştır. Türev ve Analitik Geometri konuları hariç diğer tüm konularda 
bilgi-hatırlama düzeyinde içerik bulunurken analiz düzeyinde içeriğe rastlanmamıştır. 12. Sınıf matematik 
ders kitabındaki coğrafya alanıyla ilgili içeriklere örnek olarak; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar konusu 
altında üstel fonksiyonun kullanım alanları olarak verilen “dünya nüfusundaki artış, bir çözeltinin pH 
değeri, sismografla kaydedilmiş zemin hareketi sonucu oluşan maksimum genlik ile deprem büyüklüğünü 
arasındaki ilişki” durumları gösterilebilir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; 9-12. Sınıf Ortaöğretim Matematik Ders Kitapları’nda 
coğrafya alanına ait içeriklerin var olduğu, bazı ünitelerde sayıca az olduğu, dağılımın dengeli olmadığı 
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belirlenmiştir. Benzer şekilde Taşdemir (2011b) tarafından ortaöğretim 10.sınıf matematik ders kitabının 
bazı değişkenlere göre incelendiği çalışma sonucunda; ders kitabı içeriğinin doğal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel bir bütünlük içerisinde öğrencinin günlük yaşantısında kullanabileceği bir yapıya sahip olmadığı 
belirlenmiştir. 

Bloom Taksonomisi açısından yapılan incelemeler sonucunda matematik ders kitaplarında coğrafya 
içeriklerinin bilgi-hatırlama ve uygulama basamaklarında daha fazla yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Nitekim Taşdemir (2011b) tarafından ortaöğretim 10.sınıf matematik ders kitabının bazı değişkenlere göre 
incelendiği çalışma sonucunda; matematik ders kitabının öğrencileri araştırmaya, incelemeye ve bilimsel 
düşünme yöntemini kullanmaya teşvik edecek şekilde hazırlanmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara dayanarak, matematik ve coğrafya alanları arasındaki ilişkinin önemi 
ortaöğretim matematik ders kitapları üzerinden ortaya konarak, bu iki alan arasındaki ilişkilendirmenin 
ders kitaplarında daha sistematik ve bilinçli olarak gerçekleştirilebileceği önerisinde bulunulmaktadır. 
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Özet 

Günümüzde birçok ülke hem doğal kaynaklarını korumak ve hem de atıkların geleneksel yollarla 
depolanmasının neden olduğu çevre sorunlarıyla mücadele etmek için atıkların azaltılmasına ve geri dönüşüm 
konularına daha çok önem vermeye başlamıştır. Çünkü atık ürünlerin geri dönüştürülmesiyle atık maddelerin 
sağlık, çevre vb. alanlarda geri dönüşü olmayan olumsuz etkileri azaltılır ve doğal kaynakların tüketimi de 
kısmen yavaşlar. Bununla birlikte, ürünlerin geri dönüşümü iklim değişikliğinin yavaşlatılması gibi birçok 
yarar sağlar. Bundan dolayı Dünyada geri dönüşüm ve diğer çevre koruma davranışlarının çevre sorunlarının 
giderilme sürecindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü insanların çevre konusunda 
bilinçlenmesi ile meydana gelir. İnsanların çevreyle ilgili doğru tutum, bilinç ve bilgi kazanmasının bir  diğer 
yolu da çevre eğitimi ile mümkün olabilir. Günümüzde çevre eğitimi, insanlara çevre hakkında bilgi 
kazandırmaktan öteye gider. Günümüz çevre eğitimi onları çevre konusundaki çalışmalarda gönüllü 
katılımcılar haline getirmeyi hedefleri arasına almıştır. Bunun yanı sıra çevre eğitimi; toplumsal duyarlılık ve 
ilginin artmasını, çevre korunması için gerekli olan bilginin sağlanmasını, çevre sorunlarının çözümü için 
gerekli yöntemlerin ortaya koyulmasını sağlar.  Geri dönüşüm bilincini insanlara kazandırabilmek, atık 
malzemelerin tekrar kullanılabilir olduğunu göstermek, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabileceği 
düşüncesini yaymanın en etkili yollarından birisi yine eğitim kanalıdır. Bu anlamda sistemli bir eğitim 
ortamında aktarıcı olan ve topluma yol gösteren öğretmenlere çok büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle ilk 
önce kaynağa inip öğretmen adaylarının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve onlara gelecekte derslerinde 
benzer uygulamalar yapmaları için örnek oluşturmak gerekir. 

 Bu amaçla; Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Çevre Eğitimi dersi kapsamında geri 
dönüşüm malzemelerinden öğretim materyali tasarlama çalışmaları yapılmış olup öğretmen adaylarının atık 
malzemeleri kullanarak hem ders materyali geliştirmesi hem de geri dönüşümü bireysel olarak yeniden hayata 
geçirmeleri sağlanmıştır.  

Aynı zamanda bu çalışmayla uygulama örnekleri ve aşamaları ortaya koyularak bu alandaki literatüre 
katkı sağlanmak istenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Öğretmen Adayları, Geri dönüşüm  

AN EXAMPLE OF TEACHER CANDIDATES PROCESS OF THE WASTE MATERIALS TO RECYCLING TO 

TEACHING MATERIAL (SİNOP UNİVERSİTY EXAMPLE) 

Abstract 

Today, many countries have started to give more importance to waste reduction and recycling issues both 
in order to protect their natural resources and to tackle environmental problems caused by the traditional 
storage of wastes. Because with the recycling of waste products, waste materials; health, environment etc. 
irreversible negative impacts in areas are reduced and consumption of natural resources is also partially 
slowed. However, recycling of products provides many benefits, such as slowing down climate change. 
Therefore, the importance of recycling and other environmental protection behaviors in the elimination of 
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environmental problems in the world is increasing day by day. The solution of environmental problems occurs 
when people become aware of the environment. Another way for people to gain the right attitude, awareness 
and knowledge about the environment is possible with environmental education. Today, environmental 
education goes beyond providing people with information about the environment. Today's environmental 
education aims to make them volunteer participants in environmental studies. In addition, environmental 
education; increase social awareness and interest, provide the necessary information for environmental 
protection, and provide the necessary methods for solving environmental problems. One of the most effective 
ways of making people aware of recycling is to show that waste materials can be reused and to spread the idea 
that resources can be used more efficiently. In this sense, teachers who are transmitters and guide the society 
in a systematic educational environment have a great responsibility. For this reason, first of all, it is necessary 
to go to the source and make the teacher candidates aware of this issue and set an example for them to do 
similar practices in their courses in the future.  Within this purpose; Within the scope of Environmental 
Education course, Sinop University Faculty of Education students designed instructional materials from 
recycling materials, and it was ensured that prospective teachers used both waste materials to develop course 
material and to implement recycling individually. 

At the same time, it is aimed to contribute to the literature in this field by presenting application examples 
and stages. 

Keywords: Environmental Education, Teacher Candidates, Recycling. 

Giriş 

İnsanlar var olduğu günden beri çevreyi sürekli olarak kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmektedir. 
Değiştirirken küresel ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, iklim değişiklikleri, atıklar, 
ormanların yok olması gibi çevre sorunları da beraberinde gelmektedir. Özellikle İngiltere’de Sanayi 
Devrimi ile birlikte başlayan sanayileşme ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, hızla artan nüfusun 
ihtiyaçlarının da artması, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevreyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri 
ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama 
çevre denilmektedir.  

Titiz (1995)’e göre çevre sorunları; insanı, hayvanı, bitkiyi, taşı, toprağı ile tüm varlıkları içinde 
bulunduran ekosistemin öğelerinin sürdürülebilir bir yaşam sağlayamaması durumudur (akt:  Kahyaoğlu 
ve Özgen,2011). Çevre sorunları ile başa çıkmanın en temel yolu bilinçli ve organize bir şekilde, toplumdaki 
bütün bireylerin eğitiminden geçer (Bozkurt ve Cansüngü, 2002).  Çevre sorunları ortaya çıkmadan önce 
sorunları önlemeye yönelik çalışmalar ancak verilecek çevre eğitimi ile gerçekleşecektir (Ek ve arkadaşları, 
2009).  Çevreyi korumak ve çevre sorunlarını engellemek için bireylere çevre ve çevre sorunlarına yönelik 
olumlu tutum kazandırılmalıdır. Bireyler ne kadar erken yaşlarda çevre ve çevre sorunları ile tanıştırılır, 
bireylere o yönde eğitim verilirse çevre sorunlarına yönelik olumlu tutum kazandırılması o kadar kolay 
gerçekleşir (Kahyaoğlu ve Özgen, 2011) .  

Eko-Okullar Projesi çevre eğitimi temelli okullar oluşturmayı hedef alan uluslararası nitelikli 
projelerden birisidir. Bu programı uygulayan okullarda, öğrenciler hem çevre konularında bilgi edinirler, 
hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevre konusunda bilinçlendirmede önemli 
bir rol alırlar (Aktepe ve Girgin, 2009). Çevre konusunda bilinçlenmiş birey çevre sorunları hakkında daha 
duyarlı olur ve çevreye karşı daha korumacı bir yaklaşım sergiler.  

Çevre korumacı davranışların en önemlilerinden biri geri dönüşümdür. Geri dönüşüm, çeşitli atık 
materyallerin (cam, kâğıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı, akümülatör, beton, organik atıklar ve 
elektronik atıklar vb.) çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek 
tekrar üretim sürecine dâhil edilmesidir (Büyüksaatçi, Küçükdeniz ve Esnaf, 2008; akt:  Yaşar ve 
arkadaşları, 2012). Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek 
hammaddeye ya da yan ürününe dönüştürülerek tekrar üretime katılmasına geri dönüşüm denir. Katı 
atıkların önemli bir kısmı (kâğıt, teneke, cam gibi) geri dönüştürülebilir ürünlerdir (Çimen ve Yılmaz, 2012). 
Teknolojinin ve ekonomik olanakların gelişmesi ile birlikte önceleri atıkların bertaraf edilmesi şeklinde 
oluşmaya başlayan faaliyetler artık enerji kazanımı ve maddenin geri kazanımı şeklinde olmaya başlamıştır. 
Böylece katı atık yönetimi kavramı kentlerde sürdürülebilir kent yaşamına yönlendirilmiş bir güç haline 
gelmiştir ( Öztürk, 2010; akt:  Ten, 2017) 

 Geri dönüşümün amacı atık malzemelerin yeniden kullanılabilir ürün haline getirilmesidir. Kişinin 
davranışları bilgisiyle doğru orantılı olduğu için herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler 
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olumlu tutumlar sergileyemezler. Kişilerin geri dönüşüm gibi sürdürülebilir tüketim davranışlarından uzak 
olmasının sebebi, geri dönüşümün kendileri ve çevre için faydalarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır 
(Umut, Topuz, Velioğlu, 2015). Yapılan çalışmalarda gelir ve eğitim seviyeleri farklılaştığında, geri dönüşüm 
davranışında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Hanay ve Koçer (2006), Yılmaz vd., (2003), Kükler 
(2012) ve Damiano (2013) çalışmalarında geri dönüşüm davranışı gelişmiş kişilerin sosyo ekonomik 
durumlarının geri dönüşüm davranışı gelişmemiş kişilere oranla yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır ( 
Umut, Topuz, Velioğlu, 2015). 

Geri dönüşüm ile önceden kullanılmış malzemeler yeniden kullanıma hazır hale gelir ve her ürün elde 
etmek için ihtiyaç olan hammaddenin doğadan tekrar alınmasına gerek kalmaz. Böylece doğal kaynakların 
etkin kullanımı sağlanırken enerjiden de tasarruf sağlanır. Örneğin bir şişenin geri dönüşümünden sağlanan 
enerji televizyonu bir buçuk saat çalıştırabilir. 1 ton kullanılmış kâğıdın yeniden kazandırılmasıyla 17 
yetişkin ağaç kesilmekten kurtulur. 1 ton metal atığın yeniden kazandırılmasıyla 1300 kg hammadde 
tasarrufu sağlanabilir. Böylece çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. Ayrıca evsel atıklardan meydana gelen 
kompost maddeler ve gübreler toprağın verimini artırmaya yardımcı olur ve besin değeri yüksek ürünler 
elde edilmiş olur. Atık maddelerin taşınma, depolanma sorunları ortadan kalkar ve verimli topraklarımızın 
atıklarla dolmasını engeller. Çöpler geri dönüştürüldüğü zaman, yeni çöp alanlarına olan ihtiyacı azaltır ve 
hava kirliliğine neden olan çöp alanlarındaki çöplerin yakılmasını önler (Şallı, 2011). Uygun şartlarda 
depolanmayan gelişigüzel bir şekilde dökülen katı atıklar insan sağlığı için uygun olmayan bir ortam 
oluşturur, bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olur (Ertürk, 1994). Plastikler çöpe atıldığı zaman 
çürümez, paslanmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalabilir. Örneğin bazı plastikler doğada 700 yıl 
kalabilir ve toprağın, suyun kirlenmesine neden olarak birçok canlı için tehlike oluşturur.  

Çalışmanın Önemi ve Amacı: Günümüzde birçok ülke hem doğal kaynaklarını korumak ve hem de 
atıkların geleneksel yollarla depolanmasının neden olduğu çevre sorunlarıyla mücadele etmek için atıkların 
azaltılması ve geri dönüşüm konularına önem vermeye başlamıştır (Kipperberg, 2007; akt:  Kışoğlu ve 
Yıldırım, 2015). Atık üretiminin azaltılmasında, atıkların kaynağında ayrıştırılmasında ve geri dönüşüme 
gönderilmesinde bireylere önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri ancak bilinçli, duyarlı ve farkındalık 
sahibi bireyler yerine getirilebilir (Karatekin, 2013).   

Geri dönüşüm bilincini öğrencilere kazandırabilmek, atık malzemelerin tekrar kullanılabilir olduğunu 
göstermek, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabileceği düşüncesini öğrencilere kazandırmak için 
topluma yol gösteren öğretmenlere çok büyük görevler düşmektedir. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal 
özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini, bu etkileşim sonucu insanların ortaya koyduğu beşeri ve 
ekonomik etkinlikleri dağılış, nedensellik ve ilgi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan 
bir bilim (Şahin, 2006) olan coğrafya dersi çevre bilinci konusunda diğer derslerden daha etkili olacaktır. 
Sosyal bilgiler dersi coğrafya gibi birçok bilimi içinde barındıran bir ders olduğu için çevre korumacı 
davranışların kazandırılmasında hem sosyal bilgiler hem de coğrafya öğretmenlerinin görevi oldukça 
fazladır.  

Bu nedenle ilk önce öğretmen adaylarının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve onlara gelecekte 
derslerinde benzer uygulamalar yapmaları için örnek oluşturması amacıyla Sinop Üniversitesi Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencileri ile Çevre Eğitimi dersi kapsamında geri dönüşüm 
malzemelerinden ders materyali tasarlama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmada Sosyal bilgiler 
öğretmen adayları tarafından atık malzemeler kullanılarak hem ders materyali geliştirilmesi hem de geri 
dönüşüme katkı sağlanılması amaçlanmıştır. Böylece bu çalışma ile geri dönüşebilen malzemelerin birçok 
materyalin geliştirilmesinde kullanılabileceğine dair örnekler ortaya koyularak benzer uygulamalarda 
literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.   

Yöntem 

Çalışma grubu: Çalışmaya 2018/2019 Öğretim Yılı’nda Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’nda yürütülen Çevre Eğitimi dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencilerinden toplam 30 kişi 
katılmıştır. 
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Materyal hazırlama süreci: Materyal hazırlanmadan önce tasarlama sürecinde atık malzemelerin 
neler olduğu ve bu malzemelrin geri kazanılmasının önemi hakkında çevre eğitimi kapsamında bilgi verilen 
öğrenciler hazırlamak istedikleri ders materyali ile ilgili araştırma sürecine girmişlerdir. Öğrenciler; 2-3 
kişilik gruplara ayrılarak kendilerine tanınan 2 haftalık süre içinde malzemelerin özellikleri,  kullanımları 
ve coğrafya dersi materyalleri hakkında yardım aldıkları coğrafya eğitimcisi olan sanat eğitimcisi olan 2  
öğretim üyesinin de atkılarıyla materyallerini tasarlamış ve tamamlamışlardır.  

 

Bulgular 

Bu bölümde materyal hazırlama sürecinde hazırlanan materyal tasarımlarından örnekler verilerek bu 
örneklerin hangi malzemelerden oluştuğu ve hangi amaca yönelik olarak hazırlandığına yönelik açıklamalar 
yapılarak görsellerle desteklenmeye çalışılmıştır. Verilen örnekler çalışmanın tamamında tasarlanmış 
çalışmalar olmayıp benzer çalışmaların birer örneği şeklinde verilmiştir. 

 

Fotoğraf 1. Ay Tutulması 

Fotoğraf 1’de Dünya, Ay ve Güneş modellemesinde kullanılan malzemeler (ayakkabı kutusu, şişe kapağı, 
plastik kapak, ip ve boya)  Ay Tutulmasını tasvir edecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece coğrafi bir olay 
öğrenenler tarafından kolayca anlaşılır bir şekilde ortaya koyulmuştur.  

 

Fotoğraf 2. Toprak Horizonları 
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Fotoğraf 2’de bulaşık süngeri, pipet, toprak – bitki karışımı, boya ve yapıştırıcı malzemeleri, toprak 
horizonlarını tasvir edecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

Fotoğraf 3. Türkiye Kabartma Haritası 

Fotoğraf 3’te Türkiye kabartma haritası yapabilmek için atık kâğıt, karton, tutkal ve boya kullanılmıştır. 
Böylece yapım maliyeti oldukça yüksek olan bir materyal Türkiye’nin genel fiziki özelliklerinden bazıları 
hakkında fikir vermesi bakımından kolay ulaşılabilir bir materyal haline getirilmiştir. 

 

Fotoğraf 4. Su Kirliliği Tasviri 

Fotoğraf 4’te Su Kirliliği ile ilgili tasvir yapmak amacıyla çöp poşeti, kâğıt, karton, çuval kullanılmıştır. 
Bu materyal özellikle su kaynaklarının içeriğinde yer alabilecek çöplerin yarattığı kirliliği somutlaştırmak 
adına eğitimde kullanılabilecek bir dikkat çekici bir materyaldir. 
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Fotoğraf 5. Dünya Maketi 

Fotoğraf 5’te kullanılan malzemeler (strafor, tel zımba, boya, balonların ucuna takılan plastik)  Dünya 
model küresi olacak şekilde düzenlenmiştir.  

 

Fotoğraf 6. Yerin Katmanları 

Fotoğraf 6’da Yerin katmanları, kullanılan malzemeler (karton, poşet, kağıt, şişe kapağı, pamuk, renkli 

kalemler) ile öğrencilerin anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur. 
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Fotoğraf 7. İzohipsler 

Fotoğraf 7’de İzohips haritası kullanılan malzemeler (atık kâğıt, karton, tutkal ve boy) ile üç boyutlu hale 

getirilerek işlevsel somut bir öğretim materyaline dönüştürülmüştür. 

 

Fotoğraf 8. Peribacası Örneği 

Fotoğraf 8’de kullanılan malzemeler günlük hayatta kolayca temin edilebilecek (karton, çakıl kum, kil vb.) 

gibi malzemelerin bir araya getirilmesi ile tasvir edilen çalışma ile peribacaları öğretici bir materyale 

dönüştürülmüştür. 



 

1060 
 

 

Fotoğraf 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Bir Görsel 

Fotoğraf 9’ da karton, pipet pet şişe ve kapağı kullanılarak yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili üç boyutlu 

bir görsel oluşturulmuştur. 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu çalışmada materyal geliştirme uygulamaları ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hem 
materyal geliştirme konusundaki becerileri ortaya koyulmuş hem de çevre korumacı davranışları üzerinde 
bazı tespitlerde bulunulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adayları ile yapılan informal görüşmeler 
sonrasında yapılan tespitlerde atık maddelerden ders materyali üretme sürecinde sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının çevreye karşı farkındalık, sorumluluk duygusu, edindikleri deneyimi gelecekteki öğrencilerine 
aktarma isteği, atıkları ayrıştırarak geri dönüşme katkıda bulunma davranışları bakımından gelişme 
kaydettikleri belirlenmiştir. Ayrıca sınıf dışında yaptıkları geri dönüşüm malzemelerini öğretim 
materyallerine dönüştürme etkinliklerinin öğretmen adaylarının ileriki öğretmenlik mesleğine katkı 
sağlayacağını belirtmişlerdir. Öğretmenlik yaşamlarında kendi öğrencileri ile de bu tür uygulamalar 
yapacaklarını ve onların katı atıklardan yeni bir şeyler üretmeye başladıklarında doğaya daha çok saygı 
duyacaklarını ifade etmişlerdir. Uygulama yapma sürecinde öğrencilerin başlangıçta atıklardan öğretim 
materyali yapma konusunda umutsuzluğa düştüklerini ancak süreç ilerledikçe ortaya çıkarttıkları 
ürünlerden büyük haz aldıkları ve “eğer ben bunu yapabildiysem büyük şirketler geri dönüştürme konusunda 
daha büyük boyutlarda güzel işler çıkartacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.” şeklinde ifadeler 
kullanan öğrencilerin olduğu görülmüştür.  Bir diğer sosyal bilgiler öğretmen adayı kendisinin atık kâğıdı 
nasıl kâğıt hamuruna dönüştürdüğünü ve bununla yaptığı kabartma haritayı anlatırken ilerideki 
öğretmenlik yaşantısında kendi öğrencilerine de benzer uygulamalar yapacağını ifade etmiştir. Geri 
dönüşüm ile ilgili uygulamaların çevreye olan duyarlılığı arttıracağını, katı atıklara artık çöp gözüyle 
bakmayacaklarını, çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklarını, kendi öğrencilerinin de benzer 
uygulamalarla çevreyi korumaya yönelik davranışlar geliştireceğini öğretmen adaylarının tümü dile 
getirmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda şu öneriler yapılabilir: 

1. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının atık maddeleri öğretim materyaline 
dönüştürme ve bu konu ile ilgili onların görüşlerine değinilmiş, bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda yapılan uygulama ile birlikte öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutum ve 
davranışlarına yönelik ölçek uygulanabilir. 

2. Atık maddelerden öğretim materyali tasarlama uygulamaları lisans düzeyinde farklı 
programlarda uygulanabilir. 

3. Uygulamalar okul öncesinden başlayıp lise düzeyine kadar farklı eğitim kademelerinde 
öğrencilere uygulanıp onlarında çevreye yönelik tutum ve davranışlarında değişme olup 
olmadığı araştırılabilir.  

4. Geri dönüşümün önemini anlatmak için ülke genelinde eğitim programları düzenlenebilir. 
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Özet 

Küresel olarak doğal kaynaklar, insanoğlunun tehdidi altındadır ve sürdürülebilirlik gibi temel bir 
sorunları bulunmaktadır. Doğal kaynaklara yönelik tehditlerden biri ve belki de en önemlisi kontrolsüz 
turizmdir. Ancak turizmin, çevre üzerindeki antagonistik etkilerini minimize etmek için artan farkındalık, tatil 
aktivitelerinin doğa temelli kaynaklara yönelmesine neden olmuştur. Bu talep tüketicilerin eğilimlerini, kitle 
turizminden daha bireysel ve zengin deneyimlere dönüşmesiyle birlikte doğal kaynakların korunması ve 
kullanımı konusunu çok daha önemli bir hale getirmiştir. Bu kapsamda turizme konu olacak alanların 
ekosistem hassasiyetlerini ve çekim düzeylerini belirlemek ve turist akışını kontrol etmek için birçok metod-
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de Alaeddinoğlu ve Can tarafından geliştirilen Kontrol Listesi 
yaklaşımıdır. Yöntem temelde 4 ana değişken üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar, Manzaranın Analizi, 
Çevresel Duyarlılık, Tüketici Hizmetleri ve Yönetim Bileşenlerinden oluşmaktadır. Her bir başlık kendi 
içerisinde 10 alt kategoriye ayrılmıştır. Manzaranın Analizi ve Çevresel Duyarlılık 1-10 arası bir 
sınıflandırmaya tabi tutulurken, Tüketici Hizmetleri var-yok ve Yönetim Bileşenleri evet-hayır şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Bu yöntem, ekoturizme konu olacak alanlarda uygulanabilir ve çekiciliğin söz konusu 
değişkenler ölçüsünde değerlendirilmesi ve turizme hangi ölçülerde açılması konularında turizm karar 
vericilere katkı sunabilir. 

Bu kapsamda Alaeddinoğlu ve Can'ın geliştirdiği yöntem, Van ilinde doğa temelli turizm kaynağı 
potansiyeline sahip bir çekim alanında uygulanmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda alanın çekim 
düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonunda genel hatlarıyla Van ilinde ekoturizmin 
gelişmesi için uygun çekim değerlerinin var olduğu, ekoturisterin motivasyonlarını artırma noktasında da hem 
doğal hem de beşeri değişkenlerle desteklendiği anlaşılmıştır. Zira doğal hayatı ilgilendiren tatil ve seyahat 
kararlarını içeren günlük bazdaki yaşamın yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. aksi taktirde kitlesel 
turizme konu olan çevreyi tüketmeyelim derken vahşi doğanın turizme konu olması yeni sorunları beraberinde 
getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kontrol Listesi, Ekoturizm, Van İli, Sürdürülebilirlik 

 

RATING THE ECOTURİSM RESOURCES WITH THE CONTROL LIST APPROACH: VAN REEDY CASE 

Abstract 

In the international level, natural resources are threatened by human beings and they have a crucial 
problem to be sustained. One of the threats to natural resources, and perhaps most importantly, is uncontrolled 
tourism. However, increased awareness to minimize the antagonistic effects of tourism on the environment, i.e. 
limitless consumption of environmental resources, has led holiday activities to shift towards nature-based 
resources. This demand has made the issue of protection and the use of natural resources much more important 
with the transformation of consumer tendencies into more individual and rich experiences rather than mass 
tourism. In this context, many methods have been developed to determine the ecosystem sensitivities and 
attraction levels of the areas subject to tourism and to control the flow of tourists. One of these methods is the 
Checklist approach developed by Alaeddinoğlu and Can. The method is basically discussed in 4 main variables. 
They consist of Analysis of Landscape, Environmental Responsibility, Consumer Services and Management 
Components. Each title is divided into 10 sub-categories. Analysis of the Landscape and Environmental 
Sensitivity are classified as scale of 1-10, Consumer Services are classified as Available or Not available, and 
Management Components are classified as answer of Yes or No. This method can be applied in areas subject to 
ecotourism and can contribute to tourism decision makers in terms of evaluating attractiveness within the 
context of such variables and in what extent they should be opened to tourism. In this context, the method 
developed by Alaeddinoğlu and Can has been applied in a different gravitational field which has the potential 
of nature based tourism resource in Van province, and the shooting levels of the field have been studied to be 
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determined according to the findings. At the end of the evaluations, it was understood that in general, in Van 
province, there were appropriate attraction values for the development of ecotourism. 

Keywords: Checklist, Ecotourism, Van Province, Sustainability 

1. Giriş 

Küresel olarak insan aktiviteleri sürdürülebilirliğe doğru bir çabanın baskısı altındadır. Daha fazla 
sürdürülebilirliğe yönelik olan bu hareket seyahat ve tatil kararlarını da içermekte ve günlük bazdaki 
yaşamımızın tüm yönlerini etkilemektedir (Mearns 2012). Zira turizm, sınırsız kaynak varsayımıyla  insanın 
doğa üzerindeki hâkimiyetini meşrulaştırmak olmamalı ya da doğayı insanlığın ekonomik ilerlemesi için 
tüketilmesinde bir araç olarak kullanmamalıdır (Tyler ve Dangerfield, 1999). Dolayısıyla doğal çevrelerle 
ilgili bu yeni turizm hareketi, hem yerel hem de küresel ölçekte önemli ekonomik, sosyal ve çevresel 
sonuçlarıyla (Buckley 2003) uluslararası turizmin büyüyen ve geniş bir segmenti haline gelmiştir (Eagles 
2003). Ekoturizm özellikle doğal kaynakların akılcı kullanımı üzerindeki kamu kaygılarının 
dizginlenmesinde kullanılmış ve bu bağlamda son yıllarda turizm pazarlama ve gelişiminin popüler bir 
biçimi olmuştur (Tyler ve Dangerfield 1999). Son 25 yılda, ekoturizm özellikle geleneksel gelişim biçimleri 
tarafından tehdit edilen habitatlar ve çeşitli türlerin olduğu tropikal alanlarda önemli bir koruma stratejisi 
olarak ortaya çıkmıştır (Blersch ve Kangas 2013). Dolayısıyla ekoturizmin sürdürülebilir bir turizm çeşidi 
olduğu varsayımı belli ölçüde kabul görmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir olduğu düşünülen ekoturizm 
nedir sorusuna bakıldığında, Alaeddinoğlu, Can ve Yılmaz’a (2011: 30) göre; "doğaya koruma amaçlı yapılan 
keşifler sonucu ziyaretçiler ile doğa arasındaki etkileşimi öğrenme yoluyla geliştiren ve yöre insanı ile 
ziyaretçilerde çevresel farkındalığı arttırırken sosyo-kültürel ilerlemeye de katkıda bulunan, bölge ve ülke 
ekonomisinin gelişimine doğrudan ve dolaylı yararlar sağlayan sürdürülebilir bir turizm çeşididir. Zira 
yazarlara göre ekoturizm, turistik nesnelerin yeterliliği ile birlikte sürdürülebilir bir kalkınma aracı olarak 
kullanılabilir. 

Bu bağlamda temel ekonomik kalkınma araçlarından biri turizm olan Van ili kalkınmışlık noktasında 
Türkiye'nin en son sıralarında olan illerinden biridir. Turizm geçmişi oldukça eski olan ilin, ekoturizm için 
uygun bir alan olarak ön plana çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla ilin doğal kaynaklarının korunması işlevi, 
yöre insanlarına sosyo-ekonomik yararlar sağlama, ekonomik kazançlar üretilmesi, çevresel eğitim 
hizmetleri sağlama, doğal alanları koruma, yüksek nitelikli deneyim sağlama, yerel katılım gibi konularda 
etkin davranabilmek için öncelikle doğal kaynakların nitelik bilgisine ihtiyaç vardır. Bu çalışmayla, ilin 
seçilmiş bir doğal kaynağını derecelendirilmek suretiyle kullanımı konusunda karar vericilere ve yörede 
yaşayan halkın bölgeyi koruyarak planlı bir turizm modeli içinde kullanımına katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır. 

Araştırma alanı olan Van İli, Türkiye topraklarını 5/1’ini bünyesinde barındıran Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin Van Bölümü’nde Van Gölü Kapalı Havzası içinde yer almaktadır. İl doğuda Türkiye-İran devlet 
sınırı ile çevrelenirken, batıdan Van Gölü ve Bitlis ili, Kuzeyden Ağrı ili ve Güneyden Hakkâri, Şırnak ve Siirt 
illeriyle çevrelenmiştir (Şekil 1). 

2. Turizm Kaynaklarının Derecelendirilmesi 

21. yüzyılın post modern ve entelektüel insanının çevreye daha fazla duyarlı olma eğilimi, doğa temelli 
ve ekoturizm için bir fırsat olmuştur. Bu kapsamda ekoturistlerin temel motivasyonlarının birçoğuna cevap 
verebilen alanlar önemli bir turizm destinasyonu haline gelebilirler. Bu alanlardan biri olduğu düşünülen 
Van ilinin araştırma alanı olarak seçilmesinin temel nedeni, ekoturistlerin özellikleri ile doğrudan ilişkili 
olması ve turizm karar vericilerin yerel kalkınma hamlesinde turizmin en temel araç (argüman) olarak 
görülmesi fikridir.  

Ekoturizmin doğaya dayalı olma özelliği, literatürde ekoturizmin “korunan alanlar ve diğerlerine 
nazaran bozulmamış alanlarla” birlikte ele alınmasına neden olmuştur (Lawton ve Weaver 2001: 38). 
Şüphesiz bu yaklaşım Van ilini ayrıcalıklı kılmakta ve yöreye gelen turistlerin atraksiyon motivasyonunu da 
arttırmaktadır. Özellikle seçilen çekim alanı bu anlamda birçok fırsat sunmaktadır. Zira ekolojik turistlerin 
seçtiği en güçlü motivasyonlar incelendiğinde görüleceği üzere birçok temel belirleyicinin bölgede yer aldığı 
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görülmektedir. Bölgede ekoturistlerin motivasyonunu arttıran çekicilikler, dağlar, vahşi ve el değmemiş 
doğa, doğa hakkında bilgi edinmek, kuşlar, göller, ağaçlar ve yabani çiçekler, manzaranın ve vahşi hayatın 
fotoğrafını çekmek, fiziksel olarak aktif olmak, benzer ilgi alanına sahip insanlarla tanışmak, eldeki zamanı 
iyi değerlendirme (Eagles 1994: 64) şeklinde sıralanabilir.  

 

Şekil. 1 Lokasyon Haritası 

Van ilindeki ekoturizm alanlarının en önemlilerinden biri, Alaeddinoğlu ve Can tarafından geliştirilen 
"Kontrol Listesi" yaklaşımıyla dört farklı kategoride ele alınmış konu uzmanlarının görüşleri 
doğrultusunda puanlar verilmiştir. Bu değerler uluslararası kriterlere göre çekim alanının hangi düzeyde 
olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Değişkenler sırasıyla, Çekiciliğin Analizi (Seviyesi), Çevresel 
Duyarlılık, Tüketici Hizmetleri ve Yönetim Bileşenleri şeklinde kategorize edilmiştir. Bu bağlamda 
yukarıda verilen değişkenlerin her biri farklı alt kategorilerde incelenmiş ve her bir değişkenin neyi ifade 
ettiği ve aldığı puan ana değişkenin değerini ortaya koymuştur. Söz konusu ana değişkenlerden ilki, 
Çekiciliklerin Analizi (seviyesi) olmuştur. Bu değişken içerisinde 10 farklı alt kategori yer almaktadır. 
Bunlar, manzaranın çeşitliliği, alanın jeolojik özelliği, manzaranın görüş kalitesi ve genişliği, flora çeşitliliği, 
akarsu veya göl kenarı olma durumu, rekreasyon olanakları ve macera fırsatları, kanyon, uçurum ya da 
kayalık, yabani yaşamın düzeyi, fauna çeşitliliği, alanın eşsizliği ve sıra dışılığı, şeklinde sıralanmaktadır. Bu 
değerler açısından incelenen çalışma alanının çekim düzeyi belirlenmiştir.  

İkinci ana değişken, çevresel duyarlılıktır. Bu başlık ise, insanların neden olduğu izler, taşıt kaynaklı izler, 
çevresel erozyonun düzeyi, atıkların durumu, yabani otların yoğunluğu, alanın dokunulmamışlık derecesi, 
koruma kullanma dengesi, yerleşim birimine yakınlığı, doğal bitki örtüsünün tahrip düzeyi,  alanın doğal 
yapısını bozan taş ocağı, maden vb. yapılanmalar şeklinde birden on’a kadar bir derecelendirmeye tabi 
tutulmuştur.  
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Üçüncü ana değişken, Tüketici hizmetleridir. Bunlar, Hediyelik eşya satış yerleri, Mangal yerleri ve 
piknik masaları, Temiz içme suyu, İlk yardım ya da telefon olanağı, Çöp kutuları, GPS tarafından tanınıp 
tanınmadığı, Barınaklar, Karşılama yerleri, Manzarayı izlemek için banklar ya da oturaklar, Konaklama ve 
yemek olanaklarından oluşurlar.  

Dördüncü grupta ise Yönetim Bileşenleri yer almaktadır. Bunlar, Turizm gelişim planının varlığı, Alan 
haritasının mevcudiyeti, Turizm amaçlı olmayan yapıların varlığı, Yolların kaliteli ve rahat olup olmadığı 
veya her türlü araçla ulaşılabilirliği, Alanla ilgili broşürlerin varlığı ya da internetten bilgi edinim olanağı, 
Doğal çevrenin korunmasına yönelik çaba, Yerel halkın katılımı, Turistlerin muhtemel zararının 
minimizasyonuna yönelik önlemler, Herhangi bir seyahat aracısının tur programında yer alması, Alanın 
konumu, bir turun parçası olabilecek durumda olup olmadığı şeklindeki sorulardan oluşmaktadır. Bunlar,  
araştırmaya konu olan alan üzerinden değerlendirilmiştir. Söz konusu alan, Van Sazlığı sulak alanıdır (Şekil 
2).  
 

 

Şekil 2. Van Sazlığı sulak alanı 

Van Sazlığı Sulak alanı ekoturistlere ev sahipliği yapabilir. Özellikle atlı doğa yürüyüşleri, olta balıkçılığı, 
kuş gözlemciliği gibi aktiviteleri kapsayan bir tatil arayışına giren turistlerin sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Bu turistlere yönelik birçok alan, doğal kaynaklarını turizme açmakta ve buna bağlı olarak da, 
seyahat acenteleri ve tur operatörleri söz konusu doğal alanlara yönelik seyahatler ve ekoturizm tatil turları 
düzenlemektedirler. Bugün, kuş gözlemciliği, atlı doğa yürüyüşü gibi özel bir ürün üzerine uzmanlaşan bir 
tur operatörü bulmak hiç de zor değildir. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü gibi 
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, ekoturizmin geliştirilerek devam ettirilmesi noktasında 
katkı sağlamakta (Hawkins ve Lamoureux 2001: 66-67) ve özellikle korunan alanlarda kontrollü bir turizm 
hareketi yaratılması için gerekli görmektedir. 

Araştırma alanındaki doğal kaynaklar arasında manzaranın çeşitliliği 10 üzerinden 8 almıştır.  
Manzaranın görünüm kalitesi ve genişliği Tablo 1’de de görüldüğü üzere 9’dur. Esas olarak manzaranın 
ayırtında kullanılan diğer 7 değişken bir ikisi hariç diğerlerinin tamamı ortalamanın üzerinde puanlar 
almışlardır. Alanda yapılan gözlem ve elde edilen araştırma bulguları sahanın çekim seviyesinin 
uluslararası standartlara yakın olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, alanda yer alan kaynakların 
çekim seviyelerinin puanları Tablo 1’de incelendiğinde alanın ağırlıklı olarak yüksek çekim seviyesinde 
kaynakları içerdiği görülecektir.  
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Tablo 1  

Manzaranın Analizi  

Manzaranın Analizi (1,2,3...9, 10)1 = Çok kötü / 10 = Çok iyi 
1- Manzaranın çeşitliliği 8 
2- Manzaranın görüş kalitesi ve genişliği 9 
3- Alanın jeolojik özelliği  8 
4- Flora çeşitliliği 9 
5-Akarsu veya göl kenarı 10 
6- Rekreasyon olanakları ve macera fırsatları 8 
7- Kanyon, uçurum ya da Kayalık 6 
8- Yabani yaşamın düzeyi 7 
7- Fauna çeşitliliği 9 
10- Alanın eşsizliği ve sıradışılığı 7 
Ortalama Puan 8.1 

• Alaeddinoğlu ve Can, Kontrol Listesi 

Araştırma alanı incelendiğinde, doğal kaynakların çevresel bozulma dereceleriyle ilgili betimleyici 
istatistikleri Tablo 2’de görmek mümkündür. Doğal kaynakların çevresel bozulma derecelerine ilişkin 
tanımlayıcı 10 soruya cevap aranmıştır. Bu bağlamda yapılan derecelendirme neticesinde alanın çevresel 
açıdan çok korunmuş olmadığı ancak ekoturizm için ideal olduğunu göstermektedir. Alanın turizm 
kaynaklarının büyük bir çoğunluğunda çevresel bozulma seviyesi yüksektir.  

Tablo 2  

Çevresel Duyarlılık 

Çevresel Duyarlılık (1,2,..,9,10)1 = Çok iyi / 10 = Çok Kötü 
  
1-İnsanların neden olduğu izler 6 
2-Taşıt kaynaklı izler 3 
3-Çevresel erozyonun düzeyi 3 
4-Atıkların durumu 5 
5-Yabani otların yoğunluğu 5 
6-Alanın dokunulmamışlık derecesi 5 
7-Koruma kullanma dengesi 3 
8-Yerleşim birimine yakınlığı 5 
9- Doğal bitki örtüsünün tahrip düzeyi 2 
10-Alanın doğal yapısını bozan taş ocağı, maden v.b 
yapılanmalar 

1 

Ortalama Puan 3.8 

• Alaeddinoğlu ve Can, Kontrol Listesi 

Doğal kaynakların derecelendirilmesinde diğer önemli bir başlık Tüketici Hizmetleridir. Zira bir alanın 
ziyaret edilmesinde asıl belirleyici faktörlerden biri de o alanın sunduğu tüketici hizmetleridir. Çekiciliğin 
eşsizliği ne kadar anlamlı ise, tüketici hizmetlerinin varlığı da o denli önemlidir. Bu bağlamda araştırma 
alanında yer alan doğa temelli turizm kaynaklarının tüketici hizmetleri olanakları ile ilgili sıklık istatistikleri 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen araştırma ve elde edilen istatistikî bulgular Tablo 3'de 
gösterilmektedir.  

Tablo 3 

Tüketici Hizmetleri 

Tüketici Hizmetleri (Var-Yok) 

1-Hediyelik eşya satış yerleri Yok 

2-Mangal yerleri ve piknik masaları Var 

3-Temiz içme suyu Var 

4-İlk yardım ya da telefon olanağı Yok 

5-Çöp kutuları Var 

6- GPS tarafından tanınıp tanınmadığı Var 

7-Barınaklar Yok 

8-Karşılama yerleri Yok 



 

1067 
 

9- Manzarayı izlemek için banklar ya da oturaklar Yok 

10-Konaklama ve yemek olanakları Yok 

• Alaeddinoğlu ve Can, Kontrol Listesi 

Alanın tamamında genel olarak temiz içme suyu, mangal, çöp kutuları ve gölgelik alan bulunmasına 
karşın; söz konusu tüketici hizmetleri kalitesinin düşük olduğunu ifade etmek gerekir. Alanda özellikle 
doğal gölgeliklerin yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu yeterlilik üzeri kapalı alanlar, 
çardaklar, korunak veya barınak gibi yerlerden ziyade, doğal ortamda bulunan gölgelikler şeklindedir. 
Araştırma alanı, yukarıda sayılan bileşenler açısından kısmen de olsa yeterli görünmesine karşılık, 
konaklama ve yemek yerleri, karşılama yerleri, hediyelik eşya satış yerleri, engelliler için erişim kolaylığı 
gibi bileşenler açısından maalesef iyi durumda değillerdir. Turizm bölgeleri genellikle ziyaretçi çekmede 
birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorlukların önemli bir kısmı da yönetim bileşenleriyle ilgilidir. Şayet 
bir alan turizme konu olmak istiyorsa öncelikle bir turizm gelişim planına, her türlü araçla ulaşılabilir 
olmaya, ulusal seyahat acentelerinin programlarında yer almaya, yerel halkın katılımına ve Tablo 4’te yer 
alan diğer bütün değişkenlere ihtiyacı vardır. Aksi taktirde dünyanın en özel ve tek çekiciliğine de sahip 
olsanız bu durumunuz bir turizm hareketine dönüşmez. Tablo 4 incelendiğinde Van Sazlığının bu konularda 
pek de iyi olmadığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 4 

Yönetim Bileşenleri (Evet-Hayır) 

Yönetim Bileşenleri (Evet-Hayır) 
  
1-Turizm gelişim planının varlığı Hayır 
2-Alan haritasının mevcudiyeti Evet 
3- Turizm amaçlı olmayan yapıların varlığı Evet 
4- Yollar kaliteli ve rahat mı veya her türlü araçla 
ulaşılabiliniyor mu 

Evet 

5- Alanla ilgili broşürün varlığı ya da internetten bilgi edinimi Evet 
6- Doğal çevrenin korunmasına yönelik çaba Evet  
7- Yerel halkın katılımı Hayır 
8- Turistlerin muhtemel zararının mimimizasyonuna yönelik 
önlemler 

Hayır 

9- Herhangi bir seyahat aracısının tur programında yer alması Hayır 
10- Alanın konumu, bir turun parçası olabilecek durumda mı Evet 

• Alaeddinoğlu ve Can, Kontrol Listesi 

3. Sonuç 

Turizm yöneticileri ve planlayıcıları için Van ilinde turizm gelişim potansiyelinin bulunup 
bulunmadığının değerlendirilmesinde, alandaki doğal kaynakların sayısı, nitelikleri ve mevcut 
potansiyellerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırma, Van’ın doğa temelli turizm 
gelişimine konu olabilecek (örnek olarak seçilen) bir alan üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmede 
kullanılan yöntem, Alaeddinoğlu ve Can'ın kolaylıkla uygulanabilen kontrol listesi yaklaşımıdır. Seçilen 
alanın özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama oldukça anlamlı sonuçlar vermiştir. Zira bu 
alandan tüketici hizmetleri konusunda başarılı sonuçlar alınamasa da alanın, çevresel duyarlılık ve seyahate 
temel oluşturabilecek çekim seviyesi bulundurduğu görülmektedir. Tüketici hizmetlerine ilişkin düşük 
çıkan değerler, bölgeye yapılacak yatırımlarla ortadan kaldırılabilecek niteliktedirler. Ayrıca engelliler için 
erişim kolaylıkları, mangal olanakları ile çöp kutularının konulması sağlanmalıdır. Öte yandan, 
erişilebilirliğin arttırılması amacıyla yollarda iyileştirme çalışmalarının yapılması kaçınılmaz 
görünmektedir. Nitekim çalışma alanını deneyimleyen turistlerle ilgili yapılan araştırma sonuçları 
seyahatçilerin çekim seviyelerinin göreli olarak yüksek, çevresel duyarlılık düzeyinin iyi, altyapı 
desteklerinin ve ulaşımın yeterli olduğu alanları ziyaret etme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu 
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sonuçlar da doğal kaynakların sınıflandırılmasıyla ilgili bulguları doğrular niteliktedir. Esas olarak 
araştırma bulgularına göre, seçilen alanın ekoturizminin gerçekleşmesi için, kaynakların sürdürülebilir bir 
çerçevede etkin kullanılması ve yöre halkının bu kaynaklardan maksimum bir kazanç elde etmesi esasına 
göre planlanması zorunluluğu vardır.  
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Özet 

Günümüz Dünyasında, geçmişle kıyasladığında coğrafi görünümün her geçen gün artan bir hızla değiştiği 
dikkati çekmektedir. Bu değişimin arkasında çok çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler irdelendiğinde 
insanoğlunun zaman içinde ürettiği bilgi birikiminin uygulamaya dönüşmesi sürecinde kullandığı makinaların 
çok önemli bir etki yaptığı anlaşılmaktadır. 18. yüz yılın sonuna doğru buhar gücünden faydalanılarak 
çarkların döndürülmeye başlanılması ile kas gücü, suyun düşme kuvveti ve o zamanın şartlarında rüzgâr 
dışında yeni bir güç kaynağı insanlığın hizmetine girmiştir. Yeni bir güç kaynağına sahip olan insanoğlunun 
sürdürdüğü faaliyetlerle, mekânı değiştirmesi konusunda en önemli dönüm noktalarından birini içten yanmalı 
motorların keşfi ve kullanılmaya başlaması oluşturmuştur. İçten yanmalı motorların veya makinelerin yaygın 
olarak kullanılmaya başlanılması ile insanlığın hayatına yeni bir enerji kaynağının girmiştir: petrol.  Aslında 
petrol insanlık için yeni bir enerji kaynağı değildir. Çünkü petrol aydınlatma ve ısınma amacı ile özellikle çok 
eski tarihlerden beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Petrolün esas önemini kazanması, bir taraftan enerji 
kaynağı olarak içten yanmalı motorlarda kullanılmaya başlaması, bir taraftan da hammadde kaynağı olarak 
türevlerinden binlerce madde üretilmesi ile gerçekleşmiştir. Petrolün enerji ve hammadde kaynağı olarak 
gerçek değerinin anlaşılması XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başında olmuştur. Petrolün enerji ve hammadde 
kaynağı olarak kullanılması ile “petrol merkezli yeni bir dünya” kurulduğu ve dünyanın siyasi ve ekonomik 
görünümünün yeniden şekillenmeye başladığı anlaşılmaktadır. Zaman içerisinde dünya ekonomisinin can suyu 
haline gelen petrolün, bu maddeye sahip olan ve kullanan ülkelerin ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan 
şekillenmesinde birinci derecede etkili olduğu görülmektedir. Petrol yanında, zaman içinde dünya ekonomisi 
için en temel maddelerden biride gene enerji kaynağı olan doğal gazdır. Bazı ülkelerin petrol ve doğalgaz 
rezerv ve çıkarımı bakımından Dünya genelinde çok önemi bir yere sahip olduğu bilinmektedir.  

Bu çalışmada Dünyadaki petrol ve doğalgaz rezerv ve ticaretinde önemli bir yere sahip olan, Katar’ın sahip 
olduğu enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerin kullanımının ülkenin mekânsal değişimine etkisini başşehir 
Doha örneği üzerinden incelenmektedir. Literatür analizi ve arazi çalışması sırasında, yerinde gözlemlerden 
elde edilen verilerin kullanılmasına ile şekillendirilen bu araştırmada, önce Katar’ın coğrafi şartları, tarihi 
geçmişi ve siyasal yapısı incelenerek ekonomisinin dayandığı faaliyetler gözden geçirilmiştir. Katar’da petrol 
ve doğalgaz kaynaklarının kullanımından elde edilen gelir ile ekonomik ve mekânsal değişim arasındaki ilişki 
başkent Doha özelinde irdelenmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmanın konusu olan küçük, ama sahip olduğu enerji kaynakları bakımından Dünyanın birkaç 
ülkesinden biri olan Katar’ın petrol ve doğal gaz ticaretinden elde ettiği gelirlerin kullanımı ile bir zamanlar 
balıkçı kasabası olan Doha’nın modern başkent haline gelme sürecinde, mekânsal değişim analitik bir yaklaşım 
ile incelenmiştir. Basra Körfezi kıyında çöl şartlarının şekillendirdiği bir balıkçı kasabasının zaman içinde, 
modern bir başşehir ve cazibe merkezine dönüştüğü anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Katar, Doha, petrol, doğalgaz, mekânsal değişim, enerji kaynakları. 
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AN EXAMPLE OF THE USE OF ENERGY RESOURCES’ SHAPING SPATIAL CHANGE: DOHA 

Abstract 

Today, geographic appearances are rapidly changing, and this rapidity is increasing day by day. This 
change is based on various factors. When examined, the machines that humans use when their fund of 
knowledge is put into practice have been found to have a significant effect on these factors. The wheels began 
to turn using steam power towards the end of the eighteenth century, which meant a new power source in 
addition to the force of muscle, water wheel and the wind began to serve humanity. One of humanity’s most 
important milestones regarding spatial change due to a new power source was the invention of the internal 
combustion engine. A new energy resource, oil, began to be included in the lives of humans with the widespread 
use of internal combustion engines and machines. Actually, oil was not a new energy resource for humanity. 
Oil was known and used since ancient times for the purposes of illumination and healing, but oil became a 
crucial energy resource when it began to be used in internal combustion engines and as raw material for 
producing thousands of derivative substances. The real value of oil as a source of energy and raw material has 
been understood at the end of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. 
Subsequently, “a new world based on oil” was established, permanently altering its political and economic 
appearance. Oil has been the life line of the world economy. It primarily affects the economy, politics and 
culture of the countries where it is found. Natural gas is also an essential source of energy for the world 
economy. Some of the world’s countries have a very significant place in oil and natural gas reserves and drilling. 

This study examined the effect of Qatar’s use of the income from its energy resources on spatial change in 
its province of Doha. Doha is the capital city of Qatar with a significant place in oil and natural gas reserves 
and trading. This study included data that were acquired by observation. During the literature analysis and 
fieldwork, Qatar’s geographic conditions, history, economic activities and political structure were examined. 
The relationship between income derived from oil and natural gas, and economic and spatial change was 
examined specifically for the capital, Doha. 

Qatar is a small country, but one of the world’s most powerful players in terms of energy resources. Doha, 
which was once a fishing town, turned into a modern capital with Qatar’s income derived from oil and natural 
gas trading. This study examined spatial change during this process using an analytical approach. A fishing 
town on the Persian Gulf shaped by desert conditions turned into a modern capital and center of attention. 

Keywords: Qatar, Doha, oil, natural gas, spatial change, energy resources 

Giriş 

Geçmişten günümüze insanlık tarihine göz atıldığında kalkınma, kentleşme ve sanayileşme sürecinde 
enerjinin en önemli ihtiyaçlardan biri olduğu görülecektir. Özellikle İngiltere’de 19. Yüzyılın başlarında 
başlayan Sanayi İnkılabı ile beraber enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç da artmıştır.  Çünkü sanayi, üretim 
faaliyeti ile beraber yüksek oranda enerji tüketimi demektir. Bunun için Sanayi İnkılabı, öncelikli olarak 
enerji devrimi olarak düşünülmelidir. Özellikle buhar makinesinin icadıyla taşkömürü, dinamonun icadıyla 
beyaz kömür, içten yanmalı dizel motorların icadıyla da petrol önem kazanmıştır (Doğanay, 1988, s.2). 
20.yüzyılda hızlı bir şekilde artan kentleşme, sanayileşme ve teknolojinin gelişimi petrolün altın çağını 
yaşamasına neden olmuştur (Karadağ, 1991, s.10). 

Dünya nüfusunun artması, sanayileşme ve kentleşmenin enerji kaynaklarına olan talebi arttırması, 
dünyanın dikkatini Ortadoğu’ya çevirmesine neden olmuştur. Aslında Orta Doğu,   Batı kaynaklı bir kavram 
olarak ortaya çıkmıştır. Said “Ortadoğu kavramının objektif bir kavram olmadığını, Avrupa’nın kendini 
merkeze alarak uzaklık tarifleri yaptığını” belirtmiştir (2003, s.13-16 ). Ortadoğu; Suudi Arabistan, Mısır 
gibi geniş çöl alanlarına sahip bir bölge olduğu kadar Alp-Himalaya dağ kuşağının devamı olan Türkiye’deki 
Kuzey Anadolu dağları, Toroslar ve İran’daki Zağros dağları gibi yükseltileri de içinde barındıran bir 
bölgedir. Ayrıca bu bölge insanlık tarihinde önemli yeri olan Mezopotamya, Nil nehri ve Doğu Akdeniz 
kıyılarını da içine almaktadır. Bununla birlikte Ortadoğu, semavi dinlerin ortaya çıkıp yayıldığı yerdir 
(Akengin ve Gürçay, 2014, s.20). Bu bölge dinsel ve tarihsel köklerin dışında, dünya petrol rezervlerinin 
yüzde 55.5’ini doğalgaz rezervlerinin yüzde 41’ini barındırdığı için, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından 
kontrol altında tutulmaya çalışılmış ve mücadele merkezi haline gelmiştir.  Dolayısı ile Ortadoğu; jeopolitik 
ve jeoekonomik açıdan dünyanın en önemli bölgelerinden biridir.  Nasıl ki Ortadoğu dünyanın jeopolitik ve 
jeoekonomik merkeziyse Basra Körfezi de Ortadoğu’nun merkezidir. Dünyadaki petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin önemli bölümünü barındıran Basra Körfezi, stratejik önemini korumaktadır. Sanayileşmiş 



 

1071 
 

ülkeler ve dünya ekonomisinin petrole bağımlılığı dikkate alındığında bölgenin incelenmeye değer bir yer 
olduğu anlaşılmaktadır (Arı,  1999, s.10). 

    Basra Körfezindeki önemli ülkelerden birisi Katar’dır. Basra Körfezinin merkezinde olan Katar, İran 
ve Suudi Arabistan’a yakınlığından dolayı jeostratejik açıdan önemli bir ülkedir. Ortadoğu’nun küçük ama 
önemli bir ülkesi olan Katar, geçmişte geçimini balıkçılık, deniz ticareti ve inci avcılığı ile sağlamıştır. 
18.yüzyılın ortalarında burası dünyanın en verimli inci üretim merkezi haline gelmiştir. Daha sonra 
petrolün bulunmasıyla beraber ekonomik faaliyetler de değişmiştir. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip 
Katar’da petrol arama çalışmaları 1939 yılında başlamış, 1940 yılında ülkenin batı kıyısındaki Duhan 
bölgesinde petrol bulunmuştur. II. Dünya Savaşı petrol arama çalışmalarını durdursa da, savaşın sona 
ermesiyle beraber çalışmalar yoğunlaşmış ve 1949 yılında Katar ilk petrol ihracatını yapmıştır. Katar zengin 
petrol rezervlerine sahip olsa da ülkenin asıl yeraltı zenginliği doğalgazdır. Katar’da doğalgaz 1971 yılında 
keşfedilmiş, 1991 yılında üretime başlanmış ve 1997’da ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı 
yapılmıştır. 

Son yıllarda petrol, doğalgaz, sanayi, turizm gibi alanlarda hayata geçirilen projelere bağlı olarak Katar’ın 
ihracatında ve ithalatında büyük bir artış meydana gelmiştir. Büyük oranda petrol ve doğalgaz gelirlerine 
bağlı olan Katar son yıllarda yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatlarına ve doğalgaz sanayisinde yaşanan 
gelişmelere bağlı olarak önemli bir büyüme göstermiştir. Petrol yataklarının 1949 yılında işletilmeye 
açılmasıyla beraber Katar’da ekonomik yaşam değişmiştir. 1971 yılında Britanya Krallığından 
bağımsızlığını kazanan Katar,  petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirleri yatırıma dönüştürmüştür. 
Otoyolları, havaalanları ve alışveriş merkezleriyle modern bir görünüme bürünmüş olup, kişi başına düşen 
milli geliriyle dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmiştir  (Turan, 2002, s.318). Katar’daki bu gelişiminde 
enerji kaynaklarının yanında bu kaynakları değerlendiren insan faktörü de etkili olmuştur. Çünkü 
bulunulan coğrafyanın potansiyelinin değerlendirilmesinde insan kaynağının da oldukça etkisi vardır. 
Siyasi coğrafyadaki pozivitist yaklaşıma göre insan, doğal ortamın potansiyelinin değerlendirilmesinde 
önemli bir katkıya sahiptir (Akengin, 2012, s.2). Literatür incelendiğinde, Katar’ın sahip olduğu doğal 
kaynaklardan elde edilen gelirin kullanılmasının çeşitli yönlerden incelendiği görülmüştür. Ancak söz 
konusu gelirin kullanımı ile başşehir Doha’daki mekânsal değişim üzerinde durulmadığı anlaşılmıştır. Bu 
çalışmada Katar’ın sahip olduğu doğal kaynaklardan elde edilen gelirin kullanılması ile Doha’daki mekânsal 
değiş arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.  

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmada, enerji kaynaklarının kullanımı ile Katar’da görülen mekânsal değişim başşehir Doha 
örneğinde araştırmayı amaçlamaktadır. Katar’da petrol ve doğalgazdan elde edilen gelirlerin kullanımı ile 
Doha’daki mekânsal değişim sürecinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada; öncelikle literatür taraması 
yapılarak daha önce yapılan tezler, Katar ve Doha ile ilgili yayınlar, kitaplar, makaleler elden geçirilmiş, 
araştırma konusu ile ilgili bölümler tasnif edilmiştir. Bunun yanında literatür taramasına ek olarak 
Doha’daki değişimi görmek için 2016 Ekimi ayında alan araştırması yapılmış, zaman içerisinde meydana 
gelen değişim ve gelişim yerinde görülmüş, bu değişim ve dönüşümü yansıtan harita, fotoğraf gibi görsel 
malzemeler ile mevcut durum karşılaştırılmıştır. Arazi çalışması sırasında çekilen fotoğraflar konuyu 
desteklemek üzere bu çalışmada kullanılmıştır. Söz konusu fotoğraflar Kurdoğlu Ekim 2016 tanımlaması ile 
metin içinde yer almaktadır. 

Bulgular 

Tarihi 

1825 yılında Al-Bidda’ya bağlı olarak kurulan Doha, adını anlamı "Büyük ağaç", olan Arapça ‘’ad-dawa’’ 
kelimesinden almıştır. 1820’lerde Doha ile ilgili bilgi veren İngiliz araştırmacı Colebrook, kıyıda bir kasaba 
olan Guttur ‘un (Al-Bidda)   iki kale tarafından korunduğunu belirtmiştir (Rahman, 2005, s.22). 

Doha'nın Kuruluşu 

İngiltere’nin Körfez'deki siyasal temsilcisi olan Kaptan John MacLeod 1823’te keşif amaçlı bir yolculuk 
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sırasında Körfez kıyısındaki liman şehri olan Bidda’yı ziyaret etmiştir. Bu sırada MacLeod  Bidda'nın ticaret 
gemilerinin önemli bir bölümünü barındıran tek liman olduğunu gözlemlemiştir. Bu dönemde Doha, 
Bidda'dan biraz uzakta kurulmuş bir yerleşim yeridir. Doha’nın ayrı bir yerleşim yeri olduğu 1823 yılında 
çizilen resimde görülmektedir  (Şekil 1). 

 

       Şekil 1. Doha ve Bidda’nın Panoromik Görüntüsü 1823* 

 Constable ve Stiffe Doha ile ilgili tespitlerini’ Basra Körfezi ‘adlı eserlerinde anlatmışlardır. Bu eserde 
Doha’nın sahil boyunca 800 metre uzanan küçük bir kasaba olduğu, çevresinde kısmen surların ve kulelerin 
bulunduğu, sahilde ise balıkçı teknelerinin olduğu küçük bir yerleşim yeri olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 
kasabanın güneydoğusunda kuyuların yanında ekili dikili alanların olduğu, bunun dışındaki yerlerin 
tamamının çöl olduğu anlatılmıştır. 1862 yılında Bidda ve Doha’yı ziyaret eden William Palgrave, Bidda’nın 
Doha’nın kuzeyinde kireçtaşı tepelerinin güzel bir görünüm aldığı küçük bir koyda kurulduğunu, evlerin 
sokaklarla iç içe, sokakların ise dar olduğunu belirtmiştir. Alman gezgini Hermann Burchardt, 1904’te 
Doha’yı ziyareti sırasında buranın fotoğraflarını çeker (Foto 1). Burada Doha ile Osmanlı kalesinin 
bulunduğu yerin birleşerek yeni Doha bölgesini oluşturduğunu ifade etmiştir. Burchardt Doha'daki askeri 
birliğin 250 erkekten oluştuğunu askerlerin ve idari görevlilerin aileleri ile birlikte çamur evlerde 
yaşadıklarını anlatmaktadır. Ayrıca kıyıda inci avcılığında kullanılan büyük teknelerin olduğu,   inci 
mevsiminde, buradaki sakinlerin sayısının arttığını belirtmektedir  (Fletcher ve Carter, 2017, s.425). 

 

Foto 1.1904 Yılında  Doha ‘dan Bir Görünüm† 

İngiliz yönetimi, 1905-1907 yılları arasında, Katar'ın da aralarında bulunduğu Körfez'deki yerleşim 

 
* Kaynak: Brucks, G.B. (1829) Memoir descriptive of the Navigation of the Gulf of Persia in R.H. 
† Origins of Doha Project - originsofdoha.wordpress.com (18.02.2017). 
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yerleri ve kabileler ile ilgili bilgi toplamak için harekete geçip bölgeyi iyi bilen John Gordon Lorimer 
görevlendirmiştir. Gorimer, 1908’de bölge ile ilgili çalışma yapmış ve “Katar’da Doha ile birlikte 9 yerleşim 
yerinden sadece Doha ve Bidda” ile ilgili bilgi vermiştir. Gorimer’in aktardığı bilgiler arasında “Doha'da 
yaşayan aşiretler ve yaşam biçimleri, geçim şartları, insanlar genellikle inci avcılığı,  balıkçılık ve ticaret 
yaparak geçindikleri, Doha'da 817 inci avcılığı yapan tekne, Umman, İran Sahili ve Basra arasında ticaret 
yapan 60 gemi ve 9 balıkçı teknesi bulunduğu, Doha’nın batısında su kuyularının yer aldığı, bu bölgeye 
Mushairib denildiği, Na'aijah, al-Thani şeyhleri ile Doha’nın önde gelenleri ve Osmanlı askerleri içme 
suyunu bu kuyulardan temin ettikleri” yer alıyordu (Rahman 2005, s.26-27). 

Doha’da Osmanlı Hâkimiyetinin Başlaması 

 Osmanlı devletinin Arap yarım adası ve çevresindeki bölgelerle ilgilenmesi esas itibarı ile bu bölgede 
16.yüzyılda Portekizliler, 17.yüzyılda Hollandalılar, 18.yüzyıldan itibaren ise İngilizlerin hakimiyet 
kurmaya çalışmaları ile ilgilidir (Kurşun, 2004, s.21). İngiltere 19 yüzyılın başlarında Körfezdeki 
şeyhliklerle ilişki kurarak hakimiyet alanlarını genişletmeye çalışmıştır. Özellikle Bahreyn’den kaçan 
muhaliflerin Katar’a sığınması üzerine İngilizler harekete geçerek 1868’de Katar’a gemi gönderip 
Muhammed bin Sani’yi Bahreyn emirlerine vergi vermek zorunda bırakmıştır.  Osmanlının Bağdat valisi 
Midhat Paşa İngilizler’in bölgedeki hâkimiyetinden çok rahatsız olmaktadır.  İngilizlerin yayılmasını 
engellemek için harekete geçilmiştir. 1871’de  Nâfiz Paşa kumandasındaki birliklerle Lahsa’ya sefer 
düzenleyerek, İngilizler tepki göstermesine rağmen Osmanlılar Lahsa sahillerini kontrol altına almıştır. 
Bundan yararlanan Katar şeyhi Cassim bin Sani İngiliz tehlikesinden kurtulmak için Osmanlı askerlerini 
ülkesine davet etmiştir. Bu sefer sonucunda 1871’de Katar Osmanlı hakimiyetine girmiş ve burası Necid 
sancağına bağlı bir kaza yapılarak Cassim bin Sani fahrî kaymakam tayin edilmiştir (Kurşun, 2002, s.30). 

20. Yüzyılın başlarında Britanya Krallığı, Katar’a hâkim olmak amacıyla girişimlerde bulunmuştur. 
Osmanlı devleti buna direnmiştir. 1913 yılına gelindiğinde Britanya Krallığı ile Osmanlı devleti arasında bir 
ön anlaşma yapılmıştır. Bu antlaşma Körfez'deki Osmanlı hâkimiyet alanının sınırlarını belirlemektedir. 
Fakat bu anlaşmanın hükümleri Katar’da yürürlüğe girmez. Binbaşı Ömer Fevzi Bey bölgedeki şartları göz 
önüne alarak İngilizlere karşı koyabilecek bir gücü teşkilatlandırdıktan sonra Osmanlı askerlerinin 
tahliyesini önerir (Kurşun, 2004, s. 144-150). 1915’te Osmanlı devleti İngiltere ile savaş halinde olduğundan 
için Doha’da bulunan askerler buralardan ayrılır. Böylece Katar'daki 43 yıllık Osmanlı hâkimiyeti sona 
ermiştir (Rahman, 2005 s.194). Osmanlıların Katar’dan ayrılmasından sonra 1916’da Şeyh Abdullah al-
Thani ile İngiliz Binbaşı Percy Cox arasında yapılan müzakereler sonucunda bir anlaşma yapılmıştır. Bu 
anlaşma ile Katar İngiltere hâkimiyetine girmiştir (Rahman, 2005, s.198). 

1923’te ise İngiliz Anglo-Pers Petrol Şirketi, Katar'da  petrol arama imtiyazı almak için girişimde 
bulunmuştur. 1932’de Anglo-pers Petrol Şirketi, Şeyh Abdullah'tan iki yıl boyunca Katar yarımadasında 
jeolojik araştırma yapmak için izin almıştır. İngilizler 1933'te jeolojik araştırmalara başlamış ve bu petrol 
arama imtiyazı 1935’e kadar devam etmiştir. 1937’de Şeyh Abdullah ile Anglo-Persian Oil Company Ltd. ile 
yapılan anlaşmaya göre petrol arama imtiyazı iptal edilerek Katar Petrol şirketine devredilmiştir.  
Bahreyn'de petrol bulununca Katar'da da petrol arama çalışmalarına hız verilmiştir.  1939’da Zekrit 
yakınlarındaki yapılan sondaj çalışmalarında iki kuyuda petrol bulunduğu anlaşılmıştır (Zahlan, 1979 s. 78-
81). 

1939’da petrolün bulunması ile Doha’nın yerleşim yapısında da değişimin başlayacaktır. 1940'lı yıllarda 
Doha'yı gösteren fotoğraf (Foto 2) incelendiğinde, manzaraya Doha limanı ve genellikle bir veya katlı 
evlerin hâkim olduğu görülecektir. Bu evler genellikle bir dar ve dolambaçlı sokaklarda sıkışmış evlerdi. 
Ayrıca kentin diğer noktalarına dağılmış barasti tarzı evler de bulunmaktadır. Bu dönemde buranın en 
tanınmış yeri yönetim merkezi de olan 20. yüzyılın başında Şeyh Abdullah bin Cassim’in yaptığı Slata'daki 
eski saraydır (Adham, 2008, s.223-224). 

https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
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 Foto 2. 1940’lı yıllarda Doha’ dan Bir Görünüm‡ 

Petrolün bulunması ve Kalkınma 

19.yüzyılın başlarında küçük bir liman kasabası olan Doha, inci avcılığı ve ticaret yapılan bir yerleşim 
yeridir. Doha’nın kenar mahallerinde ise bedeviler yaşmaktadır. Bedeviler geçimlerini genellikle hayvan ve 
gıda maddelerinin ticaretini yaparak sağlamakta, çadırlar veya palmiye ağaçlarının yapraklarından yapılan 
barasti adı verilen basit evlerde yaşamaktadır  (Wiedmann, Salama ve Thierstein 2012, s. 39). Bu tarihlerde 
Doha’daki ekonomik faaliyetler keçi ve koyun besiciliği, odun toplayarak  satılmasında dayanmaktadır. 
1950’den sonra ise petrolden elde edilen gelirlerle beraber Doha’daki mimari ve sosyal yapı değişmeye 
başlamıştır. Özellikle yerel mimari yanında Batı tarzındaki yapılar da yaygınlaşmıştır  (Alragabi, 2014. s. 
68). 1950’den sonra Doha’nın köylerinden, kabileler Doha’ya göç etmeye başlamıştır. Bunun yanında 
özellikle Yemen, Mısır, Umman, Lübnan, Filistin,  gibi Arap ülkelerinin yanında Pakistan ve Hindistan gibi 
ülkelerden insanlar başta Doha olmak üzere Katar’ a göç etmiştir (Fletcher ve Carter, 2017, s.435).  Genel 
bir değerlendirme yapıldığında, 1950’den sonra Doha’nın nüfusunun hızlı bir şekilde arttığı 
anlaşılmaktadır.  Şekil 4’te ise Doha’da  1952 ve 1959’daki yerleşim alanları  görülmektedir. 

     

1950’lerde Katar, Avrupa'ya ilk petrol ihracatını Dukhan sahasından yaparak, ham petrol ihracatçısı 
ülkeler arasına katılmıştır. 1949 yılında Katar sadece 730 varil petrol üretilmiştir. Ancak 1950'de yıllık 
12.268, 1955'de 41.983, 1965’te 84.902 1973’te ise 208.160 varil petrol üretmiştir (El Mallakh, 1979, s.37-
39). 

 
‡  Origins of Doha Project - originsofdoha.wordpress.com (18.02.2017). 

https://originsofdoha.wordpress.com/research/
https://originsofdoha.wordpress.com/research/
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Şekil 4. 1952 ve 1959 Yılları Doha’nın Şematik Görünümü§                           

Doha’nın şehir olarak gelişiminde petrol yataklarının işletmeye açılmasının çok önemli etkisi olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca petrol gelirleriyle beraber nüfusun artması yeni idari merkezlerinin kurulmasını 
zorunlu kılmıştır (Shabaan ve Radwan 2014, s.242).  Bu dönemde Doha’nın özellikle sahil kesiminde yeni 
yerleşim alanları kurularak şehir kıyı boyunca genişlemiştir  (Fletcher ve Carter, 2017, s.446). Doha’da yol 
ve altyapı çalışmaları yoğunlaşmış,  Devleti yöneten al-Thani ailesinin de Doha’da oturması buranın 
gelişerek modern bir şehir olmasına katkı sağlamıştır (Wiedmann, Salama ve Thierstein, 2012, s. 41).  

1953’ten sonra Petrol gelirlerinin artmasıyla beraber Doha’nın geliştirilmesi için  oluşturulan bütçe 
artırılmıştır. Konut harcamaları bütçenin %2.1 iken, bu oran petrol gelirlerinin artmasıyla beraber%4.7’ye 
çıkartılmıştır (Fletcher ve Carter, 2017, s.450). 1955’e gelindiğinde Doha limanı ve çevresi gelişimin 
merkezi olmuştur. Doha, batı ve güney yönünde genişler ve birkaç yılda 4 kat büyümüş, asfalt yollar 
uzatılarak genişletilmiştir. Birçok eve su verilmiş, elektrik üretim merkezi inşa edilmiş, yeni okullar, 
hastaneler inşa yapılmıştır (Adham,  2008, s.226). 1970 yılında Penta International of Japan adlı firma Doha 
limanın inşasına başlamış, 1971 yılında Doha limanı inşaatının tamamlanması ile ithalat önemli oranda 
artmıştır.  

1970 yılında Doha’nın nüfusu 85000 kişiye ulaşmış, bunun  % 67 sini yabancılar oluşturmuştur. Bu 
yıllarda Doha, çevredeki kasabalardan ve farklı ülkelerden göç almaya devam etmiştir. Bu nüfus artışı konut 
ihtiyacını artırmaya devam emiş, Doha’daki yerleşim alanlarının genişlemesini gerektirmiştir (Şekil 6). 
Özellikle Avrupa ve Amerika’dan gelen işadamları ve petrol şirketlerinin çalışanlarının barınma ihtiyacını 
karşılamak için oteller yapılarak Doha kıyısındaki El-Corniche yolunun yapımı hızlandırılmıştır. Foto 3’te 
Corniche yolunun 1950’deki durumu görülmektedir. 

 
§ Mortada, H. (2003). Traditional Islamic Principles of Built Environment 
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Şekil 5. Doha’daki Yerleşim Alanlarının Tarihi Süreç İçerisinde Gelişimi** 

 

Foto 5. Corniche Yolunun 1950’de Görünümü†† 

Bunun yanında Doha’ya çevre köylerden gelen geliri düşük insanlar için konutlar yapılmaya başlanır. 
1973’te Arap-İsrail savaşı başlayınca petrol fiyatlarında büyük bir artış olmuştur. Örnek olarak 1972’de 
Katar’ın petrolden elde ettiği gelir 600 milyon dolar iken 1980 yılına gelindiğinde bu gelir 5 milyar dolara 
ulaşmıştır. Petrol gelirlerindeki bu artış inşaat sektöründe büyük bir sıçrama meydana getirmiştir. İngiliz 
şehir tasarımcısı Llewelyn-Davies1972 yılında Doha için bir master planı hazırlamıştır. Bu plana göre 
Körfez kıyısına dolgu yapılarak yeni alanlar kazandırılacaktır. Bunun yanında yabancıların için konut ve 
ticari amaçlı kullanılmak için 2000 hektarlık alan ayrılması planlanır.1980’de yapılan inşaatların büyük bir 
kısmı Doha bölgesinde yapılmıştır. Bunlar arasında diplomatik temsilcilikler, üniversiteler, stadyum, 
Körfezde çalışan işçiler için yapılan evler Shereton Hotel bulunmaktadır. Katar’ın kalkınma ve buna bağlı 
mekânsal değişim süreci Şekil 6’deki gibidir.  

 
** Petro Urbanism: The Geo-Polıtics Of Urban Development In Doha, Qatar. 
†† http://originsofdoha.org/doha/ (14.04.2017). 
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Şekil 6. Katar'ın Kalkınma Zaman Çizgisi 1939-1998, (2013)‡‡. 

Katar, bağımsızlığını kazandıktan sonra 10 yıl içerisinde Doha’nın yerleşim alanı 2 katına çıkmış, nüfus 
ise 200,000’e ulaşmış, nüfusun %70’ini yabancılar oluşturacak bir yapı kazanmıştır. 1980’lerin başında 
petrol fiyatlarının düşmesi üzerine hükümet birçok alt yapı ve inşaat projesini durdurmuş veya iptal 
etmiştir (Adham,  2008, s.226-228).  Yapılan yatırımlar ile bölgede cazibe merkezi haline gelen Doha’nın 
nüfusu 2010 yılında 797000’e, 2017 yılında 1078000’e ulaşması öngörülmüştür (Doha Municipality Vision 
and Development Strategy,2014, sh 9.)     

1990’dan Sonra Doha’nın Gelişimi 

Doha, Katar’ın en büyük kentidir. Ülke nüfusunun %80’i burada yaşamaktadır. 1940’larda petrolün 
bulunması ve ihracı edilmesiyle yoğun göç almaya başlamıştır. Özellikle petrole bağlı iş alanlarında ve inşaat 
işlerinde çalışmak amacıyla çok sayıda işçi Doha’ya gelmiştir. Bunun yanında Avrupa ve Amerika’dan birçok 
şirket burada ofis açmıştır. Büyük iş merkezleri ve alışveriş merkezleri kurulmuştur. Bütün bu gelişmeler 
Doha’nın çehresini ve çevresini değiştirmiştir. Doha‘daki bu kentsel gelişim örneği, ekonominin toplum ve 
kentsel çevre üzerindeki etkisini gösteren çok iyi bir örnektir (Alragabi, 2014. s.51,52). 1990’larda özelikle 
petrol gelirlerinin artmasıyla yapılaşmalar artarak devam etmiştir. Doha’daki konut ihtiyacından dolayı 
birçok firma ve şehir plancısı yeni projeler hazırlanmış, bu projeler Doha’nın prestijini ve estetik yapısını 
ortaya koymuştur. 1970’te 89.000 olan nüfus bu yatırımlardan sonra 1997’de 434.000’e yükselmiştir 
(Wiedmann, Salama ve Thierstein, 2012 s.44). Doha’nın bu mekânsal değişiminde, ekonomi, para, servet ve 
mimarlık arasındaki güçlü ilişkiyi görebilmektedir (Alragabi, 2014. s.54). Doha'da özellikle nüfus artışı 
kentsel gelişmeyi teşvik ederek yeni yerleşim alanları oluşturulmuştur. Doha’da toplanan ekonomik 
faaliyetler, yerel vatandaşları ve uluslararası sakinleri cezb eden çeşitli istihdam alanları sağlamıştır. Tüm 
bu faktörler, şehrin görünümünü değiştirmitir. Doha’daki bu kentsel gelişimin temelinde ise enerji 
kaynaklarından elde edilen gelirlerin büyük bir payı vardır (Shabaan ve Radwan, 2014, s.242). Doha’nın 
çehresi değişirken geleneksel yapısını koruyan önemli bir yer de Doha’nın en eski çarşılarından biri olan 
Souq Wagif’tir. Souq Wagif geleneksel sanatları ortaya koyan dükkânların, kafelerin ve restoranların olduğu 
tarihi bir çarşıdır (Adham, 2008, s.240). Foto 4’te çarşının günümüzdeki durumu görülmektedir. 

 
‡‡ http://www.qatarmarine.net/qatar/sightseeing-in-qatar/souq-waqif-doha/, (14.04.2017). 
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Foto 4. Doha’da Souq Waqif’ten (Vakıf Çarşısı) Bir Görünüm 

Kaynak: Kurdoğlu, Ekim 2016 

 

 

Foto 5.  Tarihi Doha Evleri 

Kaynak: Kurdoğlu, Ekim 2016 

Katar’da şehir planlaması genellikle yol yapımı, elektrik, su ve diğer altyapı çalışmaları olarak 
görülmüştür. Doha’nın nüfus artışını ve ekonomik yapısındaki değişimin ortaya çıkardığı ihtiyaçları 
karşılamak için hükümet birkaç şehir plancısı görevlendirmiştir. Bunların içinde 1970’den sonra görev 
yapan Llewellyn Davies de vardır. Davies Doha için bir şehir planı hazırlar. Buna göre Doha’nın 
merkezindeki eski binaların yıkılıp, yenilerin yapılması ve şehirdeki arazilerin kullanımlarına göre 
planlanması gerektiğini belirtmiştir.  Foto 5’te Doha’nın Souq Wagif bölgesindeki ev görülürken Foto 6’da 
West Bay bölgesindeki gökdelenler görülmektedir. Llewellyn Davies,  Souq Wagif bölgesinin korunması 
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca ticaret,  eğitim ve diplomatik alanda merkez olarak West Bay ve Corniche 
bölgesini planlamıştır (Shabaan ve Radwan 2014, s.243). Bu çalışmaların yanında hükümet yetkilileri 
Doha’da villa yapımı için arazi tahsis etmiştir. Bu arazilere çok sayıda villa yapılmıştır. Ayrıca düşük gelirli 
insanların yaptığı taş evleri görmek mümkündür (Alragabi, 2014. s.96).  Bu dönemde Körfez ülkeleri 
özellikle Dubai ve Doha’da dünyanın en yüksek kulelerini yapmak için yarış içerisine girmiştir. Bu kuleler 
ekonomik zenginliğin göstergesi haline gelir. Bu da Doha’daki mekânsal yapıyı değiştirmiştir (Mahgoup ve 
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Abbara, 2011, s.641). Doha’daki mekânsal değişim Foto 7’de görebilmektedir.  

 

 

Foto 6. Doha’nın Modern Görünümü 

Kaynak: Kurdoğlu, Ekim 2016. 

 

Foto 7. Doha’da Mekânsal Dönüşümü Gösteren Örneklerden Bir 

(Ön planda iki katlı eski binalar, arkada gökdelen-Doha) Kaynak: Kurdoğlu, Ekim 2016. 

IMF’nin Ortadoğu ve Orta Asya temsilciliği 2006’da Körfez bölgesinde petrolden elde edilen gelirlerin 
500 milyar dolardan fazla olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca New York Times yazarlarından Jad Movawade 
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Eduardo Porter, 1973’teki petrol krizinden sonra Ortadoğu’daki devletlerin petrol gelirlerinin %80 
arttığına işaret etmiştir.  Bu dönemde Körfez’de petrolden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı Körfezdeki 
büyük gayrimenkulleri finanse etmek için bölgedeki borsalara yatırılmıştır. Körfezdeki bu yatırımlardan 
Doha da nasibini almıştır. Kısa bir zamanda Doha’da yüksek binalar, oteller, alışveriş merkezleri şehrin 
görünümünü değiştirmiştir. Ayrıca Doha’da denizden 360 metre uzakta yaklaşık 400 hektardan oluşan 
Pearl Katar (Yapay ve doğal adalar dizisi) Foto 12’de 2.5 milyar dolara mal olmuştur (Adham,  2008 s.245).   
Katar’ın planlanan gelişim çizelgesi Şekil 7’de görülmektedir. 

  

                                    Şekil 7.Katar’ın Planlanan Gelişim Çizelgesi§§ 

 

Foto 2.Pearl Katar*** 

Bu adaların etrafı palmiye ağaçlarıyla donatılmıştır. Yaklaşık olarak 35 000 kişinin yaşaması 
planlanmıştır (Adham, 2008 s.246). Özellikle 2022 Dünya Kupasının Katar’da yapılacağının 
kararlaştırılmasından sonra ciddi yatırımlar yapılmıştır.  Öncelikle yeni statlar, alışveriş merkezleri, oteller, 
metro, yeni yollar yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Katar’ın planlanan gelişim çizelgesi Şekil 7’deki 
gibidir. Doha’daki bu yatırımlar sayesinde şehirde çok ciddi değişimler olacağı ve şehrin genel 
görünümünün Foto 8’deki gibi olacağı beklenmektedir. Özellikle petrol ve doğalgazdan elde edilen gelirlerin 
kullanılması ile şehir yeniden inşa edilmiştir. Doha’nın gördüğü bu muazzam kalkınma ekonomik 
gelişmenin bir sonucudur (Alragabi, 2014. s. 60). 

 
§§ http://www.qatarmarine.net/qatar/sightseeing-in-qatar/souq-waqif-doha/ (14.04.2017). 
***  http://www.nzdl.org/gsdlmod? html (14.04.2017). 
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2015 yılında Doha'nın West Bay Bölgesi. 

Katar hükümeti Doha’nın West Bay bölgesinin gelişimi için 1975’te Amerikalı şehir plancısı William  
Pereira’yı görevlendirmiştir. Bu bölgeye devlet ve büyük şirketler birçok yatırım yapmıştır. West Bay’ın 
finans bölgesinde yapılan gökdelenlerin yarısına yakını 150 metreden yüksektir. Sahil boyunca uzanan bu 
gökdelenler Doha’nın görünümünü değiştirmiştir (Furlan, 2016, s.2). Bu gökdelenleri bakanlıklar olmak 
üzere kamu, yarı kamu kuruluşları, şirketler ve oteller kullanmaktadır (Wiedmann, Salama ve Thierstein, 
2012, s.53). West Bay günümüzde şehircilik açısından modern,  yüksek katlı binaların ve kulelerin hâkim 
olduğu siluetiyle çağdaş bir şehir manzarası sunmaktadır  (Furlan, 2016, s.2).1980’lerde West Bay 
bölgesinde (Foto 9) sadece Sheraton Hotel ve belli başlı küçük yapıların olduğu görülmektedir. Bugün ise 
bu bölge gökdelenlerle doludur (Foto 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. 2022 Doha Vizyonu††† 

     

 

 
††† http://www.bdonline.co.uk/city-making-doha/5034818.article (14.04.2017). 
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Foto 9 . Shereton Hotel 1978 West Bay Bölgesi‡‡‡ 

 20. yüzyılda West Bay bölgesinde yapılan yüksek binalar, kentsel alanlar şehrin imajını oldukça 
etkilemiştir. Bu da kentsel planlama mevzuatının önemini ortaya koymaktadır (Mahgoup ve Abbara, 2012 
s. 640, 641). Nüfusun belli bir yerde yoğunlaşmasından dolayı bu nüfusun barınma ihtiyacını karşılamak, 
kamu ve ticari işleri yürütebilmek için yüksek katlı binalar yapılmıştır. 2022 Dünya Kupa’sının Katar’da 
yapılacak olması West Bay bölgesindeki yapılaşma sürecini hızlandırmıştır  (Alragabi, 2014, s.118). Foto 10 
incelendiğinde West Bay bölgesinin bir şantiye alanına döndüğü görülecektir. West Bay’daki bu 
gökdelenlerin yapımı, insanların işyeri ile ev arasındaki mesafeyi kısaltarak, ulaşım sıkıntısını çözmüş ve 
yaşam kalitesini artırmıştır. Bunun yanında yaşanabilir şehir oluşturmak amacıyla sokaklar düzenlenmiş 
meydanlar oluşturulmuştur (Furlan, 2016, s.2). Bu dönemde yüksek binalar sadece Doha’da değil bu 
bölgedeki birçok ülkede yapılmıştır.  Özellikle Körfez ülkeleri ulusal gurur kaynağı olarak gökdelen yapmak 
için yarışa girmişlerdir. Bunda 20. yüzyılda bölgenin ekonomik yapısının etkisi büyüktür. Çünkü ekonomi 
şehirlerin oluşmasında mimari ve planlamada oldukça etkili bir etkendir. Bu dönemde yüksek katlı binalar 
modern kentlerin fenomeni haline gelmiştir. Bu binalar, sadece işlevsel bir ihtiyacı karşılamaz, aynı 
zamanda ekonomik kaynakların oluşturduğu ulusal gurur kaynaklarıdır ( Mahgoub ve Abbara, 2012, s.641). 

 

 
‡‡‡ http://originsofdoha.org/doha/ (14.04.2017). 
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Foto 10. West Bay’da Gökdelenlerin Yapımı§§§ 

Souq Wagif’in yakınında kurulan West Bay Doha’nın eski yerleşim yerlerinden farklı olarak Katar’ın en 
uzun gökdeleni olan Al- Quds Endowment ve en seçkin bina ödülünü kazanan Burj Katar binasını da içinde 
barındırmaktadır. West Bay yaşanabilir bir kentin nasıl olması gerektiği konusunda birçok örneği içinde 
barındırmaktadır (Furlan, 2015, s.2). West Bay bölgesi birçok uluslararası petrol ve gaz şirketi için uygun 
bir konumdadır. Uluslararası Havalimanına ulaşım oldukça kolaydır. Ritz Carlton, Shereton W hotel gibi 
otellerle iş dünyasının cazibesini çekmektedir. Doha’daki en büyük alışveriş merkezlerinden Center Mall ve 
içinde birçok konferans salonunu bulunduran yeni uluslararası kongre merkezi de bu bölgede yer 
almaktadır (Mahgoub ve Abbara, 2012, s.643).  Katar ve diğer Körfez ülkeleri petrol gelirlerinden sonra 
sosyo-ekonomik olarak büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişim Katar yarımadasında şehirler 
ve evler üzerinde kendini hissettirmiştir (Alragabi, 2014, s.63,104). Foto 11’de Souq Wagif’ten bakıldığında 
West Bay görülmektedir.  

Doha’nın yeni merkezi olan West Bay’da 2003’te başlayan kentsel gelişme Cornice’den başlayarak sahil 
boyunca artarak devam etmektedir. Bu yüksek katlı binalar başlangıçta ABD ve diğer Batılı ülkelerde 
yapılmış olup daha sonra nüfusun artması ve ekonomik şartların iyileşmesinden sonra birçok Asya 
ülkesinde de yapılmaya başlanmıştır. Bu yüksek katlı binalarda otopark alanları çok düzenli,  güvenlik ise 
en üst seviyededir (Furlan, 2015, s.9).  Ekim 2016 ‘da saha çalışması için gidilen Doha’da bu yapılaşmaların 
devam ettiği araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Özelikle yeni oteller, ticari amaçlı binalar ve yollar 
yapılmakta metro inşaatı ise devam etmektedir.   Foto 12’de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013’te West Bay’ın 
değişim süreci görülmektedir. 

 
§§§ http://www.mousharaka.com (14.04.2017). 
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Foto 11. Souq Wagif’ten West Bay’ın Görünümü 

Kaynak: Kurdoğlu, Ekim 2016. 

Katar İstatistik Kurumu’nun 2015 Ağustos ayı verilerine göre göre (Şekil 8) Katar’daki 7 Belediyenin 
verdiği inşaat izni toplamı 684’tür. Bunun 203 tanesi Doha Belediyesi tarafından verilmiştir. Bu 203 iznin 
71’i villa 21’i apartman 17’si ticari bina 14’ü fabrika 7’si cami ve diğer yapıların izinlerinden oluşmaktadır 
(Katar İstatistik Kurumu, Buildings Permits  Statistics,  2015, s.5). 

Katar İstatistik Kurumu’nun 2017 Nisan istatistiğine göre (Şekil 9) Katar’daki 7 Belediyenin verdiği 
inşaat izni toplamı 618’dir. Bunun 135 tanesi Doha Belediyesi tarafından verilmiştir. Mayıs 2017’de ise 
Katar’da verilen toplam inşaat izni 728’dir. Bunun 176 tanesi Doha için verilmiştir. Bu 176 iznin 36’sı villa 
9’u apartman 25’i ticari bina 11’i fabrika 1’i’ büyükelçilik ve diğer yapı izinlerinden oluşmaktadır  (Katar 
İstatistik Kurumu Buildings Permits Statistics,  2017, s.5). 

 



 

1085 
 

 

Foto 12. West Bay’ın Değişim Süreci**** 

   

                            

 
**** draftsman.wordpress.com the-doha-skyline-in-2005-2013 (20.02.2017).     
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Şekil 8. Katar’da İnşaat İzin Sayıları (2015) 

Kaynak: http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm (14.04.2017). 

 

Şekil 9.Katar’da İnşaat İzin Sayıları (2017) 

Kaynak: http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm (14.04.2017). 

Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde devletler ekonomik bakımdan kalkınmasını sağlayacak bütün kaynaklardan özelliklede 
enerji kaynaklarından yararlanmak istemektedirler. Çünkü enerji kaynakları, ekonomilerin can damarını 
oluşturmaktadır. Enerji kaynakları ekonominin hacmi ne olursa olsun ekonominin en önemli unsurlarından 
birini oluşturmaktadır.  Teknolojinin gelişmesi ile beraber enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Dünya 
ekonomisi için en önemli enerji kaynaklarını öncelikle petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır.  Günümüz 
Dünyasında ekonomik kalkınma, bir dereceye kadar bu enerji kaynaklarına sahip olmakla da ilgilidir. Bazı 
devletler ekonomilerini çevirecek petrol doğalgaz gibi enerji kaynaklarına sahipken, bazı devler ise 
ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmek için ya petrol ve doğalgaz satın almak veya sahip 
olduğu kaynaklardan elde ettiği petrol ve doğalgazı satarak oradan elde ettiği gelirle ekonomilerini 
desteklemek durumundadır.    

Enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin kullanılarak ülkenin yeniden inşa edilmesi konusunda son 
yıllarda önemli kalkınma hamleleri yapan Katar’ın başkenti Doha örneği seçilmiştir. Katar bu kalkınma 
hamlesini doğal gaz ve petrolden elde ettiği gelirler ile yapmaktadır. Kaynaklar iyi kullanıldığında petrol ve 
doğalgaz satan ülkelerde muazzam bir değişim meydana gelmektedir.  Günümüze bakıldığında enerji 
kaynaklarını etkin kullanan ülkelerde, üretim, milli gelir, istihdam, yatırımlar, sanayi, ticaret kentleşme 
önemli oranda gelişme göstermiştir. Kalkınma için sadece doğal kaynaklara sahip olmak yeterli değildir. 



 

1087 
 

Kaynakların etkili bir şekilde kullanılarak doğru yatırımlar ile kalkınmayı sürdürebilmek de önemlidir. 
1800’lü yıllarda doğal kaynaklar, 1900’lü yıllarda ise özellikle petrol kaynakları bakımından zengin 
ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha hızlı zenginleştikleri görülmektedir. Katar’daki bu gelişmenin en 
önemli unsuru sahip olduğu petrol ve doğalgazdır. 1930’lu yılların sonunda keşfedilen petrol ve 1970’lerde 
bulunan doğalgaz ülkenin görünümünü değiştirmiştir. Katar’ın başkenti Doha inci avcılığı yapılan küçük bir 
balıkçı kasabası iken bugün önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak seviyeye gelen bir şehir olmuştur.   

1950’lerde petrolün ihraç edilmesi, Doha’daki gelişmenin başlangıcı olmuştur. Petrol bu gelişmenin itici 
gücüdür. Petrol gelirlerinin alt yapı hizmetlerinin desteklenmesinde kullanılmaya başlanması ile Doha ve 
çevresinde yeni yapılaşmalar başlamıştır. Şehir batı ve güney yönünde genişleyerek birkaç yılda dört kat 
büyümüştür.   Nüfusun artmasıyla beraber yeni evler, okullar ve hastaneler yapılmıştır. Özellikle 1966-1971 
yılları arasında Doha hem yakın çevresinden, hem de farklı ülkelerden göç almaya başlamıştır. Ayrıca 
Avrupa ve Amerika’dan gelen işadamları ve petrol şirketlerinin çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamak 
amacıyla oteller yapılmaya başlanmıştır. 1971’de Katar’ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra 
1973’te Arap-İsrail savaşı çıkmıştır. Bu savaş sürerken petrol üreticisi ülkelerin petrolü bir silah olarak 
kullanmak isteyip, petrol üretiminin azaltmaları petrol fiyatlarında büyük bir artışın olmasına sebep 
olmuştur.  Bu durum Katar’ın petrolden elde ettiği gelirlerin artmasına yol açmıştır.  Petrol gelirlerindeki 
bu artış inşaat sektöründe büyük bir sıçrama meydana getirmiştir.  Doha’nın her tarafında inşaatlar 
yapılmaya başlanmış ve bu inşaatların büyük bir bölümü Doha’nın West Bay bölgesinde yer almaktadır. Bu 
yapılaşma sürecinde 1990’larda şehirdeki birçok eski ev yıkılarak, yerlerine yüksek katlı binalar inşa 
edilmiştir. Örnek olarak 1999’da verilen inşaat izni yaklaşık 1500 iken, 2004 yılının ilk iki ayındaki inşaat 
izni 1000’den fazladır. Bu hızlı yapılaşma Doha’da mekânsal değişime sebep olmuştur.  

20. yüzyılın başında ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına dayalı olan Katar,  petrolün bulunmasıyla 
ekonomisinde değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu da yaşam standartlarını yükseltmiş, 2009’da dünyada 
kişi başına düşen milli gelir sıralamasında ilk sırada yer alan Katar’ın dış ticareti, uluslararası enerji 
fiyatlarına bağlı olarak şekillenmiştir. 2008’de ihracat gelirlerinin %94.8’ini petrol ve doğalgazdan elde 
etmiştir.   

Katar doğalgaz rezervlerinde dünyada üçüncü, petrol rezervlerinde ise on ikinci sıradadır. Bu durum 
Katar’ın ekonomik yapısını önemli oranda farklılaştırmıştır. Bunun bir sonucu olarak kamu sektörü ve özel 
sektör istihdamda kendisi göstermektedir.  İstihdamın yaklaşık %80 ni özel sektör, %20 sini ise kamu 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca, kamudaki istihdamının yaklaşık %60ı Katarlılardan, %40 ise göçmenlerden 
oluşmaktadır.  Katar’ı ekonomik ve siyasi yönden önemli kılan özelliği ise, Körfez İşbirliği Konseyi 
ülkelerinden birisi olmasıdır. Sonuç olarak söylenebilir ki 20. yüzyılın başlarında küçük bir balıkçı kasabası 
olan Doha, 20 yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir kentleşme dönemi yaşamıştır. Özel ve kamu yatırımları 
sayesinde gayrimenkul sektörü hızla büyümüş, bu büyüme mekânsal değişim ve dönüşümü de beraberinde 
getirmiştir. Doha Bu kentleşmeyi büyük ölçüde Katar’ın petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirlere 
borçludur.  
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Özet 

Turizm potansiyeli yüksek ülkelerden biri olan Türkiye birçok doğal, tarihi ve kültürel değere sahiptir. Bu 
değerlerin envanterinin oluşturulması ve tanıtımının yapılması ülkenin turizm pazarındaki payının 
artmasında fayda sağlamaktadır. Bu amaçla veri toplama, kayıt ve sunum aşamasında yavaş ve zorlu bir 
sürece sürükleyen geleneksel yöntemler kullanmak yerine Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden faydalanmak daha 
uygundur. Coğrafi Bilgi Sistemleri turizm ve tanıtım faaliyetlerinde turizmcilere bilgisayar ve internet 
teknolojisine dayalı uygun bir altyapı oluşturmaya olanak sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Eskişehir Seyitgazi İlçesine ait turizm çekiciliklerinin Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanılarak 
kayıt altına alınacağı, sorgulamalar yapılacağı ve diğer kişi ve kurumlara turistik çekicilikler hakkında detaylı 
bilgi verileceği bir Turizm Kaynakları Bilgi Sisteminin oluşturulmasının aşamalarının açıklanması 
amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Seyitgazi İlçesi için hazırlanmış hâlihazır haritaları (yüzölçümü, yol, 
nehir, yerleşim yerleri, mahalle, sayısal yükseklik haritaları) temin edilmiş olup CBS yazılımları kullanılarak 
sayısallaştırılmaktadır. Bunların yanında ilçe genelindeki turizme kaynaklık eden doğal ve kültürel bütün 
çekicilikler hakkındaki konum bilgileri ve bu çekiciliklerin sahip olduğu özellikler toplanarak ve 
kategorilendirilerek sayısallaştırılır. Turizm çekiciliklerine ait konumsal bilgiler ve öznitelik bilgilerinin kayıt 
edilmesi için ilişkisel veri tabanı tasarlanıp ve sayısallaştırılan veriler bu veri tabanına aktarılır. Veri tabanına 
kaydedilen bu verilerin dış dünyaya sunulması için bir sunucu temin edilir. Ardından hazırlanacak bu sunucuya 
web sunucusu kurulumu yapılır. Ayrıca veri tabanındaki konumsal bilgilerin web ortamında gösterilmesi için 
harita sunucusu kurulumu yapılarak WMS (Web Map Service) ve WFS (Web Feature Service) formatlarında 
servisler oluşturulur. Oluşturulan servislerin harita üzerinde gösterimi için bir Javascript kütüphanesi 
kullanılır. Kayıtlı olan turizm çekiciliklerine multimedya içeriklerinin ve etkinliklerin internet ara yüzlerinin 
eklenebilmesi, düzenlenebilmesi ve silinebilmesi için web ara yüzü hazırlanır ve bunun için web tabanlı 
programlama dillerinden faydalanılır. Yapılacak etkinliklerden sisteme abone olan kullanıcıları 
bilgilendirmek için mail alt yapısı oluşturulur. 

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi ile ilçede bulunan turizm çekiciliklerinin konumu, 
yüz ölçümü ve detaylı bilgileri kayıt altına alınarak ve hızlı bir şekilde güncellenebilmesi için altyapı 
oluşturulur. Bu sayede güncellenen veriler internet üzerinden eşzamanlı olarak kullanıcılara sunulur. Turizm 
çekicilikleri, kategoriler halinde, harita üzerinde konumu yüz ölçümü ile birlikte sunulabilecek ve isme ve 
kategoriye göre filtreleme yapılabilir. İstenen turizm çekiciliği üzerine tıklanarak detay sayfasına 
yönlendirilebilir. Her bir turizm çekiciliği hakkında zengin fotoğraf içeriği galeri şeklinde sunulur varsa 
etkinlikler detay sayfasında listelenir. İsteğe bağlı olarak kullanıcılar her bir turizm çekiciliği için yeni eklenen 
etkinliklerden mail yolu ile haberdar edilir. 

Anahtar Kelimeler: CBS, Turizm Kaynakları Bilgi Sistemleri, Coğrafya, Seyitgazi 

SEYITGAZI DISTRICT TOURISM RESOURCES INFORMATION SYSTEM 

Abstract 

Turkey, what is one of the countries with high tourism potential, has many natural, historical and cultural 
values. Creating and introducing an inventory of these values helps to increase the share of the country in the 
tourism market. For this purpose, it is more appropriate to use Geographical Information Technologies instead 
of using traditional methods that lead to a slow and challenging process during data collection, recording and 
presentation. Geographical Information Systems enable tourism professionals to create a suitable 
infrastructure based on computer and internet technology for use in tourism activities. In this study, it is aimed 
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to create a Tourism Resources Information System that will record the tourism attractions of Eskişehir 
Seyitgazi District by using the Geographical Information Technologies, make inquiries and give detailed 
information about the tourist attractions to other persons and institutions. 

Within the scope of the study, current maps prepared for Seyitgazi District were provided and then digitized 
using GIS software. In addition to this, location information about the various natural and cultural values and 
the characteristics of these tourism values will be collected, categorized and digitized. Then Relational 
database will be designed to record the positional and attribute information of tourism values and the digitized 
data will be transferred to this database. A server will be provided for the presentation of these data to the 
outside world. Then the web server will be installed on this server. In addition, services will be created in WMS 
(Web Map Service) and WFS (Web Feature Service) formats in order to display the positional information in 
the database on the web. A Javascript library will be used to display the services created on the map. In order 
to add, edit and delete multimedia contents and events to the registered tourism values from the internet 
interface, a web interface will be prepared and web-based programming languages will be used for this 
purpose. Mail infrastructure will be created to inform users who subscribe to the system from the activities to 
be held. 

 With the Tourism Resources Information System of Seyitgazi District of Eskişehir, the location, area and 
detailed information of the tourism values in the district will be recorded and an infrastructure will be 
established for rapid updating. In this way, the updated data will be presented to the users simultaneously over 
the internet. Tourism values can be presented in categories along with their area on the map and filtering can 
be done by name and category. When clicking on the tourism value for which detailed information that 
requested on the map the user will be directed to the detail page. The rich photographic content about each 
tourism value and if event exists, they will be listed on detail page. Optionally, users will be notified by e-mail 
about the newly added activities for each tourism values. 

Keywords: GIS, Tourism Resources Information Systems, Geography, Seyitgazi 

Giriş 

Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edinilen ilkeler bütünü olarak isimlendirebileceğimiz bilgi 
kavramı aynı zamanda çağımızın en güçlü kaynakları arasındadır. Bilgi hacminin artışı bilginin doğru bir 
şekilde yönetilmesini gerektirir. Bu durum da bilgi sistemleri kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgi 
teknolojilerinin katkısı ile birçok alanda kullanılan bilgi sistemlerine mekânın da eklenmesi ile niteliği 
artmış, coğrafi bilgi sistemleri geliştirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), nesnelerin öznitelik verilerinin 
coğrafi konumuyla ilişkili olarak toplanmasına, yönetilmesine, işlenmesine, analiz edilmesine, 
modellenmesine ve görsel olarak sunulmasına olanak sağlamıştır. Yer ve insan arasındaki ilişkiyi inceleyen 
coğrafya bir mekânı diğerinden farklı ve çekici kılan turizm özelliklerinin ve bu turizm çekiciliklerinin 
turizme ne şekilde kaynaklık edeceğinin belirlenmesinde etkilidir. Bu açıdan bakıldığında CBS’nin, turizm 
çekicilikleri hakkında bilgi toplanması, sorgulama ve analizler yapılması ve bulguların sunulmasında 
dolayısıyla turizm planlamasında fayda sağlayacağı açıktır. 

İsmini Seyit Battal Gazi Külliyesinden alan Eskişehir Seyitgazi İlçesinin tarihi M.Ö 3500 yılına 
dayanmaktadır. Bölgede Hitit ve Frigya dönemlerinde önemli yerleşim merkezlerinden birini oluşturmuş, 
Roma döneminde de gelişimini sürdürmüştür. Roma İmparatorluğunun yıkılması ile Bizans toprakları 
arasında kalan bölge Arap-Bizans savaşlarına sahne olmuştur. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun 
kapılarının açılması ile bir Türk yurdu haline gelen bölge Osmanlı Devleti zamanında İstanbul-Bağdat-Hicaz 
ticaret yolunun geçtiği önemli bir konaklama merkezi haline gelmiştir. (Küçükcan, 2004) Günümüzde eski 
önemini kaybetmiş olsa da Eskişehir Seyitgazi İlçesi tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği 
yapmış ve farklı kültürlerle yoğurulmuştur. İlçe bu medeniyetlerden yadigâr tarihi değerlere sahiptir. Aynı 
zamanda doğal güzellikleri de bulunmaktadır. Çalışmada Eskişehir Seyitgazi İlçesi’nin sahip olduğu tarihi, 
kültürel ve doğal çekicilikleri ön plana çıkarmak ve ilçe için planlı bir turizm gelişimine katkı sağlamak için 
bir Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi hazırlamak amaçlanmıştır. Çalışma ilçeye yönelik tarihi, kültürel ve 
doğal miras envanterinin oluşturulması, turizm çekiciliklerine ilişkin bilgilerin tüm kullanıcılara ve 
kurumlara etkin ve hızlı olarak ulaştırılabilmesi ve turizm planlamasına altlık oluşturması açısından önem 
arz etmektedir. Ayrıca teknolojik araçların turizm faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için konuya 
farklı bir bakış açısı getirmesi açısından fayda sağlayacaktır. 

Turizm 

Küreselleşmenin temel faktörlerinden biri olarak da görülen turizm bir yerin karakterini oluşturan 
etkinlikleri, coğrafi görünümü ve coğrafi yerler arasında oluşturulmuş ilişkilerden kaynaklanıp şekillenmiş, 
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kişisel öz kimlikleri kapsayan coğrafi mekanlar arasındaki hareket ve etkinlikleri içerir. Yani turizm bir 
yerden çekici olarak algılanan ve güçlü bir anlam yüklenen başka bir yere seyahati gerektirir. Turizme 
kaynaklık eden doğal ve kültürel çekiciliklerin yeryüzünde farklı bölgelerde ve farklı özelliklerde yer alması 
turizm ve coğrafyayı bir araya getirmektedir. Öyle ki turizme kaynaklık eden doğal ve kültürel çeşitli 
çekiciliklerin belirlenmesi ve bu çekiciliklerin turizmde nasıl kullanılacakları turizm coğrafyasının 
konularından biridir. (Günay Aktaş, 2016) 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Turizm 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte bilginin işlenmesi amacı doğrultusunda özel bilgisayar sistemleri 
geliştirilmeye başlanmıştır. Coğrafi bilginin sayısallaştırılması, saklanması, ölçüm yapılması, başka bilgiler 
ile birleştirilmesi, sonuçların sunulması gibi işlemler de bu bilgisayar sistemleri sayesinde hızlı ve etkili 
şekilde yapılabilmektedir. Konumsal verilerin konumsal olmayan veriler ile birlikte toplanması, saklanması, 
analizi ve sunulması işlemlerinin yapılmasını sağlayan gelişmiş bilgisayar donanım ve yazılımı ile birlikte 
bu işlemlerin yapımında çalışan personel ve kullanılan yöntemlerin bütününe CBS ismi verilmiştir. 
Günümüzde bilimsel araştırmalar, alt yapı yönetimi, arkeoloji, kartoğrafya, kriminoloji, lojistik, meteoroloji, 
jeoloji vb. olmak üzere birçok alanda CBS’nin kullanımı yaygınlaşmıştır (Güleç, Tokat, Akyol, Söğüt, & Alkan, 
2015). 

Günümüzde gelinen noktada birçok alanda olduğu gibi CBS’nin sahip olduğu görsel araçlar ve sunum 
teknikleri turizm alanında da kullanılmakta, turizm çekiciliklerinin tanıtımında ve turizm planlanmasında 
önemli rol oynamaktadır.  

Turizm Kaynakları Bilgi Sistemleri ve Uygulama Örnekleri 

Turizm Kaynakları Bilgi Sistemleri turizm çekiciliklerinin kayıt altına alınması, güncellenmesi, 
sorgulamalar yapılması, görsel olarak sunulmasına olanak sağlayan, temelde bir CBS olan konumsal bilgi 
sistemlerinin bir türüdür. Turizm Kaynakları Bilgi Sistemleri turistlere turizm çekicilikleri hakkında hızlı 
bir şekilde erişebileceği bilgiler sunan Bilgisayar Destekli Sistemler olması dışında farklı ölçeklerde çeşitli 
bölgeler için yapılacak turizm planlamasında kullanılacak araçlardır. Turizm Kaynakları Bilgi Sistemleri ile 
ilgili Türkiye ve Dünyada yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Çelik (2005) tarafından yapılmış “Turizm 
Kaynakları Bilgi Sistemi (TKBS) Oluşturulması: Gümüşhane Örneği” isimli çalışmada turizm kaynakları CBS 
yardımı ile toplanarak veri tabanına aktarılmıştır. Çalışmanın yayınlanan kısmında veri toplanma işlemine 
devam edildiği ve çalışmanın tamamlandığında sistemdeki verilerin internet yolu ile tüm kullanıcılara 
ulaştırılacağı belirtilmektedir. Arca (2010) tarafından yapılmış olan “Tarihi Yapıların Kayıt Altına Alınması 
ve Korunmasına Yönelik Tarihi Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması: Safranbolu Örneği” konulu çalışma ile 
Safranbolu Bölgesine ait tapu ve kadastro kayıtları temin edilmiş, sayısal olmayan kadastro kayıtları 
sayısallaştırılmıştır. Tarihi çekiciliklerin 3 boyutlu görsellerine de yer verilen çalışma Turizm Kaynakları 
Bilgi Sistemleri için ilham verici niteliktedir. Cömert ve Bostancı’nın (1999) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
CBS Laboratuvarında gerçekleştirdiği “Turizm Bilgi Sistemleri ve Trabzon Örneği” isimli çalışmada 
turistlerin ihtiyaç duyabileceği unsurlar kategoriler halinde bir veri tabanına aktarılmıştır. Çalışmaya göre 
Türkiye’nin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu buna rağmen turistik bilgi dağıtımının hala geleneksel 
araçlarla yürütülmesinin bu potansiyelden yeterince yararlanamamasına neden olduğu savunulmaktadır. 
“Kocaeli Turizm Bilgi Sisteminin Tasarlanması” isimli Demircioğlu ve Kavzoğlu (2010) tarafından yapılmış 
çalışmada Kocaeli ilinin turizm alanlarını değerlendirebilmesi ve tanıtımının daha iyi yapılabilmesi için bir 
alt yapı oluşturulmuştur. Çalışmada turizm çekicilikleri konumları ile birlikte internet ortamında 
yayınlandığı belirtilmiştir. Erdoğan ve Tiryakioğlu (2004) tarafından “Turizm -Tanıtım Faaliyetlerinde 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Afyon Örneği” konulu Afyon ili ve çevresi için turizm potansiyelinin 
daha fazla kişiye tanıtılmasını amaçlayan çalışmada çok fazla uygulaması olmayan turizm kaynakları bilgi 
sistemi için bu çalışmanın prototip niteliği taşıyacağı belirtilmiştir. Oluşturulan sistem klasik haritalara göre 
kolay güncellenebilmekte ve internet üzerinden daha çok kişiye ulaşım imkânı sunmaktadır.  Cevat ve 
arkadaşları (2012) tarafından yapılmış olan “Kent Bilgi Sistemi Kapsamında Oluşturulan Tarihi Eser Bilgi 
Sistemi (TEBİS)” kapsamında tarihi eserler kullanıcılara bilgisayarlarına ek yazılım kurulması koşulu ile 
ulaştırılabilmektedir. “Tarihi Yerleşim ve Arkeolojik Yapı Bilgi Sistemi: Denizli İli Örneği” isimli Güleç vd. 
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(2015) tarafından yapılmış çalışmada Denizli iline ait kültürel mirasın dijital olarak saklanması, 
güncellenmesi ve sunulması açısından dinamik bir alt yapı oluşturulmuştur. Mermer ve Kavzoğlu (2010) 
tarafından İstanbul ili için yapılmış “İstanbul Turistik Bilgi Sisteminin Tasarlanması” isimli çalışmada 
eserlerin isimlerine, türlerine ve dönemlerine göre sorgulamalar yapılabilmekte, esere ait detaylı bilgi ve 
belgeler Türkçe ve İngilizce dil desteği ile sunulmaktadır. 

Yapılmış çalışmalarda birbirinden farklı yöntemler kullanılmasına rağmen her biri Turizm Kaynakları 
Bilgi Sistemleri açısından ilham verici niteliktedir. Çalışmaların birbirine göre üstün özellikleri mevcuttur. 
Eskişehir Seyitgazi İlçesi Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi oluşturulurken yapılmış çalışmalardaki örnekler 
dikkate alınmış ve bulunmasının faydalı olacağı düşünülen özellikler çalışmaya dahil edilmiştir.  

Yöntem 

Çalışma kapsamında Eskişehir İli Seyitgazi İlçesinde bulunan turizm çekiciliklerine ait konum, yüz 
ölçümü, özellikleri ve multimedya içerikleri farklı disiplinlerde yapılan literatür çalışması ile 
toplanmaktadır. Çalışmada kullanılması için ilçeye ait yol, nehir, göl, yerleşim yeri mahalle vb. altlık 
haritaların sayısallaştırılmış hali hazırda mevcut durumdadır. Edinilen turizm çekicilikleri ile ilgili veriler 
Quantum GIS (QGIS) CBS yazılımı ile veri türüne göre sayısallaştırılacaktır. Bu işlem yapılırken vektör veri 
türleri esas alınacaktır. 

Tablo 1  

Vektör Veri Türleri 

NOKTA  Konaklama işletmeleri vb. 

ÇİZGİ  Yürüyüş Parkuru vb. 

ALAN(POLYGON)  Festival Alanı vb. 

 

Çalışma kapsamında turizm çekiciliklerinin kişi ve kurumlar ile paylaşılması için bir sunucu 
edinilecektir. Bu sunucu sayesinde internet ağı üzerinden belirli sınırlar içerisindeki tüm veriler diğer kişi 
ve kurumlara ulaştırmak amaçlanmaktadır. Edinilen sunucuya PostgreSQL veri tabanı kurulumu yapılacak 
ve sayısallaştırılan içerikler konumsal verinin kaydı için QGIS ile uyumlu olarak çalışabilen bu veri tabanına 
aktarılacaktır. Söz konusu veri tabanı PostGIS eklentisinin de sunucuya kurulması ile birlikte konumsal veri 
ile ilgili işlemler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Kullanılan veri tabanı sayesinde CBS yazılımı ile 
turizm çekiciliği verileri anlık güncellenip son kullanıcıya ulaştırılacak, aynı zamanda güncellenen veriler 
veri tabanından istenildiği zaman CBS yazılımı içerisine alınarak görsel çıktı alınabilecektir. Çalışmada 
verilerin detaylı bir şekilde sınıflandırılabilmesi için kategoriler ve alt kategoriler oluşturulmuştur. 

  

Şekil 1. Turizm Çekicilikleri İçin Belirlenen Kategoriler 
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Toplanan veriler her bir kategori için ayrı bir tabloda tutulacaktır. Kayıt edilen konumsal verinin veri 
tabanından alınarak web tarayıcıya gönderilmesi için Java programlama dili ile yazılmış bir açık kaynaklı 
harita sunucusu olan Geoserver yazılımı sunucuya kurulacaktır. Kurulan bu harita sunucusu ile veri 
tabanına bağlanarak veri tabanındaki verilerden web tarayıcıda Javascript programlama dili ile yorumlanıp 
vektör grafik oluşturulması için kullanılacak WMS (Web Map Service/ Harita Servisi) ve WFS (Web Feature 
Service/ Özellik Servisi) servisleri oluşturulacaktır. Servisler oluşturulurken Geoserver harita sunucusunun 
hali hazırda sahip olduğu yönetim panelinden faydalanılacak ve her bir kategori için ayrı bir servis 
oluşturulacaktır. 

Turizm çekiciliklerinin web ortamında gösterimi için öncelikle bir web sayfasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Web sayfasının oluşturulması için sunucuya bir Nginx web sunucusu kurulumu yapılacaktır. Kullanıcılar 
tarafından sunucuya gönderilen istekler Nginx web sunucusu tarafından HTML sayfasına 
yönlendirilecektir. HTML sayfasına Leaflet Javascript kütüphanesi dahil edilerek harita oluşturmak için 
gerekli veriler işlenerek grafik görüntü oluşturulacak ve kullanıcılara sunulacaktır. HTML sayfa düzeni için 
Bootstrap CSS kütüphanesi ve Jquery Javascript kütüphanesi kullanılacaktır. Çalışmada haritada gösterilen 
turizm çekicilikleri için detaylı bilgi ve medya içerikleri için sayfalar oluşturulacaktır. 

CBS yazılımları konumsal bilgi kayıt ve güncelleme konusunda kullanışlı olmasına rağmen turizm 
içerikleri ile ilgili fotoğraf yükleme ve düzenlenmiş metin içeriklerini yüklemek konusunda özelleşmemiştir. 
Bu nedenle turizm çekicilikleri ile ilgili konumsal olmayan bu içeriklerin yüklenmesi için ayrı bir yönetici 
ara yüzü hazırlanacaktır. Sunucuya daha önce oluşturulan veri tabanına fotoğraf ve etkinlik içerikleri için 
ayrı tablolar oluşturulacak ve bu tablolar turizm çekicilikleri tabloları ile ilişkilendirilecektir. Sunucuya 
kurulumu yapılan PHP programlama dili ve CSS, Javascript, HTML gibi web teknolojileri kullanılarak turizm 
çekiciliklerine ait fotoğraf, etkinlik vb. detaylı bilgiler hazırlanan yönetim panelinden veri tabanındaki bu 
tablolara kayıt edilecektir.  

Bir turizm çekiciliği için detay sayfasına yönlendirilen bir kullanıcıya veri tabanına kayıt edilmiş bilgiler 
PHP programlama dili yardımıyla PostgreSQL sorgusu ile çekilip HTML sayfa düzeninde kullanıcılara 
ulaştırılacaktır. 

İlçede turizm çekicilikleri ile ilgili etkinliklerden haberdar olmak isteyen kullanıcılar için abonelik 
sistemi ile mail alt yapısı kurulacaktır. Web sayfasından mail adresini giren her kullanıcının mail adresi veri 
tabanında oluşturulan tabloya kayıt edilecektir. Abonelere etkinliklerin bildirilmesi için bir mail alt yapısı 
oluşturulacaktır. Buna göre PHP programlama dili ile veri tabanından çekilen etkinliklerin SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol/ Basit Posta Aktarım Protokolü) ile kullanıcılara ulaştırılacağı bir komut yazılacaktır. 
Komutun her gün belirlenen saatte çalışması için sunucuda zamanlanmış görev tanımlanacaktır.  

 

Şekil 2. Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi İçin Kullanılacak Yöntem Şeması 



 

1094 
 

Sonuç ve Tartışma 

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi ile ilçede bulunan turizm çekiciliklerinin 
konumu, yüz ölçümü ve detaylı bilgileri kayıt altına alınacak ve hızlı bir şekilde güncellenebilmesi için 
altyapı oluşturulacaktır. Turizm çekicilikleri aşağıdaki örnek haritadaki haritalandırılacaktır. 

 

Görsel 1. Turizm Çekiciliklerinin Sunulması İçin Hazırlanmış Örnek Web Ara Yüzü 

Kullanıcılara sunulacak ekranda sol tarafta üst kategoriler sağ tarafta ise bu kategorilere bağlı alt 
kategoriler yer almaktadır. Her bir kategoriye ait veriler ayrı servis ile çekileceğinden istenilen katman aktif 
edilip gösterilebilecek istenilen katman gizlenebilecek bu sayede kategoriye göre filtreleme 
yapılabilecektir. Hazırlanacak alt yapı ile güncellenen veriler internet üzerinden eş zamanlı olarak 
kullanıcılara sunulacaktır. İstenen turizm çekiciliği üzerine tıklanarak detay sayfasına yönlendirilecektir. 
Her bir turizm çekiciliği hakkında zengin fotoğraf içeriği galeri şeklinde sunulacak varsa etkinlikler detay 
sayfasında listelenecektir. İsteğe bağlı olarak kullanıcılar her bir turizm çekiciliği için yeni eklenen 
etkinliklerden mail yolu ile haberdar edilecektir.  

Seyitgazi İlçesi Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi turizm çekicilikleri ile ilgili içerik sunmanın yanında CBS 
konusunda yetkin kişilerin de kullanabilmesi açısından güncel harita çıktılarının alınmasına olanak 
sağlayacaktır. Sistem turizm planlanmasında kamu kurumları tarafından kullanılabilecek nitelikte bir araç 
olma özelliğine sahip olacaktır. 
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Özet 

Günümüzde turizm destinasyonları birbirleri arasında yoğun bir rekabet halindedir. Bu rekabete ayak 
uydurabilmek için doğru tanıtım yöntemleri belirleyici faktörlerden biridir. İletişim ağının dünya genelinde 
gelişmesi ve web tabanlı uygulamalar herhangi bir ürünün müşteriye ulaşmasında büyük avantajlar 
sağlamaktadır. Özellikle görsel materyaller dijital ortama doğru bir şekilde yansıtılırsa turizm alanında fark 
yaratmak için önemli bir adım atılmış olur. Bu noktada gerçek çevreye ait veriler ile yapılacak çalışmalarla 
haritalar ve çeşitli analizler sahip olunan envanterin potansiyelini göstererek çekiciliğini ortaya koymamızı 
sağlamaktadır. 

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan çalışmada turizm envanterinin sunduğu doğal turizm 
kaynaklarının harita üzerinde konumsal olarak gösterilmasi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Var olan 
doğal turizm kaynaklarının konumsal olarak gösterilmesinin yanında turizmi etkileyen unsurlarla 
ilişkilendirilmesi ve harita üzerinde sorgulamalar yapılması amaçlanmaktadır. Doğal turizm değeri taşıyan 
veriler toplanıp CBS yardımıyla işlenerek haritalar ve analizler yapılmıştır. Turizm kaynaklarının görsel 
üzerinde gösterilmesi ve hem öznitelik verilerinin hem de fotoğraf, video ve ses kaydı gibi verilerin harita 
üzerinde CBS sayesinde gösterilmesi turizm alanında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlamaktadır (Topay 
ve Parladır, 2014). Böylece web tabanlı ortamlarda insanlar turizm ürününe kolayca ulaşarak birçok 
imkândan yararlanmakta ve bilgi sahibi olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Turizm, Doğal Turizm Kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sivrihisar 
 

Abstract 

Today, tourism destinations are in intense competition between each other. Correct promotion methods are 
one of the determining factors in order to keep up with this competition. The development of the 
communication network around the world and web-based applications provide great advantages for any 
product reaching the customer. An important step is taken to make a difference in the field of tourism, 
especially if visual materials are accurately reflected in the digital environment. At this point, with the studies 
to be conducted with the real environment data, maps and various analyzes show us the potential of the 
inventory that we possess, and show its attractiveness. 

In the study conducted in Sivrihisar district of Eskişehir, the subject of the study is to show the natural 
tourism resources presented in the tourism inventory on the map. In addition to showing the existing natural 
tourism resources positively, it is aimed to associate with the factors affecting tourism and to make inquiries 
on the map. The data that has the value of natural tourism were collected and processed with the help of GIS 
and maps and analyzes were made. The visualization of tourism resources and the display of both attribute 
data and data such as photographs, videos and audio recordings on the map by means of GIS makes a great 
contribution to the studies conducted in the field of tourism (Topay and Parladır, 2014). Thus, in web-based 
environments, consumers can easily access tourism products and benefit from many opportunities and have 
information. 

Keywords: Tourism, Natural Tourism Resources, Geographical Information Systems, Sivrihisar  

Giriş 

Her geçen yıl turizmin ekonomik faaliyetler arasındaki payı ve turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı 
artmaktadır(Gülüm ve Artvinli, 2010). Dünyada turizmden pay almak isteyen ülkeler reklam ve 
tanıtımlarını doğru olarak yapmak zorundadır. Günümüzdeki teknolojik imkânların el verdiği ölçüde 
çalışmalarını yaparak turizm destinasyonlarını tanıtmayı başaran ülkeler rakip destinasyonlarla mücadele 
edebilmektedir. Dijital ortamın insan hayatındaki yeri ve kullanımının artması her alanda olduğu gibi 
turizm alanındaki çalışmalarda da kendini göstermiştir. Bu bağlamda turizmin reklam ihtiyacı ve dijital 
teknolojinin insanlara sunduğu imkânlar göz önüne alındığında turizm alanında bilgisayar destekli 
uygulamalar kullanılarak turizm haritaları gibi doğru reklam ve bilgilendirme ürünleri ortaya koymak 
rekabet açısından zorunlu hale gelmiştir. Doğru yöntem ve planlamalarla oluşturulacak turizm modelleri 
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ile mevcut kaynakların hem korunması hem de bu kaynaklardan ekonomik gelir elde edilmesi mümkün 
olabilmektedir(Ayaş, 2017). Turizm modelleri geliştirme noktasında CBS(Coğrafi Bilgi Sistemleri) 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çeşitli analizler, modellemeler, veri işleme, grafikler, tablolar ve 
haritalar çalışmalara geniş bir perspektifden bakabilmeyi bizlere göstermektedir. Turizm destinasyonunu 
konumsal olarak ortaya konması, yollar, oteller, şehir merkezleri gibi birçok farklı alanla ilişkilendirme 
yapmaya imkân vermesi, turizm alanına gitmeden sanal olarak insanları oraya götürmesi ve bilgilendirme 
yapma imkânı sunması tanıtımlar ve reklamlar için vazgeçilmez bir seçenek olarak CBS’ni kaçınılmaz 
kılmaktadır. 

Turizm faaliyetleri doğal ve kültürel olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. İnsan faktörü ile oluşmuş 
yakın veya uzak geçmişte meydana gelmiş turizm değeri taşıyan alanlar kültürel turizm kaynaklarını ve 
insan etkisinin olmadığı ya da az olduğu yaşadığımız doğal çevre ise doğal turizm kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Doğal çevrenin bize sunduğu imkânlar birçok turistin ilgi odağı olmuştur. Coğrafya, insan 
ve çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Bu çevre doğal olarak oluşan fiziki çevre ile tarih boyunca 
insan eliyle yapılmış beşeri çevre olarak iki ana başlıkta incelenir (Emekli, 2002). Coğrafyanın da turizmle 
benzer doğrultuda çalışma sınırlarının olması bu iki disiplinin bir arada ilerlemesi ve turizm çalışmalarında 
coğrafi bakış açısına olan ihtiyacın önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan çalışmada turizm envanterinin sunduğu doğal turizm 
kaynaklarının harita üzerinde gösterilmiştir. Turizm kaynaklarının görsel üzerinde gösterilmesi ve hem 
öznitelik verilerinin hem de fotoğraf, video ve ses kaydı gibi verilerin harita üzerinde CBS sayesinde 
gösterilmesi turizm alanında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlamaktadır Web tabanlı ortamlarda 
tüketiciler turizm ürününe kolayca ulaşarak birçok imkândan yararlanmakta ve bilgi sahibi olabilmektedir. 
Çalışmanın ileri aşamalarında Sivrihisar’da turizmi etkileyen unsurlarla ilişkilendirilmesi ve harita 
üzerinde sorgulamalar yapılacaktır. 

Doğal turizm kaynakları 

Çok genel olarak “doğal” (natural) ve “beşeri” (man-made) şeklinde ayrılan mümkündür. Doğal turizm 
kaynakları, oluşumunda insanların etkili olmadığı doğal unsurlardır. İnsanla etkileşime girmekle birlikte 
büyük ölçüde doğallığını korumuş alanlandır. Ancak oluşumları doğal olmakla birlikte turizmde 
kullanılabilmesi için insan müdehalesi kaçınılmazdır. Turizme kaynaklık eden doğal turizm çekicilikleri 
oldukça çeşitlidir. Bu çekicilikleri çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin aşağıda verildiği gibi 
sınıflanması mümkündür.  

⮚ Klimatik kaynaklar (iklim elemanları) 

⮚ Su kaynakları 

⮚ Deniz ve kıyıyla bağlantılı kaynaklar 

⮚ Kıyılar 

⮚ Göller 

⮚ Akarsular 

⮚ Çağlayanlar 

⮚ Sıcak sular 

⮚ Manzara ve doğal yaşam kaynakları 

⮚ Peribacaları 

⮚ Travertenler 

⮚ Kanyonlar 



 

1098 
 

⮚ Volkanik şekiller 

⮚ Mağaralar 

⮚ Dağlar 

⮚ Kış turizmi 

⮚ Yayla turizmi 

⮚ Alpinizm 

⮚ Doğal bitki örtüsü ve hayvanlar 

Günlük yaşamını, betonlaşmış şehirlerde, insan yapısı suni, sıkıcı ortamlarda geçiren günümüz insanının 
doğal alanlara ilgisi artmaktadır. Böylece, önceleri tarım, hayvancılık, madencilik vb. amaçlı kullanılan ya da 
hiç kullanılmayan doğal coğrafi kaynaklar, turizm amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Turizme kaynaklık 
eden unsurlar, insan eli değmemiş doğal kaynaklar da olsa, turizmde kullanılmaları, ulaşım, konaklama ve 
çeşitli düzenlemeler gibi insan etkilerinden sonra olmaktadır. 

Turizm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri  

 Doğru yöntem ve planlamalarla oluşturulacak turizm modelleri ile mevcut kaynakların hem korunması 
hem de bu kaynaklardan ekonomik gelir elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Turizm modelleri 
geliştirme noktasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çeşitli analizler, 
modellemeler, veri işleme, grafikler, tablolar ve haritalar çalışmalara geniş bir açıdan bakabilmeyi 
sağlamaktadır. Her türlü veriyi konumsal olarak göstermesi ve veri tabanında bu konumsal veri için bize 
sorgulama imkânı sunması yapılacak çalışmaların sorunlara çözüm bulma noktasında yeterliliğini 
arttırmaktadır. Turizm çalışmaları gerçek hayattaki çevrenin ve bu çevreyi etkileyen parametrelerin birbiri 
ile ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bilgisayar ortamında bu çevreyi tüm yapısı ile birlikte bize CBS 
gösterebilmektedir. Bu bağlamda turizm çalışmalarında CBS kullanılması daha çok yaygınlaşması 
gerekmektedir. 

Yöntem 

 Çalışmada Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine ait doğal turizm envanterine kaynak oluşturacak veriler 
belirlenmiştir. Bu verilerin her biri için haritalar oluşturulmuştur. Her parametre için altlık olarak 
kullanılan haritada ilçe sınırları, mahalle sınırları, karayolu ve demiryolları, akarsular ve dağlar 
bulunmaktadır. Tüm veriler dağlar haricinde vektör olarak kullanılmaktadır. Dağlar DEM (Digital Elevation 
Model)  verisinden elde edilmiştir. 

 Doğal turizm değeri taşıyan unsurlar kendisini etkileyen etkenlerle ilişkilendirilerek 
değerlendirilmiştir. Doğa yürüyüş rotası, avlaklar, orman ve mesire alanları, tırmanış alanları, yaban hayatı 
ve termal kaynaklar ilçede bulunan doğal turizm kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu envanter ortaya 
konulduğundan turizm için oluşturulacak modellemeler ve planlamalar için altlık oluşturacaktır. 

Bulgular 

 Sivrihisar doğal turizmine ait elde edilen envanter farklı haritalarla ortaya koyulmuştur. Çalışma 
alanının jeomorfolojik ve bitki örtüsü açısından çeşitli olması farklı turizm kaynaklarını da beraberinde 
getirmiştir. Dağ sıraları, yaban hayatı, termal kaynakları ve av sahaları gibi sahip olduğu çeşitlilik çekiciliği 
arttıran faktörler arasındadır.  

 İlçedeki dağlar tırmanış ve kamp sahalarına imkan sağlamaktadır. Bunun yanında Balıkdamı gibi 
uluslararası ölçekte değerde yaban hayatı sahasına sahip olması bölgeye kuş gözlemciliği, fotosafari, doğa 
yürüyüşü, yaban ve su hayvanlarını gözlemleme gibi çeşitli aktiviteler için turistleri kendine çekmektedir. 
Geyik, yaban domuzu, keklik gibi yaban hayvanları başlıca av turizmi ve yaban hayatı severler için önemli 
kaynaklardandır. Ormanlık ve mesire alanları günübirlikçi ziyaretçiler için çekicilik kaynağı 
oluşturmaktadır. İlçede bulunan termal kaynaklar bazı hastalıklar ve dinlenme amaçlı gelen ziyaretçiler için 
önem taşımaktadır. 
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 Şekil 1. Dağlar ve Akarsular  

 Sivrihisar Dağları güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanır. Sivrihisar Dağları’nda birinci zamana ait 
alanlar geniş yer kaplamaktadır. Frigler bu dağ eteklerine yerleşmişlerdir. Tırmanış, doğa gezisi, fotosafari, 
kamp gibi aktiviteler gerçekleştirilmektedir. İlçenin güneyinde Sakarya Nehri akmaktadır. Balıkdamı doğa 
alanından da geçen nehir olta balıkçılığına da imkân vermektedir. Pürtek ve Çardaközü diğer akarsu 
kollarındandır (bk. Şekil 1).  

 Dağların bulunduğu bölgede çeşitli mağaraların ve kanyonların yer alması Sivrihisar dağ sırasının 
önemini ortaya koyar. Bu alanlar çeşitli yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü varlığı sebebiyle doğa yürüyüşleri 
için de değer taşımaktadır. Doğa turizmi sevenler için en başta sayılabilecek çekicilikler yer şekilleri, 
vejetasyon ve yaban hayvanları sahalarıdır. Bu anlamda Sivrihisar Dağları doğa temelli turizm için büyük 
potansiyele sahiptir.  

 Dağların çevresine göre farklı iklim yapısı göstermesi daha serin ve insan etkisinden uzak olması önemli 
çekicilik kaynağı oluşturmalarında büyük öneme sahiptir (Yılmaz, 2012). Aynı zamanda dağların çevresine 
göre yükseltilerinin fazla olması manzara seyir tepeleri için çekicilik kaynağı oluşturmaktadır. Dağlık 
alanların alpinizm, mağara, tırmanış alanı, bitki ve yaban hayatı varlığı, dinlenme ve rahatlama gibi 
faaliyetler açısından salt doğal ortam sunması doğaya dayalı turizm severler için vazgeçilmez yerler 
olmalarını sağlamaktadır. 



 

1100 
 

 
 Şekil 2. Düden ve Tırmanış Alanları 

 

 Sivrihisar Dağları’nın güneydoğu ucunda bulunur. Yelini ve Yelinüstü mağaralarına yakın olan düden 
Sivrihisar’a bağlı Karacaören köyünün kuzeydoğusunda yer alır.  Mağaracılık ve fotosafari için uygundur. 
İlçenin kuzeybatısında bulunan Karakaya köyünde tırmanış alanları bulunmaktadır (bk. Şekil 2). Turizm 
faaliyetlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır. 

 Mağaracılık faaliyetleri hem sportif hem de eğitim amaçlı kullanıma uygun doğal çekiciliklerdir. Bu 
noktalara ulaşımı kolaylaştırmak ve bilgilendirme çalışmaları yapmak daha faza insanın bölgeye talebi ve 
ziyareti ile sonuçlanacaktır.  

 

 
 Şekil 3. Doğa Yürüyüş Rotası 
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Frigya Yürüyüş Yolu-Sivrihisar Bölümü 

Yazılıkaya-Gordion Rotası 
Frig Vadisi boyunca Friglerin kullanmış olduğu yollar esas alınarak, oluşturulan rota 217 km 
uzunluğundadır (bk. Şekil 3). Sivrihisar turizmi için büyük öneme sahip bu yol çok sayıda turist gruplarını 
kendine çekmektedir. Bu güzergâh turistler için kamp, fotosafari ve doğa gezisine uygundur. 

 
  Şekil 4. Orman ve Mesire Alanlar 

 

İnsanlar tatillerinde özellikle kısa süreli dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını orman ve mesire alanlarında 
karşılamaktadır. Günübirlik ziyaretçiler ve kampcılık faaliyetleri için bu alanlar büyük önem taşımaktadır. 
Ormanlık alanlarda gerçekleştirilecek piknik, kamp, doğa gibi aktiviteler için gerekli çalışmalar yapılıp daha 
fazla rekreasyon için uygun alan hazırlanarak insanların belli başlı alanlara aşırı baskı yapması önlenebilir. 

Zamanla doğal alanlarda oluşan tahribatın artmasıyla, doğal yapısını koruyan ormanlık alanlara olan 
talep artmıştır. Bu alanların yapılacak çok çeşitli doğal aktiviteler için uygun ortama sahip olması turistler 
için cazibe noktası olmalarını sağlamışlardır (Yılmaz, A. 2012). Şehirlerde artan yoğunluk, karmaşa, kirlilik 
ve stres hali doğal alanların değerini arttırmaya devam edecektir. Gelecek yıllarda böyle alanları 
kullanmaya ve değerlendirmeye devam etmek istiyorsak korumalı ve sürdürülebilirlik ilkesi içinde 
kullanmaya devam etmeliyiz. 
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 Şekil 5. Yaban Hayatı Alanları 

 

 Balıkdamı; Sivrihisar ilçesi sınırları içinde, Kurtşeyh, Ahiler, Ertuğrul, Yenidoğan köyleri arasında, 
Sakarya nehri boyunca uzanan alan 1470 hektar büyüklüğündedir. Türkiyenin en büyük sulak alanlarından 
biri ve kuş cenneti denebilir. Çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapması ve kuşların göç yolu üstünde olması 
turistler için ilgi kaynağı olmasını sağlamaktadır. Asya’dan göç eden kuşların durup dinlendiği ve uzun süre 
konakladıkları aynı zamanda yerli kuşların da beslenme ve üreme sahasıdır. Kuş gözlemi kulesi 1 adet 
bulanmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013 ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016). Kuş gözlemciliği, 
fotosafari, doğa gezisi, olta balıkçılığı, kamp gibi aktivitelere uygundur. Sakarya nehrindeki çalışmalardan 
sonra kuşların sayısında azalma görülmüştür. Bölgede bulunan bazı hayvan türleri; Sazan, yayın, turna, 
sarıbalık, kızılkanat, gümüş balığı, karabalık, kefal, su samuru, tilki, porsuk ve tavşan, kurbağa, kara 
kaplumbağası, su kaplumbağası, kertenkele, su yılanı, karayılanı. 

 Kayakent; Eskişehir ili Günyüzü ve Sivrihisar ilçeleri sınırları içinde kalan 18.980 hektar 
büyüklüğündeki alan, 199 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ayrılmıştır (bk. Şekil 5). Nesli 
tehlikede olan toy ve çil kekliğin bu bölgede görüldüğü ve 1948 yılına kadar yaban koyununun doğal olarak 
yaşadığı bir alan olmuştur.  

 Sarıkavak; Kınalı kekliğin doğal olarak yaşadığı ancak popülasyonunun azaldığı Sivrihisar İlçesi 
Sarıkavak Köyü mevkiine 750 adet kınalı keklik salınarak 23.291 hektarlık alan yaban hayatı geliştirme 
sahası olarak ayrılmıştır (T. C. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2016-2019, s.85-87). 
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 Şekil 6. Av Turizmi Alanları 

 

 Nasrettin Hoca Devlet Avlağı Sivrihisar ve Günyüzü ilçeleri sınırları içinde bulunmakta olup 58.660 
hektardır. 2015 yılında tescil edilen avlakta yaban domuzu, tilki, tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 
Sivrihisar İlçesi sınırları içinde bulunan Acıköy Genel Avlağı 2015 yılında tescil dilmiş olup 30.344 hektar 
genişliğinde bulunmaktadır. Avlakta yaban domuzu tilki, tavşan, keklik, ördek çulluk avı yapılmaktadır. 
Sivrihisar İlçesi sınırları içinde bulunan Göktepe Genel Avlağı 2015 yılında tescil dilmiş olup 62.181 hektar 
genişliğinde bulunmaktadır. Avlakta yaban domuzu tilki, tavşan, keklik, ördek çulluk avı yapılmaktadır. 
Sivrihisar İlçesi sınırları içinde bulunan Göktepe Genel Avlağı 2015 yılında tescil dilmiş olup 72.085 hektar 
genişliğinde bulunmaktadır. Avlakta yaban domuzu tilki, tavşan, keklik, ördek, çulluk avı yapılmaktadır. 
Sivrihisar - Mihalıçcık - Beylikova ilçeleri sınrları içinde bulunan Dumluca Devlet Avlağı 2015 yılında tescil 
edilmiş olup 65.537 hektar genişliğindedir (bk. Şekil 2). Avlakta yaban domuzu tilki, tavşan ve keklik avı 
yapılmaktadır (T. C. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2016-2019, s.85-87). 
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 Şekil 7. Termal Kaynaklar-Hamamlar 

 

 Doğal Turizm kaynaklarından önemli olan diğer kaynak Termal Kaynaklardır. Yıkanma ve çeşitli 
hastalıklar için tedavi niteliğinde kullanılan hamamlar turistler için çekici bir unsurdur. Kumacık Hamamı: 
Sivrihisar’da da tarihi geçmişe dayanan hamamlar da bulunmaktadır. Termal alanlar hem yerli turistler hem 
de yabancı turistler için kullanılan kaynaklardır. Bazı insanlar için hamam kültürü bulunması bu alanların 
devamlı olarak talep görmesine zemin hazırlamaktadır. Müşteriler için temiz, rahat ve keyifli ortam 
sunulması termal turizmi geliştirecek temel parametrelerdir. 

Sonuç ve Tartışma 

 Doğal Turizm Potansiyelinin doğru değerlendirilmesi için öncelikle mevcut envanter ortaya 
konulmalıdır. Bu anlamda CBS büyük kolaylık ve doğru yöntem olarak karşımıza çıkar. Her tür kaynağın 
konumsal olarak bir harita üzerinde gösterilmesi hem planlayıcılar hem de müşteriler için önem 
taşımaktadır. CBS ilgi çekici kaynakların yol, şehir merkezi, konaklama yerleri ve sosyal aktivite alanları gibi 
farklı parametrelerle ilişkisini kurmaya, aynı zamanda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli planlamalara 
imkân vermektedir. Turizm kaynağının ne ölçüde önemli ve değer taşıdığına, hangi yönlerden zayıf hangi 
yönlerden avantajlı olduğuna karar verebilmek için CBS ile o kaynağı etkileyen her tür faktörü 
ilişkilendirerek yapılacak yatırım ve tanıtma çalışmalarına altlık oluşturmaktadır. Yapılan örnek çalışmalar 
değerlendirilip turizm planlaması ve yatırımlarında CBS’nin ne kadar etkili olduğu anlaşılarak bundan 
sonra yapılacak çalışmalarda CBS’nin kullanılması kaçınılmaz hale gelmelidir. Bu çalışmanın devamında bir 
doğal turizm çekiciliğinin sürdürülebilir kullanımına yönelik öneri geliştirilecektir. 
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ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 

T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2016). Eskişehir İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı 2016-2019. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 

Eskişehir İli Doğa Turizmi Master Planı (2013). S. 27. 

Yücel, E., Bıologıcal Dıversıty And Eskişehir/Turkey [PowerPoint slayt]. 

  

https://www.bebka.org.tr/


 

1106 
 

 

SINIF DIŞINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ: KAREKOD DESTEKLİ SCAVENGER HUNT OYUNU  

Arş. Gv. Güler GÖÇEN KABARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gulergocen@mu.edu.tr 

 Arş. Gv. Dr. Rukiye ADANALI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rukiyeadanali@mu.edu.tr 

Özet 

Günümüzde dijital teknolojilerin gelişimi ile dijital ve fiziki çevrenin birbirine entegre olduğu oyunlar da 
yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı sınıf dışı öğrenme ortamlarında karekod teknolojisi ile desteklenen 
Scavenger Hunt (Çöpçü Avı) oyununun öğrenmeye ve coğrafya eğitimine katkılarını belirlemektir. Özellikle 
kütüphanelerde ve belirli coğrafi bölgelerin keşfedilmesine yönelik oryantasyon etkinliklerinde kullanılan 
Scavenger Hunt, her yaştan bireyin, bireysel veya grup olarak oynayabildiği bir oyundur. Oyunculara, bulması 
veya gerçekleştirmesi için, belirli bir süre içinde, bir dizi nesnenin veya görevlerin listesi verilir. Artık cep 
telefonlarında da kolaylıkla kullanılabilen Karekod teknolojisi ise Scavenger Hunt gibi sınıf dışı etkinliklere 
pratiklik, hız ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Her türde bilgiyi depolayıp hızlı erişimi sağlayan karekod, 
eğitimde ölçme– değerlendirme etkinlikleri, dijital ve basılı materyal hazırlama gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Araştırmada karekod destekli Scavenger Hunt oyununun öğrenmeye ve coğrafya eğitimine 
katkısını belirlemek için sınıf dışında kapalı ve açık mekânlarda geçen yaklaşık 30 ve 60 dakikalık iki Scavenger 
Hunt oyunu tasarlanmış ve uygulanmıştır. Uygulamaya bir eğitim fakültesinde 2018-2019 bahar döneminde 
Genel ve Beşeri Ekonomik Coğrafya dersini alan gönüllü yedi sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Örnek 
olay yöntemi ile yürütülen çalışmada oyun gözlem verileri ve açık uçlu anket ile toplanan katılımcı görüşleri 
betimsel analize tabi tutulmuştur. Uygulama sonunda öğretmen adayları hareket halinde yaparak-yaşayarak 
öğrenmenin eğlenceli ve bilgilerin daha kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda karekod 
ile farklı oyun tasarımı önerilerinde bulunmuştur. Gözlem verileri incelendiğinde ise öğrencilerin işbirlikçi 
çalışmaktan zevk aldığı; karekod uygulamasını kullanabildikleri ve oyun esnasında çoğunlukla hızlı ve seri 
adımlarla hareket ettikleri gözlenmiştir. Bunun yanı sıra oyunda verilen görevlerin oyundan alınan doyumu 
artırması için hem zor, hem de kolay yapılabilir nitelikte olması, ödül sisteminin olması ve merak uyandırıcı 
farklı tipte görev ve soru tiplerinin olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda oyunun 
coğrafya eğitiminde nasıl ve hangi konularda uygulanabileceğine ilişkin öneriler de geliştirilmiştir. Çalışma, 
artık günlük yaşantımızın bir parçası olan dijital teknolojilerin sınıf dışı öğrenme uygulamalarına alternatif 
bir örnek sunması açısından önemlidir. Nitekim dijital ve sınıf dışı öğrenme deneyimlerinin önemine hem 
Türkiye 2023 Eğitim Vizyonunda, hem de Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği çalışmalarında 
değinilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karekod Teknolojisi, Mobil Teknoloji, Sınıf Dışı Öğrenme, Scavenger Hunt, Coğrafya 

Eğitimi. 

GEOGRAPHY EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM: SCAVENGER HUNT  

Abstract 

Today, the development of digital technologies let the games that integrate the digital and physical 
environment are becoming more widespread. The study aims to determine the contribution of Scavenger Hunt 
game supported by QR Code technology, to learning and geography education in outof-classroom learning 
environments. Scavenger Hunt is a game in which people of all ages can play individually or as a group. It is 
especially played in libraries, and in some orientation activities to explore specific geographical areas. A list of 
a series of objects or tasks within a given period to find or perform is given to players. The QR (Quick Response) 
code technology, which can now be used easily on mobile phones, provides practicality, speed and ease of 
application for out-of-class activities such as Scavenger Hunt. QR code which provides fast access and storage 
of all kinds of information is used in many fields such as assessment and evaluation activities in education, and 
preparation of digital and printed materials. In this study, two games which are about 30 and 60 minutes in 
indoor and outdoor spaces were designed and implemented to determine the contribution of the Scavenger 
Hunt supported by QR code, to learning and geography education. Seven volunteer social studies teacher 
candidates who took General and Human Economic Geography course in a faculty of education in 2018-2019 
spring semester participated in the application. In the study conducted with case study method, game 
observation data and participant opinions collected through open-ended questionnaire were subjected to 
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descriptive analysis. At the end of the application, teacher candidates stated that learning by doing and 
experiencing on the move is fun and knowledge is more permanent. The participants also proposed different 
game designs with the QR code. When the observation data is examined, it is seen that students enjoyed 
working collaboratively; they could use the QR code application and mostly move fast and quickly during the 
game. In addition, it was concluded that the tasks given in the game should be both difficult and easy to perform 
to increase the satisfaction, that there should be a reward system, and that there should be different types of 
tasks and questions that are intriguing. As a result of the research, suggestions about how and in which subjects 
the game can be applied in geography education were developed. The study is important in that digital 
technologies, which are now a part of our daily life, provide an alternative example of out-of-classroom 
learning practices. The importance of digital learning and outdoor education experiences are mentioned both 
at Turkey Education Vision 2023 and in the work of The International Society for Technology in Education.  

Keywords: QR Code Technology, Mobile Technology, Out-of-Class Learning, Scavenger Hunt, Geography 

Education.   

Giriş 

Günümüzde dijital teknolojilerin hızlı gelişimi karekod gibi yeni teknolojilerin formal ve informal 
öğrenme ortamlarında yaygınlaşmasını sağlayarak dijital tabanlı ders materyallerinin ve eğitsel oyunların 
kullanımını artırmıştır. Farklı alanlarda daha çok eğlence ve oryantasyon amaçlı kullanılan Scavenger Hunt 
(SH) oyunu karekod teknolojisinin en uyumlu şekilde sunulduğu ve öğrenme sürecini zenginleştiren klasik 
bir oyundur. Crompton, LaFrance ve van't Hooft (2012), öğretmenleri rehberliğindeki bir öğrenci grubunun 
tarihi bir anıtı ziyaretlerinin, bir yetişkin turu ile çakışması sonucunda yaşananları şöyle anlatmaktadır. 

Bu yetişkin tur katılımcıları tipik bir rehberi takip etmediler, bunun yerine kendi mobil 
cihazlarına ve küçük kitapçıklarına başvurdular. Anıtın farklı bölümlerine ulaştıklarında, ilgili 
videolara, II. Dünya Savaşı radyo yayınları ve ilgili bilgileri içeren web sayfalarına bağlanan 
karekodları taramak için telefonlarını kullandılar. Yetişkinler, bir Scavenger Hunt 
oyunundaymış gibi, anıtın çeşitli kısımlarına erişmelerini gerektiren öğrenme görevlerini 
yerine getirme konusunda çok meşguldü. Büyük, hantal bir grup olarak bir arada kalmaları 
gerekmedi, bunun yerine küçük gruplar halinde ve kendi hızlarında hareket ettiler. 
Görevlerini tamamlamak için gerektiğinde video klipleri tekrar ziyaret edebiliyorlardı. Grubu 
ilgiyle izleyen öğrencilerden biri diğerine şöyle fısıldadı: Keşke o grupta olsaydık.” (s. 22) 

Alıntıdan anlaşılacağı üzere insanlar, SH oyunu çatısı altında hızlı yanıt teknolojilerinden faydalanarak 
ve merakla araştırarak öğrenmişlerdir. Yetişkinlerin turu, sıradan bir tura göre çok daha eğlenceli ve 
donanımlıdır. Tur rehberini pasif şekilde dinlemek yerine, yetişkinlerin kendileri aktiftir ve tarihi anıtı her 
boyutuyla kendileri öğrenmektedir.  

Bu araştırma, bir lisans coğrafya dersinde öğrencilerin işlenen konuları pekiştirmesine yönelik SH 
olarak sınıf dışında düzenlenen bir ölçme-değerlendirme etkinliğinde ortaya çıkan öğrenme kazanımlarını 
ortaya koymaktadır. Araştırmacılar tarafından uygulanan bu sınav etkinliği, karekod teknolojisi ile 
zenginleştirilmiş ve süreç sonunda bir anlamda karekod destekli SH sınav etkinliğinin uygulanabilirliği ele 
alınmıştır. Düzenlenen SH oyununun karekod ile desteklenmesinin temel sebepleri kullanımın kolay olması, 
ders içeriği ile ilgili bilgileri hızı şekilde mobil cihaz ekranına getirmesi, oyuna hız ve pratiklik açısından 
kolaylık sağlamasıdır.  

QR kodları (hızlı yanıt kodları) akıllı telefonların ve diğer kamera donanımlı web bağlantılı cihazların, 
web sitelerine, metin mesajlarına ve uygulama indirmelerine erişmesine izin veren iki boyutlu, kamera 
tarafından okunabilen barkodlardır (Gressick, Spitzer, & Sagarsee, 2014). Karekod veya QR kod (quick 
response code) olarak da bildiğimiz (Acartürk, 2012) barkod teknolojileri ağırlıklı olarak ilaç reçetelerinde, 
müzelerde, etkinlik biletlerinde, kartvizitlerde, televizyon programları ve ürün broşürlerinde, kimlik 
numaralarıyla hayvanların izlenmesinde, herhangi bir yerin adresine harita ile ulaşabilmede, kütüphane 
uygulamalarında, kuyumculuk sertifika sisteminde ve hasta takibi gibi amaçlarla günlük hayatta 
kullanılmaktadır (Acartürk, 2012; Akın, 2014; Çelik, 2012; Gradel & Edson, 2012; Law & So, 2010; So, 2011). 
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Karekodlar binlerce bayta kadar her türlü bilgiyi tutabilir, orta derecede donanımlı bir mobil cihazla 
birleştiğinde de, ticari dünyada olduğu kadar eğitimde de birçok yenilikçi kullanımları ortaya çıkabilir (So, 
2011). Karekodların mobil cihazlarda kullanımı ile hızla yaygınlaşmasının temel sebebi, kolay kullanımı,  
karekodların web sayfası adresi (URL bilgisi) gibi çok sayıda karakter içeren dizileri saklayabilecek 
kapasitede olması ve bu bilgilere akıllı cep telefonları veya PDA (avuç içi bilgisayarlar) cihazları aracılığı ile 
erişebilmesidir (Acartürk, 2012; So, 2011). 

Eğitimde Karekod Uygulamaları 

Bir karekod okutmak için kamera, internet bağlantısı ve karekod okuma uygulamasına sahip bir akıllı 
telefon, cep bilgisayarı veya tablet bir mobil cihaza sahip olmak yeterlidir. Karekod okuma uygulamalarını 
pek çok siteden ücretsiz olarak telefonunuza indirilebilirsiniz. Telefona karekod okuyucu indirdikten sonra 
bir kahve fincanı, bir duvar, bir kitap sayfası gibi çok farklı yüzeylere yerleştirilmiş karekodlar, uygulama 
ile tarandığında karekodun içine gömülü metin, video, ses, resim vb. bilgi kaynaklarına URL ile 
yönlendirilirsiniz (Acartürk, 2012; Crompton vd., 2012; Law & So, 2010; So, 2011). 

Karekod oluşturmak ise karekodu telefon ile taratmaktan daha da kolaydır. Bunun için BeQRious 
(http://beqrious.com/generator), KAYWA (http://qrcode.kaywa.com), QR Stuff (www.qrstuff.com) 
KareKod Oluştur (http://karekodolustur.com/) gibi programlardan ücretsiz olarak yararlanılabilir. 
Karekod oluşturmak için izlenecek 5 basit aşama vardır: 1) Bir karekod oluşturma programını açınız, 2) 
oluşturmak istediğiniz karekodun tipini seçiniz, 3) bilgiyi giriniz, 4) Gönder'i tıklayınız, 5) karekod ekranda 
görünmelidir. Kopyalayıp yapıştırın veya ileride kullanmak üzere bilgisayarınıza bir görüntü dosyası olarak 
kaydedin (Crompton vd., 2012). Acartürk (2012), Aktaş ve Çaycı (2013a), Aktaş ve Çaycı (2013b), Çataloğlu 
ve Ateşkan (2014), Crompton vd., (2012), Gradel ve Edson (2012), Gressick vd. (2014), Law ve So (2010) 
ve So (2011), çalışmalarında karekodun özellikleri ve eğitimde kullanımına ilişkin bilgiler vermiştir. 
Alanyazında karekodun öğrenme ortamlarındaki kullanımına ilişkin çalışmalar incelendiğinde karekod 
uygulamalarının özellikle iletişim, bilgiye hızlı erişim ve ders materyallerini zenginleştirmesi ile ön plana 
çıktığı ve öğretim etkinliklerinin pratik uygulamalarında kullanıldıkları görülmektedir. Bununla ilgili bazı 
örnekleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

• Örneğin, bir iskeletin bölümlerini ve belirli bir eklemin nasıl hareket ettiği ile ilgili videolara 
bağlanan karekodları, öğretmen ders notlarına ya da sunumuna yerleştirebilir; tarihi haritalardaki 
konumlara karekod ekleyebilir ve öğrencilerin bu konumlarda meydana gelen önemli olayların 
dijital bilgilerine bağlanmasını sağlayabilir (Crompton vd., 2012),  

• Öğrencilere ödevlerinde yardımcı olabilecek faydalı sitelere bağlantılar ya da matematik 
sorularının çözümünü gösteren video bağlantıları karekodla verilebilir (Crompton vd., 2012) ya da 
fen derslerinde deneylere ilişkin öğrenci yapımı videolar, karekod ile deney raporlarına eklenebilir 
(Karahan ve Bilici, 2017). 

• Ders sırasında öğrencilerin cevaplarını kabul etmek için karekod ve mobil cihazlarla bir oylama 
sistemi oluşturularak (So, 2011) veya çevrimiçi ankete yönlendirilerek (Çataloğlu ve Ateşkan, 
2014), öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşim artırılabilir (So, 2011).  

• Öğrenciler, düzenlenen bir matematik yarışmasında çalışma yaprağına eklenen karekodlar ile 
çözdükleri soruların cevaplarını kontrol edip Öz değerlendirme yapabilirler (Law & So, 2010).  

• İngilizce Dinleme Egzersizleri’nde ve kelimelerin telaffuzlarını vermede kullanılabilir (Çataloğlu ve 
Ateşkan, 2014; Law & So, 2010) 

• Okulların karekodları tüm basılı ve web tabanlı materyallerine eklemeleri kolaydır ve böylece 
ebeveynlere daha hızlı ulaşabilirler (Crompton vd., 2012). 

Bu örneklerden başka karekodlar, öğrenmeyi dış mekân etkinliklerine yayma (Aktaş ve Çaycı, 2013a; 
Crompton vd., 2012; Law & So, 2010; So, 2011) amaçlı da kullanılmaktadır.  Tipik olarak, yapılandırılmış 
öğrenme ve öğretimin çoğunluğu sınıf içinde gerçekleşir, ancak karekodların doğası öğretmenlerin, okul 
dışında öğrenme için, otantik ve ilgi çekici fırsatlar yaratmalarına izin verir. Alan gezilerinde, öğrenciler 
sadece bir rehberi veya öğretmeni dinlerken çoğunlukla pasif olurlar. Bununla birlikte, karekodlara gömülü 
dijital içerikle desteklenen iyi hazırlanmış bir etkinlik, sıradan bir saha gezisini heyecan verici bir öğrenme 
etkinliğine dönüştürebilir (Crompton vd., 2012). Eğitimde taşınabilir iletişim araçlarının kullanılması, 
öğrenme sürecini daha etkili kılmaktadır (Aktaş ve Çaycı, 2013b; So, 2011). Örneğin, ölçme-değerlendirme 
etkinliklerinde veya herhangi bir hazine ve SH oyununda çeşitli konumlara yerleştirilen karekodlar, 
öğrencinin sınıf dışındaki bir noktada sorulara ve bilgilere erişmesini sağlar. Karekod, bu tür değerlendirme 
etkinliklerinde öğretmenlerin cevap akışını, etkileşimi ve zamanlamayı gözlemleyerek öğrencilerin 
ilerlemesinin takibini de sağlayabilir. Bu tür bir dinamik bilgi, öğretmen için değerli ve yansıtıcıdır. Bu 
bakımdan karekod teknolojisi, açık hava etkinliklerinin daha sofistike ve ilginç bir şekilde 
gerçekleştirilmesine izin verir (So, 2011). 

http://beqrious.com/generator
http://qrcode.kaywa.com/
http://karekodolustur.com/
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İlgili alan yazın incelendiğinde yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de karekodun eğitimdeki uygulamalı 
çalışmalarının geciktiği görülmektedir (Akın, 2014; Law & So, 2010; So, 2011). Ülkemizde karekod ve mobil 
teknoloji özellikle sınıf içi öğrenme etkinliklerinde ve dijital materyal tasarlamaya yönelik çalışmalarda 
kullanılmaktadır. Akın (2014), dokuzuncu sınıflarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde karekod 
uygulamasının erişi ve kalıcılık üzerindeki etkisini incelemek için ders materyallerine karekod eklemiştir. 
Ön test, son test ve kalıcılık testi sonuçlarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamasına karşın 
erişi ve kalıcılık testlerindeki ortalama puanlarının deney grubu lehine olduğunu belirtmiştir. Çelik (2012), 
yabancı dil öğretiminde karekodlu mobil sözlük kullanımın, öğrencilerin kelime aramak için ayırdığı süreyi 
kısalttığını ve diğer ders aktivitelerine daha çok zaman bıraktığını saptamıştır. Bozkurt, Karadeniz ve 
Erdoğdu (2018) ise Açıköğretim Fakültesi basılı materyallerine eklenen karekod teknolojisini kullanan ve 
erken benimseyenler olarak tanımlanan öğrenci kitlesinin, karekod teknolojisine olumlu yaklaştığını 
saptamıştır. Karahan ve Bilici (2017) fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde karekod kullanımına yönelik 
görüşlerini almıştır. Öğretmenler, karekod uygulamalarının fen derslerine entegresyonu önündeki engelleri 
dışsal (okullardaki teknolojik alt yapı yetersizlikleri, internet erişimi, mobil araç yetersizlikleri gibi) ve içsel 
(öğretmenlerin bu teknolojiyi kullanmaya yönelik bilgi eksiklikleri gibi) faktörler olarak belirlemiştir.  

Karekod teknolojisinin eğitim alanında ilişkilendirildiği kuramsal temeller ise oldukça çeşitlidir. Bozkurt 
vd. (2018), karekodların açık ve uzaktan öğrenme süreçlerinde kullanıldığı çalışmaların Yeniliklerin 
Yayılımı, Teknoloji Kabul kuramı, Ortam Zenginliği ve Çoklu Ortamlardan Öğrenme Kuramları çerçevesinde 
yapılandırılmasını önermiştir. Acartürk (2012), karekod teknolojilerinin bilişsel bilimler çerçevesinde 
değerlendirildiği durumlarda Çok Ortamlı Öğrenim (multimedia learning) ve Bilişsel Yük (cognitive load) 
kuramları çerçevesinde kullanılabileceğini öne sürmektedir. Eğitimde karekod kullanımı temelde mobil 
öğrenme bağlamında ele alınmaktadır (Akın, 2014;Law & So, 2010). Law ve So (2010), mobil öğrenmenin 
e-öğrenme veya Web tabanlı öğrenmenin ilgili alanlarından ayırt edilmesinde “Yer bağımsızlığı”, “zaman 
bağımsızlığı” ve “anlamlı içerik” unsurlarını dikkate almaktadır. Yer bağımsızlığı”, sabit bir yerle sınırlı 
olmayan öğrenmeyi; “zamandan bağımsızlık”, öğrenmenin informal öğrenme ortamlarına da 
yayılabileceğini; “anlamlı içerik” ise öğrenme içeriğinin medya, cihazlar ve iletişim ayarları ile birlikte 
sunulmaya uygun olup olmadığının göz önünde bulundurulmasını ifade etmektedir (Law & So, 2010). 

Eğitimde Scavenger Hunt Uygulamaları 

Karekod, Cloud, Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Tur gibi teknolojik uygulamalar yaygınlaşan mobil 
cihazlarla birlikte bugün Scavenger Hunt (Çöpcü Avı [SH]) oyunları içinde sıklıkla kullanılmaktadır. İster 
yüksek teknolojili, ister düşük teknolojili oynansın SH oyunu aktif öğrenmeyi sağlar ve temelde oyuna dayalı 
öğrenmeye dayanmaktadır. Oyun tabanlı öğrenmede yer alan motivasyon psikolojisi, öğrencilerin eğitsel 
materyallerle eğlenceli ve dinamik bir şekilde ilgilenmelerini sağlar (Pho & Dinscore, 2015). Oyuna dayalı 
öğrenme, yalnızca öğrencilerin oynaması için oyunlar oluşturmak değil, aynı zamanda, aşamalı olarak 
kavramları tanıtan ve kullanıcıları bir son hedefe yönlendirebilen öğrenme etkinlikleri tasarlamaktadır 
(Pho & Dinscore, 2015). Geleneksel oyunlar, rekabet, puan, teşvik ve geri bildirim döngüleri içerebilir. Bu 
kavramlar, öğrencileri öğrenmeye teşvik etmenin bir yolu olarak yükseköğretimde ve kütüphanelerde 
giderek daha popüler hale gelmiştir (Pho & Dinscore, 2015). SH, ayrıca aktif öğrenme yaklaşımlarında da 
kullanılmaktadır (örneğin Griffin, Dew, & Kronberg, 2000). Jones, Smith ve Royster (2017) ise SH’ı aktif 
öğrenme teknikleri içerisinde değerlendirmektedir. Bunun dışında yaşantısal öğrenme (experiental 
learning) yaklaşımı ile düzenlenen SH oyunları da yaygındır (Kassens & Enz, 2018; Tipton & Kupritz, 2017). 

Bir çöpçü avı organizatörlerin, oyuncuların bulması veya gerçekleştirmesi için, genellikle belirli bir süre 
içinde, önceden belirlenen nesnelerin veya görevlerin bir listesini tanımladıkları popüler bir oyundur. Birey 
veya ekip katılımcıları nesneleri bulduğunda ve görevleri gerçekleştirdiğinde, listedeki görevleri yerine 
getirdiğini kanıtlamak için, bulunan nesneleri toplar ve/veya fotoğraf/video çeker. Her yaştan birey 
eğlenmek için SH oynayabilir. Oyun organizatörleri/eğitmenler ise genellikle oyuncuları belirli coğrafi 
alanları (şehir, üniversite kampüsü, bir bina, hayvanat bahçesi vb.) keşfetmeye teşvik etmek veya onları 
belli ilgi alanlarına alıştırmak için oyunlar tasarlar (Lu, Chao, & Parker, 2015). SH oyununda, define 
avlarında olduğu gibi saklanmış objeler bulunmaz veya ipuçları çözülmez (Loh-Hagan, 2016) ancak 
ipuçlarının daha az yorumlanmasını gerektiren bir oyundur (Kaufman, 1974). Örnek bir SH listesi sırasıyla 
şunları içerebilir (Kaufman, 1974): Üç noktalama işareti, bir parça şeker, bir meşe palamudu, bu palamudun 
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sembolik nitelikleri hakkında kendi tarifiniz, Langston Hughes'un bir şiiri, bir kuş yuvası yapmak için 
talimatlar, okul gelişimi için öneriler, bir takvim ve tükenmez kalem. Bu listedeki öğelerin bazılarının elde 
edilmesinin kolay, bazılarının da zor olması özellikle planlanmıştır. SH sonunda toplanan nesne 
koleksiyonlarının paylaşılması eğlenceli ve eğitsel olarak değerlidir. Oyunda öğrenciler okumaları, 
düşünmeleri, analiz etmeleri, sentezlenmeleri ve başarılı olarak listeyi tamamlamaları için teşvik edilirler 
(Kaufman, 1974). SH’ın geçmişi eski kültürlere kadar dayanmaktadır. Elsa Maxwell bu oyunu, 1930’lu 
yıllarda verdiği partiler ile ABD’de popüler yapmıştır. Rick Gates ise ilk defa online SH’ı 1992 yılında 
uygulamıştır (Loh-Hagan, 2016). 1987’den beri Chicago Üniversitesi’nde öğrenciler şehirde, üniversitenin 
organize ettiği dört günlük SH yarışmasını (The University of Chicago Scavenger Hunt) sürdürmektedir 
(Ramsey, 2018). SH, günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ve karekod, AR gibi pek çok diğer dijital 
uygulamalar sayesinde dijital ve fiziki çevrenin birbirine entegre olduğu oyunlar grubuna girmiştir. 

SH oyununun eğitim alanındaki uygulamalarına bakıldığında her disiplinde düşük veya yüksek teknoloji 
tabanlı olarak uzun yıllardır formal ve informal öğrenme ortamlarında farklı şekil ve amaçlarla uygulandığı 
görülmektedir. Örneğin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği (The International Society for Technology 
in Education [ISTE])’nin 2009 konferansında ISTE Mobil Öğrenme Özel İlgi Grubu’nun (SIGML) ev 
sahipliğini yaptığı mobil SH oyunu ile gerçekleştirilen tarih turunun başarısında, kullanılan karekod 
teknolojisinin önemli katkıları vardır (Crompton vd., 2012). Literatürde SH’ın özellikle, kütüphane (Cerny 
& Holcomb, 2012; Jones vd., 2017; Rugan & Nero, 2013; Renner, Cahoon, & Allegri, 2016) ve müze 
tanıtımları (Kwak, 2004) ile oryantasyon etkinliklerindeki kullanımı (Kubasik, Van Dyke, Harper-
Leatherman, Miecznikowski, Steffen, Smith-Carpenter, 2016; Lu vd., 2015) başı çekmektedir.  

Cerny ve Holcomb (2012), Chesterfield County Halk Kütüphanesi’nin hizmetlerini özellikle gençlere 
tanıtmak için iHunt olarak adlandırdıkları bir Karekod SH projesi düzenlemiştir. Kwak (2004), Chicago’daki 
bir tarih müzesinde, 9 ila 13 yaş arası çocuklar için etkileşimli bir SH oyunu tasarlamıştır. Etkileşimli SH’da 
öğrenciler, tarih detektifi rolünde, toplam 10 soruya cevap vermek zorundadır ve kullanabilecekleri iki 
ipucu mevcuttur. Cep bilgisayarı ile oynanan oyunda soruların tüm cevaplarının müze içerisinde bulunması 
gerektiğinden, müze ortamı, eserler ve beraberindeki açıklamalar ile çocuklar için birincil içerik kaynağı 
olmuştur (Kwak, 2004, s. 11). Amerikan Kimya Derneği (ACS) Ulusal Toplantılarının, lisans 
araştırmacılarının gelişimi için değerli olduğunu ve bu yönde teşvik edilmeleri gerektiğini ifade eden 
Kubasik vd. (2016), bir ACS toplantısında bulut tabanlı SH (A cloud-based scavenger hunt) geliştirmiştir. 
Lisans ekipleri mobil cihazlarını kullanarak, bulut tabanlı bir depolama sistemi olan Google Drive içindeki 
belirlenmiş klasörlere, yerine getirilmiş görev ve toplanan nesnelerin fotoğraflarını yüklemiştir. Bulut 
tarafından bırakılan zaman damgaları, öğrencinin katılımının gerçek zamanlı kanıtını sağlamıştır. SH’da 
toplanacak nesneler, mezun öğrencileri toplantıya entegre etmek, onları seçkin bilim insanlarına, önde 
gelen yayıncılara ve ayrıca ağ oluşturma fırsatlarına maruz bırakmak için tasarlanmıştır. Lu vd. (2015), bir 
üniversite kampüsündeki kütüphane olanaklarını ve hizmetlerini ziyaretçilere geleneksel etkinliklerden 
daha etkili bir şekilde tanıtmak için HUNT projesini geliştirmişlerdir. Projede, kullanıcı katılımını artırmak 
için bilindik ve eğlenceli bir oyun olan SH temel alınmıştır. Bu tanıdık oyunla AR teknolojisini bir araya 
getirerek oyuna, bulunan nesneler hakkında ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği sağlayan, eğitsel bir 
boyut kazandırılmıştır. 

SH oyunlarının yaşantısal öğrenme bağlamında düzenlenen örnekleri oldukça ilgi çekicidir. Ramsey 
(2018), İş Hukuku lisans öğrencilerinin Engelli Amerikalılar Yasası'nı (ADA) öğrenmesini kolaylaştırmak ve 
ADA kapsamındaki bireyler için empati geliştirebilmeleri için bir SH etkinliği düzenlemiştir. Oyunda 
öğrencilerden Tabela üzerindeki Braille metni, Kaymaz yüzeyli merdiven basamakları, Tabela ile işaretlenmiş 
minibüs park yeri, Düşük tüylü, sıkıca dokunmuş halılar vb. nesnelerin fotoğraflarını çekmeleri istenmiştir. 
Yaklaşık 20 dakika süren oyun sonrasında öğrencilerle sınıfta “Bilgilendirme/Tartışma Oturumu” 
düzenlemiştir. Tüm takımlar özellikle bulmakta zorlandıkları nesneleri tartışmıştır. Bu tartışma, 
öğrencilerin buldukları nesnenin konumunun engelli bireyler için ne kadar uygun ya da uygun olmadığını 
anlamalarını sağlamıştır. Tipton ve Kupritz (2017) ise öğrencilerin “Neden iletişim teorilerini 
incelemeliyiz?” sorusu üzerine, onları iletişim teorilerinin günlük yaşamdaki uygulamaları ile yüz yüze 
getirmiştir. Bunun için 6,75 saat gerektiren ve beş bölümden oluşan bir SH etkinliği düzenlemiştir. SH 
faaliyetinde üç saat ders anlatımı ve kavramların tartışılması için ayrılmıştır; SH uygulamaları ise 45 
dakikalık üç seansa bölünmüş ve ardından 30 dakikalık bilgilendirme oturumları yapılmıştır. 

SH’ın matematik ve fen bilimleri derslerindeki uygulamalarına da alanyazında rastlamak mümkündür. 
Smart ve Marshall (2007), geometri ünitesi boyunca uygulamaya dayalı pek çok öğretim aktivitesi 
yapmalarına karşın öğrencilerin halen geometri kavramlarını izole edilmiş ve günlük yaşamlarıyla ilgisiz 
olarak gördüğünü fark etmiştir. Bunun üzerine düzenledikleri SH etkinlikleri ile öğrencilerin doğal dünyada 
görülen geometrik şekilleri ve figürleri fotoğraflamalarını istemişlerdir. Etkinliğin ikinci bölümünde ise 
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öğrenciler, hayvan dünyasında geometrinin temsillerini aramışlardır. Etkinlikler sonrasında sınıfta 
düzenlenen bilgilendirme oturumlarında öğrenciler, çektikleri fotoğraflara geometrik bir gerekçe sunmaya 
çalışmışlardır. Bu etkinlik özellikle öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermelerinde ve geometriyi gerçek 
yaşamla bağdaştırmalarında etkili olmuştur. Hathaway (2011) ise Olivet Nazarene Üniversitesi matematik 
kulübü öğrencilerini, SH etkinliklerinde, sınıf dışında matematik hakkında düşünmeye sevk etmiştir. 
Öğrencilere fotoğraflayacakları matematiksel imge arayışı içinde kampüste dolaşmaları için 45 dakika 
verilmiş, geri kalan zamanda ise gruplar fotoğrafladıkları imgelerin matematiksel kavramlarla bağını 
kurmuşlardır. Toplamda bir buçuk saat süren etkinlikte en çok resim çeken gruba veya en çok matematiksel 
bağlantıya sahip tek resme ödül verilmektedir. Griffin vd. (2000), biyoloji dersinde aktif öğrenmeyi temel 
alan bir SH etkinliğini tanıtmıştır. 

Alanyazında SH oyunlarının alternatif bir ölçme-değerlendirme aracı ve/veya süreç odaklı 
değerlendirme etkinlikleri olarak da ele alındığı çalışmalar mevcuttur. Örneğin Owens ve Sanders (1997), 
fen bilgisi dersinde ortaokul öğrencileri için değerlendirme süreci bir yıl süren bir SH etkinliği 
düzenlemiştir. Bu etkinlikteki test maddelerinin bazıları, nesnelerin toplanmasından ziyade kütüphane 
araştırmasını gerektirmektedir; maddelerin çoğu gerçek dünya bağlantılarını vurgular niteliktedir; bazıları 
beceri odaklı; bazıları özgünlük ve yaratıcılık isteyen görevler içermekte ve birkaçı da sadece eğlence 
amaçlıdır. SH etkinliği görevleri uzun dönemli bir ödev olarak tanımlandığı için SH listesi okul döneminin 
başında öğrencilere verilmiştir. İki veya üç kişilik öğrenci grupları, bir yıl boyunca topladıkları nesneleri ve 
gerçekleştirdikleri görevleri, portfolyo dosyalarında, klasörlerde ve kutularda biriktirmiş ve süreç boyunca 
etkinliğe ilişkin günlük tutmuştur. Ödevler teslim edildiğinde bunların doğru olanları belirlenmiş ve 
sergilenmiştir. Gressick vd. (2014), sınavdan önce ders içeriğini incelemek için öğrencileri etkileşimli bir 
SH oyununa dâhil etmiş ve karekod teknolojisinden faydalanmıştır. Çalışmada eğitim psikolojisi dersini alan 
öğretmen adayları, hali hazırda işledikleri ders içeriğini geleneksel kâğıt-kalem değerlendirmesinin dışında 
biçimlendirici bir şekilde pekiştirmiştir. Oyunu tasarlamak için 20 ayrı karekod oluşturulmuş ve öğrenciler 
üç ila beş öğrenciden oluşan sekiz küçük gruba ayrılmıştır. Bir mobil cihazla tarandığında her karekod, 
öğrencileri çoktan seçmeli bir soruya ve Google Formları (drive.google.com) kullanılarak oluşturulan olası 
yanıtlara bağlamıştır. Her yanıtla birlikte gruplardan, yanıt izleme amacıyla takım numaralarını 
göndermeleri istenmiştir. Bir ekip bir soruyu cevapladıktan ve yanıtları gönderdikten sonra, veriler her 
denemenin zamanını, yanıtını ve ekip numarasını izleyen bir Google e-tabloda kaydedilmiştir. Bir saat 
içinde tamamlanacak şekilde tasarlanan SH oyununa katılan sekiz takımdan beşi oyunu tamamlamış olup 
sekiz takımın tamamı ise oyunun en az % 75'ini tamamlamıştır. Uygulama, geleneksel bir sınav yerine ilgi 
çekici bir alternatif öğrenme deneyimi olmasının yanı sıra, araştırmacılara öğrencilerin sorulara nasıl yanıt 
verdikleri (yanlış cevapları ve cevaplar arasındaki süreleri de içeren) konusunda değerli bir günlük 
sağlamıştır. Böylece öğretim ekibi, öğrencilerin yanıt eğilimleri hakkında ve öğretim sırasında daha fazla 
odaklanmayı gerektiren ders içerik ve materyallerini belirlemiştir.  

Bu çalışmanın amacı sınıf dışı öğrenme ortamlarında karekod teknolojisi ile desteklenen Scavenger Hunt 
(KDSH) oyununun öğrenmeye ve coğrafya eğitimine katkılarını belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek 
amacıyla şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının KDSH uygulamasına ilişkin görüşleri nelerdir? 
2. Öğretmen adayları KDSH uygulamasında nasıl davranışlar sergilemiştir? 

Bilgi çağında mobil cihazların hızlı gelişimi ve yayılışı, geleneksel eğitim teknolojilerinin de bir dönüşüm 
geçirmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretmenler ise kablosuz internet bağlantılı akıllı telefonlarla büyüyen 
yeni neslin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için ister istemez, bu dönüşüme ayak uydurmak 
durumundadır (Aktaş ve Çaycı, 2013a; Ramsey, 2018). Modern dijital sanayi ve ticarette kullanılan karekod 
teknolojisi, son yıllarda eğitimde de kullanılmaya başlanmıştır. Karekod teknolojisinin kullanımın kolay, 
ucuz ve mobil olması eğitim ortamlarına kolayca entegre edilmesini sağlamaktadır (Aktaş ve Çaycı, 2013a; 
Aktaş ve Çaycı, 2013b; Gressick vd., 2014). Sınıflarda bulunan taşınmaz projektör, bilgisayar, etkileşimli 
tahta gibi eğitim teknolojilerinin yanı sıra kağıt, defter, kitaplar da geleneksel eğitim materyalleri olarak 
anılmaktadır. Karekod, bu geleneksel eğitim materyallerini hibrid (melez) bir yapıya dönüştürmektedir 
(Aktaş ve Çaycı, 2013a; Aktaş ve Çaycı, 2013b). Karekod teknolojilerinin, geleneksel teknolojileri daha etkili 
kılıp zenginleştirmesi ve bilgiye erişimi hızlandırması neticesinde gelecekte eğitim ortamlarında daha çok 
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yaygınlaşması beklenmektedir (Aktaş ve Çaycı, 2013a; Aktaş ve Çaycı, 2013b; Bozkurt vd., 2018; Gressick 
vd., 2014; Law & So, 2010; So, 2011). Karekod teknolojisi hem sınıf dışı öğrenme ortamlarında, hem de 
ölçme değerlendirme amaçlı uygulamalarda kullanılmaktadır (Gressick vd., 2014; Law & So, 2010; So, 
2011). 

Batılı ülkelerde uzun süredir popüler olan SH oyunu ise karekod teknolojisinin sınıf dışı öğrenme 
ortamlarında en verimli kullanılabileceği oyunlardan biridir. SH oyununun ilginç ve eğlenceli görevleri 
vardır, kapalı ve açık mekânlarda uygulanabilir ve bir ölçme-değerlendirme etkinliği olarak karekod ile 
birbirini destekler (Crompton vd., 2012; Gressick vd., 2014; Hathaway, 2011; Jones vd., 2017; Kassens & 
Enz, 2018; Kwak, 2004; Law & So, 2010; Lu vd., 2015; Ramsey, 2018; Smart & Marshall, 2007; So, 2011; 
Tipton & Kupritz, 2017). Bundan öte eğitsel faydaları 30 yıldan daha uzun bir süredir bilinmekte (Ramsey, 
2018) ve 1992 senesiden itibaren çevrimiçi oynanabilmektedir (Loh-Hagan, 2016). Bu bağlamda sınıf dışı 
öğrenme ortamlarında karekod teknolojisi için sağlam bir temel oluşturur.  

İlgili alanyazın değerlendirildiğinde Karekod teknolojisinin eğitim uygulamalarının, ticari 
uygulamalarının gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır (Law & So, 2010; So, 2011). Son dönemlerde mobil 
cihazlardaki gelişmeler nedeniyle karekodun eğitim alanındaki kullanım potansiyelleri ve stratejileri 
araştırılmaya başlanmıştır. Bu tür çalışmalar, ülkemizde de henüz çok yeni olduğundan alanyazında yeterli 
örnek mevcut değildir. Bozkurt vd. (2018), karekod teknolojisini öğrenmenin doğrudan bir amaç olarak 
algılanması yerine öğrenme süreçlerindeki işlemleri hızlandırmaya, desteklemeye ve zenginleştirmeye 
yönelik bir teknoloji olduğunu ve eğitimde hangi stratejilerle nasıl daha etkili kullanılabileceğine ilişkin 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.  

SH oyunu, çok uzun zamandır eğitim ortamlarında kulanılmasına ve faydalarının bilinmesine karşın bu 
alanda da tartışmaların gerçekleştiği akademik çalışmaların yeterli olduğu söylenemez (Ramsey, 2018). Bu 
çalışmada yabancı literatürdeki örnekleri incelenerek karekod teknolojisi, SH oyununa entegre edilmiş ve 
daha etkili bir sınıf dışı öğrenme stratejisi sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece hem karekod teknolojisinin 
daha iyi öğrenilmesi, hem de SH’nin diğer öğrenme kazanımları, öğretmenler ve öğrenciler açısından elde 
edilmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle, dijital ve fiziki çevrenin birbiriyle bütünleştiği Karekod Destekli 
Scavenger Hunt (KDSH) oyununun sınıf dışı öğrenme ortamlarında öğrenmeye ve coğrafya eğitimine katkısı 
belirlenmeye çalışılmış ve literatüre alternatif bir teknoloji tabanlı sınıf dışı öğrenme stratejisi örneği 
sunulmuştur.  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu (2018)’nda, temel eğitimde hedeflenen amaçlardan 
biri (hedef 2, madde 1): “Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini 
keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyunlarını ve folklorunu tanımasına, derslerle 
bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.” (s. 88) maddesi ile ilkokullarda; ortaöğretimde 
ise (hedef 2, madde 3): “Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı 
öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması 
sağlanacaktır.” (s. 95) maddesi de liselerde sınıf dışı eğitime ve oryantasyona daha fazla yer verileceğini 
göstermektedir. Bunun dışında “Türk Eğitim Sistemi’nde farklı aktör ve kurumların katılımıyla, dijital eğitim 
ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacaktır.” hedefi (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, s. 72) öğrenme 
süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüme yönelik hedeflerdendir. Bu bağlamda KDSH 
uygulamasının sınıf dışında dijital öğrenmeye katkı sağlaması beklenmektedir.  

Yöntem 

Araştırmada sınıf dışı öğrenme ortamlarında karekod teknolojisi ile desteklenen Scavenger Hunt 
(KDSH) oyununun öğrenmeye ve coğrafya eğitimine katkılarının belirlenmesi için gönüllü bir katılımcı 
grubu ile uygulamalar yapılmış; sürece ilişkin katılımcıların görüşleri alınmış ve oyunlar esnasında gözlem 
kayıtları tutulmuştur. Burada katılımcıların özellikle karekod teknolojisinin eklendiği oyun sürecini nasıl 
algılayıp yorumladıkları ve süreçte nasıl davrandıkları sorgulandığından nitel araştırma yöntemlerinden 
Örnek Olay/Durum Çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel durum çalışmalarının en temel özelliği bir ya da 
birkaç durumun derinlemesine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.77). Araştırmada KDSH 
durumuna ilişkin ortam, olaylar, bireyler ve süreçler bütüncül bir yaklaşımla incelenmiş, KDSH’ın öğrenme 
ve coğrafya eğitimini nasıl etkilediği, katılımcıların da süreçten nasıl etkilendikleri incelenmiştir  

Araştırma bir eğitim fakültesinde 2018-2019 bahar döneminde Genel ve Beşeri Ekonomik Coğrafya 
dersini alan yedi sosyal bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılardan biri aynı zamanda 
bu dersi yürüten kişidir. KDSH uygulamaları ders dışı zamanlarda gerçekleştirildiğinden gönüllü öğrenciler 
sürece dâhil edilmiştir. Dolayısıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.107). 
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Araştırmada birinci ve ikinci KDSH etkinlikleri sonunda öğrenci görüşleri açık uçlu anketler aracılığı ile 
alınmıştır. Anket soruları 7 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin her iki etkinlikteki davranışları ise 
öğrenci videoları ile elde edilmiştir. Öğrenci görüşleri, gözlem verileri ile karşılaştırılmış ve çalışmada veri 
çeşitlemesi sağlanmıştır. Anket ve gözlem verileri betimsel analize tabi tutulmuştur. Analizler her iki 
araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmış ve daha sonra birbiriyle karşılaştırılarak son hali verilmiştir.  

KDSH uygulamasının tasarımında Gressick vd. (2014) ile Law ve So (2010)’nun çalışması örnek 
alınmıştır. Ancak daha küçük bir çalışma grubu ile çalışıldığından öğrenci yanıtları Google Formlar aracılığı 
ile alınmamıştır, etkinlik sonrasında öğrenci videoları ve yönergeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Ölçme-değerlendirme niteliğindeki SH etkinliği, derslerin bir kısmı işlendikten sonra pekiştirme ve sınava 
hazırlanma amaçlı kullanılmıştır. Bu çalışmada Google Formlardan sadece soruların oluşturulması 
bağlamında yararlanılmıştır. 

 

Şekil 1. Araştırma Süreci 

 Uygulama Süreci 

  2018-2019 bahar döneminde Genel ve Beşeri Ekonomik Coğrafya dersi proje tabanlı 
öğrenme yaklaşımıyla işlendiğinden öğrenciler daha dar kapsamlı içerikleri derinlemesine uygulamalı 
olarak öğrenmiştir. Ancak süreçte bazı öğrencilerden derse ilişkin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 
sorularına da değinilmesi yönünde talep gelmiştir. Bunun üzerine araştırmacılar, dersin amaçları 
doğrultusunda ve bu tür soruların da dâhil olduğu bir KDSH uygulaması yapmaya karar vermiştir. KDSH 
uygulaması, kapalı ve açık mekânlarda geçen iki etkinlikten oluşmaktadır. Araştırma öncesinde bu dersi 
alan öğrencilerle yapılan informal görüşmelerde öğrencilerin SH oyunu deneyimlerinin olmadığı, karekod 
teknolojisi hakkında ise genel geçer bilgilere sahip oldukları anlaşılmıştır. Bunun üzerine etkinliğe katılacak 
gönüllü öğrenciler belirlenmiş ve öncelikle oyun kurallarının ve karekod teknolojisinin öğrenildiği ilk 
uygulama düzenlenmiştir. Uygulama sınıf dışında ancak fakülte binası içinde-kapalı mekânlarda 
gerçekleştirilmiştir. Binanın koridorları, kantini, diğer sınıf kapıları ve duvarları I. KDSH uygulamasının 
oyun alanlarıdır. Toplam 7 kişiden oluşan öğrenciler dört ve üç kişilik iki gruba ayrılmış ve her gruba 
etkinliğe ilişkin bir yönerge verilmiştir. Başlangıç ve bitiş noktası olan 308 nolu derslikte öğrencilere oyun 
ve karekod hakkında bazı ön bilgiler verilmiş ardından akıllı telefonlarına herhangi bir ücretsiz karekod 
okuyucu uygulaması indirmeleri istenmiştir. Sınıfta bazı ön denemeler yapıldıktan sonra öğrenciler toplam 
30 dk. olarak tasarlanan oyuna başlamışlardır. I. KDSH etkinliğinde gruplardan birinin izlediği 
karekodlar/mekânlar diğer bir deyişle oyun kurgusu Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Sınıf Dışı Kapalı Mekânda I. KDSH Etkinliği Karekod Mekânları/İstasyonları 

 Araştırmacılar öncelikle her iki grup için bazı KPSS sorularını seçmişler ve Google Form’a 
yüklemişlerdir. Daha sonra her bir soruya ilişkin oluşturulan Google form linki, QR Code Generator 
(https://www.the-qrcode-generator.com) sayfasına yapıştırılmış ve karekodlar üretilip resim olarak 
kaydedilmiştir. Daha sonra bu karekodların A4 boyutunda kâğıtlara çıktıları alınmış ve gruplar için 
belirlenen sınıf kapılarına ve bazı koridor duvarlarına araştırmacılar tarafından yapıştırılmıştır. Bu ilk 
oyunda her iki grup için ÖSYM sayfasından dörder tane çıkmış KPSS sorusu 
(http://www.osym.gov.tr/TR,15071/kpss-cikmis-sorular.html) seçilmiştir. Bunlara ek olarak öğrencilere, 
Türkiye’deki serbest ticaret bölgeleri ve nükleer santral çalışmalarına ilişkin iki ayrı blog sayfasının linki 
verilmiş (linkler karekoda gömüldü) ve yönergelerinde bu haberlere ilişkin cevaplamaları gereken bir 
soruya yer verilmiştir. 308 nolu derslikte, telefonlarındaki karekod okuyucu uygulaması ile ilk soruyu 
okuyan öğrenciler bunun cevabını ve neden bu cevabı seçtiklerine ilişkin açıklamayı yönergelerine 
yazmışlardır. Bu karekod, aynı zamanda onları birinci sorunun cevabını ve ikinci sorunun yer aldığı diğer 
bir karekoda/sınıf kapısına yönlendirmektedir (Şekil 2). 30 dakika olarak tasarlanan oyun 20 dakika içinde 
bitmiş ve sınıfta, yönergelerdeki cevaplardan faydalanarak, sorular üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra 
öğrencilerin görüşleri açık uçlu anket ile alınmıştır. Öğrenciler aynı gün içinde video çekimlerini 
araştırmacılara teslim etmişlerdir. I. KDSH etkinliğinde toplam 38, 25 dk. süren öğrenci videoları elde 
edilmiştir. I. KDSH etkinliğine ilişkin bazı görüntüler Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. I KDSH Etkinliğinden Görüntüler 

II. KDSH etkinliği ise üniversite kampüsü içinde herkese açık mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Birinci 
etkinlikten farklı olarak, bu etkinlikte KPSS sorularına yer verilmemiş, bunun yerine bilimsel araştırma 
süreçlerine ilişkin bir soru [Muğla yerli ürünlerinden Muğla Balı’nın katma değerini artıracak bir araştırma 
sürecinde izleyeceğiniz aşamaları aşağıdaki seçenekler içinden seçip sıralayınız], dünyadaki petrol 
rezervlerinin dağılışına ilişkin bir harita sorusu ile tarım yöntemlerine ilişkin görsel bir soru hazırlanmıştır. 
Bunlara ek olarak eğlence amaçlı sürpriz bonus yumurtaları bulma ve kütüphaneye gitme görevleri 
verilmiştir. Öğrenciler kütüphane içinde çekim yapmamıştır. Bunun yerine kütüphane binasının önünde 
kısa bir çekim yapmışlardır. Kütüphane içinde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir kitabın bulunduğu raf 
bilgisi karekoda gömülmüştür. Öğrenciler bu kitabı bulup kitabın yazarını ve konu başlıklarını 
yönergelerine not ettikten sonra kitabı yerine yerleştirip başlangıç noktasına geri dönmüşlerdir. Bu 
görevdeki amaç öğrencilerin kütüphanede kaynak bulmayı bilip bilmediklerini belirlemek ve kütüphaneyi 
eğlenceli bir görev için ziyaret etmelerini sağlamaktır. II. KDSH etkinliğinde gruplardan birinin izlediği 
karekodlar/mekânlar diğer bir deyişle oyun kurgusu Şekil 4’te gösterilmiştir. 

https://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.osym.gov.tr/TR,15071/kpss-cikmis-sorular.html
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Şekil 4. Kütüphane ve Açık Mekânlarda II. KDSH Etkinliği Karekod Mekânları/İstasyonları 

60 dakika olarak tasarlanan oyun 30 dakika içinde bitmiştir. Geri kalan zamanda ise sınıfta soru ve 
görevler üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra öğrencilerin görüşleri açık uçlu anket ile alınmıştır. Öğrenciler 
aynı gün içinde video çekimlerini araştırmacılara teslim etmişlerdir. II. etkinlikte toplam 57,28 dk. süren 
öğrenci videoları elde edilmiştir. Bu uygulamanın ilkinden diğer bir farkı da karekodlarda, öğrencilere 
gidecekleri mekânların doğrudan isminin veya konumunun verilmemiş olmasıdır (Şekil 5). Bunun yerine 
gidilecek mekânla ilgili çeşitli ipuçları ve resimler verilerek öğrencilerin bu mekânları tahmin etmesi 
istenmiştir. II. KDSH etkinliğine ait bazı görüntüler Şekil 6’da verilmiştir. Birinci uygulamaya 7 öğrenci 
katılmış iken ikinci uygulamaya 5 öğrenci katılabilmiştir. Öğrenciler üç ve iki kişiden oluşan iki gruba 
bölünmüştür. Birinci ve İkinci KDSH etkinlikleri, bir ölçme-değerlendirme aracı (kısa sınav) olarak 
tasarlanmıştır. İlk etkinlikte öğrencilere alana ilişkin farklı soru türleri tanıtılırken (KPSS), ikinci uygulama 
öğrencilerin, final sınavı öncesi, ders konularını pekişmesine yönelik bir etkinliktir.  

 

Şekil 5. II. KDSH Etkinliğinde Gidilecek Karekod Mekânları/İstasyonlara İlişkin Görseller 
[Not: Şekil 5’te verilen ve uygulamada kullanılan Celcus Kütüphanesi ile ilgili görsel üzerinde değişiklik 

yapılmıştır.  

Kaynak: https://turkeyprivatetourguide.com/efes-antik-kenti-celsus-kutuphanesi-bilgi/]. 
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Şekil 6. II. KDSH Etkinliğinden Görüntüler 

Bulgular 

Öğretmen Adaylarının KDSH Uygulamasına İlişkin Görüşleri Nelerdir? Birinci araştırma sorusunu 
cevaplamak amacıyla birinci ve ikinci KDSH etkinliklerinden sonra uygulanan açık uçlu anket verilerinin 
betimsel analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de KDSH’nın Güçlü Yanları, KDSH’nın Zayıf Yanları 
ve Öneriler kategorileri altında ele alınmıştır. Tabloda her bir koda ilişkin frekanslar (f) ve kod açıklamaları 
verilmiştir. 

Tablo 1 

KDSH Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

KATEGORI KOD AÇIKLAMA f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KDSH’nın Güçlü Yanları  

Bilgide kalıcılığın 
artması 

Oyun formatında eğlenceli bir şekilde yöneltilen 
ölçme-değerlendirme sorularına daha fazla dikkat 
edildiğinden bilgide kalıcılığın arttığını ve 
bilgilerin pekiştirildiğini ifade eder. 
 

4 

Motivasyonu artırması Öğrenme ortamının monotonluktan çıkması, sınıf 
dışında ve hareket gerektirmesi nedeniyle derse 
yönelik motivasyonun arttığını belirtir. 
 

7 

İşbirlikçi çalışma 
becerilerinin artması 

Grup içi ve gruplar arası olumlu etkileşim ile 
işbirlikçi çalışmadan ve öğrenmeden zevk aldığını 
ifade eder. 
 

5 

Sınıf dışında hareket 
halinde olma 

Öğrenmenin sınıf dışında hem zihinsel hem de 
bedensel efor gerektirmesinin süreci 
zenginleştirdiğini ve eğlenceyi artırdığını belirtir. 
 

5 
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Teknolojinin eğitimde 
pratik kullanımı 

Karekod teknolojisini ve akıllı telefonları öğrenme 
ve eğitsel amaçlı kullanabildiğini, böylece 
mekandan ve zamandan bağımsız bilgiye ulaşıp 
öğrenebildiğini belirtir. 
 

7 

KDSH’nın Zayıf Yanları  Hava koşullarının etkisi 
 

Büyük kısmı açık havada gerçekleştirilen ikinci 
KDSH etkinliğinde sıcak havadan bunaldığını ve 
ilerlemede zorlandığını ifade eder. 
 

2 

 Verilen görev ve 
problemlerin niteliği 
 

Hareket halinde ve belli bir zaman diliminde 
çözülmesi gereken soruların çoğunlukla zor ve 
fazla uğraştırıcı olması nedeniyle motivasyonunun 
düştüğünü belirtir. 
 

2 

 
 
 
 
Öneriler 

Oyunun tasarımına 
yönellik öneri ve 
görüşler 

Ödül-ceza sistemi, rekabet oluşturma, merakı 
artırma, farklı soru tipi ve araçlar kullanarak 
oyunun tasarlanmasına ilişkin görüş bildirir; diğer 
disiplinler için de oyun tasarımına yönelik öneriler 
sunar. 
 

6 

Coğrafyaya yönelik 
öneriler 

Oyunun coğrafya derslerinde kullanımına yönelik 
öneriler sunar. 
 

6 

KDSH’ın Güçlü Yanları kategorisinde 5 kod elde edilmiştir: Bilgide kalıcılığın artması, Derse yönelik 

motivasyonu artırması, İşbirlikçi çalışma becerilerinin artması, Sınıf dışında hareket halinde olma, 

Teknolojinin eğitimde pratik kullanımı.  

Tablo 1’de bilgide kalıcılığın artması kodu ele alındığında öğrencilerden dördü görüş beyan etmiştir. 
Öğrenciler, ilk KDSH etkinliğinde, pek aşina olmadıkları test sorularını eğlenceli bir formatta aldıklarını ve 
oyunda ilerlemek için soruları çözmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca her iki uygulamada da ders 
içeriğini farklı bir ortamda ve formatta deneyimledikleri için bilginin kalıcı olup, içselleştirdiklerini ifade 
etmişlerdir. Bu duruma ilişkin öğrenci görüşleri şöyledir:  

  “…Öğrencilere bence çok katkısı olur çünkü oyun oynayarak öğreniyorlar ve bu da  bilgiyi kalıcı 
hale getirir. Mesela ben bu dördüncü soruyu ve cevabını asla  unutmam...”(K5) 

  “…Ticaret, hayvancılık vb. konularda hazırlanan coğrafya soruları vardı. Soruyu 
 cevaplandırdıktan sonra kodu okutarak doğru cevabı öğrendik ve yeni soruyu okuduk.  Kodun 
altındaki bilgilendirmelere göre diğer kodların yerini bulduk. Daha kalıcı ve ilgi çekici bir öğretim şekli. 
Eğlenirken öğrenmek daha etkili olabilir...” (K7) 

 “…Eğitim açısından, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesinden kaynaklı olarak  öğretimde 
kalıcılık sağlanır...” (K6) 

 “…Daha kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme gerçekleşir. Öğrenci merkezli ve uygulamalı  olması daha 
faydalı...” (K4) 

Derse yönelik motivasyonu artırması kodunda ise tüm öğrenciler oyun ile derse karşı daha istekli hale 
geldiklerini ve eğlendiklerini ifade etmişlerdir. İki öğrencinin görüşü şu şekildedir: 

  “…Heyecanlı ve meraklıydım. Güzel bir deneyimdi. Katılmış olduğum uygulama  eğlenceli ve 
sınıf içine sıkışıp kalmamızın önüne geçtiği için güzel olduğunu  düşünüyorum. Motivasyonu artırır, 
öğrenci yaptığı işten zevk alır öğrenirken...”(K6) 

 “…Başta anlamadım. Uygulamanın içine girdikçe bir adım sonra daha kolay, anlaşılır,  açık bir şekilde 
görevlerimizi tamamladık. Kendimi iyi hissettim. Bu oyunla rahatça bir  şeyler öğrenilebilir...” (K4) 
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K4’ün yorumu dikkate alındığında oyun kurallarının ve karekod teknolojisinin kolay ve hızlı bir şekilde 
kavrandığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 1’de KDSH’nın Güçlü Yanları içinde ele alınan diğer bir durum ise oyunun katılımcılarda işbirlikçi 
çalışma becerilerine yaptığı katkıdır. Bu duruma ilişkin bazı görüşlere aşağıda yer verilmiştir: 

  “…Heyecanlandık ve bir koddan diğerine doğru giderken hızlıca hareket ettik ve  gülüştük. 
Arkadaşlarımızla hem eğlendiğimiz, hem öğrendiğimiz bir uygulama  oldu...”(K7) 

  “…Keyifli geçti. Grup birliği içerisinde soruları cevapladık...”(K5) 

 “…Uygulamayı kullanmayı öğrenmek, etkinliklere katılıp sosyalleşmek aynı zamanda  sorularla 
kendimizi geliştirmek güzel bir duyguydu. Gerek sosyalleşme, gerek bilgi  açısından kendimi iyi 
hissettim...”(K2) 

Yukarıdaki alıntılar incelendiğinde öğrencilerin arkadaşları ile birlikte çalışmaktan zevk aldığı ve 
aralarındaki kaynaşmanın arttığı anlaşılmaktadır. Çalışmada ortaya çıkan diğer bir kod ise sınıf dışında 
hareket halinde olma’dır. Öğrenciler, normal öğretimin gerçekleştiği sınıfların dışında, farklı mekânlarda 
olmaktan keyif aldıklarını ve daha etkili öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bazı öğrenci görüşleri şöyledir: 

  “…İkinci etap daha eğlenceliydi. Özellikle kütüphane kısmı iyiydi [II. KDSH  Uygulaması]. Dış 
mekânda geçtiği için daha yorucuydu...”(K4) 

 “…Çok heyecanlıydım. Çok beğendim. Koşturmaktan yorulsam da öğrendiğim yeni  bilgiler beni 
mutlu etti…”(K3) 

 “…Öğrenciyi sınıf ortamından dışarı çıkararak çevreyi daha iyi inceleme imkânı  sunar. Saha 
sınırlarımız önceki etkinlikten daha genişti [II. KDSH Uygulaması]. Bu  çalışma öğrenci olan bizleri sınıf 
dışına çıkararak, yaparak yaşayarak eğlenceli ve  kalıcı bir öğrenme aktivitesi sağlamıştır. Video ve 
yönergemiz ile bunları belgelemiş  olduk. Birinci soruda telefon üzerinde eleme yapamadığımız için 
biraz zorlandık...”(K6) 

 “…Bu karekod etkinliğinin [II. KDSH Uygulaması] daha verimli ve heyecanlı geçtiğini  düşünüyorum. 
Aşamalar halinde soruları karekod uygulamasıyla çözerek ilerledik.  Kameramanla birlikte üç kişiyiz. Sonda 
sürpriz yumurtaları bulup görevimizi  tamamladık...”(K2) 

II. KDSH uygulamasına ilişkin ifadelerde özellikle çevreyi gözlemleme durumuna vurgu yapılmıştır. Her 
iki etkinlikte de öğrenciler sınıf duvarları dışında ve hareket halindedir. Ancak açık havada gerçekleşen 
ikinci uygulamada gidilecek karekod istasyonu doğrudan verilmediği için öğrencilerin çevrelerine daha 
dikkatli baktıkları anlaşılmaktadır. Birinci uygulama, iyi bildikleri fakülte binası içinde gerçekleştiğinden ve 
de doğrudan sonraki karekod ya da sınıf kapısı belirtildiğinden öğrencilerin çevrelerini ikinci etkinlikteki 
kadar gözlemlemedikleri sonucuna varılabilir. Yorumlarda ayrıca ikinci etkinlikteki bonus puan amaçlı 
sürpriz yumurtaların bulunması ve kütüphane görevi öğrencilerin dikkatini daha çok çekmiştir. K6, oyunda 
gerçekleştirdikleri görevlerini, yönergelerine aldıkları notlar ve çektikleri videolarla belgelediklerini 
belirtmiştir. Buna göre öğrencilerin, SH oyun kurallarını yerine getirmekten keyif aldığı anlaşılmaktadır. 
Süreçte karekodlardaki soruların cevapları ve açıklamaları yönergeye yazılmasına karşın, birinci sıralama 
sorusunun telefon ekranı üzerinden yapılmak zorunda olması öğrencileri yormuştur. 

Tablo 1’de KDSH’nın Güçlü Yanları içinde teknolojinin eğitimde pratik kullanımı kodunda katılımcı 
öğrencilerin tümü görüş sunmuştur. Öğrenciler hareket halinde iken akıllı telefonlarına indirdikleri 
karekod uygulaması ile bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini dolayısıyla günlük yaşamlarının bir parçası 
olan bu teknolojilerin eğitim amaçlı da kullanıldığını deneyimlediklerini belirtmişlerdir. 

  “…Karekod, dijital teknolojiyi kullanarak grup şeklinde bir arada hareket ederek  eğitsel amaçlı 
kullanılmıştır. Telefona karekod uygulaması indirerek karekodları  okuttuğumuzda karşımıza çıkan 
sayfalara hızlı ve kolay eriştik...” (K4) 

  “…Belli karekodlarla daha kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaştık. Eğitime olumlu  yönden katkı 
sağlar. Öğretimi hızlandırır...”(K2) 

Öğrenci ifadeleri dikkate alındığında bu teknolojilerin öğretimi hızlandıracağı ifadesi bir bakıma çoğu 
öğretim etkinliklerinin herkesin ulaşabileceği bu teknolojilerle daha hızlı ve pratik yapılabileceğini 
vurgulamaktadır. Buna göre öğrenciler derslerinde mobil ve diğer dijital teknolojilerin kullanılmasına 
olumlu yaklaşmaktadır.  

KDSH’nın Zayıf Yanları kategorisinde hava koşullarının etkisi ile verilen görev ve problemlerin niteliği 
kodları belirlenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Hava koşullarının etkisi kodu altında öğrencilerin özellikle 
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açık havada gerçekleştirilen oyuna ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerden iki tanesi, oyunun ikinci 
etabının sıcak hava koşularında gerçekleştirilmesinin oyun performanslarını etkilediğini ifade etmiştir. 
Öğrenci görüşleri şu şekildedir: 

  “…Tek beğenmediğim özelliği sıcak havada oynamak...”(K7) 

  “…Öğlen saatinde olması kötüydü. Sıcak olması çok yorucuydu odaklanmak  için...”(K4) 

Verilen görev ve problemlerin niteliği kodunda ise katılımcılardan ikisi, kapalı mekânda oynanan birinci 
etkinlikte kendilerine yöneltilen soruları fazla zorlayıcı bulduklarını ve bunun motivasyonlarını kısmen de 
olsa düşürdüğünü ifade etmişlerdir. Ayrıca birinci uygulamada ödül-ceza yaklaşımının olmamasını da 
eleştirmişlerdir. 

  “…İlk soruların zorluğu öğrencinin şevkini kırarak diğer görevlere sıkı sıkıya  çalışmamasına sebep 
olabilir. Bu oyunda verdiğimiz doğru ve yanlış cevaplar için ödül- ceza sistemi olmamasını 
beğenmedim...”(K1) 

  “…Soruların çoğunu yanlış yapsak da eğlendim...”(K5) 

K5’in yorumu dikkate alındığında, öğrencinin soruların tamamını yapamamasına karşın bunu fazla bir 
rahatsızlık ile karşılamadığı görülmektedir. Soruların işbirliği çatısı altında yapılması ve öğrencinin 
kendisini derste gibi hissetmemesi ve soruların doğru-yanlışlığından çok konuların öğrenilmesine 
odaklanmış olması bunun sebebi olabilir. K1’in motivasyonunun düşmesinde ise KPSS sınavına yönelik 
kaygı etkili olabilir. 

Çalışmanın üçüncü kategorisi Öneriler altında ise oyunun tasarımına yönelik öneri ve görüşler ile 
coğrafyaya yönelik öneriler kodları ortaya çıkmıştır.  Bunlardan oyunun tasarımına yönelik öneri ve görüşler 
kodunda altı katılımcı öneride bulunmuştur. Bazı öğrenci önerileri şöyledir: 

 “…Ben soru üzerinden değil de çağrışımlardan yola çıkardım. Örneğin, “Bandırma  vapuru” resmi 
veya maketinin Samsun’a çıkışı temsil ettiğini anlatmayı amaçlarım.  Sosyal bilgiler dersi, Kurtuluş 
mücadelesi konusu buna örnek olabilir. Oyunu ödül-ceza  sistemine dayandırarak tasarlardım. Yanlış 
cevaplarda bir sonraki durağa uzak yoldan  gitmesini sağlar ve yanlış yapılan sorunun konusunu başka 
bir durağa koyardım...”(K1) 

 “…Uygulama hem coğrafya hem de edebiyat dersinde kullanılabilir. Örneğin karekod  uygulamasıyla 
şair ve yazarlar hakkında sorular sorulabilir ve eserlerinin içeriğini  karekodlarla verebilir. Aynı zamanda 
ünlü yazar ve şairlerin şiirlerini dinletme fırsatı  da olabilir...”(K3) 

Öğrenci ifadeleri dikkate alındığında öğrencilerin tarih, edebiyat gibi farklı disiplinlere de yönelik oyun 
tasarımı düşündükleri anlaşılmaktadır. Sunulan önerilerde çağrışımlar yoluyla öğrencilerin konuyu 
öğrenmesi ya da şairlerin şiirleri ve otobiyografileri hakkında bilgilere hızlı bir şekilde erişilmesi karekod 
teknolojisi ile mümkündür. Buna göre öğrenciler karekod teknolojisinin sağladığı temel faydaları 
öğrenmişlerdir. Önerilerden bir diğeri ise karekod uygulamalarının sınıf dışında ve bisikletli olarak 
gerçekleştirilmesidir.  

Katılımcılardan altı öğrenci coğrafyaya yönelik öneriler kodu altında oyunun coğrafya derslerindeki 
kullanımına ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Bunlardan bazıları şöyledir: 

 “…Yer yön bulma da etkili olur, öğrencinin çevresini tanıması açısından da önemlidir.  Ders sonunda 
konu tekrarı olur. Coğrafya’da doğa ve insan arasındaki etkileşim konusu  için uygun...”(K6) 

 “…Coğrafya’da harita becerileri, ölçme-değerlendirme, pekiştirme ve hazırbulunuşluk  açısından 
kullanılabilir. Coğraya’da ayrıca yer şekilleri konusunda güzel olabilir.  Mesela bir yerden bir yere 
gönderiyoruz ya oyuncuları; sonraki karekodun yerini tarif  ederken ağaçlara göre olabilir, yer şekillerinde 
taşların cinsine göre olabilir...”(K1) 
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 “…Coğrafya’da harita becerileri, ölçme-değerlendirme, derse ön hazırlık, pekiştirme  açısından 
kullanılabilir. Yer şekilleri, harita bilgisi, yönler (ana ve ara) ve kayaçlar.  Kayaçları doğada 
gözlemleyecekler öğrenciler. Sizce de eğlenceli olmaz mı...”(K4) 

Yukarıdaki ifadelerde KDSH uygulamasının coğrafya derslerinde özellikle harita becerilerinin 
geliştirilmesinde ve derste öğrenilen teorik bilgilerin dışarıda uygulanmasında yani saha çalışmalarında 
etkili olacağı vurgulanmaktadır. Bunun dışında coğrafya dâhil tüm derslerde, işlenecek konunun önceden 
öğrenci tarafından araştırılması ve hazırbulunuşluğunun artması, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve 
KDSH’ın ölçme değerlendirme amaçlı kullanımına yönelik öneriler gelmiştir. Tüm öğrenci önerileri dikkate 
alındığında, öğretmen adaylarının mesleki hayatlarında KDSH oyununu kullanmaya sıcak baktıkları 
sonucuna ulaşılabilir. 

Öğretmen Adayları KDSH Uygulamasında Nasıl Davranışlar Sergilemiştir? İkinci araştırma 
sorusunu cevaplamak amacıyla birinci ve ikinci KDSH etkinliklerinden sonra toplanan öğrenci çekimi 
videoların betimsel analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 

KDSH Uygulamasındaki Öğrenci Davranışları 

 Sınıf Dışı Kapalı Mekânda 
I.KDSH Etkinliği 

Kütüphane ve Açık 
Mekânlarda 

II. KDSH Etkinliği 
 
Gözlenen Davranışlar 

K
1

 

K
2

 

K
3

 

K
4

 

K
5

 

K
6

 

K
7

 

 
f 

K
1

 

K
2

 

K
4

 

K
6

 

K
7

 

 
f 

1. Grup arkadaşlarının görüşlerini dinleme X X X X X X X 7 X X X X X 5 
2. Sorulara yönelik görüşlerini açıklama X X X X X X X 7 X X X X X 5 
3. Soruları tartışma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
4. Soruların tamamını çözebilme        0 X X X X X 5 
5. Ortak grup kararı alma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
6. İşbirliği içinde çalışma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
7. Diğer gruplarla etkileşimde bulunma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
8. Oyuna aktif katılım X X X X X X X 7 X X X X X 5 
9. Yönerge görevlerini eksiksiz yerine 
getirme 

X X X X X X X 7 X X X X X 5 

10. Karekodları/mekânları bulabilme X X X X X X X 7 X X X X X 5 
11. Karekodları/mekânları bulmakta 
zorluk yaşama 

       0   X  X 2 

12. Karekod uygulamasını kullanabilme X X X X X X X 7 X X X X X 5 
13. Bazı soruları çözmekte zorlanma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
14. Heyacanlı ve meraklı olma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
15. Birbirini motive etme X X X X X X X 7 X X X X X 5 
16. Rekabet etme ve eğlenme X X X X X X X 7 X X X X X 5 
17. Zaman zaman sürece ilginin azalması X       1       
18. Grup çalışmasını videoya alma   X  X   2  X X  X 3 
19. Seri adımlarla yürüyüş ve koşma X X X X X X X 7 X X X X X 5 
20. Zaman zaman süreçten geri kalma    X     1       
21. Akıllı telefon –internet kaynaklı 
sorunlar yaşama 

  X  X   2   X   1 

22. Hava koşullarından etkilenme        0 X X X X X 5 
23. Çevreyi gözlemleme        0 X X X X X 5 

Çalışmanın gözlem bulguları İşbirlikçi çalışma, Oyun kuralları ve yönergeye uyma, Oyuna aktif katılım ve 
motivasyon, Teknoloji kullanımı, Hava koşulları ve Çevrenin gözlenmesi ile Oyun görevleri başlıkları altında 
ele alınmıştır. İşbirlikçi çalışma başlığı altındaki gözlem bulguları incelediğinde öğrencilerin I. KDSH 
etkinliğinde (Sınıf Dışı Kapalı Mekânda) ve II. KDSH etkinliğinde (Kütüphane ve Açık Mekânlarda) işbirlikçi 
çalışma davranışları gözlenmiştir. Birinci etkinlikte katılımcı iki grup arasındaki etkileşim sınırlı seviyede 
iken (birbirlerinin hangi kapıda olduğunu gözlemleme, “biz sizden ilerdeyiz” gibi ifadeler), ikinci etkinlikte 
daha fazladır. Nitekim ikinci etkinlik başında karekodda belirtilen mekânın neresi olduğunu anlayamayan 
K7, diğer grup üyesi K1’in yardımını istemiştir. 

Oyun kuralları ve yönergeyi uygulama durumu açısından ise öğrencilerin her iki oyunun yönergesinde, 
kendilerine verilen görevleri olabildiğince eksiksiz tamamlamaya çalıştıkları gözlenmiştir. Öğrenciler 
karekodlar ile kendilerine yöneltilen soruların cevaplarını ve açıklamalarını yönergelerine eksiksiz 
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yazmışlardır. Bunun dışında oyunlar esnasında olabildiğince çevreye rahatsızlık vermeden ve seri adımlarla 
ilerledikleri gözlenmiştir. Ancak ilk etkinlik fakülte binası içinde olması ve ortamın kalabalık olması 
nedeniyle zaman zaman diğer öğrencilerin dikkatlerini, kısa süreli de olsa, çekmişlerdir. Öğrenciler, bu ilk 
deneyimlerinde zaman zaman koşmuşlardır. Bunun dışında her gruptan bir üye, grup çalışmasını akıllı 
telefonu ile kaydetmiştir. Süreçte zaman zaman kayıt yapan cep telefonunun el değiştirdiği ve öğrencilerin 
birbirine yardımcı olduğu görülmüştür. Öğrenciler ayrıca çalışmaları esnasında kendi grup 
fotolarını/selfilerini de çekmişlerdir.  

Oyuna aktif katılım ve motivasyona ilişkin gözlem bulguları incelendiğinde her iki etkinlikte de 
öğrencilerin sürece aktif katıldığı gözlenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin heyecanlı ve meraklı oldukları, iki 
grup arasında dostane bir rekabet havasının olduğu ve eğlendikleri görülmüştür. Bunun dışında ilk 
etkinlikte birinci grupta video çekimini yapan K3, zaman zaman sürecin gerisinde kalmış ve arkadaşlarına 
yetişmek için koşmuştur. Yine birinci etkinlikte K1’in motivasyonu grubunun çözemediği sorularda 
düşmüştür. Ancak süreç, grup çalışması ile ilerlediğinden öğrenci süreci tamamlamış ve soruları 
arkadaşlarıyla tartışarak çözmeye çalışmıştır. 

Etkinliklerde grupların teknoloji kullanma durumuna bakıldığında ise her iki grubunda sorunsuz şekilde 
karekod teknolojisini kullanabildikleri, sonraki karekoda ulaşabildikleri ve her karekodda/mekânda tüm 
grup üyelerinin telefonları ile karekodları okuttukları gözlenmiştir. Zaman zaman da içlerinden birinin 
karekodu okuttuğu telefonu elden ele gezmiştir. Ancak açık mekânda gerçekleştirilen ikinci etkinlikte 
karekodu/mekânı bulabilmek için birbirlerinden az da olsa yardım almışlardır. Her iki etkinlikte de 
grupların karekod okutmakla ilgili ufak tefek sorunlar yaşadıkları, cep telefonlarında kısa süreli de olsa 
internet kesintisi olduğu veya uygulamanın karekodu normalden daha uzun sürede okuyabildiği 
gözlemlenmiştir.  

Açık mekânda gerçekleştirilen ikinci etkinlikte özellikle ikinci grubun sıcaktan bunaldığı 
gözlemlenmiştir. İkinci etkinlik genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin mekânlar/karekodlar 
arasında daha uzun mesafe kat etmeleri ve düşünerek sonraki mekânı bulmaları gerektiğinden, koşmaktan 
ziyade seri adımlarla yürüdükleri gözlenmiştir. Bunda sıcak havanın da etkisi olabilir. Öğrencilere ikinci 
etkinlikte gidecekleri sonraki mekânın konumu açık bir şekilde verilmeyip, görsel hafızalarını kullanmaları 
ve ipuçlarından yararlanmaları istenmiştir. Dolayısıyla öğrenciler ikinci etkinlik boyunca çevrelerini 
gözlemleyerek ilerlemişlerdir.  

Oyun görevlerine ilişkin gözlem bulguları, öğrencilerin ilk etkinlikteki KPSS sorularının tamamını doğru 
çözemedikleri ve süreçte oldukça zorlandıklarını göstermektedir. Bu beklenen bir durumdur. Nitekim 
araştırmacılar, öğrencileri bu tür sorularla karşılaştırmak için birinci oyunu tasarlamıştır. İkinci etkinlikte 
ise bazı görevler eğlence niteliğinde kolay yapılabilir, diğer bazı sorular ise çözülebilir ancak öğrencinin 
sorular üzerinde tartışmasını ve uğraşmasını gerektirir niteliktedir. Öğrenciler bu kez soruların tamamını 
yapmışlardır ancak birinci soru onları uğraştırmıştır. 

Kapalı mekânlarda ve açık havada gerçekleştirilen KDSH etkinliklerinden hemen sonra sınıfta 
bilgilendirme oturumları gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin süreçte karşılaştıkları görev ve sorular, bu 
oturumlarda tartışılmış ve yönergelerindeki cevaplar değerlendirilmiştir. Bu tartışma sürecinde 
öğrencilerin soruları her yönüyle irdeledikleri ve soruları merakla inceleyip, konuya ilişkin eksikliklerini 
tespit etmeye çalıştıkları araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Öğrenciler bu bilgilendirme oturumunda 
sürece aktif şekilde katılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Öğretmen adaylarının iki etaptan oluşan KDSH uygulamasına ilişkin görüşleri ve gözlem bulguları büyük 
oranda benzeşmektedir. Elde edilen bulgular incelendiğinde kısaca şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Öğrenciler, KDSH’nın öğrenmelerini kolaylaştırıp bilginin kalıcı olmasında etkili olduğu 
görüşündedir. 

• KDSH, öğrencilerin derse ve öğrenmeye karşı motivasyonunu artırmıştır. 
• Öğrenciler KDSH etkinlikleri sırasında eğlenerek öğrenmişlerdir. 
• KDSH, öğrencilerin işbirlikçi çalışma becerilerine katkı sağlamıştır. 
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• KDSH, öğretimi sınıf dışı ortamlara taşımada ve sınıf dışındaki öğrenmeyi artırmada başarılı bir 
uygulamadır. 

• SH oyunu, karekod uygulamasını içeren mobil teknolojilerin ve karekodun yönlendirdiği diğer 
sosyal medya vb. dijital kaynakların eğitim amaçlı kullanımı için uygun bir ara yüz veya ortam 
sağlamaktadır.  

• Hava koşulları gibi dış etkenler KDSH’nın açık havada yürütülen etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.  
• KDSH, öğrencileri zihnen meşgul ettiği kadar fiziksel aktivite imkânı da sağlar. 
• KDSH etkinliklerinde toplanacak nesne veya gerçekleştirilecek görevlerin/soruların öğrencilerin 

tartışmasına imkân verecek şekilde uğraştırıcı olması, ancak zor görevler arasında kolay veya 
sadece eğlence amaçlı görevlerin de yer alması öğrenci motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir. 

• KDSH etkinliklerinde rekabet ve çeşitli oyunlaştırma öğelerine uygun ölçüde yer verilerek oyundan 
alınan doyum artırılabilir.  

• KDSH, coğrafya derslerinde özellikle harita becerilerinin geliştirilmesinde uygulanabilir. 
• KDSH, coğrafya derslerinde teorik olarak edinilen bilgilerin arazide gözlenmesini ve yaparak 

yaşayarak öğrenme imkânı sağlayabileceğinden dersin günlük yaşamla bağını kurmada etkili 
olabilir. 

• KDSH, hemen her disiplinde farklı amaç ve şekillerde tasarlanıp uygulanabilir. 
• KDSH’ın, dersin başında hazırbulunuşluğu artırma, ara değerlendirmelerde ve sınavlardan önce 

pekiştirme amaçlı olmak üzere alternatif bir ölçme değerlendirme aracı olarak kullanımı etkili 
olabilir. 

Çalışmanın en belirgin sonuçlarından biri, SH oyununun karekod teknolojisi ile desteklendiğinde 
öğretimi sınıf dışı ortamlara etkili bir şekilde taşımasıdır. Nitekim hem karekod (Aktaş ve Çaycı, 2013a; 
Aktaş ve Çaycı, 2013b; Crompton vd., 2012; Law & So, 2010; So, 2011), hem de SH bu temel özelliğe sahiptir 
(Kaufman, 1974; Loh-Hagan, 2016; Lu vd., 2015). Oyun esnasında öğrenciler sahip oldukları akıllı 
telefonları ile zamandan ve mekândan bağımsız hareket etme özgürlüğü kazanmıştır. Karekod ise bu 
özgürlüğe, her türlü bilgiye hızlı erişim ve ortam zenginliği sağlayarak hizmet etmiştir (Acartürk, 2012; 
Akın, 2014; Aktaş ve Çaycı, 2013a; Aktaş ve Çaycı, 2013b; Bozkurt vd., 2018; Çataloğlu ve Ateşkan, 2014; 
Çelik, 2012; Crompton vd., 2012; Law & So, 2010; So, 2011). Karekodun sunduğu ortam zenginliği ve hız, 
sınıf dışındaki ortam zenginlikleri ile desteklendiğinde sınıf dışı eğitimden alınan keyif ve kazanımlar 
artmıştır (Crompton vd., 2012; So, 2011). Bu anlamda SH oyunu, karekod uygulamasını içeren mobil 
teknolojilerin ve karekodun yönlendirdiği diğer sosyal medya vb. dijital kaynakların eğitim amaçlı kullanımı 
için uygun bir ara yüzdür. Nitekim SH oyunu doğası gereği hem eğlencelidir, hem de oyuncuları farklı 
konumlara götürür. Griffin vd. (2000), öğrencileri sınıf ve laboratuvar dışına çıkarmada, Hathaway (2011) 
ise öğrencilerin matematiği beklenmedik yerlerde görmeleri için SH’dan faydalanmıştır. Öğrenci 
görüşlerinde ikinci etkinlikte özellikle kütüphane görevinin dikkat çektiği görülmektedir. Renner vd. 
(2016), kütüphanelere yönelik düzenlenen SH etkinlikleri ile kütüphanelerin daha az korkutucu yerler 
haline geldiğini ve öğrencileri kütüphaneye yönlendirmede etkili ve eğlenceli bir yöntem olduğunu 
belirtmiştir. 

Literatür incelendiğinde SH oyunlarının uzun zamandır çevrimiçi yapıldığı ve teknolojinin sınıf dışı 
ortamlara entegre edilmesinde uygun bir oyun olduğu görülmüştür (Cerny & Holcomb, 2012; Crompton vd., 
2012; Gressick vd., 2014; Kassens & Enz, 2018; Kubasik vd., 2016; Kwak, 2004; Ramsey, 2018; Rugan & 
Nero, 2013; So, 2011; Tipton, & Kupritz, 2017). SH, kullanılan bu teknolojileri anlamlı bir yaklaşım içinde 
ve yaratıcı şekillerde sunmaktadır. Lu vd. (2015), SH’ın oyunculara yalnızca keşfedebilecekleri bir ortamda 
eğlenceli etkinlikler sağlamadığını, aynı zamanda AR içerikli bir eğitim aracı olarak da kullanılabildiğini 
belirtmiştir. Kassens ve Enz (2018), teknolojik ilerlemeler sayesinde oyunların sınıf içinde veya dışında 
uygulanmasının kolaylaştığını ve SH’ın popüler bir pedagojik araç olduğunu, Ramsey (2018) ise kameralı 
telefon kullanımının üniversite öğrencilerinde yaygın olduğunu ve öğrenme ortamlarında kullanımına 
olumlu baktıklarını belirtmiştir. KDSH sürecine ilişkin öğrencilerden biri, birinci soruyu (proje aşamalarının 
seçenekler içinden seçilip sıralanması istenen soru) telefon ekranı üzerinden yapmanın, onları zorladığını 
belirtmiştir. Law ve So (2010), içeriğin medya, cihazlar ve iletişim ayarları ile birlikte sunulmaya 
uygunluğuna dikkat edilmesini önermiştir. Öğrenciler daha sonra bu sıralamayı yönergelerine yazdılar 
ancak soruların ekran üzerinden sıralama veya daha karmaşık işlemler gerektirecek nitelikte 
hazırlanmaması faydalı olabilir. Bunun dışında öğrencilerin süreçte yönergeler vasıtasıyla kalem-kâğıtla da 
meşgul olmaktan memnun oldukları hem gözlem, hem de görüşme bulgularından anlaşılmaktadır. Bu 
anlamda düşük veya yüksek teknolojili olsun, SH oyunlarında öğrencilerin eline yönergelerin verilmesi, 
öğrencilerin kendilerini oyun anında doğrudan yansıtmalarına yardımcı olabilir; karalayarak düşünen 
öğrencilerin sürece daha aktif katılımını garanti altına alabilir. 
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Gözlem bulguları değerlendirildiğinde uygulama sürecinde akıllı telefonun şarjının bitmesi, internet 
bağlantısının zaman zaman yavaşlaması ve karekodu normalden daha uzun sürede okuması (Akın, 2014; 
Çelik, 2012; Karahan ve Bilici, 2017; Law & So, 2010; So, 2011) gibi kısa süreli teknik sıkıntılar yaşanmışsa 
da bunlar ciddi boyutta değildir. Grup üyelerinin birinin telefonunda yaşanılan sıkıntı, diğer üyeler de 
telefona sahip olduğu için bertaraf edilmiştir. Cerny ve Holcomb (2012) çalışmalarında mobil cihazlarla 
karekodları tarayan katılımcıların ciddi bir teknik hata ile karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Alanyazında 
grup çalışması ile yürütülen SH etkinliklerinde bu tür sıkıntıların ciddi boyutta yaşanmadığı görülür.  

Araştırmanın gözlem ve görüşme bulguları, KDSH süresince öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini ve 
derse yönelik motivasyonlarının arttığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları ilgili alanyazın ile de 
uyuşmaktadır. Gressick vd. (2014) öğrencilerin SH etkinliklerinde aktif katılım gösterdiklerini, Tipton ve 
Kupritz (2017) ile Lu vd. (2015) öğrencilerin oyundan zevk aldıklarını, Hathaway (2011) ve Kwak (2004) 
oyunda motivasyon ve verimli rekabetin arttığını belirtmiştir. Ramsey (2018), SH’de öğrencilerin 
öğrendiğini ve bu öğrenmeyi keyifli şekilde yaptıklarını, Hathaway (2011), matematiksel geçmişi sınırlı 
öğrencilerin matematiği sevdiğini, Griffin vd. (2000) ise fen konularının SH ile eğlenceli şekilde öğrenildiğini 
ifade etmiştir. Fen bilgisi öğretmenleri karekodun öğrencilerin derse olan ilgi, motivasyon ve aktif 
katılımlarının artmasına katkı sağlayacağı düşüncesindedir (Karahan ve Bilici, 2017). 

KDSH uygulamasının önemli kazanımlarından biri de öğrencilerin işbirlikçi çalışma becerilerinin 
artmasıdır. Diğer araştırma sonuçları (Gressick vd., 2014; Kassens & Enz, 2018; Kubasik vd., 2016; Ramsey, 
2018) da bu sonucu desteklemektedir. Kubasik vd. (2016), Bulut Tabanlı SH’ın öğrencilerin birbirine 
kaynaşmasını ve işbirlikçi çalışmalarına imkân tanıdığını, Ramsey (2018), öğrencilerinin engellilere karşı 
empati kazandığını, Gressick vd. (2014) ise iletişim becerilerinin geliştiğini belirtmiştir. 

Araştırma bulguları, öğrencilerin çoğunlukla oyun kuralları gereği hızlı ve seri adımlarla ilerlediklerini 
ve zaman zaman da koştuklarını ortaya koymaktadır. Öğrenciler sınıf dışında, gezerek ve etrafa bakınarak 
öğrenmekten keyif aldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden biri SH etkinliklerinin bisikletli olarak 
düzenlenmesini önermiştir. KDSH, oyuncuların çok yoğun olmasa da bedensel efor harcamalarını 
sağlamıştır. Bu bağlamda KDSH, öğrencileri geleneksel bilgisayar oyunlarından farklı olarak, açık havaya 
çıkarmakta ve farklı mekân ve durumları keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Burada akla gelen diğer bir 
durum ise KDSH uygulamasının sözel, kinestetik, görsel ve sosyal etkileşimle öğrenmelere imkân tanıması 
olasılığıdır. Hathaway (2011), öğrencilerin SH’de günlük konumlardaki matematiksel kavramları tanımada 
gösterdikleri yaratıcılık ve içgörüden bahsetmiş, Kassens ve Enz (2018), ise SH’ın internet okuryazarlığı ve 
bilgi arama becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Teknoloji destekli SH etkinliklerinin öğretimde 
kişiselleştirme, 21. yy. okuryazarlıkları, farklı zekâ ve öğrenme stilleri ile ilişkisi araştırılmalıdır. 

KDSH uygulaması bir ölçme-değerlendirme aracı olarak tasarlanmıştır. Öğrencileri farklı soru tipleriyle 
karşılaştırmak ve işlenen ders içeriğini pekiştirip, sınavlara ön hazırlık yapmaları amaçlanmıştır. 
Öğrenciler, KDSH uygulamasının iyi bir ölçme-değerlendirme aracı olabileceğini belirtmiştir. İlgili 
literatürde SH’ın ya da sadece karekod ile yürütülen etkinliklerin bu amaçla kullanımına ilişkin örnekler 
mevcuttur. Law ve So (2010) karekod etkinlikleri (Math Trail) ile öğrencilerin kendi kendilerini 
değerlendirmelerini sağlamıştır. Karekodlar, sınav soru ve cevaplarına entegre edilerek özellikle ölçme ve 
değerlendirme sürecinde kullanılabilir (Karahan ve Bilici, 2017; So, 2011). Gressick vd. (2014), ders 
konularının bir kısmını işledikten sonra alternatif bir değerlendirme olarak SH kullanmıştır. Karekod ve 
Google form uygulamalarından yararlanan araştırmacılar, uygulamaları ile derste hangi konuların 
anlaşılamadığı ve öğrencilerin cevap eğilimleri hakkında fikir edinmişlerdir. Derse entegre edilen etkinlik, 
öğrencilere hem dersin temel kavramlarını, hem de problem çözme stratejilerini ve motivasyonlarını 
yansıtma fırsatı vermiştir. Owens ve Sanders (1997), ders sonunda öğrencilerin, neyi ne kadar 
öğrendiklerini saptamak için SH kullanmıştır. 

KDSH etkinliklerinde toplanacak nesne veya gerçekleştirilecek görevlerin/soruların öğrencilerin 
tartışmasına imkân verecek şekilde uğraştırıcı olması, ancak zor görevler arasında kolay veya sadece 
eğlence amaçlı görevlerin de yer alması öğrenci motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir. Benzer durum 
konum tabanlı geocaching oyunlarında da söz konusudur (Adanalı, 2018). Geocaching ile yakından ilgili SH 
oyunlarında, öğrenciler sahada ve hareket halinde olduklarından soruların kısa sürede yapılabilir ve 
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öğrencilerin tartışmalarına imkân sağlayacak nitelikte hazırlanması gerekmektedir. Çok kolay olduğunda 
ya da birinci KDSH etkinliğindeki gibi zor soruların çoğunlukta olması, öğrencinin oyundan aldığı doyumu 
etkileyebilir. Owens ve Sanders (1997)’ın SH projesi, hem öğretmenlere hem de öğrencilere testlerin 
korkutucu ve standart şekilde olması yerine, eğlenceli ve yaratıcılığı tetikleyen bir şekilde 
uygulanabileceğini göstermiştir. Griffin vd. (2000), SH’ın Bloom taksonomisindeki basamakları içeren 
değerlendirme fırsatları sunduğunu; Jones vd. (2017) ise bir dersin veya modülün başında, öğrencinin 
herhangi bir ders materyaline maruz kalmasından önce bile, bir aktif öğrenme tekniği olarak SH 
kullanılabileceğini belirtmiştir.  

Öğrencilerden biri, KDSH uygulamasının kapalı mekânlarda geçen birinci etkinliğinde, doğru ve yanlış 
cevaplar için ödül-ceza sisteminin olmamasını eksiklik olarak görmüş ve yanlış verilen cevaplarda grupların 
yolunun uzatılması gerektiği yönünde öneride bulunmuştur. Gressick vd. (2014)’in tasarladığı SH’da, bir 
ekibin verdiği her cevap için, ekibi bina içinde diğer bir kapıya yönelten başka bir komut karekodda verilir. 
Öğrenciler cevapları doğrultusunda karekodun onları yönlendirdiği kapıda eğer cevapları doğru ise yeni bir 
karekod ve dolayısıyla yeni bir soru ile karşılaşırlar. Eğer cevapları yanlışsa gittikleri kapıda taranacak 
hiçbir karekod olmaz ve ekip tekrar bir önceki kapıya, doğru cevabı bulana kadar geri yönlendirilir. Bu 
çalışmada I. KDSH etkinliğinde kapalı alanlar fazla geniş olmadığı için grupların mümkün olduğunca aynı 
kapıda/karekodda ve güzergâhta karşılaşmamalarına uğraşılmıştır. İlk etkinlikte öğrencilerin farklı soru 
tiplerini tanımaları, oyunun temel kurallarını öğrenmeleri ve karekod teknolojisini kullanmaları 
amaçlanmıştır. Ancak yine de doğru-yanlış niteliğinde sorular kullanarak öğrencinin belirttiği ödül-ceza 
sistemi işe koşulabilirdi. Örneğin grup, verilen bilginin doğru olduğunu düşünüyorsa A kapısına, yanlış 
olduğunu düşünüyorsa B kapısına yönlendirilir; gittiği B kapısında cevabının yanlış olduğunu anlar ve 
tekrar önceki kapıya yönelir. İkinci KDSH etkinliğinde ise öğrencilerin motivasyonunu artırmak için 
doğrudan gidecekleri mekânın/karekodun konumu ve bilgileri verilmemiş, bunun yerine ipuçlarından 
yararlanmaları sağlanmıştır. Öğrencilerin ek puan kazanabilecekleri bonus sürpriz yumurtalar (Kwak, 
2004) ve eğlence amaçlı kütüphane görevi kullanılmıştır. Bu çalışma, ölçme- değerlendirme niteliğindeki 
KDSH’ın nasıl tasarlandığını ve bu oyunun en basit ve pratik şekilde nasıl uygulanabileceğini gösterir 
niteliktedir. Ancak oyunun daha komplike olduğu Actionboard, Scavif ve Goosechase gibi mobil SH 
uygulamaları da mevcuttur (Kassens & Enz, 2018). Pho ve Dinscore (2015) ile Lu vd. (2015) SH 
uygulamalarında oyunlaştırmanın, oyuna katılımı ve motivasyonu artıracağı görüşündedir. 

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise hava koşulları gibi dış etkenlerin KDSH’ın açık havada 
yürütülen etkinliklerini olumsuz etkilemesidir. Ancak ne var ki KDSH, sınıf dışındaki kapalı mekânlarda da 
rahatlıkla uygulanabilmiştir. Yine de açık havada yürütülen etkinliklerde hava durumunu dikkate almak 
önemlidir. Katılımcıların II. KDSH etkinliğine katılabileceği en uygun olarak belirlenen saatler öğle saatleri 
civarına denk düşmüştür. Katılımcılardan bazıları sıcak havanın onları bunalttığını ve yorulduklarını 
belirtmiştir. KDSH etkinliklerinin açık havada gerçekleştirilmesi gereken bölümleri olduğunda, mümkün 
olduğunca uygun hava koşullarının olduğu saatler seçilmeli, katılımcıların havaya uygun şekilde tedbirler 
alması ve bu konuda önceden uyarılması gereklidir. Sert havalarda, çöpçü avı (SH) iç mekânlarda 
gerçekleştirilebilir (Tipton & Kupritz, 2017).  Hathaway (2011), SH etkinliklerini iyi havada,  erken ilkbahar 
ve geç sonbahar dönemlerinde gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 

KDSH uygulamasına katılan öğrenciler, KDSH’ın coğrafya derslerinde yer yön bulma başta olmak üzere 
harita becerilerini geliştirmede etkili olabileceğini belirtmişlerdir. So (2011), lokasyon tabanlı etkinlikler 
veya coğrafi lokasyon ile ilgili aktivitelerin karekodlar ile de sağlanabileceğini ifade etmiştir. Şöyle ki: 
Coğrafi konumlandırma koordinatları bir karekoda gömülebilir. Kodu okuyarak, cihaz sonraki konumu tam 
olarak belirlemek için doğrudan bir haritayı çağırabilir. Bu imkândan yararlanılarak birçok aktivite 
yapılabilir (So, 2011). Literatürde incelenen bazı SH oyunlarında lokasyondan çok görevlere ve nesnelere 
odaklanıldığı görülmektedir. Tabi bu durum dersin ya da oyunun hedefleri ile ilgilidir. Ancak oyuncular, bir 
konumdan diğerine giderken bile, farkında olmadan yer yön becerilerini geliştirilebilirler. So (2011)’nun da 
ifade ettiği gibi öğrenciler gidecekleri konumları belirlemek için mobil cihazlardaki Google Map ve diğer 
navigasyon uygulamalarından faydalanılabilir. Bunun dışında harita becerileri ve mekânsal algılama ile 
ilgili görevler ve nesneler SH’da kullanılabilir; örneğin öğrencinin oyun boyunca uğradığı noktaları gösterir 
bir kroki çizmesi oyun görevi olabilir veya öğrencinin önüne yorumlaması gereken bir tematik harita soru 
olarak gelebilir ya da okul bahçesinin alanını hesaplama görevi verilebilir. 

Öğretmen adayları KDSH uygulamasında yaparak yaşayarak öğrendiklerini ve çevreyi gözlemlediklerini 
ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra özellikle yer şekilleri, doğa ve insan arasındaki etkileşim konularında, 
kayaçlar ve bitkilerin tanınması ve arazide gözlenmesine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda 
KDSH, coğrafya derslerinde teorik olarak edinilen bilgilerin arazide incelenmesi ve yaparak yaşayarak 
öğrenme imkânı sağlayabileceğinden dersin günlük yaşamla bağını kurmada etkili olabilir. Nitekim benzer 
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kazanımlar Crompton vd. (2012), Griffin vd. (2000), Hathaway (2011), Kassens ve Enz (2018), Kwak 
(2004), Owens ve Sanders (1997), Ramsey (2018), Smart ve Marshall (2007), Tipton ve Kupritz (2017)’in 
çalışmalarında da görülmektedir. Coğrafyanın laboratuvarı arazidir (Doğanay, 2014), bu açıdan fiziki 
coğrafya saha çalışmaları için KDSH uygun bir öğretim stratejisi olabilir, beşeri coğrafya açısından ise 
Kubasik vd. (2016), Ramsey (2018) ile Tipton ve Kupritz (2017)’in çalışmaları örnek alınabilir. Öğrencilerin 
yaparak yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmeleri aynı zamanda öğrenmelerini kolaylaştırabilir ve bilginin 
uzun süre hatırlanmasını sağlayabilir. 

Öğrenciler KDSH’nın öğrenmelerini kolaylaştırıp bilginin kalıcı olmasında etkili olduğu görüşündedir. 
Ders içeriğinin pekiştirilmesi ve sınav öncesi hazırlık amaçlı düzenlenen KDSH’da öğrenciler, sınıf dışında, 
hareket halinde ve eğlenerek, mobil ve karekod teknolojilerini kullanarak, takımlar halinde ve geleneksel 
quiz (ara sınav/küçük sınav) anlayışının dışında, SH oyununun çatısı altında sorularla yüzleşmişlerdir. 
Özellikle fakülte binası içinde yürütülen birinci etkinlikte, öğrencilerin önceden talep ettiği KPSS soru tipleri 
kullanılmıştır. Bu soruların çoğunluğu uğraştırıcı sorulardır ancak oyun akışı içerisinde öğrenciler sorular 
üzerinde etkili bir şekilde tartışmışlardır. Sonraki karekodda ise cevaplarının doğru olup olmadığını, 
sorunun açıklamalı cevabı ile öğrenmişlerdir. KDSH, özellikle öğrencilerin soruları tartışmalarına ve sorular 
üzerinde sesli olarak olanak düşünmelerine olanak tanıdığından, bilgilerin daha kolay hazmedilmesi ve 
kalıcı olmasında etkili olmuş olabilir. Bütün bu işlemler zihnen yorucu hatta sıkıcı bir süreç olsa da oyun 
motivasyonu bunu bertaraf etmiştir. Nitekim gözlem bulguları öğrencilerin tüm görevleri özenli şekilde 
yerine getirdiklerini göstermektedir. Gressick vd. (2014)’nin çalışmasına katılan öğretmen adayları, SH’ı 
aktif öğrenme tekniği olarak kabul etmiştir. KDSH’nın, gelecekteki sınıflarında öğrencileri aktif olarak 
meşgul etmenin bir yolu olduğunu ve pek çok bilişsel faydalar sağlayabileceğini belirtmişlerdir. SH, 
öğrencilerin öğrenmesini artırır (Crompton vd., 2012; Hathaway, 2011; Gressick vd., 2014; Griffin vd., 2000; 
Kassens & Enz, 2018; Kubasik vd., 2016; Kwak, 2004; Owens & Sanders, 1997; Ramsey, 2018; Smart & 
Marshall, 2007; Tipton & Kupritz, 2017) ve öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamalarını, gerçek dünyada 
gözlemlemelerini sağlar (Hathaway, 2011; Kassens & Enz, 2018; Smart & Marshall, 2007). Tipton ve Kupritz 
(2017)’ın çalışmasında öğrenciler, SH ile dersin teorik kavramlarının karışık ve sıkıcı olmaktan uzaklaşıp 
somut hale geldiğini söylemişlerdir; Ramsey (2018), SH oyunu sonunda sınıfta gerçekleştirilen 
bilgilendirme oturumlarında yapılan tartışma ve değerlendirmelerin, dersin öğrenilmesinde etkili bir 
öğrenme aracı olduğunu ve öğrencilerin teorik bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerine yardımcı 
olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra SH sürecinde öğrencilerin yansıtıcı günlükler tutması (Smart & 
Marshall, 2007), öğrencilerin görevlerini yerine getirdiklerini kanıtlamada kullandıkları fotoğraflar, 
videolar, topladıkları çeşitli nesneler, oluşturdukları portfolyo dosyaları ve bunların daha sonra 
sergilenmesi (Owens & Sanders,1997) gibi etkinliklerin, öğrencilerin aktif olarak öğrenmesi ve bilgilerinin 
kalıcı olmasında etkili olabileceği anlaşılmaktadır. 

Araştırma sürecinde öğrenciler ayrıca KDSH’ın farklı disiplinlerde, farklı şekillerde uygulanışına ilişkin 
de öneriler sunmuştur. Öğretmen adaylarının farklı öneriler sunması, onların gelecekteki sınıflarında bu 
stratejiyi kullanmaya olumlu yaklaştıklarını göstermektedir. Alanyazında SH’ın beşeri bilimlerde ve 
oryantasyon (Cerny & Holcomb, 2012; Gressick vd., 2014; Kassens & Enz, 2018; Kubasik vd., 2016; Kwak, 
2004; Lu vd., 2015; Ramsey, 2018; Renner vd., 2016; Rugan & Nero, 2013; So, 2011; Tipton & Kupritz, 2017) 
ile fen ve matematik bilimlerinde (Griffin vd., 2000; Hathaway, 2011; Law & So, 2010; Owens & Sanders, 
1997; Smart & Marshall, 2007; So, 2011) uygulama örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Bu çalışmaların 
hemen hepsinde karekod, mobil cihazlar, bulut teknolojisi, AR ve Google form gibi çeşitli dijital teknolojiler 
kullanılmış olup, artık neredeyse SH’ı bu teknolojilerden ayrı düşünmek olanak dışı kalmıştır. Araştırma 
bulgularında, öğrencilerin farklı disiplinlerdeki KDSH uygulamalarına ilişkin önerilerinde de mobil ve 
karekod teknolojisinin sağladığı imkânlar göz ardı edilemez. Nitekim daha önce de belirtildiği gibi karekod 
teknolojisi, ders materyallerine ve sınav kağıtlarına kolayca yerleştirilip öğrencilerin her türde veriye hızlı 
şekilde erişimini sağlar, zengin öğrenme ortamları sağlar; öğrenci ödevlerinde ya da sınavlarda yanıt 
sistemi olarak kullanılabilir; blog, wiki gibi web 2.0 araçlarında kullanıldığında sosyal etkileşimi 
kolaylaştırabilir, öğrenci-öğretmen ve veli arasındaki etkileşimi artırabilir (Acartürk, 2012; Akın, 2014; 
Aktaş ve Çaycı, 2013a; Aktaş ve Çaycı, 2013b; Crompton vd., 2012; Çataloğlu ve Ateşkan, 2014; Çelik, 2012; 
Gradel & Edson, 2012; Gressick vd., 2014; Karahan ve Bilici, 2017; Law & So, 2010; So, 2011). Kullanılan 
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teknolojik kaynaklar nedeniyle KDSH oyunu, farklı içerik alanlarına ve eğitim seviyelerine uyarlanabilecek 
esnek bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda multidisipliner olarak da tasarlanabilecek bir aktif öğretim 
yöntemidir. 

Bu bildiride araştırma sonuçları ve ilgili alanyazın doğrultusunda karekod teknolojisinin özelliklerine ve 
entegre edildiği SH oyunlarını nasıl etkilediğine, KDSH oyunlarının uygulama stratejilerine, öğrenmeye ve 
coğrafya eğitimine ne tür katkılar sağlayabileceğine değinilmiştir. Görüldüğü üzere mobil teknoloji ile 
kullanılabilen karekodlar, fiziksel dünyayı dijital etki alanına bağlayarak sınıf dışı ve sınıf içi etkinlikler ile 
iletişimi hızlı, kolay, eğlenceli ve maliyetsiz şekilde zenginleştirmektedir. Gressick vd. (2014), karekodun 
daha popüler hale gelmesi ve her yerde bulunan mobil erişim cihazlarıyla, öğrenci ve eğitimcilerin bunu 
daha sık kullanacaklarını ve karekod teknolojisini uygulama stratejilerinin yakın zamanda daha belirgin 
hale geleceğini belirtmiştir.  
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Özet 

Günümüzde gelişen gerçeklik teknolojileri savaş alanlarında yok olmuş, tahrip edilmiş yerleri, geçmişe ait 
kalıntıları ve yaşanan trajediyi, yoğun bir şekilde hissedilmesini sağlayan fırsatlar sunmaktadır. Bu 
teknolojilerden biri de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Bu teknoloji yaşanan trajediyi daha etkin olarak 
anlatabilmek için gerçek dünyaya ait bir durumun bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir benzetimi 
içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını üzerine giydiği özel aygıtlarla duyusal olarak algıladığı ve bu yapay 
dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebilme imkânı sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik 
etkili bir tecrübe edinme aracı olarak yaşanmışlıkların yoğun bir şekilde hissedilmesini ve savaş alanı 
destinasyonlarında oluşan tecrübelerin zenginleştirilmesini sağlamada etkin bir yöntem olarak 
kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada artırılmış gerçeklik teknolojisinin savaş alanlarında 
kullanılmasına yönelik uygulamalar önermektedir. Bu bölgelerin arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile 
yeniden yapılandırılmasının ziyaretçilerin tecrübelerinin daha da artmasını sağlaması beklenmektedir. 
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DARK TOURISM: A TIME TRAVEL TO BATTLEFIELDS WITH AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Today’s developing reality technologies provide opportunities to intensely feel the, destroyed places, past 
ruins and tragedy in the battlefields. One of these technologies is augmented reality technology. In order to 
describe the tragedy more effectively, this technology enables the user to sensitively perceive this simulation 
environment with the special devices he / she wears on this simulation environment in a computer-generated 
three-dimensional simulation of a real world situation and to effectively control this artificial world by means 
of these devices. Augmented reality can be used as an effective means of gaining experience and intensifying 
the experiences and enriching the experiences in battlefield destinations. Accordingly, this study proposes 
applications for the use of augmented reality technology in battlefields. The restructuring of these regions with 
augmented reality applications is expected to increase the experience of the visitors further. 

Keywords: Dark Tourism, Battlefield Tourism, Augmented Reality 

Giriş 

  Turizm sektörü ile ilgili araştırma yapan birçok araştırmacı, turizm endüstrisinin giderek daha 
rekabetçi hale geldiğini ve destinasyon pazarlanmasının günümüzde giderek zorlaştığını ifade etmektedir. 
Günümüzde destinasyonların rekabet avantajı elde etmek için, modern teknoloji kullanımı destinasyon 
yönetim örgütleri için oldukça önemlidir. Turizm sektörü için mobil tabanlı bir sanal deneyim, mevcut 
tüketicilerin rota öncesi ve sonrası deneyimlerini değiştirmek için potansiyel (Kalawsky, Stedmon ve Hill 
2000). Müzeler, ziyaretçi deneyimini arttırmak için radyo, filmler, klipler ve fotoğraflar gibi medyayı 
kullanmaya başlamış olsa da (Grinter vd. 2002) bu bilgi aktarma yaklaşımı turistlerin ve teknolojinin 
etkileşimli yönüyle zayıf kalmaktadır. Artırılmış Gerçeklik, modern teknolojinin temelini oluşturmaktadır, 
özellikle 2014 yılında planlanan Google Glass projesinin başlatılmasıyla birlikte birçok sektörde hızlı bir 
şekilde Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır (Wrenn, 2012). 

Ancak, Artırılmış Gerçekliğin turizm amacıyla kullanılması, açık hava navigasyonları (Reitmayr ve 
Schmalstieg,2004), turist dürbünlerini kullanarak etkileşimli bilgileri dürbünlere yüklemek (Fritz, 
Susperregui ve Linaza, 2005) ve arkeolojik bilgileri yeniden yapılandırarak çeşitli şekillerde denenmiş olsa 
da (Vlahakis vd.2001) geçerli bir uygulama modeli sunmak için çalışmalar devam etmektedir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hüzün Turizmi 

Stone (2005)’a göre, ölümlere ya da trajik yaşanmışlıklara tanıklık eden destinasyonlara gerçekleştirilen 
ziyaretler yeni bir tür ziyaret biçimi değildir. İnsanlar uzun yıllardan beri, bilerek ya da başka bir nedenle, 
ölüm, acı, şiddet veya felaketle bağlantılı olan yerleri, ilgi çekici destinasyonları veya trajik ve aynı zamanda 
ilgi çekici olayları geçmişten günümüze kadar ziyaret etmeye devam etmektedir. Bu yer ve olaylara örnek 
olarak, Roma gladyatör oyunları, hac ziyaretleri veya orta çağda halka açık olarak gerçekleştirilen idam 
vakaları gösterilebilir. Boorstin (1964) İngiltere’de gerçekleştirilen ilk rehberli turun, iki kişinin asılmasına 
tanıklık etmek isteyen kişilerin oluşturduğu bir tren yolculuğu olduğunu iddia etmektedir. MacCannell 
(1989) morg ziyaretlerinin 19.yy’da Paris turlarının bir parçası olduğunu dile getirmektedir. Benzer şekilde 
günümüzde de gerçekleştiren Body Worlds sergileri ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir. 2011 
yılında Türkiye’de düzenlenen Body Worlds sergisine 9 ayda 400 bin kişilik rekor bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir (Milliyet Gazetesi,2011). 

Hüzün turizmi ürünleri birçok boyuttan oluşmaktadır. Bu ürünler tasarım ve amaç açısından 
karmaşıktır. Doğada çeşitlilik gösteren bu turizm türünün çok geniş bir yelpazesi olduğu için hüzün turizmi 
kolayca birbirinden ayrılamamaktadır. Bundan dolayı sınıflandırılabilir ürün özelliklerine, keder turizminin 
özelliklerine ve algılanmalarına göre birden fazla tonu açıklayan bir sınıflandırma yapmak gerekmektedir. 

 

Şekil1. Hüzün Turizmi Yelpazesi (Stone, 2010; 174) 
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Seaton (1999)’un belirttiği gibi karanlık ve rahatsız edici geçmişi üretmek sadece medyanın etkilediği, 
tüketicilerin beğenilerine ve ticari pazarlama dallarına dayandırılmakla kalmamaktadır, aynı zamanda 
geniş siyasi ve ekonomik koşullardaki değişiklikler de bu üretimi etkilemektedir. Bu nedenle, keder turizmi 
ürünü içindeki karanlık tonlar (olaylar, savaşlar, terör eylemleri veya siyasi bir rejimin ortadan kalkması 
vb.) ortaya çıktığı gibi yeni sunum dosyalarıyla (filmler, romanlar, anılar vb.) ölüm ve korkunç olma hissi 
veren alanlar ahlaki anlamlar kazanmaktadır (Stone, 2006;150). 

Hüzün turizmi, ölüm ve trajedi ile ilişkili yerlere yapılan seyahatleri içeren bir turizm türüdür (Foley ve 
Lenon,1996). Hüzün turizmi destinasyonlarının ana çekiciliği, ölüm ve ıstırapla olan ilişkilerinden ziyade 
bu destinasyonların tarihsel değerleridir. Bu destinasyon örnekleri olarak Kılıç ve Akyurt (2011) teknolojik 
felaketlere tanıklık eden yerler, işkence alanları, doğal afetlere maruz kalmış bölgeler, savaş alanları, 
soykırımların yaşandığı bölgeler, ünlü kişilerin öldüğü mekanlar ve diğer üzücü olayların yaşandığı yerlere 
kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Kendle (2008) ise bu çeşitliliğe ilave olarak şehitlikleri, 
toplu mezarların bulunduğu mekanları, trajik suçların işlendiği mekanları, yoksul halkın yaşadığı yerleri ve 
kıyamet gününün yaklaştığına inananların çeşitli mekanlara yaptıkları ziyaretleri de eklemiştir. Örneğin; 
Maya takvimine göre 2012 yılında kıyametin yaşanacağı haberleri sonrasında İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı 
Şirince Köyü’ne ziyaretçi akını olmuştur (NTV Haber, 2018). 

Seaton (1999:131), hüzün turizmini 5 grupta incelemiştir. İlk grup idam cezalarını izlemeye yönelik 
gerçekleştirilen seyahatler oluşturmaktadır. İkinci grupta toplu ya da bireysel ölümlerin gerçekleştiği 
yerlere yönelik gerçekleştirilen seyahatlerden oluşmaktadır. Üçüncü grup, hapishaneler, mezarlıklar, 
anıtlar, türbeler ve savaş alanları gibi ölümü akla getiren yerlere yapılan seyahatlerdir. Dördüncü grup, 
müze gibi özellikle ölümü ve savaşı hatırlatan sembolleri ve hatıraları görmeye yönelik yapılan 
seyahatlerdir. Ziyaretçiler bu gibi yerlere seyahatler geçekleştirerek ölülere ait hatıra eşyaları, silahları, 
giysileri görmeyi amaçlamaktadır. Beşinci grup ise dini amaçlı acı çeken kişilerin yaşadığı alanları görmeye 
yönelik yapılan seyahatlerden oluşmaktadır. 

Brian, Poria ve Oren (2011) hüzün turizminin konularından biri olan savaş alanları turizmini 3 farklı 
yönden incelenmiştir. İlk olarak ölümle ve acıyla ilgili ürkütücü görünen yerlere yapılan seyahatler. İkinci 
olarak, seyahat motivasyonlarına neden olan talep akışı incelemeleri (talebin ölümle ilgili olaylara olması 
gerekmektedir), üçüncü olarak da bireyin deneyimleriyle bölgenin özelliklerini bir araya getiren arz-talep 
dengesi açısından savaş alanı turizmi incelenmiştir. 

MacCannell (1976), savaşla ilgili destinasyonların çekiciliğini araştıran ilk araştırmacılardan birisidir. 
MacCannell (1976)’a göre savaşlarla ve zulüm bölgeleriyle ilgili anıt ve anıtların uzun yıllar boyunca 
insanları cezbetmektedir. Savaş alanları turizmini, Tunbridge ve Ashworth (1996) uyumsuz miras, Seaton 
(2009) thanatourism ve Lennon ve Foley (1996) karanlık turizm ile ilişkilendirmiştir. Günümüzde, 
Gettysburg ve Hastings, Ruanda, Nanjing, Pearl Harbor, Belçika’daki Flanders Field, Türkiye’deki Gelibolu, 
Fransa’da bulunan Normandiya plajları, Birleşik Krallık’ta bulunan Savaş ve Barış Şovu dünya çapında 
milyonlarca turisti çekmektedir (Butler ve Suntikul 2013). 

Askeri miras ve bu mirasın turizmdeki rolü son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. 
İnternational Journal of Tourism Research (2006) özel sayısında yer alan yazar savaşların turizm talebine 
olan rollerini ve savaş-turizm ilişkilerini incelemiştir. Bu dergide çalışmalarda; Knox (2006), İskoçya’daki 
Glencoe savaş alanlarının çekiciliğini incelemiş ve 1692’de yaşanan katliamın İskoç milliyetçiliğini 
karıştırmaya devam ettiğini ve ziyaretçileri birer hüzün turizmi ziyaretçisi olduğunu açıklamıştır. Hannam 
(2006) ise konuyu farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Hannam (2006) 1857'deki Hint ayaklanmasını 
incelemiştir araştırmada; Hint bakış açısına göre, savaş Hint Bağımsızlığının Birinci Savaşı olarak bilinirken, 
İngilizlerin bakış açısına göre Büyük Britanya’nın bu kıtadaki yerini korumasını sağlayan bir isyan olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Lee (2006), Cooper (2006) ve Agrusa, Tanner ve Dupuis (2006) tarafından yapılan 
diğer araştırmalar, savaş alanlarının bir turizm çekim merkezi olarak önemine dair örnekler 
göstermişlerdir. Ospina (2006) ise Columbia’da yaşanan narkotik savaşlarının turizm üzerindeki etkilerini 
farklı bir bakış açısıyla incelemiştir. 

Ulusal literatürde; Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007) Başkomutan Tarihî Milli Parkını, MacCannell 
(1976)’ın bir mekânın mabetleşmesi süreçlerine göre değerlendirmiştir. Atay ve Yeşildağ (2010) savaş 
alanlarının turizme kazandırılması üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ilgar (2015) mabetleşme 
sürecinde olan Gelibolu Yarımadası üzerine araştırma gerçekleştirmiştir. Kılıç ve Akyurt (2011) Milli miras 
açısından Kurtuluş Savaşında yaşananları değerlendirmiş ve Afyonkarahisar ilini hüzün turizmi 
destinasyonları içinde önemli bir merkez olarak belirtmiştir. Kurnaz, Çeken ve Kılıç (2013) Gelibolu 
Yarımadası’nda gerçekleştirdikleri araştırmada hüzün turizmi katılımcılarının seyahat motivasyonlarını 
belirlemeye yönelik araştırma gerçekleştirmişlerdir. Yırık ve Seyitoğlu (2015) Sarıkamış Şehitliği’nin 
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mabetleşme süreci üzerine araştırma gerçekleştirmişlerdir. Ağaoğlu (2012) Avustralya ve Yeni Zelandalı 
turistlerce Anzak Günü’nün algılanılışını ve savaş turizmi açısından incelemiştir. Kılıç, Kurnaz ve Sop (2011) 
Çanakkale’ye ait çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçimindeki etkisini araştırmış ve en önemli 
çekici faktörün hüzün turizmi çekiciliği olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Akbulut ve Ekin (2018) Türkiye bulunan savaş anıtlarına odaklanmıştır. Araştırmada savaş anıtlarına 
yönelik turizm hareketinin çekicilikleri üzerinde durulmuştur. 

Arttırılmış Gerçeklik 

Arttırılmış Gerçeklik (AG) genellikle bir aygıt aracılığıyla bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü 

katmanları kullanılarak gerçek dünya ortamının geliştirilmesi olarak tanımlanabilir (Guttentag, 2010; Lee, 

Chung ve Jung, 2015). Milgram,vd.(1995) ve Guttentag (2010)’a göre arttırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin 

(SG) bir türevidir. Milgram vd.(1994) arttırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin bir ucunun yalnızca gerçek 

dünya nesnelerinden ve diğer ucunun yalnızca sentetik veya bilgisayar tarafından üretilen nesnelerden 

oluştuğu, gerçeklik-sanallık sürekliliğinin (Şekil.1) farklı uçlarında görsel olarak görülmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Burada kullanıcı için temel fark, gerçekliklerde bulunma seviyesidir. AG ile kullanıcının 

gördüğü şeylerin büyük çoğunluğu hala gerçek dünya iken, sanal gerçeklik ile (SG) kullanıcı tamamen sanal 

bir ortama aktarılmaktadır. 

 

Şekil 2. Gerçeklik – Sanallık Süreçleri (Milgram vd.1995) 

Artırılmış Gerçeklik, 1960'lı yıllardan itibaren var olmasına rağmen teknolojik gelişmelerin farklı 
araştırma alanlarını mümkün kılabildiği son 20 yılda gelişmiştir. AG; metin, video, grafik, GPS verisi ve diğer 
multimedya formatlarını bilgisayar tarafından oluşturulan verileri bilgisayar kameralarından, cep 
telefonundan veya diğer kameralardan yakalandığı ve gerçek dünya görüşünün üstüne giydirdiği bir 
görselleştirme tekniğidir. Başka bir deyişle, AR teknolojisi sayesinde gerçek dünya görüşünün üzerine 
yapay objeler eklenebilmektedir ve böylece kullanıcının gerçeklik ve çevresindeki ortam hakkındaki algısını 
arttırılabilmektedir. İçten ve Bal (2017) arttırılmış gerçeklik üzerine yapılan çalışmaların içeriklerini 
incelemiş ve bu çalışmalarda %25 dokunma, %25 klavye/fare gibi hareket aktarıcılar %17,5, işaretleyici ve 
%2,5 oranında 3D gözlük kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. AG'nin geliştirdiği bir bağlamda, bilgi etkileşimli 
hale gelmekte ve dijital bir şekilde bu ortamlar kolayca değiştirilebilmektedir. AG teknolojisi şu anda tıp, 
eğitim ya da simüle edilmiş eğitimler gibi birçok alanda kullanılmaktadır. AG teknolojisi turizm sektöründe, 
turizm deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Azuma, vd.(2001)’ne göre AG aşağıda belirtilen şu 
özelliklere sahiptir: 

• Gerçek ve sanal nesneleri gerçek bir ortamda birleştirir, 
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• Etkileşimli ve gerçek zamanlı olarak çalışır, 
• Gerçek ve sanal nesneleri birbirleriyle kaydeder / hizalar. 

Statista (2019) raporuna göre, dünya genelinde Artırılmış Gerçeklik AG pazarının 2025 yılında 5,91 
milyar dolardan 198 milyar dolara kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Artırılmış Gerçeklik trendleri 
farklı işletmeler için yapıcı bir araç olarak gelişimini devam ettirmektedir. Bu uygulamalar müşterilerin 
çevrelerini gözlemleme şeklini değiştirmelerini sağlamaktadır. Teknolojideki bu yenilik, turizm 
endüstrisinde çalışanlar için oldukça faydalı olmuştur. Artırılmış Gerçeklik, turizm sektöründe farklı 
şekillerde geliştirilebilecek mükemmel bir satış deneyimi ve artırılmış ortamlar sunmaktadır.  

 

Arttırılmış Gerçeklik ve Turizm 

AG teknolojisi ile birlikte, turizm 
destinasyonlarına ait bilgilerin görselleştirilmesi 
yoluyla turizm deneyimi artmaktadır (Leue, Jung 
ve Dieck 2014). Ziyaretçilere farklı bir şekilde 
deneyimlettirilen bu farkındalık farklı şekillerde 
kullanılmaktadır. Mobil ve kablosuz teknolojiler; 
ziyaretçileri hareket halindeyken destekleyen 
yeni uygulamalar sağlamakta, bu tür uygulamalar 
arasında mobil seyahat rehberleri ve konuma 
dayalı bilgi izleme hizmetleri de yer almaktadır. 
Bu uygulamalar zengin bir multimedya içerik 
barındırmakta, ziyaret deneyimleri sırasında 
turistlerin seyahatle ilgili bilgilere kesintisiz ve 
her yerde erişebilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Aynı zamanda, mobil aygıtların konum algılama özellikleri, seyahat bilgilerinin filtrelenmesini 
kolaylaştırarak, gezginlerin ihtiyaçlarına ve isteklerine uyarlanabilmektedir. Bu nedenle, seyahatle ilgili 
bilgilerin sunumunda etkin organizasyon ve yolculara özel sunum hem turistler hem de turizm endüstrisi 
paydaşları için büyük önem taşımaktadır (Kourouthanassis, Boletsis, Bardaki ve Chasanidou, 2015: 71). 

Resim1: Arttırılmış Gerçekliğin Turizm Destinasyonlarında Kullanımı (Timelooper, 2012) 

Seyahat edenler için arttırılmış gerçeklik uygulamaları, bir konum bulma aracı ya da önceki ziyaretçiler 
tarafından sağlanan yorum veya içerikle ilgili gerçek zamanlı bilgi ekranına erişmek için kullanılmaktadır. 
Gelişmiş AG uygulamaları, tarihi olayların, yerlerin ve manzaraya dönüştürülmüş nesnelerin 
simülasyonlarını da içermektedir (Saenz, 2009; Sung, 2011).  

Bilgi üretilmesi ve paylaşılması bakımından coğrafi konumlara bağlı AG uygulamaları, belirli bir 
bölgenin özelliklerini kullanıcılara görsel ve işitsel olarak sunabilmektedir.  

Arttırılmış Gerçeklik ve Savaş Alanları Turizmi 

AG uygulamalarının kullanılabilirliğinin artması, destinasyonlara ve turizm örgütlerine ziyaretçi 
deneyimini daha da geliştirmek için bu uygulamaları kullanma imkânı sağlamaktadır (Jung ve Han 2014; 
Jung, Chung ve Leue, 2015; Linaza, Gutierrez, García, 2014; Fino vd, 2013; Buhalis, ve Yovcheva, 2013). Han 

vd. (2014)’ne göre AG uygulamaları 
turistlere bilinmeyen çevreleri 
eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde 
tanıtma fırsatı sunmaktadır. Genel 
olarak, yeni geliştirilen bu 
uygulamalar, keyifli bir turist 
deneyimi yaratmak için turistlere 
ilginç ve değerli bilgiler sunmayı 
amaçlamaktadır. TimeWarp veya 
Urban Sleuth gibi AG uygulamaları, 
tarihi etkinliklerin, binaların yeniden 
inşası veya bir şehir veya destinasyon 
özelliklerine göre kullanıcıları aktif 
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olarak öğretmesini sağlamak için geliştirilmiş uygulamalardır (Herbst, Braun, McCall ve Broll, 2008).  

Resim2: AG Uygulamalarının Savaş Alanlarında Uygulanışı (Hendricks,2017) 

Bu gibi uygulamalar turistlerin tarihi zevkli bir şekilde öğrenmelerini sağlamakta ve aynı zamanda 
eğitim amaçlı da olabilmektedir böylelikle öğrenme süreci de kolay olmaktadır.  

Ayrıca Kouvanis vd. (2012)’ne göre üretilen bilginin kullanıcıların aşna oldukları öğrenme 
yöntemlerinden farklı bir formatta olmasından ve etkileşimli içerik hazırlanmasından dolayı kullanıcılar 
benzersiz bir ziyaretçi deneyimi yaşamaktadır. 

Jung ve Han (2014)’a göre, miras alanları destinasyon bağlamında turizmin kilit sektörleri arasındadır. 
Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi (ICOMOS) veya UNESCO, dünya çapındaki anıtları ve şehirleri 
korumayı amaçlayan organizasyonlara yalnızca birkaç örnektir. Bir destinasyonun UNESCO Dünya Mirası 
Alanı olarak tanıtılması, turistler arasında bu destinasyonu ziyaret etmek için güçlü bir farkındalık 
yaratmaktadır (Patuelli, Mussoni ve Candela, 2013). Bu nedenle, turizmin bir alt kategorisi olarak kentsel 
miras, mevsimsellikten kaynaklanan turist sayısının düşmesini engellemekte ve genişletilmiş turistik arz 
kapasitesini ve genişletilmiş müşteri profilini arttırmaktadır (Chang, Milne, Fallon ve Pohlmann, 1996; 
Patuelli vd, 2013). Aynı zamanda, kentsel miras turizminde destinasyon kullanımı bu destinasyonlarda bazı 
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Jung ve Han (2014), AG’nin turizmin kentsel miras bölgeleri üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak için ideal bir çözüm olduğuna dikkat çekmektedir. Geleneksel destinasyon 
sunumunda, kentsel miras alanlarındaki turizm deneyimi, destinasyonun doğal halini etkileyen işaretler 
veya diğer bilgiler ve içeriklerle oluşturulmuştur.  

Günümüzde, AG uygulamaları turistlerin tecrübesini geliştiren bilgileri görmesine ve almasına izin 
verirken, dijital içerikler destinasyonun orijinal halini koruyarak gerçek ortamlara yerleştirilmesine imkân 
sağlamaktadır (Kalay, Kvan ve Affleck, 2007). Böylelikle tarihi olaylar ve doğal mimari korunmuş 
olmaktadır (Garau, 2014). Ek olarak, AG yoluyla 3 boyutlu içerik sağlayabilme imkânı, konular hakkında 
uzman olmayan turistler için kültürel mirasa ve savaş alanlarına ilişkin bilgileri erişilebilir ve anlaşılabilir 
kılmaktadır (Garau, 2014). Ayrıca, Höllerer ve Feiner (2004)’e göre AG, turistlere tarihi hayata geçirme 
potansiyeli ile dinamik ve etkileşimli bir kültürel ve tarihsel deneyim sunmaktadır. Garau (2014) yeni bir 
kültürel turizm türü oluşturan ve savaş alanları turizminde kullanılmaya başlanan AG uygulamaları 
potansiyelini desteklemektedir. AG, yukarıda bahsi geçen yeniliklerle birlikte bir kentin etrafındaki miras 
izlerini takip etmeye yardımcı olmakta ve turistlerin yeni bir katılım düzeyiyle destinasyonları 
keşfetmelerini sağlamaya yardımcı olmaktadır (Garau ve Ilardi, 2014). Bununla birlikte, savaş aşanları 
turizm destinasyonlarında turist deneyimini geliştirmek için AG uygulamalarının tam kullanımıyla ilgili 
sınırlı sayıda araştırma mevcuttur (Han vd, 2014). 

Sonuçlar 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi turizm, pazarlama, eğitim, tıp, alışveriş, eğlence, yiyecek-içecek, ulaşım, 
planlama, yönetim, müze, oyun, mimari, askeri, inşaat, cihaz kurulumu, tamir, dekor ve sinema gibi pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik uygulamalarının savaş alanları turizmine 
sağladığı faydaları ve bu teknolojinin turizmde kullanımının önemini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik 
olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonucu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde: 

Geliştirilmiş Bilgi: Artırılmış gerçeklik uygulamalarının faydalarından ilki, kullanıcıya ürün, mekân ve 
malzeme hakkında gerçek zamanlı olarak ek bilgi sağlamasıdır. Ayrıca, tüketici ürünün özellikleri, 
kullanımı, bulunabilirliği ve daha fazlası hakkında değerli bilgiler almaktadır. 

Kolay Görselleştirme: AG, bir nesneyi kişiselleştirilmiş bir bağlamda görselleştirmeyi mümkün 
kılabilmektedir. Tüketici veya kullanıcı nesnelerin özelliklerini (boyut veya renk) değiştirebilir veya 
nesnenin tüm detaylarını gözlemleyebilir.  

Benzersiz Kullanıcı Deneyimleri Sunar: Artırılmış gerçeklik uygulamalarının bir diğer önemli 
avantajı da tüketicilere iyi derecede bilgilendirilmiş deneyim fırsatı sunmasıdır. 



 

1134 
 

Marka Farkındalığı ve İmajı Geliştirir: Teknolojik yenilikler her zaman kullanıcılar ve potansiyel 
müşteriler için popüler olmuştur. Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanmayı seçen bir şirket veya 
destinasyon örgütünün cazibesi artmaktadır. Bu yenilikler yeni turistlerin ilgisini çekmeye ve mevcut 
turistleri elde tutmaya yardım etmektedir.  

Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının sağladığı bu gibi faydalar turizm sektörünü daha da 
geliştirmektedir. Ayrıca, bu uygulamalar turizm faaliyetlerine katılımı da olumlu olarak etkilemektedir. 
Artırılmış gerçeklik uygulamalarının faydaları göz önüne alındığında destinasyonların, turizm alanındaki 
her işletmenin, müzelerin vb. yerlerin bu teknolojiyi benimsemeleri önerilmektedir. Diğer ülkelerle Türkiye 
karşılaştırıldığında artırılmış gerçeklik uygulamaları diğer ülkelere göre Türkiye’de henüz yeni yeni gelişme 
göstermektedir. Türkiye’nin ge kalmadan bu teknolojiyi kullanması gerekmektedir. Türkiye’deki turizm 
işletmelerinin, destinasyonların, müzelerin vb. mekanların bu teknolojiye sahip olması gerekmektedir. 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisi konusunda öncelikle Güney Kore, Çin, Japonya, ABD, 
İngiltere gibi ülkeler örnek alınmalıdır. 
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Özet 

Küreselleşme ile birlikte değişen sosyo-ekonomik, motivasyonlarda da değişiklikler olmuştur. Yoğun iş 
temposu, stres, şehrin gürültü ve kirliliği ile tekdüzelik insanları doğa temelli etkinliklere ve turlara katılmaya 
teşvik etmektedir. Turizmin mevsimsel özellik gösterdiği Türkiye’de doğa temelli turizmin geliştirilmesinin, 
turizmin 12 aya yayılmasında, kırsal kesimden kente göçün engellenmesinde, kırsal bölgelerde ekonomik 
kalkınma açısından faydaları olması yanında; aynı zamanda doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik 
toplumsal bilinç oluşturulmasını da sağlamaktadır. Diğer turizm çeşitlerinde olduğu gibi, doğa temelli 
turizmden de bahsedebilmek için planlı bir gelişimin önemli olduğunu söylemek gerekmektedir. Doğa temelli 
turizme yönelik arz potansiyelinin tespit edilmesi başta turizmin geliştirileceği bölge olmak üzere ülke 
genelinde turizm stratejilerinin daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada Eskişehir toplumsal ve çevresel şartlarla birlikte, insanların turizm hareketlerine katılmalarındaki 
ilinde doğa temelli turizme yönelik gerçekleştirilebilecek aktivitelerin ikincil kaynaklar kullanılarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Son zamanlarda artan ziyaretçi sayısıyla önemli bir turistik destinasyon 
olma yolunda ilerleyen Eskişehir’de önemli bir doğal turizm potansiyeli bulunduğu belirtilmektedir. Korunan 
alanlar ve fauna açısından incelendiğinde Balıkdamı, Sarıyar Barajı, Geyik Alanı Tabiat Anıtı, flora açısından 
Musaözü Tabiat Parkı, Fidanlık Tabiat Parkı, ve Çatacık Ormanlarının alternatif doğa temelli turizm 
çeşitlerinin geliştirilebileceği önemli ekolojik yerler olduğu görülmektedir. Şehirde doğal kaynaklar içinde yer 
alan flora alanında Eskişehir endemiği olan birçok bitki türü yanında Türkiye endemiğinin bölgede yer aldığı 
belirtilmektedir. Korunan alanlar dışında Eskişehir genelinde doğaseverler tarafından kullanılan yürüyüş 
yolları, bisiklet rotaları da bulunmaktadır. Araştırmanın sonuç kısmında yapılan değerlendirmeler ışığında 
Eskişehir‘de doğa temelli turizmin geleceğine yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, Doğa Temelli Turizm, Turizm. 

 

EVALUATION OF ESKISEHIR'S NATURAL BASED TOURISM POTENTIAL 

Abstract 

There have been changes in socio-economic and motivations that have changed with globalization. The 
intense pace of work, stress, noise and pollution of the city, and uniformity encourage people to participate in 
nature-based activities and tours. The development of nature-based tourism in Turkey which has the seasonal 
aspect of tourism, the tourism spread over 12 months, in preventing migration to cities from rural areas. 
Besides having benefits in terms of economic development; it also provides the creation of social awareness for 
the protection of natural habitats. As with other types of tourism, it is necessary to say that a planned 
development is important in order to talk about nature-based tourism. Determining the supply potential for 
nature-based tourism is of importance in terms of determining the tourism strategies more accurately, 
especially in the region where tourism will be developed. In this study, it is aimed to evaluate the activities that 
can be carried out towards nature based tourism in Eskişehir province in the participation of people in tourism 
movements together with social and environmental conditions by using secondary sources. It is stated that 
there is a significant natural based tourism potential in Eskişehir, which has recently moved towards becoming 
an important touristic destination with the increasing number of visitors. It is seen that there are important 
ecological areas such as Balıkdamı, Sarıyar Dam, Sündiken Mountains, Musaözü Nature Park, Fidanlık Nature 
Park, Deer Area Natural Monument and Çatacık Forests in terms of flora. In addition to protected areas, there 
are walking paths, cycling routes used by nature lovers throughout Eskişehir. In the light of the evaluations 
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made in the conclusion part of the research, some suggestions were made for the future of nature-based 
tourism in Eskişehir. 

Keywords: Eskişehir, Nature Based Tourism, Tourism. 

Giriş 

Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye‘de turizm eğilimlerinin ve zamanlarının değişime uğradığı 
görülmektedir. 1960’lı yıllardan sonra popüler olan kitle turizminin ekonomik amaçları önceleyen 
hedefleri, kültürel, çevresel ve sosyal birçok değeri yok etmesi kitle turizminin sorgulanmasına neden 
olmaktadır. Kitle turizminin en önemli türü olan deniz, güneş kum üçlüsünden oluşan tatil anlayışı, yılın 
sadece belirli zamanlarında yapılabilmektedir ve turistler farklı turizm türlerini de deneyimlemek 
istemektedir. Sürdürülebilirlik açısından turizme bakıldığında kitlesel turizminin artık bu özelliğini 
özelliğini kaybetmeye başladığı görülmektedir. Bu durum turistlerin alternatif turizm türlerini tercih 
etmesine neden olmaktadır. Zamansal sınırlılıkları olmaması ve yenilenme deneyimi sunan doğa ile iç içe 
turizm faaliyetlerini gerçekleştirme eğilimi giderek artmaktadır (Sezen vd., 2011).  

Alternatif turizmin iki önemli pazardan oluştuğunu söylemek mümkündür. Bunlardan ilki doğa temelli 
turizm faaliyetleri; doğa turizmi veya ekoturizm, diğeri ise kültür turizmidir (Mackay vd., 2002). Bu alanlar 
içerisinde doğa temelli olarak gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin hızlı büyüyen önemli alanlardan biri 
olduğunu ifade edilmektedir (Hsu vd., (2002. Luzar vd. (1995: 544) özellikle doğa temelli turizmin, turizm 
türleri içerisinde ve gelişmekte olan ülkelere sağladığı ekonomik önemiyle beraber giderek daha 
popülaritesi artan bir alan olacağını belirtmektedirler. Diğer taraftan, doğa temelli turizm çeşitlerine olan 
ilginin artmasının en önemli nedeni kentleşmenin bireyler üzerinde oluşturduğu stres ve baskının, 
bireylerin tatillerinde doğayla baş başa kalma isteğini arttırması olarak nitelendirilebilir.  

Bu çalışmada Eskişehir’de alternatif turizm çeşitleri yaratmak adına doğa temeli turizm 
potansiyellerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle doğa temelli turizm yaklaşımına 
ilişkin literatür incelenmiş ve daha sonra Eskişehir’deki potansiyel ve var olan doğa temelli turizm 
yaklaşımları ve Eskişehir turizmi için önemi değerlendirilmiştir.  

Doğa Temelli Turizm  

 Doğa temelli turizm konusunda alanyazında herkesin üzerinde ortak bir görüşte toplandığı bir tanım 
bulunmamaktadır. Laarman ve Durst (1987) eğitim, rekreasyon ve macera gibi unsurlarla birleştirilmiş 
turizm aktivitelerine doğa turizmi veya doğayla uyumlu turizm ifadelerini kullanmışlardır.  Ceballos 
Lascurain’e göre (1996) doğaya dayalı turizm, kırsal alanlarda yapılan rekreatif,  macera ve sportif 
faaliyetleri kapsamaktadır. 

Weber, doğa ve macera turizmi kavramlarını ayrı ayrı ele almakta ve macera turizminin her zaman doğal 
çevrede yapılan bir etkinliği içermemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Valentine ise boş zaman aktivitesi ile 
doğa temelli turizm tanımını birleştirmekte ve temelde rahatsız olmadan kişilerin keyifle vakit geçirdikleri 
bir aktivite olarak tanımlamaktadır (akt. Köroğlu ve Karaman, 2014). Browne ve Hunt (2007: 19) ise doğa 
temelli turizmi balık tutma, avcılık, kayak, kar motosikleti, kızak, kano, su sporları, yürüyüş, bisiklet, dağ 
bisikleti, kuş gözlemciliği, bitki gözlemciliği, yaban hayatı izleme, golf, fotoğrafçılık ve bunun gibi pek çok 
boş zaman faaliyetini içeren bir turizm çeşidi olarak tanımlamaktadırlar. 

Koruma açısından doğa temelli turizm, yerel toplulukların ve toprak sahiplerinin, endüstrinin bağlı 
olduğu doğal yaşam alanlarını korumaları için teşvikler sağlamaktadır. Doğa turizmi yerel ekonomi için 
daha önemli hale geldikçe, yaban hayatı ve yaban hayatı meraklıları doğal alanları korumak için teşvik 
edilecektir (TPWD, 2019). 

Doğa temelli turizm ilkeleri temelde sürdürülebilirlik ilkelerine dayanmaktadırlar. Sürdürülebilirlik 
ilkeleri temel alınarak oluşturulan doğa temelli turizm aktivitelerinin kabul görmüş ilkeleri bulunmaktadır. 
Bu ilkelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir (Çelem ve Benzer Kılıç, 2007: 56-57):  

 
• Turizm faaliyetlerinin çevresel değerler ile uyumu sağlanmalı, turistlerin ihtiyaçlarını 

karşılamaktan çok çevreye dikkat edilmesi, 
• Çevresel ilginin sağlanması gereklidir, biyolojik çeşitliliğin korunması desteklenmesi, 
• Kaynakların tüketilmeden çevresel bir bilinç ile geliştirilmesi, 
• Kaynaklara, yerel halka ve turizm sektörüne uzun vadede fayda sağlanması, 
• Ziyaretçilerin hassas doğal ve kültürel çevreleri gezerken negatif etkilerini en aza indirecek 

şekilde hazırlanması, 
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• Ziyaretçilerin karşılaşacakları yerel kültür, doğal bitki örtüsü ve fauna için önceden 
hazırlanması, 

• Ziyaretçilerin doğal ve kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bilgi verilmesi, 
• Olumsuz etkileri azaltmak için küçük gruplar halinde iyi ve alanında uzman rehberler eşliğinde 

seyahatlerin düzenlenmesi, 
• Doğal alanların korunmasına katkı sağlanması, 
• Kaynak yönetimi kapsamında kaynakların tanınması ve sınırlarının belirlenmesi, 
• Doğal ve kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için yönetici, personel ve 

işverenlerin yasal düzenlemeleri çok iyi bilmesinin ve kabul edilmesinin sağlanması, 
• Çevre duyarlı konaklama imkanlarının yaratılması, 
• Beklentilerin gerçekleşmesi için pazarlama imkanlarının yaratılması. 

 
Doğa temelli turizmin popülerliğinin artmasına paralel olarak ortaya çıkan yeni turist profilinin 

isteklerine uygun şekilde seyahat acenteleri de doğanın içinde, aktif, macera ve spor ağırlıklı turlara daha 
fazla önem vermektedir (Erdoğan, 2004). Doğa temelli turistik aktivitelere katılan turistlerin genellikle post 
fordist, daha sık ve uzun mesafelere seyahat eden, gittikleri yerlerde daha uzun süre konaklayan, eğitim ve 
gelir düzeyi yüksek ve daha fazla harcama eğiliminde olması beklenen homojen bir grup olduğu 
bilinmektedir (Lang ve O’Leary, 2008: 160). 

 

Yöntem 

Çalışma alanı olan Eskişehir ve çevresinde son zamanlarda giderek artan turizm talebiyle birlikte turizm 
arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Eskişehir’de şehir turizminin geliştiği 
Tepebaşı ve Odunpazarı olmak üzere iki merkez ilçenin dışında 12 ilçe daha bulunmaktadır (bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1. Eskişehir Haritası 

Eskişehir’in şehir ve eğitim turizmi açısından önemi olmasının yanında, Ankara,  İstanbul, Konya, Bursa 
gibi büyük şehirlerden yüksek hızlı tren ve kara yolları ile kolaylıkla ulaşılması alternatif turizm türlerinin 
geliştirilmesi ve gelen turistlere farklı turizm aktiviteleri sunulması için önem arz etmektedir. Bu önemden 
hareketle çalışmada, Eskişehir’de potansiyel ve uygulama alanı olan doğa temelli turizm türlerinin ortaya 
koyulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda ikincil veri kaynaklarından ağırlıklı olarak alanı konu edinen 
dokümanlara başvurulmuştur. Ayrıca çalışma alanında yapılan gözlemler ile doğa turizmi konusunda turlar 
düzenleyen iki seyahat acentasıyla yapılan informel görüşmeler yoluyla da ikincil veriler desteklenmiştir. 
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Eskişehir’in Doğa Temelli Turizm Potansiyeli 

Bu çalışmada Eskişehir’de doğa temelli turizm açısından değerlendirilmesi gereken alanlar 
belirlenmiştir. Ardından bu alanlarda yapılması muhtemel doğa temelli faaliyetler belirtilmiştir. Araştırma 
alanındaki korunan alanlar, eşsiz manzaralar, zengin flora ve fauna, doğa yürüyüşü rotaları ve bisiklet 
rotaları doğa temelli birçok turizm türüne elverişlidir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 
Kuş Gözlemciliği 

Kuş gözlemciliği doğaya kuşların gördüğü gibi bakmayı sağlayan bir aktivitedir. Türkiye Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarını birleştiren benzersiz konumu sayesinde bir köprü durumundadır ve çok sayıda kuş 
türüne ev sahipliği yapmaktadır. Eskişehirde Türkmenbaba Dağı (Seyitgazi), Aliken (Çifteler), Balıkdamı 
(Sivrihisar), Sarıyar Barajı (Nallıhan, Mihalıççık) ve Hamam Dağı (Mihalıççık) bölgelerinin çeşitli kuşlara ev 
sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bunlardan en yaygın olanları kara akbaba, karaleylek, sakallı akbaba, küçük 
kartal, leylek ve angıt türleridir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015). 

Su Altı Dalışı 

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge olan Sakaryabaşı’nda su altı dalışı 
yapılmaktadır. Bu bölge kaynağını dağdan değil yer altından alması dolayısıyla sayılı yerlerden biridir. 
Kaynak aynı zamanda Türkiye’in üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri’nin doğduğu yerdir ve nehrin en 
önemli kaynağıdır. Suyun çok berrak olması ile yaz ve kış aylarında ısısının aynı olması burayı dalış yapanlar 
açısından cazip bir merkez haline getirmektedir. 

Sportif Olta Balıkçılığı 

Doğa ile iç içe, ticari bir beklenti olmadan keyifli zaman geçirmek amacıyla orman içi akarsu, göl veya 
göletlerde yapılan balık tutma aktivitesi sportif olta balıkçığı olarak adlandırılmaktadır. Musaözü Tabiat 
Parkı ve Sakaryabaşı sulak alanı dinlenme, manzara, rekreasyon ve olta balıkçılığına uygun alanlardır. 

Yaban Hayat Gözlemciliği 

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Çatacık Ormanları yaban hayatı gözlemleme açısından önemli 
bir konumdadır. Bünyesinde barındırdığı birçok yaban hayvanının yanında en önemlisi kızıl geyiktir. Bu 
alanda ayrıca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kızıl Geyik Üretme İstasyonu ile Geyik Alanı Tabiat Anıtı da 
bulunmaktadır. Yaban hayatı izleme alanında ayrıca domuz, kara akbaba ve şahin türlerinin görülme 
olasılığı yüksektir. Ayrıca saha peyzaj, rekreasyon ve görsel bütünlük olarak da çok zengindir (Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, 2019). 

Doğa Yürüyüşleri 

Eskişehir’in Han, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi Yürüyüş Yolunun 
bir bölümü doğa yürüyüşleri için önemli bir alandır (bkz. Şekil 2). Frig Vadisi Yolu, Asya'nın eski 
uygarlıklarından biri olan Frigyalılar tarafından kurulmuş olan medeniyetin izinde oluşturulan kültürel bir 
rotadır ve çok sayıda tarihi ve doğal çekiciliğe ev sahipliği yapmaktadır. 
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Şekil 2.  Frig Vadisi Yürüyüş Yolu 

Kaynak: Culture Routes Society 

 Sündiken Dağları Bozdağ Bölgesi de doğa yürüyüşleri alternatif sunan diğer bir bölgedir. Bölgede 
uzunlukları 8km ile 25 km arasında değişen 7 rota belirlenmiştir (Eskişehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2019). Bunların yanında Balık Damı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası,  Çatacık Ormanları, Musaözü Tabiat 
Parkı, Sakaryabaşı Sulak Alanı da doğa yürüyüşlerine elverişli bir rota sunmaktadır. 

Bisiklet Rotaları 

Günümüzde giderek yaygınlaştığı görülen alternatif bir turizm türü olup niş bir pazara hizmet eden 
bisiklet turizminin ekonomik katkıları da dikkat çekici hale gelmeye başlamıştır (Lamont, 2009). 
Eskişehir’in hem şehir merkezinde bisiklet yolları bulunması hem de civardaki ilçelerdeki coğrafi uygunluk 
bisiklet tutkunları için özel rotalar sunmaktadır. Eskişehir merkezden başlamak üzere civardaki ilçelerde 
son bulan uzunlukları 12 km ile  92 km arasında değişen 18 adet dağ bisiklet rotası belirlenmiştir (Eskişehir 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). 

 

Sonuç 

Son yıllarda açık havada ve doğada yapılan aktiviteler popüler hale gelmeye başlamıştır. Türkiye'nin 
diğer bölgelerinde olduğu gibi Eskişehir de sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri göz önüne 
alındığında doğa temelli turizm için oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Buradan hareketle, bu 
çalışmada mevcut bilgilerden yararlanılarak Eskişehir’in doğa temelli turizm potansiyeli belirlenmeye ve 
doğa turizminde ön plana çıkarılabilecek yerler gösterilmeye çalışılmıştır. Öncelikle Eskişehir’de doğa 
temelli turizm açısından değerlendirilmesi gereken alanlar belirlenmiştir. Ardından bu alanlarda yapılması 
muhtemel doğa temelli faaliyetler belirtilmiştir. Sonuç olarak, bu alanların yönetimi ve planlanmasında 
dikkate alınması gereken bazı noktalara değinilmektedir.  

Eskişehir’in ilçelerinin doğayla iç içe faaliyetlerin gerçekleştirileceği doğa temelli turizm potansiyeli 
taşıyan önemli bir yer olduğu görülmektedir. Özellikle kent merkezine sıkışmış ve mevsimsellik gösteren 
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Eskişehir’in turizmini hem 12 aya yaymak hem de Eskişehir’in ziyaretçi sayısını artırmak için yapılabilecek 
bu faaliyetler Eskişehir için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu çalışmada değerlendirilen doğa temelli turizm 
aktivitelerinin yer aldığı her bir bölgenin güçlü ve zayıf yanları, tehditler ve fırsatlarla beraber 
değerlendirilerek ihtiyaçların analizinin yapılması önerilmektedir. Doğa temelli turizmi planlarken, doğa 
turistlerinin sayı ve türlerini varış yerinin özellikleriyle eşleştirmek, müşteri gruplarını anlamak, 
motivasyonlarını ve özelliklerini bilmek önemlidir (Koeman, 1998). Doğru kararlar vermek ve yapılan 
aktivitelerin sürdürülebilirliğini sağlamak gereklidir. Bu çalışmada önerilen bir takım doğa temelli turizm 
faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerinin olmaması için planlama aşamasında dikkatli olunmalıdır. 
Ziyaretçilerin davranışı, ekolojik taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılmaması, toprak tipi ve iklim gibi 
özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bahsedilen turizm türlerinde ilişkin rehberlerin 
yetiştirilmesi bu alanlardaki koruma bilincini geliştireceği düşünülmektedir. Eskişehir’in tanıtım 
kitaplarında, Eskişehir’i tanıtan web sayfalarında bu aktivitelerden bahsedilmelidir. 

Son olarak Eskişehir’de çevreye zarar vermeden, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı 
düşünülerek bir strateji uygulanmalı ve doğa temelli turizm potansiyeli olan bölgeler uygun planlama ve 
yönetim ile geliştirilmelidir. 
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Özet 

Türkiye’nin birçok bölgesi yayla turizmine elverişli bir coğrafi yapıda olmasına rağmen, Karadeniz Bölgesi 
öne çıkan en önemli bölge konumundadır. Bölge, doğası ve doğa temelli turizm aktiviteleriyle de yayla turizmi 
açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda bölgeye düzenlenen turların çokluğu turistik 
çekiciliğin göze çarpan düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir ilinde faaliyet 
gösteren seyahat acentalarının Karadeniz Bölgesi’ne düzenledikleri turları belirli kriterler bağlamında 
incelemektir. Bu kapsamda TÜRSAB’ın (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) internet sitesinden birliğe üye olan 
ve Eskişehir’de faaliyet gösteren acentalar belirlenmiştir. Belirlenen acentaların internet sitelerinden 
Karadeniz Bölgesi’ne düzenledikleri tur programlarına ulaşılarak; tur ismi, tur güzergahı, geceleme sayısı, 
tercih edilen yeme içme işletmeleri, gezilecek yerlere ilişkin bilgiler derlenmiştir. Çalışmada, 38 seyahat 
acentasının internet sitesinin olduğu, 14 seyahat acentasının Karadeniz turu düzenlediği tespit edilmiştir. 
Ayrıca Batı Karadeniz turlarının geceleme sayısının 1-2 gece, Doğu Karadeniz turlarının geceleme sayısının 5-
6 geceden oluştuğu ve tur programlarında en fazla Ayder Yaylası’na yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde 
edilen çalışma sonuçlarının alternatif turizm ve yayla turizm literatürüne katkı sağlayacağı da 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yayla turları, yayla turizmi, Karadeniz Bölgesi 

 

PLATEAU TOURISM: AN INVESTIGATION ON TOURS TO BLACK SEA REGION  

Abstract[   

Although many regions of Turkey have appropriate geographical structures for plateau tourism the Black 
Sea Region is the most prominent one. It can be said that the region has a rich potential in terms of plateau 
tourism with its nature and nature based tourism activities. The abundance of tour organizations to the region 
in recent years shows that the attraction of tourism is remarkable.  The aim of this study is to examine the 
plateau tours organized to the Black Sea Region by travel agencies operating in Eskişehir in the context of 
specific criteria. In this context the agencies that are the members of TURSAB and operating in Eskişehir were 
determined by TURSAB’s website. By reaching tour schedules of Black Sea Region through the website of 
specified agencies some information such as tour name, tour route, number of overnight stays, preffered food 
and beverages were examined in these tours. In this study, it was found that 38 travel agencies have websites 
and 14 travel agencies organize Black Sea tours. In addition that it was concluded that the number of overnight 
stays of the Western Black Sea tours was around 1-2 and the number of overnight stays of the Eastern Black 
Sea Tours was around 5-6 nights and it was concluded that Ayder Plateau most preferred in tour programs. It 
is thought that result of the study will contribute to the literature on alternative tourism and plateau tourism. 

Keywords: Plateau tours, Plateau tourism, Black Sea Region 

Giriş 

Doğal ve kültürel kaynakların bozulması, sürdürülebilir turizm anlayışının gelişmesi, turizm 
faaliyetlerinin bütün mevsimlere yayılması, kitle turizminin sıradan hale gelmesi, tüketicilerin değişen 
istekleri ve insanların beklentilerinin farklılaşması gibi sebeplerden dolayı alternatif turizm gelişmeye 
başlamıştır (Erdoğan, 2003). Alternatif turizm, geleneksel turizmin olumsuz etkilerini azaltmak, kırsal 
bölgelerin turizmden gelir elde etmesini sağlamak ve yerel halkın refah seviyesini arttırmaya yönelik bir 
anlayıştır (Bahçe, 2013). Kitle turizmiyle meydana gelen olumsuz etkileri azaltmak ve turistlerin değişen 
tercihlerine cevap verebilmek amacıyla oluşturulan turizm türleri alternatif turizm kapsamında 
değerlendirilmektedir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2009). Tamamlayıcı bir turizm çeşidi olarak görülen ve 
kitle turizmden farklı özelliklere sahip olduğu belirtilen (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2011) alternatif turizm 
türlerinde, hem kitle turizmine alternatif hem de doğal ve kültürel kaynaklara karşı duyarlı olma yaklaşımı 
odak nokta olarak belirlenmiştir (Küçükaslan, 2007). 
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Son yıllarda açık şekilde görülmektedir ki; insanlar deniz-kum-güneş turizminden ziyade doğa ve çevre 
ile bütünleşme fırsatı yakalayabilecekleri alternatif turizm türlerine yönelmişlerdir. Doğaya kaçma isteği, 
doğal yapısı farklı olan alanları gezme merakı gibi nedenlerle gelişen ve ün kazanan alternatif turizm 
türlerinden birisi de yayla turizmidir. Yayla turizmi, tatillerini alışılagelmiş bir biçimde değil; temiz hava, 
bol oksijen, kaynak suyu olan doğal ortamlarda geçirmek isteyenlerin bu kaynaklara sahip yaylalara giderek 
yaptıkları geziler olarak tanımlanmaktadır (Tekin, 2016).  

Türkiye iklim özellikleri, güzel manzaraları, kırsal öğeleri barındıran geleneksel yaşam tarzı, dağcılık, 
jeep safari, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, doğa sporlarına elverişli alanları ile yayla turizmine 
oldukça uygun bir ülkedir (www.yigm.kulturturizm.gov.tr). Önemi giderek artan ve daha fazla tercih edilen 
bir turizm türü olarak turizme kazandırılmaya çalışılan yaylalar, Türkiye’nin hemen hemen bütün 
bölgelerinde doğal güzellikleri ve sundukları alternatifler nedeniyle bölgesel kalkınmayı güçlendirmekte ve 
destinasyonlardaki farkındalığı artırarak bölgelerin korunmasını sağlamaktadır (Bilici, 2014). Yayla turizmi 
faaliyetlerinin gerçekleştiği önemli bölgelerin başında Karadeniz Bölgesi gelmektedir. Bu çalışmada 
Eskişehir ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının Karadeniz Bölgesi’ne düzenledikleri turların belirli 
kriterler bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu turlarda yaylaların tur programlarına dahil edilip 
edilmediği, turlarda hangi yaylaların ön plana çıktığına dair sorularda cevap bulmaktadır. Çalışmanın, 
alternatif turizm ve yayla turizm literatürüne katkı sunması bağlamında önemli olacağı düşünülmektedir.  

Literatür 

Coğrafi bir terim olarak yayla, “akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin 
belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato” şeklinde tanımlanmaktadır 
(www.sozluk.gov.tr). Ekonomik faaliyet alanı ve bir yerleşim yeri olarak ise yayla, farklı bölgelerde yaşayan, 
farklı sosyo-ekonomik gruplara dahil kişilerin yılın belirli dönemlerinde çıkıp, ekonomik ve beşeri 
faaliyetlerde bulundukları alan olarak açıklanmaktadır (Çelikoğlu ve Atış, 2016).  

Geçimini topraktan sağlayan insanların, hayvanları için bol ve taze ot bulmak, hayvansal gıda üretmek 
amacıyla, sıcak aylarda devamlı oturdukları evlerini bırakarak, kıyı düzlükler, ovalar, vadiler, dağ etekleri 
hatta platolardan yaylalara çıkıp tarımsal faaliyetlerde bulunması olarak ifade edilen yaylacılığın (Daşcı ve 
Çomaklı, 2006), Türk tarihinde her zaman önemli bir yeri olmuştur. Tarih boyunca çok sayıda devlet 
kurmuş, kimi zaman göçebe olarak yaşamış ve birçok farklı coğrafyadan geçmiş olan Türkler kırsal yerleşim 
ünitelerinde bir şekilde yaylalara yer vermişlerdir (Zaman ve Coşkun 2007’den akt. Haberal, 2011).  Tapur’a 
(2008) göre, Anadolu’da yaylacılık faaliyetleri çok eskiye hatta Orta Asya yaşam tarzına dayanmaktadır. 
Fakat hayvancılığa dayalı konargöçer yaylacılık faaliyeti, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet’ten sonra 
değişiklik göstermiş ve bu konuda başarılı olunmuştur. 1950’li yıllardan sonra ise sanayileşme ve 
kentleşmedeki gelişmelere bağlı olarak yaylacılık faaliyetleri etkilenmiş, yaylalarda önemli ölçüde işlevsel 
değişiklikler olmuştur. Bugüne gelindiğinde ise, yaylacılığın esas faaliyeti olan hayvancılığın bırakılarak, 
yaylaların turizm ve rekreasyonel alanlar olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Yayla turizmi doğayı seven, doğada bulunmaktan hoşlanan kişiler veya maceraseverler tarafından 
günübirlik veya kısa süreli konaklama yapmak amacıyla gerçekleştirilen ve yüksek rakımlı yerlere yapılan 
turizm faaliyetleridir. Bu turizm türünde kendine özgü özellikleri bulunan yaylaları ve yaylacılık 
faaliyetlerini özüne dokunmadan turizme kazandırmak amaçlanmaktadır (Kozak, 2007). Yayla turizminin 
yapıldığı bölgeye katkı sağladığı bilinmektedir. Ancak bazı noktaların gözden kaçırılmaması oldukça 
önemlidir. Yaylalar öncelikle doğal hayvansal üretim yapılan yerler olmakla birlikte güzelliği, serinliği ve 
temiz havasıyla da insan sağlığı üzerinde önemli olumlu etkileri vardır. Dolayısıyla yaylaları hem tarımsal 
açıdan hem de turizm amaçlı değerlendirmek ve doğal güzelliklerini bozmadan faydalanmak gerekmektedir 
(Daşcı ve Çomaklı, 2006). Böylelikle yaylaların kendi özgün değerlerini kaybetmelerinin de önüne 
geçilebilir.  

Alternatif ve doğa temelli turizmin temelinde, doğal ve kültürel kaynakların korunması, yerel dokunun 
bozulmaması ve sürdürülebilirlik bulunmaktadır. Ancak literatürde kimi yayla turizmi bölgelerinde bu 
ilkelere uyulmadığına dair bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin Doğanay (2010) Taşköprü Yaylası’nda 
planlamadan yoksun turistik gelişmenin doğal ve kültürel ortamı bozduğunu ifade etmiştir. Bütün alternatif 
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turizm türlerinde olduğu gibi yayla turizmi faaliyetleri gerçekleştirilirken kurulacak bütün tesislerin 
bölgenin dokusuna uygun, doğayı tahrip etmeyecek ve küçük yatırımlar şeklinde olması esastır. Bu 
bağlamda Bilici ve Işık (2018), konaklama tesislerinin cazibe olanaklarına yakın, altyapı imkanlarının 
bulunduğu bölgelere inşa edilmesi, yine konaklamada öncelikle mevcut yapılardan faydalanılması 
gerektiğini belirtmiştir. Bu şekilde yeni inşa alanları ile bölgenin dokusunun zarar görmesine engel 
olunabilmektedir.  

Diğer taraftan yayla turizminin gelişimi noktasında da bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Doğanay 
(2010) çalışmasında yayla turizminin geliştirilmesi konusunda karşılaşılan sorunların başında ulaşımın 
geldiğine dikkat çekmektedir. Karadeniz’in dağlık yapısı sebebiyle bölgenin iç kısımlarına ulaşım zor 
sağlanmaktadır. Bu koşullar bölgenin kanalizasyon sorunlarının çözümü ve altyapısının geliştirilmesi gibi 
hususlarda gecikmeler yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu sorunların giderilmesi bölgedeki 
plansız yapılaşmanın engellenmesi noktasında da oldukça önemlidir. Özetle, yayla turizmi faaliyetleri 
gerçekleştirilirken; yerel dokunun ve otantikliğin bozulmamasına özen göstermek, belirli plan ve politikalar 
dahilinde hareket etmek gerektiği unutulmamalıdır. 

Ülkemizde yayla turizmi faaliyetlerinde, yayla odaklı turizmi geliştirmekten ziyade yaylaların diğer 
turizm çeşitlerini desteklemesine odaklanılmaktadır. Özellikle kalış sürelerini arttırmak adına yayla turizmi 
önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayla turizminin 
hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır (www.yigm.ktb.gov.tr): 

● Kırsal kesimde yaşayanların da turizmden elde edilen gelirden pay almasını sağlamak,  

● Turizm yatırımcıları için uygun ve cazip yayla turizm merkezleri oluşturmak, 

● Yayla turizminin sürdürülebilirliği için ürün çeşitliliği sağlamak, 

● Yayla turizminin turist profilini belirlemek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayla turizm merkezleri olarak ilan edilmiş olan yaylalar Tablo 
1’de görülmektedir. 

Tablo 1 

Yayla Turizm Merkezleri 

1 Antalya İbradı Maşata Yaylası TM Akdeniz 
2 Gaziantep Islahiye Huzurlu Yaylası TM Güneydoğu Anadolu 
3 Giresun Bulancak Bektaş Yaylası TM Karadeniz 
4 Giresun Kümbet Yaylası TM Karadeniz 
5 Giresun Yavuzkemal Yaylası TM Karadeniz 
6 Ordu Akkuş Argın Yaylası TM Karadeniz 
7 Ordu Aybastı Perşembe Yaylası TM Karadeniz 
8 Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe Yaylası TM Karadeniz 
9 Ordu Çambaşı Yaylası TM Karadeniz 
10 Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası TM Karadeniz 
11 Ordu Mesudiye Yeşilce-Topçam Yaylaları TM Karadeniz 
12 Rize Anzer Yaylası KTKGB Karadeniz 
13 Rize Çamlıhemşin Ayder KTKGB Karadeniz 
14 Sinop Ayancık Akgöl TM Karadeniz 
15 Sinop Kozfındık Bozarmut Yaylası TM Karadeniz 
16 Sinop Türkeli Kurugöl TM Karadeniz 
17 Tokat Akbelen Yaylası TM Karadeniz 
18 Trabzon Akçaabat Karadağ TM Karadeniz 
19 Trabzon Araklı Pazarcık TM Karadeniz 
20 Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası TM Karadeniz 
21 Trabzon Maçka Şolma TM Karadeniz 

 

Tablo 1’e göre Rize Anzer Yaylası ve Rize Çamlıhemşin Yaylası’nın Kültür ve Turizm Koruma ve 
Geliştirme Bölgeleri (KTKGB), bunların dışındaki tüm yaylaların ise Turizm Merkezi (TM) niteliğinde 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayla turizmi merkezi olarak 
ilan edilen 21 yayladan 19 tanesi Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin 
yayla turizmindeki önemini ortaya koymaktadır. 
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Yöntem 

Bu çalışmada TÜRSAB’a kayıtlı, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve Karadeniz turu düzenleyen seyahat 
acentalarının internet sitelerindeki tur programlarının belirli kriterler bağlamında incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla Eskişehir’de bulunan ve yasal kaydı olan 82 seyahat acentası TÜRSAB’ın resmi 
internet sitesinden tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra belirlenen seyahat acentalarının kendisine ait bir 
internet sitesine sahip olup olmadığı incelenmiştir. İnternet sitesi olduğu tespit edilen 38 seyahat acentası 
belirlenmiştir. Bu acentalardan Karadeniz turu düzenleyenlerin tur programları içerik analizi yöntemiyle 
incelenmiş ve sonuçta 14 seyahat acentasının Karadeniz turu düzenlediği tespit edilmiştir. Karadeniz turu 
düzenleyen seyahat acentalarının 11’i tur programlarında yaylalara yer vermektedir. Çalışmada tur 
programlarındaki; ziyaret edilen şehirler, turistik destinasyonlar, geceleme sayıları ve yiyecek içecek 
işletmeleri incelenmiş ve bulgular kısmında sunulmuştur. 

Bulgular 

Tablo 2’de Eskişehir ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının internet sitesine sahip olup 
olmadıklarına ilişkin veriler yer almaktadır.  

Tablo 2 

Seyahat Acentalarının İnternet Sitelerine İlişkin Sahiplik Durumu 

Seyahat Acentası 
İnternet Sitesi 

Sayı  

Var 38 

Yok 44 

Toplam 82 

Tablo 3’de Eskişehir’de faaliyet gösterip, Karadeniz turu düzenleyen seyahat acentalarına ilişkin bilgiler 
yer almaktadır. Buna göre 14 seyahat acentasının Karadeniz turu düzenlediği görülmektedir. Her ne kadar 
14 acentanın internet sitesinde Karadeniz Turu bilgisi olsa da kimi acentaların internet sitelerinin 
güncellenmediği de belirlenmiştir. 2016 yılı fiyatlarının mevcudiyeti veya en yakın tarihli tur başlığı altında 
2017 yılına tarih verilmesi gibi durumlar olduğu da tespit edilmiştir.  

Karadeniz turu düzenleyen seyahat acentalarının üç tanesi Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz 
Bölgelerine ait olmak üzere ikişer tur düzenlerken, bir seyahat acentası üç farklı tur düzenlemektedir. 

Tablo 3 

Karadeniz Turu Düzenleyen Seyahat Acentaları 

Karadeniz Turu Sayı 

Düzenliyor 14 

Düzenlemiyor 24 

Toplam 38 

Tablo 4’de tur programlarında yayla gezisine yer veren seyahat acentalarının sayısı yer almaktadır. 
Karadeniz turu düzenleyen 14 seyahat acentasının 11’inin tur programlarında yaylalara yer verdiği 
görülmektedir. 
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Tablo 4 

Tur Programında Yayla Gezisine Yer Veren Karadeniz Turları 

Turlar Sayı 

Karadeniz turu düzenleyen seyahat 
acentaları 

14 

Yayla gezisine yer veren seyahat 
acentaları 

11 

Tablo 5’de düzenlenen Karadeniz turlarının isimleri ve geceleme sayılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
Geceleme sayıları incelendiğinde, Batı Karadeniz turunun geceleme sayısının 1-2 geceden oluştuğu, diğer 
Karadeniz turlarının geceleme sayılarının genellikle 5-6 geceden oluştuğu görülmektedir.  

 Tablo 5 

  Düzenlenen Karadeniz Turu İsimleri ve Geceleme Sayıları 

Tur İsimleri Geceleme Sayısı 

  Tur Sayıları 1-2 gece 3-4 gece 5-6 gece 

Karadeniz turu 2 
 

1 1 

Batı Karadeniz Turu 4 3 1 
 

Doğu Karadeniz Turu 5 
 

4 1 

Doğu Karadeniz ve Batum Turu 4 
 

1 3 

Özel isimli turlar 3 
  

3 

Tablo 6’da Karadeniz turlarında, tur programı dahilinde ziyaret edilen şehirler, ziyaret noktaları ve yiyecek 
içecek sunulan işletmelere dair bulgular yer almaktadır. 

 Tablo 6 

 Turlarda Ziyaret Edilen Şehirler ve Yerler  

Turlar Ziyaret Edilen 
Şehirler 

 
Ziyaret Edilen Yerler 

Yiyecek-içecek 

Batı Karadeniz Turu Karabük, Bartın, 
Amasra, Devrek  

Karabük (Safranbolu, Hıdırlık Tepesi, 
Kaymakamlar Evi, Cinci Han, Sadrazam 
İzzet Paşa Cami, Demirciler ve Arasta 
Çarşısı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, 
Güneş Saati, Safranbolu Lokumcusu, 
Tokatlı Kanyonu, Kristal Teras) 
Amasra (Bedesten, Kaleiçi, Kilise cami, 
Liman, Ağlayan Ağaç Parkı ve Tahtacılar 
Çarşısı) 

Otel restoranları 

Batı Karadeniz Turu Karabük, Bartın Karabük (Safranbolu, Hıdırlık Tepesi, 
Köprülü Mehmet Paşa Camii, Güneş 
Saati, Kaymakamlar Evi, Cinci Han, İzzet 
Mehmet Paşa Cami, Demirciler, 
Bakırcılar, Semerciler ve Arasta Çarşısı, 
Cam Teras, Tokatlı Kanyonu) 
Amasra (Kemere Köprüsü, Kilise Camii 

Otel restoranları 
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Adım Adım Karadeniz 
Rüyası 

Sinop, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Batum, 
Artvin, Rize, Samsun, 
Amasya 

Sinop (Sinop Kalesi, Sinop Cezaevi, 
Hamsilos Koyu) 
Ordu (Boztepe) 
Giresun (Giresun Kalesi) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi, Uzungöl) 
Batum (Gonio Kalesi, Gonio Köprüsü, 
Tarihi Meryem Ana Katedral Kilisesi 
Tarihi Orta Camii, Rus Ortodoks Kilisesi, 
Ermeni Ortodoks Kilisesi, Poseidon 
Anıtı, Tiyatro Binası, Medea Heykeli, 
Batum Limanı, Batum Bulvarı) 
Artvin (Karagöl) 
Rize (Fırtına Deresi, Ayder Yaylası, 
Gelin Düveli Şelalesi, Rize Bezi Tesisleri, 
Atatürk Köşk’ü 
Samsun (Bandırma Vapuru) 
Amasya (Amasya Arkeoloji Müzesi ve 
Mumya Müzesi, Şehzadeler Parkı, Saat 
Kulesi, Hazeranlar Konağı, Ferhat ile 
Şirin Su Kanalları) 

Akçaabat Köftecisi, 
Otel restoranları 

Doğu Karadeniz Turu Samsun, Ordu, 
Trabzon, Rize, Artvin, 
Batum 

Ordu (Boztepe) 
Trabzon (Ayasofya Camii, Sümela 
Manastırı, Uzungöl, Atatürk Köşkü) 
Batum (Avrupa Meydanı, Alfabe Kulesi, 
Piazza Meydanı, Orta Camii) 
Rize (Çamlıhemşin, Ayder Yaylası, 
Zilkale, Palovit Şelalesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru, İlk Adım 
Anıtı, Onur Anıtı, Arkeoloji Müzesi) 

Maçka’da Hamsiköy 
Sütlacı, Bir tesisde 
yöresel yemekler, 
(Rize) Alabalık 
Tesislerinde öğle 
yemeği 

Karadeniz Turu Ordu, Giresun, 
Trabzon, Batum, Rize, 
Samsun, Sinop 

Ordu (Boztepe) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi (Camii), 
Atatürk Köşkü, Kunduracılar Çarşısı, 
Cumhuriyet Parkı, Uzungöl, Sümela 
Manastırı, Zigana Yaylası) 
Rize (Çamlıhemşin, Ayder Yaylası, Rize 
Bezi Üretim Atölyesi, Çay Fabrikası) 
Batum (Gonia “Apsaros” Kalesi, Ters 
Restoran / 6 MAYIS PARKI, Yunus Balığı 
Gösteri Havuzları- Avrupa Meydanı, 
Altın Post Heykeli, (Medea) Özerk 
Acaristan Meclis Binası, Batum Limanı, 
Orta Camii, Ortadoks Meryemana 
Katedrali) 
Giresun (Giresun Kalesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru, Atatürk 
Anıtı, İlk Adım Anıtı) 
Sinop (Hamsilos Koyu, Akliman, 
Sarıkum Plajı, Sinop Cezaevi, Sinop 
Kalesi, Balıkçı Barınağı) 

Öğle yemeğinde 
bölgenin geleneksel 
yemeği Akçaabat 
Köftesi. 
  
  
  

Doğu Karadeniz Turu Samsun, Ordu, Rize, 
Artvin, Trabzon 

Samsun (Onur Anıtı, Amisos Hazinesini 
Barındıran Samsun Arkeoloji Müzesi, 
Tütün İskelesi İlk Adım Anıtı, Bandırma 
Vapuru) 
Ordu (Boztepe) 
Rize (Rize Botanik Parkı, Rize Bezi El 
Sanatı İncelemesi, Taş Köprü, Ayder 
Yaylası) 

Yemeklere ait bilgi 
verilmemiştir. 
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Artvin (Gonyo/Asporos Kalesi 
Panoromik, Çoruh Nehri, Orta Mahalle, 
Orta Camii, Pizza Meydan, Rus Kilisesi, 
Astrolojik Saat, Avrupa Meydanı 
Meşhur Altın Post Heykeli) 
Trabzon (Uzungöl, Kiremitli Köprü, Çay 
Fabrikası, Ayasofya Camii, Atatürk 
Köşkü, Altındere Milli Parkı, Sümela 
Manastırı) 

Karadeniz Rüzgarı ve 
Batum Turu  

Konya, Amasya, 
Samsun, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Batum 

Amasya (Ferhat ile Şirin Su Kanalı, Gök 
Medrese, Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi, II. Beyazıd Külliyesi, Şehzadeler 
Parkı, Yalı Boyu Evleri, Alçak Köprü, 
Hükümet Köprüsü, Saat Kulesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru, Atatürk 
Onur Anıtı,Terme) 
Ordu (Boztepe) 
Giresun (Topal Osman Anıt Mezarı, 
Giresun Kalesi) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi, Atatürk 
Köşkü, Uzungöl, Lustra ve Karester 
Yaylası, Sürmene, Çay Fabrikası, Bıçak 
Atölyesi) 
Rize (Çayeli, Rize Bezi Dokuma 
Atölyesi) 
Batum (Gonio (Apsaros) Köyü ve Kalesi, 
Çoruh (Chori) Nehri ve Köprüsü, Batum, 
Orta Camii, Avrupa Meydanı, Medea 
(Altın Post) Anıtı, Poseıdon Meydanı) 
Rize (Fırtına Vadisi Fırtına Deresi, 
Çamlıhemşin, Çinçiva (Şenyuva) Köyü 
ve Köprüsü, Zilkale (Kale-İ Zir), Ayder 
Yaylası, Gelintülü Şelalesi, Aşağı ve 
Yukarı Ambarlık, Kalegon 

Otel restoranları 
Öğle yemeği ile ilgili 
net bilgiye yer 
verilmemiştir. 

Büyük Doğu Karadeniz 
Bol Yaylalı Batum ve 
Sinop Turu 
  

Batum (Gürcistan), 
Artvin, Trabzon, Rize, 
Ordu, Giresun, Sinop, 
Samsun, Amasya 
  

Amasya (Arkeoloji (Mumyalar) Müzesi, 
Fırtına Tanrısı Teşup, II. Beyazıt 
Külliyesi /Ahşap Şadırvanı, 
Muvakkithane, İmarethane, Harşena 
Kalesi, Kuşsarayları, Yalıboyu Evleri, 
Şehzadeler Yolu, Kral Kaya Mezarları ve 
Şehzadeler Konağı) 
Samsun (Bandırma Vapuru, Atatürk 
Anıtı, İlk Adım Anıtı, Samsun Arkeoloji 
Müzesi, Yabancılar Çarşısı, Göğceli 
Cami) 
Giresun (Giresun Kalesi, Manzara 
Tepesi, Topal Osman Anıtı) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi (Camii), 
Gülbahar Hatun Camii ve Türbesi, 
Trabzon Müzesi, Uzungöl) 
Batum (Kral Andrew Heykeli, Gonia 
“Apsaros” Kalesi, Ters Restorant, Opera 
Ve Kültür Merkezi, 6 Mayıs Parkı, 
Avrupa Meydanı’’altın Post Heykeli, 
(Medea) Özerk Acaristan Meclis Binası – 
Batum Limanı, Orta Camii, Ortadoks 
Meryemana Katedrali, Rum, Ermeni 
Kiliseleri ve Piyer Batumi) 
Artvin (Artvin Livane Kalesi, Atatürk 
Anıtı) 
Rize (Rize Kalesi, Çay Fabrikası, Sümela 
Manastırı, Zigana Tüneli, Kümbet 
Yaylası, Kuzualan Şelalesi, Bektaş 
Yaylası, Ayder Yaylası) 

Sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği 
otelde. Öğle yemeği 
için yöresel lezzetler 
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Ordu (Yalı Camii ve Osman Paşa 
Şadırvanı Çarşısını, Taşbaşı Kültür 
Merkezi (Eski Cezaevi) 
Sinop (Sinop cezaevi Karakum Plajı, 
Sinop Tabyaları, Sinop Kalesi, Balıkçı 
Barınağı) 

Doğu Karadeniz Turu 
  

Samsun, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Batum 

Trabzon (Ayasofya Müzesi, Atatürk 
Köşkü, Zigana Geçidi, Sümela Manastır, 
Uzungöl, Çay Fabrikası) 
Rize (Ayder Yaylası, Gelin tülü Şelalesi) 
Artvin (Artvin Kalesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru, Atatürk 
Anıtı) 
Amasya (Ferhat Şirin su kanalları, Gök 
Medrese, Beyazıd Külliyesi, Yalı Boyu, 
Şehzadeler Parkı, Saat Kulesi, 
Hazeranlar Konağı, Kral Kaya Mezarları 

Meşhur Akçaabat 
Köfte, Sürmene 
Pidesi, Tereyağda 
Alabalık, Amasya 
Sofrasından yöresel 
lezzetlerden oluşan 
öğle yemeği. 
  

Batı Karadeniz Turu 
  

Amasra, Bartın, 
Safranbolu 

Safranbolu (Cinci Hanı, Kaymakamlar 
Müze Evi, Eski Hükümet Konağı, Yörük 
Köyü) 
Amasra (Amasra Kalesi, Boztepe ile 
Ağlayan Ağaç) 

Otel restoranları 

Büyük Batı Karadeniz 
Turu 
  

Zonguldak, Amasra, 
Sinop, Kastamonu 
  

Amasra (Amasra Kalesi, Boztepe ile 
Ağlayan Ağaç) 
Kastamonu (Cide, İnebolu, Ayancık) 
Sinop (Sinop Kalesi, Şehitler Çeşmesi, 
Eski Sinop Cezaevi, Pervane Medresesi, 
Ulu Cami) 

Balık menülü öğle 
yemeği 

  

Doğu Karadeniz ve 
Batum Turu 
  

Sinop,Ordu, Trabzon, 
Batum, Artvin, Rize, 
Giresun 
  

Sinop (Sinop Cezaevi, Hamsilos Koyu) 
Ordu (Boztepe) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi, Atatürk 
Köşkü, Sürmene) 
Batum (Gonio Kalesi, Tarihi Meryem 
Ana Katedral Kilisesi, Tarihi Orta Camii, 
Rus Ortodoks Kilisesi, Ermeni Ortodoks 
Kilisesi, Poseidon Anıtı, Tiyatro Binası, 
Medea Heykeli) 
Artvin (Borçka, Karagöl) 
Rize (Ayder Yaylası, Uzungöl) 
Giresun (Giresun Kalesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru) 
Amasya (Amasya Arkeoloji Müzesi ve 
Mumya Müzesi) 

Yemekler için bilgi 
verilmemiştir. 

Doğu Karadeniz Batum 
Turu 
  

Sinop, Ordu, Trabzon, 
Batum, Artvin, Rize, 
Giresun, Amasya 
  

Sinop (Sinop Cezaevi, Hamsilos Koyu) 
Ordu (Boztepe) 
Trabzon (Ayasofya Müzesi, Atatürk 
Köşkü, Sürmene) 
Batum (Gonio Kalesi, Tarihi Meryem 
Ana Katedral Kilisesi, Tarihi Orta Camii, 
Rus Ortodoks Kilisesi, Ermeni Ortodoks 
Kilisesi, Poseidon Anıtı, Tiyatro Binası, 
Medea Heykeli) 
Artvin (Borçka, Karagöl) 
Rize (Ayder Yaylası, Uzungöl ) 
Giresun (Giresun Kalesi) 
Samsun (Bandırma Vapuru) 
Amasya (Amasya Arkeoloji Müzesi ve 
Mumya Müzesi) 

Genellikle otel 
restoranları (Sabah 
kahvaltısı ve akşam 
yemeği) 
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Karadeniz Turu 
  

Samsun, Ordu, 
Trabzon, Rize, Batum, 
Sinop 
  

Trabzon (Sümela Manastırı,Gülbahar 
Hatun Türbesi, Uzungöl, İki çay 
Fabrikası) 
Rize (Rize Bezi Dokuma Atölyesi, Ayder 
Yaylası, Fırtına Deresi) 
Samsun (Bandırma Vapuru, Gazi 
Müzesi, Atatürk Heykeli) 
Sinop (Eski Cezaevi) 

Hamsi Köy Sütlacı 
Genel olarak 
yemeklerin nerede 
yenildiğine dair bilgi 
bulunmamaktadır 

Doğu Karadeniz Turu 
  

Samsun, Giresun, 
Trabzon, Rize, Batum, 
Amasya 
  
  
  
  

Samsun (Bandırma Vapuru) 
Trabzon (Atatürk Köşkü, Sürmene, 
Uzungöl) 
Rize (Fırtına Deresi, Ayder Yaylası) 
Amasya (Yalıboyu evlerini, Kale, Kral 
Kaya mezarları) 

Sabah kahvaltısı 
otelde, öğle ve akşam 
yemekleri için bilgi 
verilmemiştir. 

Batı Karadeniz Turu 
  
  

Zonguldak, Safranbolu, 
Kastamonu, Sinop, 
Amasya 
  

Ereğli (Cehennem Ağzı mağaraları ve 
kaya Kilisesi) 
Kastamonu (Deveci hanı, İsmail bey 
Camii ve Külliyesi, Nasrullah Camii ve 
Meydanı, Ayağı yanık Türbesi, Şeyh 
Şaban-ı Veli Türbesi, Kastamonu Kalesi, 
Kaya Mezarları, Tarihi Saat Kulesi) 
Sinop (Sinop Kalesi, Şehitler Çeşmesini, 
Alaaddin Camii, Pervane Medresesi ve 
Seyyid Bilal Türbesi) 
Amasya (Kral Kaya Mezarları, Bayezit 
Camii ve Külliyesi, Amasya Müzesi, 
Ferhat ile Şirin su kanalları) 
  

Sabah kahvaltısı 
otelde, öğle ve akşam 
yemekleri için bilgi 
verilmemiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Alternatif turizmin gelişmesiyle birlikte daha küçük ölçekli, doğaya duyarlı turizm çeşitleri ortaya 
çıkmıştır. Bu turizm çeşitlerinden birisi de yayla turizmidir. Bu çalışmada Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 
seyahat acentalarının Karadeniz Bölgesi’ne düzenledikleri turlarının belirli özellikler bağlamında 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu turlarda yayla gezilerine yer verilip verilmediği ve tur programlarında hangi 
yaylaların ön plana çıktığının belirlenmesi de amaçlanmaktadır.  

Çalışma sonuçları, Batı Karadeniz turlarında Karabük ve Amasra’ya; Doğu Karadeniz turlarında ise 
çoğunlukla Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Batum, Artvin, Rize, Samsun ve Amasya’ya yer verildiğini 
göstermektedir. Başka bir sonuç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ve Karadeniz Bölgesinde 
bulunan 19 yayla turizm merkezinden en fazla Ayder Yaylasına tur düzenlendiğine ilişkindir. Karadeniz 
turu düzenleyen 14 seyahat acentasının 11’inin tur programında Ayder Yaylasına yer verdiği 
görülmektedir. Zigana Yaylası, Lustra Yaylası, Karester Yaylası, Kümbet Yaylası ve Bektaş Yaylasına ise 
yalnızca birer seyahat acentasının tur düzenlediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla seyahat acentalarının sadece 
Ayder Yaylası üzerine yoğunlaştığı, diğer yaylalara tur programlarında yeterince yer verilmediği ifade 
edilebilir. Bu kapsamda acentaların tur programlarında farklı yayla ziyaretlerine de yer vermesi 
önerilebilir. Bunun dışında tüm seyahat acentalarının turlarında aynı yaylanın ziyaret edilecek olması 
yaylanın taşıma kapasitesinin aşılmasına sebep olabilir. Bu da sürdürülebilirlik anlamında önerilmeyen bir 
durumdur. Doğal güzelliklerin korunması turizmin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Farklı yaylaların tur programlarına dahil edilmesi bölgelerin aşırı turizmden de korunmasına katkı 
sağlayabilir.  

Çalışmadan elde edilen başka bir sonuç, tur kapsamında yeme içme faaliyetinin sabah ve akşam yemeği 
şeklinde olup, bu yemeklerin genellikle kalınan otel restoranlarında gerçekleştiği yönündedir. Ancak otel 
işletmelerinde yöresel bir yemek sunumuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Alternatif turizmin 
gereği olan yerelden faydalanmak noktasında (Prochazkova, 2012) turlarda yerel yiyecek içeceklerin yer 
alması önemlidir. Bu kapsamda acentaların yöresel yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeleri tercih etmeleri 
ve yöresel yiyecek içecek tadımlarını da tur programlarına dahil etmeleri bir öneri niteliğindedir. 

Çalışmada seyahat acentalarının internet siteleri incelenmiş ve çoğunun internet sitesinin olmadığı 
tespit edilmiştir. Benzer bir durum Akbulut ve Sezen Doğancılı'nın (2018) çalışmasında da görülmektedir. 
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Turlar hakkında bilgiye kolay erişim sağlanması açısından seyahat acentalarının büyük bir bölümünün 
internet sitesinin olmaması eksiklik olarak görülebilir. Yapılan inceleme sürecinde bazı seyahat 
acentalarının internet sitelerinin güncel olmadığı, eskiye dair bilgilerin hala sitede tutulduğu da 
belirlenmiştir. Bu durumun potansiyel turistlere eksik veya hatalı bilgi sunulması ve acentanın imajının 
zedelenmesi gibi olumsuz sonuçları da olabilir. Bu sebeple internet sitelerinin mevcudiyeti kadar güncel ve 
anlaşılır olmasının da önemini belirtmek gerekmektedir.  
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KATAKEKAUMENE (YANIK YÖRE)’DE İNSANLIĞIN İLK AYAK İZLERİ 

 

Öğretmen Musa ÇOBAN, Salihli Bilim ve Sanat Merkezi, musacoban6@gmail.com 

Öğrenci Miray MECİTEL, Marmara Üniversitesi, mmecitel@gmail.com 

ÖZET 

 Araştırma sahamız Manisa ili Salihli ilçesine bağlı Sindel Köyü Çakallar mevkisinde yer almaktadır. 

İnsanlığın ilk ayak izleri olarak bilinen bu fosil ayak izleri Katakekaume (Yanık Yöre) olarak anılan alanda 

Kula-Salihli Jeoparkı sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ayak izleri Demirköprü Barajı’nın yapımı esnasında iş 

makineleri tarafından açılan bir yamaçta 1969 yılında tesadüfen gün yüzüne çıkarılmıştır.  MTA elemanlarının 

duyarlılığı sayesinde böyle bir zenginliğin varlığı kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucu 

200’e yakın ayak izi tespit edilmiş ve bu ayak izlerinin ıslak bir tüf zemin üzerinde yer aldığı belirlenmiştir . 

Ancak yöre halkını bilinçlendirme, koruma ve tanıtma adına bir çalışmada bulunulmamış ve ülke geneline 

yeterince duyurulmamıştır. Ziyarete gelenlerin bilinçsiz tutumları nedeniyle ayak izleri her geçen gün yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Ülkemizin ilk ve tek jeoparkında yer alan insanlığın ilk ayak izlerini korumak ve tanıtmak için: Bölgeyi açık 

alan müzesi haline getirmek, yöre halkını turizm potansiyeli içine çekip onlara yeni iş imkânları sunarak 

dışarıya olan göçleri engellemek,  sahada arkeolojik kazıların bir an önce yapılmasını varsa daha fazla kültürel 

zenginliğin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve bu kültürel zenginliklerin kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. 

 Araştırmamızda ilk olarak, çalışma sahasını kapsayan yazılı kaynaklar taranmış ve bazı dokümanter 

veriler elde edilmiştir. Ayrıca, araştırma sahasını doğrudan ilgilendiren yerel kaynaklardan ve genel coğrafi 

eserlerden de önemli ölçüde yararlanılmıştır. Literatür taraması yapıldıktan sonra alan araştırmalarına 

başlanmıştır. Bu amaçla yörede gezi, gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kula Belediyesi, Sindel Mahallesi Muhtarlığı, Demirköprü HES İşletme 

Müdürlüğü ve TÜİK verilerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ayak 

izlerinin oluşumu, yörede yapılan arkeolojik çalışmaların boyutu, fosil ayak izlerinin tarihi ve günümüzdeki 

durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca yörede yer alan yerleşim yerlerinin nüfus ve ekonomik özellikleri de 

incelenmiştir. 

Sonuç olarak: Ege Bölgesi’nin en ilginç topografyasına sahip lav akıntılarını, peri bacalarını, volkan 

konilerini ve patlama kraterlerini barındıran jeopark içerisinde yer alan Sindel Mahallesi ve çevresindeki 

yerleşim yerlerinin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. Bu düşüşün nedeni kırsal kesimdeki iş olanaklarının 

azalması, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına gelmesi ve bunun sonucu olarak halkın ekonomik kaygılarla 

yöre dışına göç etmesidir. Bölgede bulunan fosil ayak izleri turizm potansiyeli içerisinde değerlendirilebilirse 

yöre halkına birçok iş olanağı sağlanacağından, dışarıya göçler engellenmiş olunacak hatta yöre göç alır bir 

hale gelecektir.  

Ziyarete gelen turistlere hizmet vermek amacıyla Adala Mahallesi sınırları içinde bulunan Demirköprü 

Barajı çevresinde otel yapımı planlanır ve baraj gölü üzerinde kano ve benzeri su sporu gibi etkinlikler 

düzenlenirse bölge turizm açısından değerlendirilebilir hale gelecektir. 

Bu kültürel miras hem sosyal hem de ekonomik yönden bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaya 

müsaittir. Nadir görülen bu ayak izleri iyi bir tanıtımla ülkemize ve dünyaya duyurulmalı ve içinde bulunduğu 

jeoparkla birlikte ziyarete açık olmalıdır.  

Bildiriye konu olan bu sahada yöre halkının turizmde etkin şekilde yer alması için eğitim merkezleri 

açılmalı bu merkezlerde yabancı dil öğretimi, iletişim, kültürel etkileşim becerileri gibi konular işlenmelidir. 

Bu konudaki bilincin artması ve eğitimli kişiler yetiştirmek adına Salihli ilçesinde kurulan fakültede Arkeoloji 

ve Sanat Tarihi bölümleri hizmete açılmalıdır.  
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Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan bu kültürel zenginliğimizin yakın zamanda yok olmasını istemiyorsak, 

bir an önce yetkililer tarafından çalışmalar başlatılmalı ve geçmişe ışık tutan, sayıları gün geçtikçe azalan, 

fosil insan ve hayvan izlerinin bulunduğu bu alan koruma altına alınarak bir açık hava müzesi haline 

getirilmeli ve bu jeosit alanına hak ettiği ilgi ve önem bir an önce kazandırılarak gelecek nesillere sağlıklı bir 

şekilde aktarımı sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ayak izleri, Yanık Yöre, Jeopark 

FIRST FOOTPRINTS OF HUMANITY IN KATAKEKAUMENE (BURNED AREA) 

ABSTRACT 

Research area is located in Cakallar locality of Sindel Village of Salihli district of Manisa province. These 

fossil footprints, known as the first footprints of humanity, are found within the boundaries of Kula-Salihli 

Geopark in the area called Katakekaumene (Burned Area). The footprints were accidentally found in 1969 

during the construction of the Demirköprü Dam. Thanks to the sensitivity of the MTA staff has announced the 

existence of such a heritage. As a result of the research, almost 200 footprints were found. These footprints 

were located on a wet tuff ground. However, local people have not been raised awareness about the protection 

and promotion of footprints and  it has not been adequately announced country-wide. Footprints are in danger 

of extinction day by day due to unconscious attitudes of visitors. 

The activities intended to protect and promote  the footprints located in Turkey's first and only geopark are 

as follows: To make the region an open area museum, to attract the local people into tourism potential and to 

provide them with new job opportunities, to prevent migration, to ensure that the archaeological excavations 

are done as soon as possible and to reveal more cultural richness. 

Firstly, written sources including the study area of our research were scanned and documentary data were 

obtained from these sources. In addition, local resources and general geographic works directly related to the 

research area have been utilized to a significantly. After the literature review, field researches were started. 

Within the framework of field research; excursions, observations and interviews were conducted in the area. 

Datas were found from Salihli Municipality Directorate of Science Affairs, Zoning and Urbanism Directorate, 

Kula Municipality, Sindel District Head Office, Demirkopru Hydroelectric Power Plant Operation Directorate 

and TURKSTAT were used. The population and economic characteristics of the settlements in the area also 

were examined. 

As a result, the population of the Sindel neighborhood and its surrounding settlements, which have the most 

interesting topography of the Aegean Region and contain lava flows, fairy chimneys, volcano cones and 

eruption craters, are decreasing year by year. The reason for this decline is the migration of people with 

economic concerns due to the decrease in job opportunities in rural areas and the end of agriculture and 

livestock breeding. If the fossil footprints found in the area can be improved within the tourism potential, many 

areas of job will be provided to the local people and migration will be prevented an deven the area might 

receive immigrant. 

If the hotel is planned to be built around the Demirköprü Dam within the borders of Adala Neighborhood 

in order to provide accommodation services to the visitors and activities such as canoeing and similar water 

sports are organized on the dam lake, the area might improve in terms of tourism. 
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This cultural heritage is suitable to contribute to development of region and country  both socially and 

economically.These rare footprints should be announced to our country and the world through good promotion 

and should be open to visitors together with the geopark. 

In this area subject to research, education centers should be established in order to enable local people to 

participate effectively in tourism and foreign language teaching, communication and cultural interaction skills 

should be treated in these centers. Archeology and History of Art departments should be opened in the faculty 

established in Salihli district in order to raise awareness and train people for be a competent. 

If we do not want this cultural richness within the natural protected area to be destroyed in the near future, 

studies should be initiated by the authorities as soon as possible. This area which sheds light on the past, 

contains fossil human and animal traces whose numbers are decreasing day by day, should be protected and 

turned into an open-air museum, and the attention and importance it deserves should be gained as soon as 

possible to reach future generations. 

Key words: Footprints, Burned Area, Geopark 

GİRİŞ 

 Manisa ili Salihli ilçesi Yenisindel mahallesi Çakallar mevkisinde yer alan ayak izleri ülkemizdeki 

fosil ayak izlerinin tek örneğidir. Bu ayak izlerinin bulunduğu yöre 1981 ve 1991 yıllarında 1.-2. Derece 

Doğal Sit Alanı ilan edildiyse de günümüzde yeterli korunma sağlanmamaktadır. Bu doğal kültürel 

varlığımız, gerek hava şartları ve gerekse yöreyi ziyaret eden kişilerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Yöre halkının bu konularda bilinçli olmaması ve yeterli tanıtımın yapılmaması araştırmamızın 

problemini oluşturmaktadır. 

Amaç 

 Yenisindel Çakallar mevkiinde yer alan ayak izleri Demirköprü Barajı’nın yapımı esnasında 

dozerler tarafından açılan bir yamaçta 1969 yılında tesadüfen saptanmıştır.  MTA elemanlarının duyarlılığı 

sayesinde böyle bir zenginliğin varlığı kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucu 200’e yakın 

ayak izi tespit edilmiş ve bu ayak izlerinin ıslak bir tüf zemin üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Ancak yöre 

halkını bilinçlendirme, koruma ve tanıtma adına bir çalışmada bulunulmamış ve ülke geneline yeterince 

duyurulmamıştır. Ziyarete gelen kişilerin bilinçsiz davranmaları nedeniyle ayak izleri her geçen gün yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

Ülkemizin ilk Jeoparkı’nda yer alan insanlığın ilk ayak izlerini korumak ve tanıtmak için; Bölgeyi açık 

alan müzesi haline getirmek, yöre halkını turizm potansiyeli içine çekip yeni iş imkânları sunarak dışarıya 

olan göçleri engellemek,  sahada arkeolojik kazıların bir önce yapılmasını varsa daha fazla kültürel 

zenginliğin ortaya çıkarılmasını sağlamak, bu kültürel zenginliklerin kamuoyuyla paylaşılması ve 

kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışma alanının Konumu, Sınırları ve Başlıca Özellikleri 

Araştırma alanı Manisa ili Salihli ilçesi Sindel mahallesi Çakallar mevkisinde 38˚36’ Kuzey enlemiyle 

28˚17’ Doğu boylamında yer almaktadır (Şekil 1). İzmir-Salihli yolundan ayrıldıktan sonra Demirci‛ye 

ulaşmayı sağlayan karayolunun 25. km.’sinde Akçeşme’nin (Sindel) 1 km. doğusunda, Çarıkların ve 

Akçeşmeye (Sindel)  ulaşmayı sağlayan karayolunun hemen güneyindeki yamaç kesiminde bulunan ayak 

izlerinin ortaya çıkışı Demirköprü Barajı’nın yapımına dayanmaktadır (Foto 1).  

            Demirköprü Barajı‛nın yapımı esnasında 1954-1960 yıllarında dozerler tarafından açılan bir 

yamaçta tesadüfen ayak izlerinin saptanmasıyla birlikte o dönemki MTA elemanlarının bilinçliliği sonucu 

ülkemizde böyle bir zenginliğin varlığı kamuoyuna duyurulmuştur. MTA prospektörlerinden Mustafa 

Çelik’in izlerin varlığını ilk duyuran şahıs olduğu bilinmektedir. İlk bulundukları dönemde 200 kadar tespit 

edilen ayak izleri ortaya çıkmaya başladıktan bir süre sonra çok geniş bir kesimin ilgisini çekmiştir ve 

sonuçta MTA elamanları izlerden yaklaşık 60 tanesini uygun yöntemlerle, parçalanmadan çıkarıp Ankara‛ya 

taşımışlardır. Bu ayak izleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü Doğa Tarihi Müzesi’nde 
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koruma altına alınmıştır. Ayrıca İzmir‛de Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nde ve Manisa Müzesi’nde de 

az sayıda ayak izi mevcuttur. 

 

Şekil 1. Sindel ve Çevresinin Lokasyon Haritası 
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Foto 1. Demirköprü Barajının Yapımı Sırasında Ayak İzlerinin Ortaya Çıkışından Bir Görünüm (1960) 

Çalışma sahasının içinde bulunduğu coğrafi yöre Strabon‛un “Geographika” adlı eserinde,  

“Katakekaumene” adıyla anılmaktadır. “Katakekaumene” kelime anlamı olarak yörede uzun yıllardır 

epigrafi ve eskiçağ tarihi araştırmaları yapan Malay tarafından “Yanık, Yanmış Arazi” şeklinde dilimize 

çevrilmiştir. “Katakekaumene” adı çok uzun zaman sadece antik yazarlar aracılığıyla bilinmekteyken Malay, 

2003 yılındaki yüzey araştırmalarında Maionia‛nın batısındaki İğdecik köyü arazisinde üzerinde 

“Katakekaumene’nin” adının geçtiği ilk yazıtı saptamıştır. Yazıtta “Katakekaumene”deki Maion Birliği’nin 

vardığı bir karar anlatılmaktadır. Antik yazarlar tarafından hem Lydia (Maionia) hem de Mysia sınırları 

içerisinde kabul edilen bu volkanik arazi aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en ilgi çekici topografyasına sahiptir 

(Akdeniz, 2008).  

Yöre, volkan konileri, patlama kraterleri, peri bacaları ve lav akıntılarının oluşturduğu ilginç 

manzaralarla doludur. Bütün bu oluşumlar 600-700 m. Yüksekliğindeki plato üzerinde oluşmuştur (Şekil 

2). Çevreye yabancı olanları görünüm açısından ürkütücü yapan bir sebep bu volkanik oluşumlar üzerinde 

bitkiye pek rastlanmamasıdır. Bu durum, genç oluşumların üzerini örten toprak tabakasının 

oluşmamasından kaynaklanmaktadır (Foto 2). Anadolu’nun diğer kısımlarıyla karşılaştırıldığında oldukça 

genç denilebilecek bu volkanik arazide sayıları 68’i bulan volkan konileri vardır. Bunlardan 13 tanesi en 

yeni safhaya aittir. Taban çapları ve yükseklikleri çok farklı olan bu koniler yöre halkı tarafından “Divlit 

Tepe” adıyla anılmaktadır (Foto 3). Çalışma sahasında diğerlerine göre daha genç oluşumlu koniler dik, lav 

akıntıları ise tazedir. Aslında yöre halkının Divlit demelerinin sebebi sivri şekillerinden dolayıdır.  
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Şekil 2. Sindel Mahallesi ve Çevresinin Topografya Haritası. 
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Foto 2. Araştırma Sahasındaki Topografyadan Bir Görünüm. 

 

 

Foto 3. Araştırma Sahasındaki Divlit Tepeden Bir Görünüm. 
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           Araştırma sahası ve çevresinde, yağış bakımından Akdeniz, sıcaklık açısından ise karasal iklime 

uyum gösteren bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Yükseltinin birden artması ve denizel etkilerden uzak 

oluşu, yörenin karasallık kazanmasında etkili olmuştur. İnceleme alanında hüküm süren iklim şartları insan 

yaşamı ve tarım faaliyetlerini etkilemiştir. Nitekim yörede tahıl tarımı ve hayvancılık yapılmaktadır. İklime 

bağlı olarak görülen yaz kuraklığı önemli bir sorundur. 

Yöntem 

˝ Katakekaumene ( Yanık Yöre )’de İnsanlığın İlk Ayak İzleri ˝adlı bu araştırma, uygulamalı coğrafya 

metoduyla hazırlanmıştır. Çalışma sahası seçilirken, söz konusu sahanın daha önce farklı bir bakış açısıyla 

incelenmemiş olması da dikkate alınmıştır. 

 Araştırma şu aşamalardan oluşmaktadır: İlk olarak, araştırma sahasını kapsayan yazılı kaynaklar 

taranmış ve bazı dokümanter veriler elde edilmiştir. Ayrıca, araştırma sahasını doğrudan ilgilendiren yerel 

kaynaklardan ve genel coğrafi eserlerden de önemli ölçüde yararlanılmıştır. Literatür taraması yapıldıktan 

sonra alan araştırmalarına başlanmıştır. Bu amaçla yörede gezi, gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Salihli 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kula Belediyesi, Sindel Mahalle Muhtarlığı, 

Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü ve TÜİK verilerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. 

 Dokümanter veriler elde edildikten sonra, araştırmanın yazım aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada, 

coğrafya ilminin temel düşünce ilkelerine (dağılım, bağlantı, neden-sonuç) ve ifade tekniklerine (haritalar, 

tablolar, grafikler, fotoğraflar) bağlı kalınmıştır. Ayrıca bu çalışma fizikî, beşerî ve ekonomik coğrafya 

metotlarından da yararlanılarak analiz ve sentez edilmiştir. 

Bulgular 

Yöredeki Arkeolojik Çalışmalar 

           Çalışma bölgesinde antik devir öncesine yönelik arkeolojik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Menye 

Köyü‛ndeki İlk Tunç Çağı ve Roma dönemi mezarlarının tahrip edildiğini, buralardan çıkarılan eserlerin 

Manisa Müzesi ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi‛ne satıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. 2006 

yılında, bu eserlerden olduğu anlaşılan ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde korunanlar 

yayınlanmıştır. Bu çalışmalar dışında yörenin prehistoryasıyla ilişkili başka bir araştırma yapılmamıştır. 

1989 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Yalçınkaya ile Alpagut, Kayan‛ın 

arazi incelemelerine katılmışlar daha sonrasında özellikle fosil insan ayak izlerinin bulunduğu yöreyi 

prehistorya bilimi açısından bir araştırma projesi olarak ele almak istemişler, ancak imkân oluşmadığı için 

bu çalışma ne yazık ki gerçekleştirilememiştir ( Foto 4 ).  
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Foto 4. Araştırma Sahasında Yapılan Arkeolojik Çalışmalardan Bir Görünüm. 

Araştırma sahasında detaylı çalışma, 18. TÜBİTAK tarafından 107K030 No.lu “Prehistorik-

Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi” başlıklı araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

“Manisa ili ve ilçelerinde Prehistorik-Protohistorik Kültürlerin Tespiti” yüzey araştırmasının ilk çalışmaları 

2007 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. 2007 yılı yüzey araştırmaları esnasında Kula ve çevresinde de 

incelemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda Demirköprü Baraj sahasının batısındaki arazide yer alan ayak 

izleri incelenmiştir. Öncelikle yöre halkı ve mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yapılmış, izlerin bulunduğu 

yamaç onların yardımıyla bir kez daha tespit edilmiştir ( Foto 5).  
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Foto 5. Fosil Ayak İzlerini Gösteren Yöre Halkından Bir Kişi. 

            Mayıs 2019’da Ulusal ve uluslararası volkanolog, coğrafyacı ve jeokronologlardan oluşan bir grup 

tarafından jeopark alanı ile Çakallar volkanında araştırma yapılmıştır. Araştırmayı yapan grubun içerisinde 

yer alan Dr. Erdal Gümüş, Bronz çağında meydana gelen volkanik patlamalara şahit olan insanlara ait ayak 

izlerine yenilerinin eklendiğini duyurmuştur. Gümüş ve ekibi tarihlendirme için kullandıkları iki farklı 

yöntemin sonucunda mevcut ayak izlerinin 4 bin 700 yıllık olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, Avrupa UNESCO 

jeopark denetçileri İtalyan Alessandra Cassini ve Macar Barnabas Korbely 13-14-15 Temmuz 2019 

tarihlerinde ilk olarak birliğin Salihli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan jeopark noktalarını (Kurşunlu 

Kaplıcaları, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Kenti, Gölmarmara Gölü, Tekelioğlu Köyü ve Bintepeler'de) 

inceledi.  16-17 Temmuz tarihlerinde, Kula Belediye sınırlarında bulunan Kula ve Sandal Divlit Volkan 

Konilerini, volkanik arazi ve yürüyüş yollarını, Emre Yunusemre Türbesi, Carullah Bin Süleyman Camisi, ve 

Peribacalarında incelemelerde bulunan denetçiler yeniden dört yıllık sertifika sürecine onay verdiler. Şu an 

Kula-Salihli Jeoparkı, EGN ve GGN jeoparklar ağında Türkiye’yi temsile devam etmektedir.    
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Fosil İnsan-Hayvan Ayak İzlerinin Oluşumu  

Konunun uzmanları tarafından yapılan incelemeler ayak izlerinin ıslak bir tüf zemin üzerinde yer 

aldığını ortaya koymuştur. Ayak izleri, yöre halkı tarafından “Çakallar Tepesi” denilen, “Çakallar Divliti”, 

“Divlit Tepe” şeklinde de adlandırılan volkanın ilk evresinde hafif patlamalarla çevreye savrulan ince küller 

üzerinde yürüyen insanlara aittir. Tepenin altı gnays, üzeri ise lav kökenli bazalt ve tüftür ( Erinç, 1970). 

Ayak izlerinin gnays anakayayı kaplayan ince kül örtüsü üzerinde olup kül katmanının fazla şiddetli 

olmayan peş peşe birkaç patlama ile havaya yükselen küllerin yavaş yavaş yere inmesi ve gnays kayalıkların 

üzerine kaplamasıyla oluşmuştur. Bu evrede kül ile birlikte bol su buharının da çıkmış olması gerektiği 

düşünülmektedir.  

Ancak genellikle volkanik püskürmeler sırasında meydana gelen yağışların ve bunun sonucunda çevrede 

görülen çamur akışlarının burada gelişmediği anlaşılmıştır. Çünkü kül katmanlarında akma, çukurlarda 

birikme gibi fluvial karakterli sedimantolojik özellikler görülmemektedir. Küllerin, yüzeyi kuru olarak 

kapladığı da düşünülemez. Ancak, deformasyonun fazla olmaması kül örtüsünün nemle pekişmiş 

bulunduğu izlenimini vermektedir. Sonuç olarak, kül örtüsü fazla sıcak olmayan, çok ıslak-cıvık veya kuru-

gevşek olmayan, nemli ve sertçe bir örtü halinde yüzeyi kaplamaktadır. Bu ince kül örtüsü üzerinde henüz 

yumuşakken yürüyen insanların ve hatta hayvanların bıraktığı çıplak ayak izleri daha sonraki patlamalar 

sırasında çevreye yayılan bazaltik cüruf parçaları ile kaplanmıştır. Sahada kül tabakasının yüzeyi 

kaplamasıyla insanların yürümeleri arasında fazla bir zaman geçmemiştir ( Foto 6 ).  

Bazı yayınlarda sadece Çakallar konisinin güneybatısındaki sırtın yamacında bulunan ayak izlerinden  

bahsedilmekteyse de 2007 yılındaki yüzey araştırmaları esnasında yöre halkıyla ve köy muhtarlarıyla 

yapılan ayrıntılı görüşmelerde arazinin güneydoğusunda, günümüzde Demirköprü barajının hemen 

kıyısında da benzer izlerin varlığından söz edilmiştir. Köylülerin aktardığına göre bu izler baraj gölünün 

suyunun çekildiği bazı dönemlerde görülmektedir. Bahsedilen bu durumun doğruluğunun kanıtlanabilmesi 

için bu arazinin ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

 

Foto 6. Fosil Ayak İzlerinin Oluştuğu Alan. 

Fosil Ayak İzlerinin Tarihi 

           Yapılan araştırmalarda ilk bulundukları dönemden itibaren izlerin tarihleriyle ilişkili farklı 

öneriler getirilmiştir. Bu tarihler M.Ö. 250.000 yılından başlayıp günümüzden 10-12 bin yıl öncesine kadar 

uzanan çok geniş bir zaman dilimine aittir. Ozansoy, ayak izlerini Gediz sekilerine dayanarak 250.000 yıl 
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öncesine, İ. Tekkaya ise 12.000 yıl öncesine tarihlemiştir. S. Erinç’in daha izler bulunmadan önce yörede 

yaptığı ve Çakallar çevresindeki jeolojik oluşumu günümüzden en fazla 10.000-2000 yıl öncesine tarihlediği 

yayını önemlidir. İzler hakkında önemli bir çalışma gerçekleştiren İ.Kayan ise yapılan jeomorfolojik 

incelemeler ve radyometrik değerlendirmelere dayanarak ayak izlerinin 250.000 yıl gibi çok eskilere ait 

olmadığını belirtmektedir. Kayan, günümüzden en fazla 12.000-10.000 yıl gibi tarihlerin radyometrik 

çalışmaların sonuçlarına daha yakın, olay ve oluşumların özelliklerine daha uygun, daha inandırıcı 

olduğunu söylemektedir. Zaten izlerin üzerindeki cüruf örtüsünün de son dönem patlamalarına ait 

olduğunu ortaya koymuştur. Bölgedeki son volkanik patlama da bu tarihlere aittir. Ancak Kayan’ın, şimdilik 

tarihlemeyle ilişkili kesin bir sonucunun bulunmadığını ısrarla vurguladığını unutmayarak, temkinli bir 

yaklaşımla günümüzden 10-12 bin yıl öncesi, yani M.Ö. 8000-10.000 civarı Mezolitik Çağ‛a denk 

gelmektedir (Akdeniz,2008,s.91). 

Fosil Ayak İzlerinin Günümüzdeki Durumu 

İnceleme sahasında ayak izlerinin incelenmesi sonucunda bunların yamaçtan aşağıya doğru yürümekte 

olan iki insana ait oldukları belirlenmiştir. Ayakların 41-42 numara, ayak izleri arasındaki boşluğun, 

dolayısıyla adımların ise 75-80 cm. olduğu anlaşılmıştır (Foto 7). Ancak, izlerin ovaya doğru uzanan 

kesiminde insan ayak izlerinin yanı sıra hayvanlara ait izlerin ve ne olduğu anlaşılamayan bazı izlerin varlığı 

saptanmıştır. Bu noktada ayak izlerinin ilk bulundukları dönemde geniş bir alanda tespit edildiklerini, 

günümüzde ise sınırlı bir alanın yüzeysel incelenmesinden ibaret olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.  

Ayrıca ilk bulundukları dönemden itibaren izlerde meydana gelen tahribat da izlerin yok olmasına sebep 

olmuş olabilir. Sahada ilk bulundukları dönemde 200 kadar tespit edilen ayak izleri ortaya çıkmaya 

başladıktan bir süre sonra çok geniş bir kesimin ilgisini çekmiş ve sonuçta MTA elamanları izlerden yaklaşık 

60 tanesini uygun yöntemlerle, parçalanmadan çıkarıp Ankara‛ya taşımışlardır. Bu ayak izleri, Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü Doğa Tarihi Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Ayrıca 

İzmir‛de Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nde ve Manisa Müzesi’nde de az sayıda ayak izi mevcuttur.  

 

 Foto 7. Fosil Ayak İzlerini Tespit Etme Çalışmaları. 
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Araştırma sahasında incelemelerimizde görebildiğimiz ayak izi sınırlıdır. Ayrıntılı bir arazi çalışmasının 

(özellikle planlı bir kazının) yapılmamış olması dikkate alınırsa izlerin yamaçtan ovaya doğru devam ettiği 

düşünüldüğünde günümüzdeki karayolu tarafından ikiye ayrılan bu geniş sahada daha çok sayıda ayak 

izinin olması gerekmektedir. Önemli bir husus, ilk bulundukları dönemden itibaren izlerin yurtdışına 

çıkarıldıkları şeklindeki bilgilerdir. Bu bilginin ayrıntılı çalışmalarla teyit edilmesi gerekmektedir. Eğer 

doğru ise bu sefer gündeme Çakallar kökenli ayak izlerinin yurtdışına ne şekilde çıkarıldıklarının, geri 

getirilmelerinin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 

          Bölge 1981 ve 1991 yıllarında I. ve II. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 

Fakat ayak izlerini korumayla ilgili hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Yöre halkı, değişik dönemlerde çok 

sayıda meraklının izleri görmek için geldiklerini, cüruf örtüsünü biraz temizleyip izleri gördükten sonra 

örtmeden gittiklerini belirtmektedirler. İzlerin açıkta kalması, hava şartları dolayısıyla tahrip olmasında en 

büyük etkendir (Foto 8).  

 

Foto 8. Fosil Ayak İzlerini İncelemeye Gelen Okul Grupları. 

Ayak izleriyle ilgili yanlış bir bilgi bunların sadece Türkiye‛de bulundukları, dünyanın başka hiçbir 

yerinde benzerlerinin bulunmadığı ifadesidir. Oysa doğru olan bu tip insan fosil insan ayak izlerinin 

dünyada çok ender olmakla birlikte başka bazı ülkelerde de bulunduğudur. Türkiye dışında Fransa, İtalya, 

Macaristan, Doğu Afrika, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde fosil insan ayak izlerine 

rastlanmıştır (Ozaner,2007) (Foto 9). 
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Foto 

9. Fosil Ayak İzlerinin ABD’ deki Örneği. 

Araştırma Sahası ve Çevresindeki Mahallelerin Nüfus ve Yerleşim Özellikleri 

Demirköprü Baraj gölü çevresinde yer alan Salihli ilçe merkezine bağlı mahallelerin nüfus ve yerleşim 

özellikleri, tablo ve grafik yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. Sahada incelemenin yapılacağı yerleşim 

yerleri başta Sindel olmak üzere Akçaköy, Akyar, Delibaşlı, Eminbey, Hacıköseli, Mamatlı, Oraklar, Ortaköy 

ve Kaplan’dır (Tablo 1, Şekil 3).  

Tablo 1 

Demirköprü Barajı Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Nüfusları (2017) 

Yerleşim  
  Yerleri 

Erkek 
Nüfus 

 
% si 

Kadın 
Nüfus 

 
%  si 

Toplam 
Nüfus 

 
% si 

Akçaköy 8 53 7 47 15 100 

Akyar 7 47 8 53 15 100 

Delibaşlı 42 49 44 51 86 100 
Eminbey 171 48 187 52 358 100 
Hacıköseli 78 51 76 49 154 100 
Mamatlı 21 54 18 46 39 100 
Oraklar 17 51 16 49 33 100 
Ortaköy 106 49 110 51 216 100 
Sindel 28 62 17 38 45 100 
Kaplan 24 57 18 43 42 100 

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus verilerinden. 
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Şekil 3. Demirköprü Barajı Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Nüfusları (2017) 

          İnsanlığın ilk ayak izlerinin yer aldığı Sindel mahallesinde yıllık nüfus artış hızında sürekli bir 

azalma veya durağanlık gözlenmektedir. 2012 yılında 60 kişi olan köy nüfusu, 2017’de 45 kişiye gerilemiştir 

(Tablo 2, Şekil 4). Araştırma sahasındaki nüfustaki azalmanın nedeni ekonomik sıkıntılardan dolayı 

dışarıya yapılan göçlerden kaynaklanmaktadır. Nüfustaki düşüşe son vermek istiyorsak Sindel çevresinde 

yer alan bu kültürel ve doğal zenginliği kullanarak, halkı turizm potansiyeli içine çekmeliyiz.  

Tablo 2 

 Sindel Mahallesinin Yıllara Göre Nüfus Artışı (2017) 

Yıllar 
Erkek 
Nüfus 

Yıllık Artış 
% si 

Kadın 
Nüfus 

Yıllık Artış 
%  si 

Toplam 
Nüfus 

Yıllık Artış 
% si 

2012 33 - 27 - 60 - 

2013 30 -9 21 -22 51 -15 

2014 28 -7 21 0 49 -4 
2015 27 -3 21 0 48 -2 
2016 29 7 19 -9 48 0 
2017 28 -3 17 -11 45 -6 

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus verilerinden. 
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Şekil 4. Sindel Mahallesinin Yıllara Göre Nüfus Artışı (2017) 

  Araştırma sahası ve çevresinde yer alan yerleşim yerlerindeki aile büyüklükleri oldukça düşük 

görülmektedir. Verilere bakıldığında her haneye tek nüfus düşmektedir (Tablo 3). Bu durum şaşırtıcı 

olmasına karşın önemli neden ve sorunları kendi içinde barındırmaktadır. Dengesizliğin önemli nedeni 

hanelerin göç nedeniyle boşaltılması gelmektedir. Mahallelerde yapılan gözlemlerde genç nüfusun hemen 

hemen kalmadığı, hanelerde daha çok yaşlı nüfusun ikamet ettiğini söyleyebiliriz.  

Tablo 3 

 Demirköprü Barajı Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Aile Büyüklükleri  (2017) 

Yerleşim Yerleri Hane Sayısı Nüfusu Aile Büyüklüğü 
Akçaköy 22 15 0,7 
Akyar 18 15 0,8 
Delibaşlı 105 86 0,8 
Eminbey 385 358 0,9 
Hacıköseli 112 154 1.4 
Mamatlı 41 39 0,9 
Oraklar 42 33 0,8 
Ortaköy 152 216 1,4 
Sindel 36 45 1,3 
Kaplan 39 42 1,1 

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus verilerinden. 

 Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali 

İnsanlığın ilk fosil ayak izlerinin ortaya çıkmasını sağlayan Türkiye elektrik enerji üretim sisteminin bir 

parçası olan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Gediz nehri üzerinde ve Salihli ilçesinin 27 km. 

kuzey-doğu istikametinde ve Adala sınırları içerisinde bulunmaktadır ( Foto10-11 ).     

Kütahya ilinin Gediz ilçesi yakınlarındaki Murat Dağı’nda doğarak batıya yönelen ve Demirköprü 

Barajında depolanarak enerjiye döndürüldükten sonra Manisa ve İzmir’in 112.000 hektarlık arazisinde sulu 
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tarım yapılmasına yardımcı olmaktadır. Barajın inşaatına 1954 yılında başlamış olup, 418 milyon Tl. 

maliyetle 18.05.1960 yılında tamamlanarak dönemin Başbakanı Adnan MENDERES tarafından devreye 

alınmıştır.Demirköprü Barajı, Taşkın Önleme, Elektrik Enerjisi Üretimi ve Sulama gibi üç önemli gaye ile 

kurulmuştur.  Demirköprü Hidroelektrik Santralinde, işletmeye açıldığı günden itibaren 2011 yılı mart ayı 

sonu itibarıyla 7.128.263.380 kWh. enerji üretimi gerçekleştirilmiştir (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Elektrik Üretim A.Ş. Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Brifing Dosyası, Nisan 2012)   

Foto10. Demirköprü Baraj Gölünden Bir Görünüm. 

 

Foto11. Demirköprü Barajı Hidroelektrik Santrali. 

Sonuç Ve Tartışma 

            Araştırma sahamız Manisa ili Salihli ilçesi Sindel mahallesi Çakallar mevkisinde bulunmaktadır. 

En önemli özelliği insanlığın ilk ayak izlerini bünyesinde barındırmasıdır. Etrafında oluşan volkanik 

patlamadan sonra toprağa basan insanların oluşturdukları bu ayak izleri devamındaki diğer patlamalarla 
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üzeri örtülerek korunmuştur. Yıllar sonra Demirköprü Barajı’nın yapımı esnasında ortaya çıkarak Mezolitik 

Çağ’a ait fosil ayak izleri olduğu belirlenmiştir. Sindel köyü çevresinde bulunan bu izler Türkiye’de ki tek 

örnektir. Fakat bu önemli kültürel mirasımızın ortaya çıkışından beri yeterli incelemeler yapılmamış ve 

korunmasıyla ilgili gerekli önlemler alınmamıştır. Ayrıca kamuoyunu bilinçlendirme adına bir çalışmada 

bulunulmamıştır. 

Ayak izlerinin bulunduğu alan Ege Bölgesi’nin en ilginç topografyasına sahiptir. Lav akıntılarını, peri 

bacalarını, volkan konilerini ve patlama kraterlerini barındırır. Bu bölge ünlü coğrafyacı Strabon’un 

deyimiyle ‘Katakekaumene’ yani Yanık Yöre adıyla anılmaktadır. Bölge Ülkemizin tek, Dünyanın ise 58. 

Jeopark’ı durumundadır. 

Sindel ve çevresindeki yerleşim yerlerinin nüfus miktarı yıldan yıla azalmaktadır. Bu düşüşün nedeni 

kırsal kesimdeki iş olanaklarının azalmasına bağlı olarak halkın başka uğraşlara yönelmesiyle dışarıya 

verilen göçlerden kaynaklanmaktadır. Artık neredeyse bu yerleşim yerlerinde nüfus kalmamıştır. Araştırma 

sahasında tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Bölgede bulunan fosil ayak izleri turizm 

potansiyeli içerisinde değerlendirilirse yöre halkına birçok iş olanağı sağlanacak ve dışarıya göçler 

engellenip tam tersine yöre göç alacaktır. 

Demirköprü Barajı, ayak izlerinin ortaya çıkmasını sağlamış ve Türkiye enerji üretimi sisteminin bir 

parçası olmuştur. Adala sınırları içinde bulunan bu baraj turizm açısından değerlendirilebilir. Çevresinde 

yapılması planlanan oteller sayesinde ziyarete gelen turistlere iyi bir konaklama imkânı sağlanmalıdır.  

Baraj gölü üzerinde kano ve benzeri su sporu etkinlikleri düzenlenmelidir.  

Bu kültürel miras hem sosyal hem de ekonomik yönden bölge ve ülke kalkınmasını sağlamalıdır. Nadir 

görülen bu ayak izleri önce ülke geneli olmak üzere tüm dünyaya duyurulmalı ve içinde bulunduğu Jeopark 

sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilere açık olmalıdır.Çalışma sahasında bunların 

olabilmesi için; İş olanağı sağlanan yöre halkı için eğitim merkezleri açılmalı gerekirse dil öğretilerek 

bireyler topluma kazandırılmalıdır. Ayrıca ülkede çok az eğitim olanağı olan Arkeoloji dalı için teşvikin 

artması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Salihli ilçesinde yapılması planlanan fakültede Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi bölümleri hizmete açılmalıdır.  

Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan bu kültürel zenginliğimizin yakın zamanda yok olmasını istemiyorsak, 

bir an önce yetkililer tarafından çalışmalar başlatılmalı ve geçmişe ışık tutan, sayıları gün geçtikçe azalan, 

fosil insan ve hayvan izlerinin bulunduğu bu alan koruma altına alınarak bir açık hava müzesi haline 

getirilmelidir. 
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TERMİK SANTRALİN GÖLGESİNDE CAN ÇEKİŞEN AĞAÇLAR VE ONLARIN HALKALARI 

Öğretmen BANU SAHRANÇ 

Öğrenci BENSU VAROL 

Özet 

Türkiye’nin sahip olduğu en bol fosil kaynaklı yakıt linyittir. Düşük kalitede olan linyit, yüksek derecede 
kirlenmeye yol açar. Yakın çevremdeki linyit kömürünün varlığı bu alanda bir termik santralinin kurulmasını 
gerektirmiştir. Ancak bu tür kömürün kullanımı çok yüksek miktarda Kükürtdioksit (SO2), Karbonmonoksit 
(CO), Ozon (O3), Partikülar madde (PM), ve kül oluşturmaktadır. Hâkim rüzgârların taşıdığı bu kirletici 
unsurlar adı geçen sahada çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Nitekim santral faaliyete geçtikten 
birkaç yıl sonra kolektif orman düşüşleri ortaya çıkmış ve 2271 ha orman alanı net bir şekilde kesilmiştir 

Bu çalışmamızda Yatağan termik santralinin, çevresindeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlarının yıllık 
halka gelişimine yaptığı etkileri inceledik. Yıllık halka genişliklerinin incelenmesinde termik santralin 
işletmeye açıldığı tarihi (1982 yılı öncesi ve sonrası) esas aldık. Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle 
yaptığımız saha çalışmasından sonra arazi çalışmaları yapıldı. Belirlenen 3 istasyondan toplamda 9 örnekten 
artım kalemleri alınıp, ibre kozalak ve kabuk örnekleri toplandı, araştırma laboratuvarında ölçümler yapıldı. 
Bu ölçümler sonucunda santrale yakın olan istasyonlardaki SO2 oranlarının, santrale uzak olan istasyondan 
oldukça farklı olduğu gözlemlendi. Yıllık halkalar ile iklim ve SO2 verileri değerlendirmeleri bu iki dönemde 
ilişkilendirilmiştir. Daha önce yapılmış benzer çalışmalardaki verilerle karşılaştırma yapılarak termik 
santralin etkilerinin yıllara göre değişimini tespit ettik. 

 Elde edilen bulgulara göre SO2 gazının artış gösterdiği zamanlarda mevsimsel etkiler normal olsa dahi 
ağaçlar artım düşüşlerine uğramıştır. Sonuçlara göre 1982 öncesinde ağaçlarımızdaki yıllık ortalama 
5,828mm bulunurken 1982 sonrasında yıllık ortalama 2,982mm’ye gerilemiştir.  

Ayrıca çevredeki köylerde zeytin, incir, badem ağaçları sebzeciliğin zarar gördüğü ağaçlarında bir kısmının 
kuruduğu kurumayanların da %60-80 oranında verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Yapılan birçok 
araştırma sonucu doğrultusunda, hassas ekosistemlerdeki yetişme ortamlarının verimlilik düzeylerine vb. 
faktörlere de bağlı olmak üzere, kükürt miktarının kritik sınırını ~ 1000 ppm ve zarar oluşturma sınırını da 
nemli yetişme ortamlarında ~ 2000 ppm olarak kabul edersek, araştırmanın sonuçlarına göre, ölçülen tüm 
kükürt değerlerinin kritik sınır olan 1000 ppm’in üzerinde bulunmuştur.  

Ağaçların yoğun hava kirliliği etkileri altında ölmemesi durumunda bile, önemli maddi kayıplar meydana 
geldiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yıllık halka, SO2,  Termik, Çevre 

THE SUFFERING TREES AND  THEIR RINGS İN THE STADOW OF THERMAL POWER STATION 

Abstract 

Llignite is the most abundont fossil fuel that Turkey has. The presence of lignite in my immediate vicinity 
required the fondation  of a thermal power station  in this area. However, the use of this type of coal produces 
very high amounts of Sulfur Dioxide (SO2), Carbon Monoxide (CO), Ozone (O3), Particulate Matter (PM), and 
ash. These pollutants carried by the prevailing winds have threatened environmental health in the said area. 
SO2 gas from the chimneys of thermal power plants leads to high amounts of sulfur accumulation in the hands 
of tree species such as scotch pine, larch and pine (Kantarcı, M. D. et al. 2005). This situation leaves the living 
things around us with negative and difficult conditions. 

Keywords: Annual ring, SO2, Thermal, Environment 



 

1174 
 

1.Giriş 

 1.1 Termik santrallerinin çevreye olan etkisi 

Enerji tüketimi ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli göstergelerinden biridir. Nüfus sayısına, 
refah seviyesine ve sanayileşmeye paralel olarak enerji tüketimindeki artış kaçınılmazdır. Gereksinim 
duyulan enerjinin hangi kaynaktan sağlanacağı sorunu ülkelerin enerji politikasının temelini 
oluşturmaktadır. 

Dünyada elektrik enerjisi üretiminde kullanılan sistemlere bakıldığında % 64' lük bir oranla termik 
santralleri başta gelmektedir. Bunu % 19 ile hidrolik, % 17 ile nükleer santral takip etmektedir. Gelişmiş 
ülkelerden Hollanda’ da termik santralların oranı % 95, İngiltere’ de % 76, ABD’ de % 70, Almanya’ da % 
68, Japonya’ da ise % 64' dür. Türkiye’ de enerji-çevre çatışmasını gündemde tutan termik santraller % 53' 
lük pay ile komşu ülke İran, Irak, Yunanistan ve Bulgaristan’ın gerisindedir (Başaran, 1997).  

Endüstrinin diğer kesimlerinde değerlendirme olanağı bulunmayan düşük kaliteli linyit yatakları 
civarında büyük kapasiteli termik santrallar kurarak enerji üretimini arttırma yolundaki çalışmalar yoğun 
biçimde sürmektedir. Ancak, bu tür termik santralların çoğalması, enerji üretiminin yanında bir yan ürün 
olarak ortaya çıkan ve beraberinde teknik, ekonomik ve çevresel sorunlar da getiren atık üretiminin de 
arttırılmasına neden olmaktadır. Kömürün yanmasıyla birlikte, içeriğinde bulunan, kirliliğe sebep olma 
potansiyeline sahip, arsenik (As), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), antimuan (Sb), selenyum (Se), kalay (Sn) ve 
çinko (Zn) gibi toksik iz elementler cüruf, kül ve gaz şeklînde ortaya çıkan atıklara geçer. Atıkların çevreye 
boşaltılmasıyla, içerdikleri zehirli (toksik) iz elementler, atmosfer, yeryüzü ve okyanuslara kadar taşınabilir 
(Baba, 2000). Bu elementler, atıkların yağmur suları ile yıkanması ve olası yeraltı taşımını sonucu, toprak 
örtüsü, yüzey suları ve yeraltı sularına karışmakta, çeşitli çevre, alan kullanım ve sağlık problemleri 
yaratarak, canlı varlıklar açısından tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. Muğla İli sınırları içerisinde yer 
alan Yatağan Termik Santrali (Şekil 1), Muğla-Yatağan linyit havzasındaki düşük kalorili kömürün 
değerlendirilmesi ve ulusal sistemin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında yatırım 
programına alınmıştır ( Baba, 2000). 

 

Şekil 1. Muğla -Yatağan termik santralinden bir görüntü 

Hava kirliliğini yaratan ince tozlar, kükürtdioksit, azotoksitler, hidrojenklorür ve hidrojenflorür, 
bitkilerde çok önemli tahripler yapmaktadırlar. Yapraklardaki stomalardan içeri alınan SO2 hücre özsuyu 
ile birleşerek sülfirik aside dönüşmekte, oluşan sülfirik asit, toprak suyunda bulunan ve kökler tarafından 
alınan Ca++, Mg++, K+, NH4+, gibi katyonlar tarafından nötraliz edilmekte ve nötralize edilmeyen fazla 
sülfirik asit de ibrelerde yanıklara yol açmaktadır. Klorofil hücrelerinin sülfirik asit tarafından tahrip 
edilmesi, karbonhidrat ve protein üretimini azaltmakta ve ağaçlarda daha dar yıllık halka ve dolayısıyla 
daha az odun üretimine sebep olmaktadır. Klorofilli hücrelerin tahribatının ileri gitmesi halinde ise ağaçlar 
ölmektedir (Teoman, ve ark 2012). 

Termik santrallerini bacasından çıkan duman bileşenlerinin zamanla yere çökmesi, toprak kirliliğine 
neden olduğu gibi yanma sonucu linyit kömüründe %35-55 oranında bulunan küllerle toprak üzerinde 
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depolanarak kirliliği oluşturur. Kömür çıkarılması sırasında büyük alanlarda toprağın kazılarak kömür 
olmayan alanlara yığılması da yanmış arazi kullanımının neden olduğu bir çeşit toprak kirliliğidir. 
Yaşadığım yerdeki termik santrali günde ortalama 15 bin ton kül çıkarır. Bu küller yanma olayı sonucu 
reaktörün kül barajı adı verilen kül toplama alanlarında depo edilir. Bunun sonucunda hektarlarca orman 
alanı kapatılarak küllerde bulunan ağır metaller ve radyoaktivite yoğunlaştırılarak depolanmaktadır. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda yöremdeki termik santralin uçucu ve yer külleri Na, K, Ca, Sc, Mn, Co, 
As, Br, Rb, Mo, SB, Nd, Eu, Sm, Tb, Lu, W elementlerini içerdiğini, uçucu küllerin de radyoaktivitesini normal 
radyoaktivitenin 3-5 katına çıktığı kaynaklardan tespit edilmiştir (Tolunay ve ark.,1997 , Baba, 2000). Diğer 
taraftan  uçucu küllerdeki ağır radyoaktif maddeler yağmurlarla yıkanıp yer altı ve yüzey kaynaklara 
geçerek bu suyu kullanan insan bitki ve hayvan dokularında birikebilir. Yine, ülkemizde termik santralların 
bacalarından çıkan SO2 gazı, sarıçam, karaçam, kızılçam gibi ağaç türlerinin ibrelerinde yüksek miktarlarda 
kükürt birikimlerine yol açmaktadır (Kantarcı, ve ark. 2005). 

 Kirlilik araştırması yapılacak alanlarda mevcut kirletici elemanları ortaya çıkarmak için pek çok teknik 
ve yöntem kullanılmaktadır. Günümüzde flora elemanları ile çevre kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi 
oldukça yaygın ve güvenilir bir yöntem haline gelmiştir. Bitkilerdeki morfolojik, fizyolojik, anatomik ve 
kimyasal incelemelere dayanan bu yöntem ile kirlilik hakkında fikir edinilmektedir (Çiçek, 2003). 

 

Şekil 2. Örnek alınan 2. İstasyondan Termik santralinin görüntüsü 

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinden baca gazları dışında, günde yaklaşık 
150 ton uçucu kül ortama bırakılmaktadır. Bunun canlılar üzerine etkileri sonucunda Yatağan 
çevresinde 35.000 hektar çam ormanının kuruduğu belirlenmiştir. Ayrıca hava 
kirlenmesinden etkilenen çevre çiftçilerine meyve, zeytin ağaçları ve diğer tarım 
ürünlerindeki kayıpları meydana gelmiştir (Avcı ,2012) 

1.2. Dendrokronoloji ve coğrafyadaki uygulama alanları: 

Geçen yüzyılda gelişen ve değişik alanlarda kullanılan bir bilim dalı olan Dendrokronoloji; yıllık 
halkalara dayanarak yaş saptama bilimi olarak tanımlanmaktadır.  Dendrokronoloji eski Yunancada Dendro 
(ağaç), chronos (zaman), logos (bilim) demektir. Dendrokronoloji ağaçlardaki yıllık halka tarihlenmesi ve 
iklim çalışmaları yanında daha birçok konuda uygulama alanı bulan bir yöntemdir. Çevresel değişimler 
ağaçlara yıllık halka genişliklerindeki değişimler, odun yoğunluğundaki farklılıklar ve yapısal değişimler 
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olarak yansımaktadır. Yıllık halkaların genişlikleri ölçülerek elde edilen ana kronolojiler başlangıç ve bitiş 
yılları belli olan kronolojilerdir. (Akkemik, 2004)  

Ağaçlar her yıl sadece boyuna büyümezler aynı zamanda çaplarında da artımlar yaparlar. (Şekil 1, 2) 
Uzun ömürlü ve odunsu bitkiler olan ağaçlar kök, gövde ve taç olmak üzere üç bölümden meydana gelir ve 
bu üç bölümde yürütülen faaliyetlerle de büyüme süreci gerçekleştirilir. (Avcı, 2012) 

 

 

Şekil 3,4. 1. İstasyon 2 numaralı ağacın görüntüsü ve ağaçların çap artımı görüntüsü 

Gövdede senkonder kalınlaşma, kabukla odun arasında, bir başka değişle floem ve ksilem arasında yer 
alan bölünme yeteneğine sahip kambiyum hücrelerinde meydana gelmektedir. Kambiyum hücreleri 
gövdenin dış kısmına doğru bölünerek floem elemanlarını oluştururken gövdenin iç kısmına doğru da 
ksilem elemanlarını oluşturur. Tropik bölgelerin dışında Dünya’nın ılıman bölgelerinde yayılan bitkilerden 
kambiyum, yılın her mevsiminde aktif değildir. Bölünmenin başlangıcı ve bitişi devam ettiği süreç, hem dış 
şartlara hem de ağaç türlerine göre değişiklik gösterir. Bitkilerdeki hücrelerin bölünmesinin devam ettiği 
süreye vejetasyon mevsimi denir. Vejetasyon mevsiminin başlangıcında oluşan yapılar ilkbahar odunu 
mevsim sonuna doğru oluşan yapılar yaz odununu meydana getirirler, bu iki odun birlikte bir yıllık halkayı 
oluşturur. (Şekil 4) (Özkan, 1990) 

Çam, göknar ya da ladin gibi kozalaklı ağaçların gövde kesitlerinde gözle görülebilen açık renkli kısımlar 
ilkbahar odunu, koyu renkli kısımlar ise yaz odunudur. Yani kozalaklı ağaçların gövde kesitlerinde bir açık 
ve bir koyu renkli görünen alanlar birlikte bir yıllık halkayı meydana getirmektedir. Gövde kesitinde en 
dıştaki halkadan başlayarak (Yani en yeniden) ağacın iç kısmına kadar sayılan yıllık halkalar bize o ağacın 
yaşını verir. (Avcı, 2012) Aynı zamanda ekstrem derecede dar veya geniş olan halkaların incelenmesi ile de 
ağacın yaşadığı zaman periyodu içerisinde belli başlı olayların meydana geldiği yılların saptanması 
mümkün olmaktadır. (Şekil 4) Yıllık halka genişliklerindeki (YHG) farklılıklarla özellikle bol yağışlı veya 
kurak geçen yıllar arasında bir ilişki olduğu ispatlanmıştır. (Kantay, 1986) 

Ülkemizdeki iklim kayıtlarının tutulması 1929 yılında yapılmaya başlanmıştır, bu dönem Anadolu’daki 
uzun dönemli iklim olaylarının tahmin edilmesinde ve özellikle çeşitli tarımsal, endüstriyel ve doğal önemli 
olayların belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır (Köse, 2007). Yıllık halka genişliklerinin ölçülmesi ve bu 
ölçümlerin elimizdeki iklim verileriyle karşılaştırılması iklim verilerinin kesin olarak tarihlendirilmesine 
olanak sağlar. Yıllık halkalarla iklimde ki meydana gelen değişimleri kayıt altına alıp verileri geriye doğru 
uzatabiliriz (Avcı, 2007).  

Ağaçlardaki yıllık halkaları kullanarak yeryüzünün şekillenmesinde önemli rol oynayan  etkilerin ve 
süreçlerin  tarihlendirilmesine Dendrojeomorfoloji denir. Ağaçlarda değişikliğe neden olan jeomorfolojik 
olaylar ağacın gelişiminde hastalanma, yaralanma, ölüm vb. gibi etkiler bırakır. ( Avcı, 2007) 

Yıllık Halkalar 

Öz 

Kabuk 
Kambiyum 

Yıllık Halka 
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Şekil 5. Pinus brutia’nın gövdesinden aldığımız yıllık halkaları gösteren kesit 

Odun anatomisi konusunda sağlanan ilerlemeler, ağaçlarda meydana gelen yaralanmaların nedeninin 
anlaşılmasında kullanılır. Son yıllarda uzaktan algılama yöntemleri ile coğrafi bilgi sistemleride çalışmalara 
katılmıştır (Solomina, 2002). Ağaçlardaki yıllık halkalar sadece doğal ortam koşullarında meydana gelen 
değişimleri değil bunun yanında insan faaliyetleri sonunda ortaya çıkan olayları da kayıt altına almaktadır. 
Özellikle hızla sanayileşme ile atmosfere salınan gazların yarattığı hava kirliliği yıllık halkalar üzerinde etkili 
olmuştur. Bu kirliliğin ağaçlara verdiği zararı gösteren çeşitli çalışmalara rastlanmıştır. Doğu Almanya da 
Ore dağlarında kükürtdioksit in (SO2) ladinler üzerindeki etkileri, Çernobil patlamasının meydana geldiği 
alanda bulunan ağaçların yıllık halka gelişiminde (YHG) patlamanın gerçekleştiği tarihten sonra ortaya 
çıkan değişiklikler bu konuda verilebilecek bazı örneklerdir ( Kara, 2011)  

Ülkemizde ise Dendrokronoloji bilim dalı yardımıyla, başta karaçam (Pinus nigra Arn.)ve kızılçam (Pinus 
brutia Ten.) (Köse ve ark., 2005) olmak üzere, önemli orman ağaçlarına ait iklime duyarlı kronolojiler 
oluşturulmuşlardır (Kara, 2011) . Kızılçam (Pinus brutia Ten.)  Ülkemizin Ege adaları dahil  Doğu Akdenizin 
karakteristik bir çam türüdür. En çok yayılışı Muğla, Antalya, Mersin ve Adana çevresinde yapar. Toplu 
olarak 1200m lere kadar, tek olarakta 1500 m lere kadar çıkar. Son derece kanaatkâr olan kızılçam hemen 
hemen tüm toprak türlerinde yetişebilmektedir ( 
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf). 

1.3.  Projenin Amacı 

Yakın çevremde bulunan ağaçların yıllık halka gelişimlerinden yararlanarak yeni kronolojiler 
oluşturmak ve yöremdeki termik santralin etkisini, bitki örnekleri ve oluşturduğum kronoloji ile tespit 
etmek amacıyla başladığımız bu çalışmada aynı zamanda sıcaklık ve yağış koşullarındaki yıllara göre 
farklılıkların ağaçların gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştık.  

2. Yöntem ve Materyal 

Yöremdeki termik santralin ormanlarımıza yaptığı etkiyi araştırmak amacıyla yaptığımız bu çalışma 3 
aşamada gerçekleşmiştir:  

1. Aşamada: Yöremdeki termik santralin bulunduğu alan ve çevresindeki ormanlar taranıp Orman 
Genel Müdürlüğünden gerekli izinler ve bilgilendirmeler (Alınan izinler gerektiğinde gösterilmek üzere 
saklanmıştır) yapılarak orman mühendisleri eşliğinde kızılçam sahalarının bulunduğu alanlar ve termik 
santralin özellikleri araştırılmıştır. Buna göre: 
 Santralin Fiziki Coğrafya Özellikleri 
Birinci ünitesi 1982 yılında, ikinci ünitesi 1983 yılında ve üçüncü ünitesi ise 1984 yılında işletmeye 

açılmış olan Yatağan Termik Santrali 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bulunmaktadır. 

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf


 

1178 
 

Coğrafi Konum Yatağan Termik Santrali Türkiye’nin batısında bulunan Ege Bölgesi’nde Muğla-Aydın 
karayolunun 26. kilometresinden ayrılan Milas-Bodrum karayolu üzerinde kurulmuştur. Muğla’ya 26 km, 
Aydın’a ise 79 km uzaklıktadır. Tesis Yatağan ilçesine 3 km uzaklıktaki 1 163 000 m2 ’lik bir alan üzerine 
kurulmuştur. Tesis 37°27’ Kuzey ve 28°06’ Doğu koordinatlarında bulunmaktadır. Tesisin Türkiye ve Ege 
Bölgesi’ndeki yeri Şekil 6’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 6. Çalışma alanının haritadaki yeri (http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR-73799/yatagan.html) 

Meteorolojik Durum olarak ilçemizde mevsimler ve gece-gündüz arasında önemli sıcaklık farkları 
olmamaktadır. Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre Muğla ili, Yatağan ilçesi yıllık 
ortalama sıcaklığı 16,2°C, yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 23,1°C ve yıllık ortalama en düşük sıcaklık 
9,5°C’dir. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları ilin en fazla güneşli günlerinin yaşandığı aylardır. Muğla 
ili, Yatağan ilçesine ait sıcaklık değerleri bulgular bölümünde verilmiştir. 

İlçede yıllık ortalama bağıl nem %60, en düşük bağıl nem ise %5’tir.Yıllık ortalama toplam yağış miktarı 
649,6 mm, yıllık ortalama kar yağışlı günler sayısı ise 2,3 gündür. En yağışlı aylar 119,8 mm ile Aralık ve 
110,3 mm ile Ocak aylarında kaydedilmiştir. 

İlçede en hızlı esen rüzgâr doğu-güneydoğu yönünde 24,8 m/s olarak kaydedilmiştir. İlçede ortalama 
fırtınalı günlerin sayısı 3,6 gün; ortalama kuvvetli rüzgârlı gün sayısı ise 53,2 gündür. Ortalama rüzgâr hızı 

1,8 m/s, hâkim rüzgâr yönü kuzey ve bu rüzgârın 
yıllık esme sayısı toplamı 2 183’tür. 

 

Şekil 7. Muğla ili Yatağan ilçesi meteoroloji 

müdürlüğünden alınan 1967-2012yıllarına ait rüzgâr 

diyagramı 

 

 

Ege Bölgesi’nde, Akdeniz fitocoğrafyası bireyleri 
çeşitlilik göstermektedir. Bölgenin klimaks ağacı olan 
kızılçamların (Pinus brutia) yayıldığı sahalar Ege Alt 

Bölümü, bunun üzerinde nemli, yarı nemli ormanların (karaçam, kestane, bazen fıstıkçamı) yer aldığı 
gözlenir. Çalışma sahasında kızılçam (Pinus brutia) topluluklarının orman altı katı olarak sıklıkla kermes 
meşeleri (Querqus coccifera) gözlenmiştir. Kızılçam ve kermes meşesi alanları delice zeytin (Olea europea), 
Akçakesme (Phillyrea latifolia), melengiç (Pistacia terebinthus), keçi boğan (Calicotome villosa), geyik dikeni 
(Crataegus manogyna), funda (Erica arborea), Pyrus amygdaliformis, yabani gül (Rosa canina), kocayemiş 
(Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne) grubu ile ortak yaşam alanlarında bulunmaktadırlar 
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(Kamışoğlı, 2008).  Ünitelerin toplam elektrik gücü 630  MW’tır. Tesisin bir günlük kömür ihtiyacı ortalama 
18 000 ton’dur (Ersoy, 2014). 

2. Aşamada: Arazi çalışması yapılmıştır. Termik santralin etrafından 3 istasyon seçilmiştir. (Şekil 8,9) 
meteoroloji genel müdürlüğünden istetnen rüzgâr yön gülünden (şekil 7) yararlanılarak seçilen 
istasyonlardan santralin her iki yanından ve temiz bölgeden olmak üzere işaretlenmiştir. Net cad 
programında istasyonlara göre krokiler hazırlanmıştır (Şekil 9 ).Bu kapsamda yöremin Orman İşletme 
Müdürlüğü sınırları içinde bölgelere Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla gidilmiştir. 50. ve 171. 
numaralı bölmelerden (500 m) artım kalemleriyle 1. İstasyondan 4, 2. İstasyondan 1 ağaçtan ve 1 adette 
tekerlek şeklinde örnek, 3. İstasyondan da 3 adet ağaçtan örnekler alınmıştır.  

1.  
Şekil 8. Araştırma alanı istasyonlarının Google Earth görüntüsü. 

 

Kontrol grubu olarak santrale 35 km öteden diğerleriyle aynı yükseltiden 3 ağaçtan artım burgusu ile 
örnek toplanmıştır. Dendrokronoljik araştırmalarda kullanılan örnekler 5mm çapında burgu örnekleri 
olacak şekilde doğal kızılçam mesceresinden ağaçların aynı bonitedden olmasına dikkat edilerek göğüs 
hizasından yaklaşık 1.30 m yüksekliğinden alınmıştır. Yüksekliklerin alınmasından sonra ağaç çapları 
kumpas yardımıyla ölçülüp boylarıyla birlikte tek tek not edilmiştir. (Şekil 10,11) . Altımetre ile rakımlar 
ölçülmüş daha sonra ağaç koordinatları alınmıştır (Tablo 3). Artım kalemleri ve en az 35 yaşındaki 
kızılçam ağaçlandırma sahasından alınmış tekerlek şeklinde gövde kesiti olmak üzere 2 farklı örnek 
grubu üzerinde çalışılmıştır.  

Termik 

santral 
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Şekil 9. Netcad programında hazırlanmış koordinatları gösterir 1/25000 ölçekli krokidir. 

 

Araştırmalarda deneme ağacı sayısının sağlıklı sonuçları elde edilmesi bakımından 3-5 ağacın 
yeterli olabileceği Kantay, 1986’da yaptığı çalışmada vurgulamıştır. Laboratuvara getirilen silindir 
şeklinde ağaç kütüğü marangoz atölyesinde inceltilip yüzeyleri zımparalanarak halkalarının net bir 
biçimde görülmesi sağlanmıştır. Artım kalemi araziden hemen alındıktan sonra ince naylon streç folyo 
ile iyice sarıldı bu şekilde rutubet kaybı önlendi. Daha sonra bu örnekler özel kaplara konulup 
kırılmaları önlendi. Orman Müdürlüğümüzün laboratuarına getirilen artım kalemleri buzdolabına 
konudu yaş haldeki artım kalemi folyodan çıkarılıp Toplamda 8 adet artım kalemi ve bir adet tekerlek 
şeklinde gövdedeki yaş hesaplanmasına geçildi. 
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Şekil 10, 11 1. İstasyondan orman müdürlüğünden çalışanlar eşliğinde örnek artımların alınışı 

 

Tek tek yaşları sayılıp yıllara göre halka boyutları büyüteç yardımıyla hassas ölçümlü milimetrik cetvel 
ile özden dış kabuğa doğru hesaplanarak yazıldı. Yaşlar halkaların sayısına göre hesaplandı. Ağaç 
numaralarına göre milimetrik hesaplar yapıldıktan sonra verilerimizin daha güvenilir olması için varyans 
analiz hesaplanmasına geçildi. Varyans hesaplanması için yardım istendi (Üniversitenin istatistik bölümü) 
buna göre:1982 yılı öncesi ve sonrası yıllık halka ölçümlerinin ortalamaları arasında fark olup olmadığını 
incelemek amacıyla istatistiksel testlerden biri olan “Bağımsız İki Örneklem Testleri”nden yararlanıldı. 
Ancak ilgilenilen değişken (halka ölçümü) normal dağılımdan gelmiyorsa bu durumda parametrik olmayan 
testlerden yararlanılır. Bunlar arasında iki bağımsız grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında kullanılan 
en güçlü test Mann-Whitney U testidir (Alpar, 2016: 278). Söz konusu teste ilişkin hipotezler ise şöyledir: 

H0: İki dağılımın değerleri arasında fark yoktur (1982 öncesi ve sonrası arasında halka ölçümleri 
arasında fark yoktur) 

H1: İki dağılımın değerleri arasında fark vardır (1982 öncesi ve sonrası arasında halka ölçümleri 
arasında fark vardır) 

Ölçümlere ilişkin normallik testi sonuçlarına bakıldığında (Tablo 1) hem Kolmogrov-Smirnov Testi hem 
de Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre ölçümlerin normal dağılımdan gelmediği görülmektedir. Bu 
durumda 1982 öncesi ve sonrasını karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi gerçekleştirilir. 

 

Tablo 1 
Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatistik sd p İstatistik sd p 

Hakla Ölçümleri 0,198 194 0,000 0,856 194 0,000 
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Şekil 12,13. Ağaçtan artım bulgularıyla kesit alınmasının gösterimi. 

Her üç istasyon arasında yıllık halka ölçümleri açısından bir farklılık olup olmadığına bakmak amacıyla 
istatistiksel testlerden biri olan “Bağımsız İkiden Çok Grubun Karşılaştırılması Testleri”nden yararlanılır. 
Bu testlerden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) verilerin normal dağılımdan gelmesi varsayımına 
dayanır. Aksi durumda parametrik olmayan karşılığı olan Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılır (Alpar, 
2016: 278).  

Tablo 2’de verilen sonuçlara göre istasyonlara ait halka ölçümleri normal dağılım göstermemektedir. Bu 
durumda istasyonlar arasında bir farklılık olup olmadığına Kruskal-Wallis testi yardımıyla bakıldı.  

 
Tablo 2 
Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatistik sd p İstatistik sd p 

Hakla Ölçümleri 0,174 284 0,000 0,845 284 0,000 

 
Kruskal-Wallis testi sonucunda test istatistiği 46.748, olasılık değeri ise 0.000 bulunmuştur. Bu 

sonuçlara göre istasyonların halka ölçümlerinin ortancaları arasında bir farklılık vardır. Bu farklılığı daha 
iyi inceleyebilmek amacıyla her bir istasyonun tanımlayıcı istatistiklerine bakılmıştır.  

 3.Aşamada: Araştırma materyali; arazi şartlarında her bir istasyondaki ağaçlardan alınan ibre/yaprak 
örnekleri ile belirlenen istasyonlardan alınan kozalak ve kabuk örnekleridir. İbre/yaprak, kozalak ve 
ağaçlardan alınan kabuk örnekleri 2018 sonbahar (Ekim) dönemlerinde alınmıştır, naylon poşetlere 
konulmuştur. Bulunduğum bölgede gerekli izinler alındıktan sonra Araştırma laboratuvarına götürülen, 
çam yaprağı ve kozalak örnekleri bir araştırmacı eşliğinde (isimler yarışma gereği açıklanmamıştır) 103 
oC’de etüvde 24 saat kurutulduktan sonra öğütüldü. Öğütülerek hazırlanan örneklerden 0,2 g tartıldı ve 
teflon tüpler içerisine konuldu. Daha üzerine 9 ml HNO3 ve 1 ml H2O2 ilave edilerek CEM MARS 6 marka ve 
model mikrodalga fırında asitle çözündürme işlemi yapıldı.  Çözündürülmüş numuneler 0,45 µm gözenek 
boyutuna sahip filtre kağıdından süzülerek balon jojede saf su ile 50 ml’ye tamamlandı ve Agilent Marka 
ICP OES (İ n d ü k t i f  E ş l e ş m i ş  P l a z m a - O p t i k  E m i s y o n  S p e k t r o m e t r e s i ) cihazında analizleri 
yapıldı.  

3. Bulgular  

Çalışmanın palnlanması aşamasında Muğla meteoroloji Müdürlüğünden  geriye dönük iklim verileri 
istenmiştir. Bu bağlamda ellerinde 10 yıllık veriler olduğu söylenmiş olup ekler kısmında bu veriler 
sunulmuştur. Aşağıda geriye dönük alınan 10 yıllık  veriler grafik haline tarafımızdan getirilmiştir (Şekil 
14). 

  



 

1183 
 

 
 

Şekil 14. 10 yıllık Yatağan ilçesi sıcaklık değerleri 

 

 

 
Şekil 15. Aylık Toplam Yağış (mm=kg÷m²) OMGİ den alınan bilgilerin grafikleştirilmiş halidir.  
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Tablo 3 

Arazi sonucu alınan örneklerin bilgilerinin gösterimidir. 
Deneme Ağacı 
Sample Tree 

 
 
 
 
 

Koordinat ve Etkilenme 
Durumu 

Level of Effect 

 
Denem
e Ağacı 
Sample 
Tree 
No. 

 
 
 
Yaşı 

Age 

 
 

Boyu 
Height 

 
(m) 

1982 öncesi 
Ortalama 
yıllık halka 
gelişimi 
(YHG) cm 

1982 sonrası 
Ortalama 
yıllık halka 
gelişimi 
(YHG) cm 

 
1.30 
Çapı 

Breast 
Height

DiamTe
ter 

(cm) 
1. istasyon 

 
1 

----  
14,5 m 

ölçülemedi ölçülemedi  
46 cm 

Yükseklik: 515 m 
Koordinat: X: 4134262            
Y: 593753 

 
2 

 
47 

 
12 m 

 
0,73cm 

 
0,23cm 

 
40cm 

Yükseklik: 512 m  
Koordinat: X: 4134262             
Y: 593753 

 
3 

 
26 

 
10,9 m 

------  
0,39cm 

 
38 cm 

Yükseklik: 500 m  
Koordinat: X: 4134262             
  Y: 593753 

 
4 

 
36 

 
14 m 

-------  
0,38cm 

 
40 cm 

Yükseklik: 500 m 
Koordinat: X: 4134262 
Y: 593753 
Mantar ve reçine salgısına 
rastlandı. 

2. İstasyon 
 

1 
 

50 
 

16 m 
 

0,65cm 
 

0,36cm 
 

59 cm 
Yükseklik: 526 m 
Koordinat: 
  Y: 6003144               
X:127060 

 
2 

 
47 

 
ölçülemedi 

 
0,61cm 

 
0,31cm 

 
26cm 

Yükseklik: 526 m 
Koordinat:  Y: 6003144               
X:127060 

3. İstasyon 
 

1 
 

31 
 

11m 
 

0,53cm 
 

45cm 
Yükseklik : 508 
 Koordinat:  x:84103043      
      Y: 616093 

 
2 

 
40 

 
13m 

 
0,52cm 

 
41cm 

Yükseklik: 507  
Koordinat:  x:84103043         
    Y: 616093 

 
3 

 
21 

 
10m 

 
0,45cm 

 
19cm 

Yükseklik :505  
Koordinat:  x:84103043             
  Y: 616093 

 

 

 

Tablo 4 

Alınan ibre, kozalak ve kabukların S oranlarının gösterimi 

Yaprak/ ibre S (ppm) 
Yatağan 1 ve 2 nolu istasyondan alınan yaprak/ ibre 3152.37 
Yatağan dan 34 km ileriden alınan yaprak/ ibre 2724.10 

Kozalak ve kabuklar S (ppm) 
 

1. İstasyon kozalak ve kabuk 
 

2729.34 

2. İstasyon kozalak ve kabuk 2649.07 
3. İstasyon kozalak ve kabuk 1772.24 
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Elimizdeki verilere göre 1998 yılında santralin 270.000 ton kükürtdioksit (SO2) yaydığı ispatlanmıştır 
(Türkiye Tabipler Birliği, 2000). Yöredeki orman ağaçları özellikle kızılçam ağaçları 40-60 gr/m3 
derişimde SO2 içeren havada ölmektedir (TTB, 2000). Aşağıdaki grafikte 1990 dan bu yana SO2 çıkışının 
Yatağan ilçesindeki grafiği verilmiştir.  
 

 
Şekil 16. 1990 dan beri yöredeki SO2 ve PM10 oranlarının grafikte gösterimi 

 

SO2 ve NOx gazları asit yağmurlarının oluşumundan birinci derecede sorumludurlar. Bacalardan 
atılan kükürt ve azot oksitler, hâkim rüzgârlarla ortalama 2–7 gün içerisinde atmosfere taşınırlar. Bu 
zaman süresi içinde bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek 
sülfürik asit ve nitrik asiti oluşturarak yeryüzüne yağmur, kar ve sis şeklinde asit yağışları adı altında 
toprağa düşer. Böylece baca gazları ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki etmiş olurlar. Bölgenin arazi 
yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak, etki yüzlerce kilometreye kadar yayılabilmektedir ( Kamışoğlu, 
2008). 

Hava Kalitesi Sınır Değerleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliğine göre SO2 ve partiküler madde 
(duman) için sınır değerler aşağıda verildiği şekildedir:  

 

Tablo 5 

 Termik santrallerle ilgili hava kalitesi sınır değerleri (µg/m3) (Kamışoğlu 2008) 
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Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre test istatistiği 790.500 olasılık değeri ise p=0.000 elde edilmiştir. 
Böylece H0 hipotezi reddedilir. Bu sonuçlara göre 1982 öncesi ve sonrası halka ölçümlerinde anlamlı bir 
fark olduğu söylenebilir. Bu farklılığı daha iyi görebilmek için her iki döneme ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 6’da verilmektedir. Sonuçlara göre 1982 öncesinde yıllık ortalama 5,828mm bulunurken 1982 
sonrasında yıllık ortalama 2,982mm’ye gerilemiştir.  

Tablo 6 
Tanımlayıcı İstatistikler 

 

N 
Ortalama 
cm 

Standart 
Sapma 

 82öncesi 29 0,5828 0,27525 

82sonrası 165 0,2982 0,13319 

Tablo 7’de verilen sonuçlara göre 1.istasyon ile 2.istasyon sonuçları birbirine yakın bulunurken 
3.istasyonun ölçümleri farklılaşmaktadır. 3.istasyonda yapılan ölçümlere göre yıllık halka ölçüm 
ortalamaları ve ortancası diğer iki istasyondan daha büyük bulunmuştur. 

Tablo 7 
İstasyon Ölçümlerine Dair Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

 
 

Ortanca 

1.İstasyon 100 0,10 1 0,3470 0,19615 0,30 

2.İstasyon 94 0,10 1,30 0,3340 0,18582 0,30 

3.İstasyon 90 0,10 1,50 0,5056 0,23719 0,45 

  
4. Sonuç ve Tartışma 

Yatağan termik santralinin etrafı tepe ve dağlarla çevrili küçük bir ovada kurulmuş olması 120 m 
yükseklikteki santral bacalarından salınan emilsyonların rüzgâr etkisiyle çevreye yayılmasına bu da 
tarım alanları başta olmak üzere ormanlık alanlarda sorunlara yola açmasına neden olmuştur. Santralde 
çalışan işçilerden alınan sözlü ifadelere göre baca filtreleri verimsiz çalıştırılmakta bundan dolayı 
çevreye kül ve tozların dağılması sorunların esas kaynağının nedenini oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada santral çevresindeki ormanların büyük bölümünü oluşturan P. brutia ağaçlarında 
santralin bacalarından çıkan emülsyonlardan kaynaklanabilecek olası hava kirliliğini ortaya koymak ve 
elde edilen sonuçlarla ağaçlardaki S oranı ve artım kayıplarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür.  

Sahada bulunan linyit rezervlerinin çıkartılarak işlenmesi ve enerjiye dönüştürülerek ekonomik 
yönden bir gelirin sağlanmasını sağlar ancak fosil yakıtlarının kullanılması sonucu çıkan gaz bileşikleri 
(özellikle SO2 ) gazı sahanın kuzeye bakan yamaçlarını olumsuz şekilde etkilediği dendrokronolojik 
çalışma sonucu kızılçam (P. brutia) üzerinde tespit edilmiştir.  

Yatağan Termik Santrali fosil yakıt yakma sistemine dayalı olarak kurulmuştur. Kömürün yanması 
sırasında açığa çıkan SO2 , PM, CO, FCl gibi maddeler çevre kirliliğine sebep olarak olumsuz sonuçlara 
neden olmaktadır. Arazi çalışması sırasında orman müdürlüğü çalışanlarından edindiğimiz sözlü 
bilgilere göre atık depolama sahaları nemlendirilip zaman zaman ağaçlandırılmıştır. Akasya ağacı bu 
koşullarda en dayanıklı tür olarak dikilmiştir.  

SO2 değeri daha çok bitki ve toprak üzerinde, PM değeri de insan sağlığı üzerinde etkide 
bulunmaktadır (TTB, 2000).  



 

1187 
 

Sahada yapılan dendrokronolojik çalışmayla kızılçam halka artımları üzerinde SO2 değerleri, yağış 
değerlerinin yıllara göre durumu ile karşılaştırılmıştır. Özellikle santralin devreye girdiği 1982 yılından 
sonra ağaçlarımızdaki artım düşüşleri hemen hemen çoğunda yarıya yakındır.  

Şekil 17. 1. İstasyon 2. Ağaçtan alınan örnek.  

 

Yıllık halkalardaki bu daralmanın birinci nedenin iklim şartlarının sonucu olduğu aşikardır ancak 
ağaçların yıllık halkalarındaki daralmalar, yapraklardaki yüksek kükürt birikiminin yani SO2’nin H2O3 ve 
H2SO4’e dönüşümün etkisiyle klorofilli hücrelerin tahribinden ileri gelmektedir. (Kantarcı, 2000). 

 Saptanan S değerinin hâkim rüzgâr yönüne bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Nitekim termik 
santralin kuzeydoğusundaki 1. İstasyonda  kozalak ve kabuktaki S derişimleri 2. İstasyondakinden 
(santralin güneydoğusunda kalan) fazladır. (bknz Tablo 4) 

 
Şekil 18. İstasyonlar arasındaki kozalak ve kabuklardaki S oranı 

 

Santralin 34 km ilerisinde bulunan 3. İstasyondan alınan kozalak ve kabuklardan alınan sonuçlarda 
yaklaşık 1000 ppm’lik bir farkın olduğu görülmektedir. 2. İstasyon ile 1. İstasyonda 80,27 ppm’lik fark 
çıkmıştır.  

 Kozalak ve kabuklardan alınan sonuçlar ilk defa tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Daha önce 
karşılaştıracağımız bir çalışma bulunamamıştır. 

 

0 1000 2000 3000

1. istasyon

2. istasyon

3. istasyon

istasyonlar arasındaki kozalak ve kabuklarda ki S oranları

1. istasyon 2. istasyon 3. istasyon

S (ppm) 2729,34 2649,07 1772,24

S (ppm)

1982 sonrası halkadaki 

darlığın görünürlüğü. 
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Şekil 19.     1. Ve 2. İstasyondan alınan ibrelerle 3. İstasyon ibrelerinin S oranlarının karşılaştırılması  

Ormandaki kızılçamların yapraklarında kükürt oranı 2724-3152 ppm arasında olup yıllık halkaları 
çok daraltmıştır.  

Bu istasyonlardan alınan yaprak/ibre örneklerinin ise Topçuoğlu ve arkadaşlarının 2010’da yaptığı 
çalışmalarla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada ibrelerdeki S oranı 1600-3800 ppm 
olarak bulunmuş 2010 dan bu yana bu oranlarda bir değişiklik tespit edilmemiştir. Ayrıca çevredeki 
köylerde zeytin, incir, badem ağaçları sebzeciliğin zarar gördüğü ağaçlarında bir kısmının kuruduğu 
kurumayanların da %60-80 oranında verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Yapılan birçok araştırma 
sonucu doğrultusunda, hassas ekosistemlerdeki yetişme ortamlarının verimlilik düzeylerine vb. 
faktörlere de bağlı olmak üzere, kükürt miktarının kritik sınırını ~ 1000 ppm ve zarar oluşturma sınırını 
da nemli yetişme ortamlarında ~ 2000 ppm olarak kabul edersek (Kantarcı,2003), araştırmanın 
sonuçlarına göre, ölçülen tüm kükürt değerlerinin kritik sınır olan 1000 ppm’in üzerinde bulunmuştur. 
Zarar oluşturma sınırı olan 2000 ppm’in üzerinde olan ağaçlarımız termik santralin yakınında olan 1. ve 
2. İstasyondadırlar. Kantarcı ve ark. nın 2005 yılında yaptığı bir araştırmada, 1 yaşındaki ibrelerde, 
karaçamlarda 1080-2080 ppm, sarıçamlarda 1100-2049 ppm, kızılçamlarda 2050-3224 ppm kükürt 
bulunduğu ve bu miktarların ağaçlarda ölümlere sebep olmayabileceği, ancak, artım kayıplarına yol 
açabileceği bildirilmektedir (Kantarcı, M. D. ve ark. 2005). Hava kirliliğinin yoğun etkisi altında bulunan 
İzmir çevresinde yapılan bir araştırmada ise kızılçam ve karaçam ibrelerinin kükürt içerikleri 2000-
8000 ppm arasında bulunmuş olup, bu miktarın ağaçlarda artım kayıplarına yol açtığı bildirilmektedir 
(Kantarcı, 2003). 

Yıllık halka genişliklerinin azalmasının ana nedenleri, fotosentezden sorumlu iğnelerin zarar 
görmesidir. Hasar derecesindeki artış uygunsuz ve aşırı saha ve çevre koşullarından (kuru iklim, sığ ve 
kayalık topraklar, birim alandaki yüksek ağaç yoğunluğu, yüksek kirletici emisyonları, vb.) 
kaynaklanabilir. Bu nedenle, ağaçların yoğun hava kirliliği etkileri altında ölmemesi durumunda bile, 
önemli maddi kayıplar meydana gelir. Nitekim Tablo… da çevre müdürlüğümüzden aldığımız belgelere 
göre1993 te havadaki SO2 oranı tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Bu yıldaki halka gelişimlerine 
baktığımızda 0,1mm olarak o zamana kadar en dar gelişimin bu yılda olduğu görülmüştür.  
Termik santralin kurulduğu tarihten (1982) önceki dönemde en kurak yıl 1977 dir. Bu yılda bile o 

zamanki sağlıklı ağaçlarda en dar halkamız 0,50 mm ölçülmüştür ( Şekil 19.). elimizdeki verilere göre 2011 
yılı nispeten diğer yıllara göre soğuk ve kurak geçmiştir. 1993 te 1999 yılında SO2 Oranımız oldukça 

yükselerek sınır değer olan 150(µg/m3) ü geçerek Termik santrallerle ilgili hava kalitesi sınır 

değerlerini aşmış 350 (µg/m3)ve 200 µg/m3 lük değerlere ulaşmıştır ( bknz Tablo 5. ve Şekil 16.) 

2400 2600 2800 3000 3200

1. ve 2. istasyon ortalaması

3. istasyon

1. ve 2. istasyon ortalaması 3. istasyon

S (ppm) 3152,37 2724,1

S (ppm)



 

1189 
 

 

Şekil 20. 1. İstasyon ağaçlarının  YHG ile yıllara göre yağış verilerinin karşılaştırılması 

1.  İstasyondaki YHG ölçümlerinde ortalama 3,470mm iken 2. İstasyondaki YHG genişiliği ortalaması 
3,340mm ile hemen hemen aynı oranda olurken 3. İstasyondaki ortalama 5,056mm tespit edilmiştir. Tablo 
6’da ki verilerin sonuçlarına göre 1982 öncesinde 1. ve 2. İstasyon ağaçlarının yıllık ortalaması 5,828mm 
bulunurken 1982 sonrasında yıllık ortalama 2,982mm’ye gerilemiştir ( Tablo 6).  Aradaki fark ise yarıdan 
fazla olup % 51 lik kayıp ölçülmüştür.  

 
Şekil 21.  2. İstasyon ağaçlarının  YHG ile yıllara göre yağış verilerinin karşılaştırılması 
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Şekil 22. 3. İstasyon ağaçlarının  YHG ile yıllara göre yağış verilerinin karşılaştırılması 

3.İstasonumuz kontrol grubumuzdur. Termik santraline 34 km uzaklıkta olup YHG mi her 3 ağacımız 
için toplamda 5,056 mm bulunmuştur.  

 

Şekil 23. Arazi çalışması sırasında gözlemlenen ağaç kayıplarını gösteren resimlerdir. 

5.Öneriler: 

• Arazilere atılan uçucu kül yığınları, çimento katkı maddesi olarak yol stabilizasyonunda ve benzeri 
kullanılabilir. Uçucu kül kullanılmıyorsa kül yığınlarının üstü toprakla örtülüp ağaçlandırılabilir. Bundan 
sonraki kömüre dayalı termik santrallerin çevreye vereceği zararı en aza indirebilmek için öncelikle yer 
seçimi aşamasında ekolojik faktörler, diğer sanayilerin dağılımına göre yerleşim faktörü de dikkate 
alınmalıdır. Yer seçimi yapılırken tek amaç en ucuz, en kısa yoldan maliyeti en düşük enerji üretmek 
olmayıp çevre faktörü de mutlaka dikkate alınmalıdır. Santral sonbahar ve kış aylarında tam kapasitede 
çalıştırılmamalıdır. 

• Ülke koşularına uygun enerji kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına hız 
verilmelidir. 

• Türkiye’nin enerji politikaları belirlenirken ağırlıklı olarak rüzgâr, jeotermal enerji gibi yeni enerji 
kaynaklarının kullanımını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Uzun vadede güneş enerjisi kullanımına öncelik verecek şekilde planlamalar yapılmalıdır.  
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• Ülkemizdeki araştırmaların eksik yönlerinden birisi de aynı alanda uzun yıllar içeren çalışmaların 
olmayışı ya da az olmasıdır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar ileride gerçekleştirilecek çalışmalar için 
yararlı bir veri tabanı oluşturacaktır.  

Yapılacak bu yöndeki tüm çalışmalar fosil enerji kaynakları kullanımının azaltılmasını sağlayarak termik 
santrallerin neden olduğu olumsuz etkileri azaltacaktır. Böylelikle, yöre ormanlarının gelecekteki sağlığını 
ve devamlılığı garanti altına alınacaktır. 
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE DÜNYA’YA DOKUNUYORUM 

İlke SARI 

Zeynep TOKALAK 

Işın ERDOĞAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, Coğrafya öğretiminde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının öğrencilerin 
coğrafya öğrenimindeki başarılarına etkisi ile aynı zamanda öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile işlenen 
coğrafya dersine olan ilgilerinin ortaya konmasıdır. 

Yapılan çoğu araştırmaya bakıldığında ‘Artırılmış Gerçeklik’ kavramının, gerçeklikten soyutlanmadan 
geliştirilen bir sanal ortam olduğu söylenebilir. 21.yy öğrenme, öğretme beceri ve yeterlikleri hem eğitimciler 
hem de öğrenciler için hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uydurabilmek, 
yeni öğretim teknikleri açısından çağın gerisinde kalmamak eğitim anlayışının temel hedefleri arasındadır. 
Bunun yanında soyut düşünme becerisi yeteri kadar gelişmeyen öğrenciler, derslerde kullanılan terimlerle 
bilgileri zihinlerinde yeterince canlandıramamaktadırlar. Milenyum çağı öğrencileri ileri teknoloji becerileri, 
teknolojiye duydukları ilgi ve direkt teknoloji ile birlikte doğmuş olmaları eğitimcileri dersleri ilgi çekici hale 
getirmeye dair zorunlu kılan temel sebeplerden sayılabilir. Bu bağlamda Artırılmış Gerçeklik (AG) mobil 
uygulamalarının sınıf ortamında kullanılması öğretmen ve öğrenciler açısından eğitimde yeni bir sürecin 
habercisidir. Özellikle günümüzde Z Kuşağı olarak tanımlanan ve dijital çağın içinde doğan çocukların derse 
olan ilgi ve yeteneklerinin arttırılması eğitimcilerin en temel hedeflerindendir. Gelişmiş ülkelerde Artırılmış 
Gerçeklik (AG) uygulamaları her ne kadar yeni bir öğretim tekniği olarak görülmese de, ülkemizde yeni 
duyulan bir kavram olduğu için eğitimle bütünleşmesi ile ilgili yapılan uygulama ve çalışmalar azdır. 
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının fizik, biyoloji gibi alanlarda daha yaygın olduğu ve coğrafya 
öğretiminde çalışma bulunmadığı saptanmıştır. Bu sebeple araştırma; Artırılmış Gerçeklik uygulamasının 
coğrafya derslerindeki kullanımının öğrenmeye etkisini ölçmesi açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem ile desenlenmiştir. Veri toplama 
aracı olarak anket ve mülakat kullanılmıştır. Eskişehir’de bulunan bir lisede 9. Sınıf öğrencilerine Coğrafya 
Tutum Ölçeği, Artırılmış Gerçeklik (AG)  Tutum Ölçeği ile ön test ve başarı testleri uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 20.00 paket programında değerlendirilmiştir. Çalışmanın neticesinde Kontrol ve Deney 
gruplarına uygulanan ölçek ve başarı testlerinin sonuçları ve uygulanan mülakatlara verilen cevaplar son ve 
tartışma bölümünde değerlendirilmiş ve böylece araştırmanın paydaşlarına yönelik farklı önerilerin 
sunulması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Z-Kuşağı, Artırılmış Gerçeklik (AG), Tutum Ölçeği 

 

I AM TOUCHING THE WORLD WITH AUGMENTED REALITY 

Abstract 

The teaching skills and competences of the 21st century are in a process of rapid change for educators 
and students. To keep the rapid change and development and also not standing behind back the process of 
education system is the best target of the educators. In addition to this student who don’t have abstract 
thinking skills sufficiently can’t imagine about the terms, used in lessons, in their minds. The students of the 
millennium age can be considered as the main reasons that make them interesting because of their advanced 
technology skills, their interest in technology and their being born with direct technology. In this context, 
using of Augmented Reality mobile applications in the classroom is sign of a new process in educations for 
teachers and students. In most of the studies, it has be seen that the concept of Augmented Reality is a virtual 
enviroment developed without being isolated from reality. 
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  The aim of the study is to determine the academic success of the student and the level of interest of the 
student to the lesson by using the Augmented Reality applications in geography lesson. The main aim is to see 
the effects of the usages of Augmented Reality in the process of teaching geography and the conrete concepts 
which are really difficulties about the teaching process. This is important for provide to students environment 
of permanent information. With the usage of Augmented Reality applications to develop students’ geographic 
observation and inquiry skills and develop a geography learning material designed using Augmented Reality 
applications.  

 The research was caried out by using a combination of qualilative and quantitative methods. As the 
universe of the study an official high school was selected within the boundaries of the province of Eskişehir. 
However, the sample of the study consisted of 57 participants among 9th grade students in this school. Two 
different branches from the four branches in the school were chosen according to the specified criteria. The 
aim of this selection was to use the sampling questionnaries (success test, attitude scale for geography lesson, 
attitude scale for Augmented Reality) and interview forms as data collection tools. The data obtained from 
the questionnaries were analyzed in IBM SPSS Statics 20.00. In addition, a model for realizing the purpose of 
the project was developed for 9th grade students to use in geography courses. With this developed model, it is 
aimed to create an enjoyable and effective educational environment for students to teach abstract subjects 
which are difficult to understand especially by students in geography teaching. 

 According to the result of the pre-test, the success of the experimental and control group were similar. 
Control group had a lesson with classic teaching methods when the experimental group was tought a lesson 
with Augmented Reality. Month later the last test was applied to both groups. According to the findings, 
control group had a %13,31  decline when experimental group had a %1,5 increase. 

 As a result of our interviews; to a student who learnt the lesson with Augmented Reality was asked ‘What 
was your expectation when you heard Augmented Reality first and what heppened at the end of the lesson?’  
and the answer was ‘My expectations was just to see pictures in the lesson but at the end of the lesson, I 
understood that the education system had to be with this technology in the future.’ 

 With this research finding there is no such applications to use in geography lesson in Turkey. And at the 
result of last-test, experimental group has beter point than control group. The reason for this is Augmented 
Reality in experimental group’s lesson. Both groups have attitude scale for Geography lesson and both of 
them are under the average. In the experimantal group’s class used Augmented Reality pasteboards in 
geography lesson. At the end of this lesson, students’ answers in Augmented Reality attitude scale were over 
of average and also they had fun. 

 The use of Augmented Reality applications instead of classical narrative textbooks may be more useful to 
attract students’ attention and interest to the lesson. Because of this reason, new boks should be prepared 
with Augmented Reality. This experimental application was prepared for ‘Shape&Movements of the Earth’. It 
can be applied for other Geography’s units and can also be applied for other lessons. 

 Keywords: Teaching Material, Generation-Z, Education, Augmented Reality. 

 

Giriş 

Endüstri 4,0 kavramının yaşamımıza getirdiği teknolojik gelişmelerden biri de Artırılmış Gerçeklik 
(AG) kavramıdır. Artırılmış gerçeklik (AG) uygulamaları, gerçek dünya üzerinde harekete göre yeniden 
konumlanma ve 3 boyut özellikleri sayesinde, kişiyi içine alan, gerçeklikten soyutlanmadan cisimlere 
dokunma, hareket ettirme gibi iletişim kanallarını destekleyen, aktif anlık etkileşimler sunabilmektedir. 
Sahip olduğu bu özellikler, artırılmış gerçeklik uygulamalarının 3 boyutlu kavramları zihinde canlandırma 
ve düzenlemeler yapabilme sürecine faydalı olacağı düşüncesinin diğer bir sebebini oluşturmaktadır (Gün, 
2014:3). Yapılan çoğu araştırmaya bakıldığında aslında ‘Artırılmış Gerçeklik(AG)’ kavramının, 
gerçeklikten soyutlanmadan geliştirilen bir sanal ortam olduğu söylenmektedir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG)” deyimi ilk olarak “Boeing” havacılık firmasında araştırmacı olarak 
çalışmakta olan Tom Caudell ve David Mizell tarafından kullanılmıştır (Caudell ve Mizell, 1992: 659). Bu 
teknoloji 1960’larda Ivan Sutherland ve öğrencilerinin Harvard ve Utah üniversitelerinde bilgisayar 
grafikleri üzerine başlattıkları çalışmaların 1970’li yıllarda geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Resmi olarak 
ilk kullanım imkânını Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve NASA’da gerçekleşmiştir (Feiner, 
2002: 50).  

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları ilk olarak savunma sanayisinde kullanılmaya başlansa da daha sonra 
kullanım alanını arttırmış ve eğlence sektöründen endüstriye, tarımdan sağlığa birçok alanda 
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kullanılmaya başlanmıştır. Hayatın her alanında kendini gösteren Artırılmış Gerçeklik (AG) 
uygulamalarının eğitimde kullanılması yukarıda sayılan alanlara göre daha geç olduğu bir gerçektir.  

21.yy öğrenme ve öğretme beceri ve yeterlikleri hem eğitimciler hem de öğrenciler için çok hızlı bir 
değişim süreci içerisindedir. Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uydurabilmek ve yeni öğretim teknikleri 
açısından çağın gerisinde kalmamak eğitim anlayışının temel hedefleri arasında olmaktadır. Bunun 
yanında soyut düşünme becerisi yeteri kadar gelişmeyen öğrenciler, derslerde kullanılan terimleri ve 
bilgileri zihinlerinde yeterince canlandıramamaktadırlar. Milenyum çağı öğrencileri ileri teknoloji 
becerileri, teknolojiye duydukları ilgi ve direkt teknoloji ile birlikte doğmuş olmaları eğitimcileri dersleri 
ilgi çekici hale getirmeye dair zorunlu kılan temel sebeplerden sayılabilir. Bu bağlamda Artırılmış 
Gerçeklik (AG) mobil uygulamalarının sınıf ortamında kullanılması öğretmen ve öğrenciler açısından 
eğitimde yeni bir sürecin habercisi olarak ifade edilebilir. Özellikle günümüzde Z Kuşağı olarak 
tanımlanan ve dijital çağın içinde doğan çocukların derse olan ilgi ve yeteneklerinin arttırılması 
eğitimcilerin en temel hedeflerindendir 

Eğitimde kullanılan kaynaklar her geçen gün teknoloji sayesinde yenilenerek ve gelişerek kendisini 
sonraki nesillere aktarıyor. Teknoloji bu kadar gelişirken ve insan hayatına bu kadar etki ederken yeni 
neslin teknoloji ile iç içe büyümemesi de kaçınılmaz bir durum haline geliyor Eğitim alanında bilişim 
teknolojilerinin kullanımının tarihçesine bakıldığında karşılaşılan literatür çalışmaları şu şekildedir; 

1970 sonraları teknolojik araçların önemi kendisini hissettirmiş, ilgili birimler de bu ihtiyacı 
karşılamak için eğitimde kullanılan ders araç ve gereçlerinin bilimsel ve teknolojik esaslara göre yeniden 
düzenlenmesini gerekli görmüşlerdir. 1980’li yıllarda Türkiye’de bilgisayar destekli eğitim projesi hayata 
geçirilmiş, bu sayede geleneksel eğitimin yetersizlikleri bilgisayarın sunduğu olanaklar ile tamamlanmak 
hedeflenmiştir. (Kutlu ve Aldağ, 2005:138).  

Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığının derslerin işlenmesine yönelik bilgi iletişim teknolojileri FATİH 
Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), EBA, WEB2 araçları, Bilgisayar destekli 
laboratuarlar şeklindedir. Coğrafya derslerinin öğretimine yönelik teknolojik ürünler ise bahsedilen 
teknolojilerin yanında CBS Uygulamaları, Google Earth, MapInfo gibi programlardır. Proje konusu 
Artırılmış Gerçeklik, Uygulamaları ise henüz Coğrafya derslerinde yukarıda sayılan uygulamalar kadar 
bilinen ve keşfedilen uygulamalar arasında değildir. Coğrafya dersinde özellikle soyut kavramların ve 
görsel materyallerin fazlaca yer aldığı bir gerçektir. 

Gelişen teknolojinin derslerde aktif olarak kullanılması öğrencilerin öğrenme süreçlerine olumlu 
katkılar sağlayacağı için eğitim süreci bir yandan daha nitelikli bir hale gelirken bir yandan da anlatılan 
derslerin ve kavramların öğrenilmesi ve öğrenciler tarafından anlaşılması daha kolaylaşacaktır. Artırılmış 
Gerçeklik(AG) konusuna dair incelenen literatür taramasında bazı tespitlere ulaşılmıştır. Kaufmann 
Artırılmış Gerçeklik(AG) uygulamalarının öğrencilerin motivasyonunu arttırması ve süreçten zevk 
almasını savunmuştur (Kaufmann, 2003). Bunun yanında Abdüsselam ve Karal bu uygulamaların 
öğrencilerin odaklanma sürelerini artırarak akademik başarılarını da olumlu yönde etkilediğini 
savunurken (Abdüsselam ve Karal, 2015) , Klopfer ve Squire soyut kavramları somutlaştırarak, 
kavramların ve süreçlerin anlaşılma oranını artırması gibi soyut düşünme becerilerinin de olumlu 
etkileneceği düşünülmüştür (Klopfer ve Squire, 2008). Bu sebeple Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi 
yukarıda bahsedilen eğitime dair olguları destekleyeceği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmanın amacı coğrafya dersinde Artırılmış Gerçeklik(AG) Uygulamalarının kullanımı ile 
öğrencilerin coğrafya dersindeki akademik başarıları ile öğrencilerin coğrafya dersine olan ilgi düzeylerini 
tespit etmenin yanında özellikle coğrafya dersinde öğretmenler tarafından kavratılması daha zor olan 
öğrencilerin kavramak da güçlük çektikleri soyut kavramların öğretilmesinde Artırılmış Gerçeklik(AG) 
Uygulamalarının kullanılmasının coğrafya öğretimine etkisinin ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. 
Ayrıca Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamalarının kullanımı ile öğrencilerde coğrafi gözlem ve coğrafi 
sorgulama becerilerini geliştirebilmenin yanında coğrafya derslerinde kullanılabilecek ‘Artırılmış 
Gerçeklik (AG) Uygulamaları kullanılarak tasarlanmış Coğrafya Öğrenme Materyali’ geliştirme şeklinde 
sıralanabilir. Yapılan çalışma nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem ile 
desenlenmiştir. Çalışmada iki grup seçilerek ön test-son test uygulanmıştır. Ön test, deneysel müdahale 
öncesinde her iki gruba başlangıç düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan testtir. Son test ise müdahale 
sonrasında her iki gruba sonuç düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan testtir. Yani bağımsız 



 

1196 
 

değişkene maruz kaldıktan sonra bağımlı değişkenin tekrar ölçümüdür (Metin, 2014:174). Çalışmanın 
esas belirleyici noktası nicel yöntem çerçevesinde elde edilen veriler olmuştur. Bu bağlamda nitel 
yöntemden elde edilen verilerde araştırmanın temellendirilmesine katkı sağlamıştır. 57 öğrenciye yapılan 
ölçekler ve başarı testleri doğrultusunda Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının derslerde yararlı 
olduğu görülmüş ve bu çerçevede bir model önerisi sunulmuştur. Bu model önerisinin hazırlanma 
sürecinde paydaşlarda belirtilen yetkililerle görüşülmüş ve uzman desteği alınmıştır. Bu sebeple 
araştırma Artırılmış Gerçeklik(AG)’in coğrafya derslerindeki kullanımının öğrenmeye etkisini ölçmesi 
açısından önem arz etmektedir. 

Hipotez 

Mevcut çalışmanın doğrultusunda projenin hipotez cümlesi şu şekildedir: “Coğrafya derslerinde 
Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulaması kullanılmasının coğrafya öğrenimine olumlu etkisi vardır.” 

Problem 

Alan yazın taraması sonucunda, bu araştırmanın problem cümlesi,  “Coğrafya derslerinde Artırılmış 
Gerçeklik (AG) uygulaması kullanımının coğrafya öğretimine etkisi nasıldır?” şeklindedir. 

Yapılan çalışmanın alt problemleri ana problem cümlesiyle bağıntılı olarak yazılmıştır:  

➢ Öğrencilerin AG uygulaması konusundaki görüşleri nasıldır? 
➢ Öğretmenlerin derslerde AG uygulamalarını kullanarak öğrencilerin derslere olan ilgilerini 

arttırmaktaki rolü nedir? 
➢ AG uygulamaları öğrencilerin derslerdeki başarıları arttırmaktaki etkileri nedir? 

Amaç 

Bu çalışma, 9. Sınıf öğrencilerin Coğrafya öğretiminde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının 
öğrencilerin coğrafya öğrenimindeki başarılarına etkisi ile aynı zamanda öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik 
(AG) ile işlenen coğrafya dersine olan ilgilerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Alt amaçlar ise şu 
şekilde sıralanabilir: 

➢ Coğrafya öğretiminde özellikle öğrenciler tarafından kavranılması zor olan soyut konuların 
öğretilmesinde daha zevkli ve etkin bir eğitim ortamı sunmak. 

➢ Coğrafya öğretiminde özellikle öğrenciler tarafından kavranılması zor olan soyut konuların 
öğretilmesinde bilginin daha kalıcı olduğu bir eğitim ortamı sunmak. 

➢ Soyut konuların kavratılmasına yönelik Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları ile hazırlanan 
öğretim materyallerinin hazırlanması konusunda öneri sunmak. 

➢ Öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarıyla ilgili görüşlerini ortaya koymak. 
➢ Coğrafya öğretmenlerinin Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları ile ilgili görüşlerini ortaya 

koymak. 

Varsayımlar 

➢ Katılımcıların mülakat ve anket sorularına samimiyetle cevap verdikleri varsayılmıştır. 
➢ Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın örneklemini oluşturan 9.sınıf öğrencileri 

gibi benzer nitelikteki 9.sınıf öğrencileri ile genellenebileceği varsayılmıştır. 
➢ Yapılan uyarılar ile iki grubun da birbirine bilgi aktarımında bulunmadığı varsayılmıştır. 
➢ Deney grubu için kullanılan öğretim materyalinin klasik yöntemle ders anlatılan kontrol grubu 

tarafından elde edilemediği varsayılmıştır.  

Projenin Önemi 

Gelişmiş ülkelerde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları her ne kadar yeni bir öğretim tekniği olarak 
görülmese de, ülkemizde yeni duyulan bir kavram olduğu için eğitimle bütünleşmesi ile ilgili yapılan 
uygulama ve çalışmalar azdır. 

Özarslan, lisans öğrencilerine, AG ortamı sunmak için InsectARium ve OptikAR isimli uygulamaları 
geliştirmiştir. Çalışmasında, artırılmış gerçekliğin öğrenenlerin başarısı ve memnuniyet düzeyine etkisini 
incelenmiştir. Sonuç olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının, öğrenen başarılarının ve 
memnuniyetlerinin arttığı görülmüştür. Lisans düzeyinde yapılan çalışmada, ortaöğretim düzeyinde 
uygulamaların da yapılması önerisinde bulunulmuştur (Özarslan, 2013 akt: Gün, E.). 

DiSerio, Ibáñez ve Kloos Artırılmış Gerçeklik (AG) ile sunu destekli öğretimi kıyaslayarak, ortaöğretim 
öğrencilerinde derslere karşı isteklenmesindeki etkisini incelemişlerdir. Öğrencilerin uygulama esnasında 
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uygulamadan keyif aldıklarını ve motivasyonlarının arttığını dile getirmiştir. (DiSerio, Ibáñez ve Kloos, 
2013). 

 Bunlardan yola çıkılarak yapılan literatür taramasında Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamalarının 
fizik, biyoloji gibi alanlarda daha yaygın olduğu ve coğrafya öğretiminde çalışma bulunmadığı 
saptanmıştır. Bu sebeple araştırma; Artırılmış Gerçeklik uygulamasının coğrafya derslerindeki 
kullanımının öğrenmeye etkisini ölçmesi açısından önem arz etmektedir. 

Projenin Sınırlılıkları 

➢ Bu proje, Eskişehir merkezde bulunan bir lisede öğrenim gören 9. Sınıf öğrencileriyle 
sınırlandırılmıştır. 

➢ Bu proje, kullanılan Fun4Edu Space 4D+  MAG uygulamasıyla sınırlandırılmıştır. 
➢ Bu araştırma 2018 Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen ön test ve 2018 Aralık ayında 

gerçekleştirilen son test, başarı testi ile sınırlıdır. 
➢ Bu proje örneklemde yer alan ve alanında uzman olan 14 farklı kişi ile birlikte 57 öğrencinin de 

vermiş oldukları cevaplar ile sınırlandırılmıştır. Bunlara Artırılmış Gerçeklik (AG) Tutum Ölçeği, Coğrafya 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, 9.sınıf Coğrafya Dersine Yönelik Başarı Testleri dâhildir. Yapılan mülakatlar 
ise 4 Coğrafya Öğretmeni, 1 Araştırma Görevlisi, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Yüksek Lisans Öğrencisi, 1 Lisans 
Öğrencisi ve 1 Prof. Dr.’nin vermiş oldukları cevaplarda bu projenin sınırlılıklarındandır. 

Tanımlar 

Artırılmış Gerçeklik(AG): 2 boyutlu ve 3 boyutlu sanal nesnelerin gerçek dünya görüntüsü üzerine 
eklenerek eş zamanlı olarak görüntülenebildiği teknolojidir (Milgram ve Kishino, 1994). 

Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAG): Artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçek ve sanal görüntülerin 
eşleşmesinin mobil cihazlar aracılığıyla sağlanmasıdır (Ifenthaler ve Eseryel, 2013). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Akademisyenlere göre yer-referanslı bilgi sistemlerinin tamamının 
içeren ve bunları irdeleyen bilimsel bir kavram; uygulayıcılara göre harita bilgilerini elektronik ortamda 
sunabilen bilgisayar tabanlı bir araç; idarecilere göre de kurumsal organizasyonlara destek veren bir veri 
tabanı yönetim sistemidir.(Yomralıoğlu, T.:49) 

Z Kuşağı: 2000 yılı ve sonrasında doğan, internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seven, özellikle 
internet aracılığıyla sosyalleşmeyi seven ve ülkemizin %17’sini oluşturan kişilerdir. (Türker, M.: 9) 

Paydaşlar 

➢ Millî Eğitim Bakanlığı 
➢ Üniversitelerdeki Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Fakülteleri 
➢ Üniversitelerdeki Bilgisayar Mühendisliği Fakülteleri 
➢ Üniversitelerdeki Tekno-Park’lar ve Ar-Ge Birimleri 
➢ Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri. 
➢ Yazılım ve Donanım Şirketleri. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Yapılan çalışma nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem ile desenlenmiştir. 
Karma yöntem araştırması, araştırma problemini kapsamlı ve çok boyutlu incelemek amacıyla, pragmatist 
felsefenin ilkeleri doğrultusunda nicel ve nitel yöntemleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilen araştırma 
olarak tanımlanabilir ( Yıldırım ve Şimşek, 2013: 351). “Karma yaklaşımı temel önermesini nicel ve nitel 
yaklaşımları birlikte kullanmak, her iki yaklaşımı tek başına kullanmaya oranla araştırma problemlerini 
daha iyi anlamamızı sağlar” (Creswell, 2013 akt: Baki ve Gökçek:2). Bu açıklama bağlamında yapılan 
çalışmada iki grup seçilerek öntest-sontest uygulanmıştır. Ön test, deneysel müdahale öncesinde her iki 
gruba başlangıç düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan testtir. Son test ise müdahale sonrasında her 
iki gruba sonuç düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan testtir. Yani bağımsız değişkene maruz 
kaldıktan sonra bağımlı değişkenin tekrar ölçümüdür(Metin, 2014:174). Çalışmanın esas belirleyici 
noktası nicel yöntem çerçevesinde elde edilen veriler olmuştur. Bu bağlamda nitel yöntemden elde edilen 
verilerde araştırmanın temellendirilmesine katkı sağlamıştır. 57 öğrenciye yapılan ölçekler ve başarı 
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testleri doğrultusunda Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamasının coğrafya dersine öğrencilerin ilgilerinin 
artmasında etkili olduğu görülmüş ve bu çerçevede bir model önerisi sunulmuştur. Bu model önerisinin 
hazırlanma sürecinde paydaşlarda belirtilen yetkililerle görüşülmüş ve uzman desteği alınmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Yapılan araştırma amacına yönelik olarak somutlaştırılmak istenmiş, bu nedenle ulaşılabilir evren 
(çalışma evreni) tercih edilmiştir. Bu noktada araştırmanın evreni, 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı 
çerçevesinde ele alınan ve Eskişehir il sınırları içerisinde bulunan bir resmî lise seçilmiştir. Bununla 
birlikte çalışmanın örneklemini bu okulda bulunan 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 57 katılımcı 
oluşturmaktadır. Okulda yer alan dört şubeden iki farklı şube belirlenen kriterler doğrultusunda 
seçilmiştir. Bu seçim yapılırken araştırmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Amaçlı örneklem, 
derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin 
durumların seçilmesidir (Büyüköztürk, 2012: 9). Bu noktada araştırmanın örnekleminde 9-C sınıfı deney 
gurubu olarak belirlenirken 9-D sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 9-C ve 9-D sınıflarının amaçlı 
örneklem olarak seçilmesinin nedeni olarak da yapılan başarı ön test sonuçlarının birbirine çok yakın 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Örneklemde belirtilen 9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin coğrafya derslerindeki başarı durumlarını ve 
ilgilerini ölçmek için coğrafya programında yer alan ‘Dünya’nın Şekli ve Hareketleri’ konusunu içeren bir 
ön test yapılmıştır. Ön test yapılmadan önce 9.sınıf coğrafya dersi ünite kazanımlarına dikkat edilmiştir. 
Bu çalışmada ise 9.sınıf coğrafya dersi müfredatında yer alan ‘9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin 
etkilerini değerlendirir’ kazanımı göz önüne alınmıştır. 

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine de kısaca değinilir. Yapılan bu testin sonucuna bakılarak her 
iki gruba da Coğrafya Tutum Ölçeği uygulanmış, daha sonra deney ve kontrol grupları olarak ikiye 
ayrılmıştır. Kontrol grubu, herhangi bir müdahalede bulunulmadan, sadece veri toplamak amaçlı 
kullanılan gruptur. Deney grubu ise etkisi belirlenmesi amaçlanan farklı müdahale ile karşılaşılan gruptur 
(Metin, 2014:174). 

Kontrol grubunda Artırılmış Gerçeklik(AG)  ile ders işlenirken, deney grubunda ise klasik öğretim 
teknikleri uygulanmıştır. Daha sonra her iki gruba da başarılarını ölçmek adına aynı soruların olduğu 
Başarı Testi uygulanmış ve anketler sonucunda elde edilen ham veriler kodlanarak IBM SPSS Statistics  
20.00 paket programında analiz edilmiştir. Bu programdan frekanslar, yüzde oranları ve grafikler alınmış 
ve veri olarak yazılmıştır. Mülakatlar yapılırken görüşmecinin izni üzerine ses kaydı alınmıştır. Ses kaydı 
alınmasını istemeyen görüşmecilerin verdiği cevaplar not alınmış ve bunların dökümü yapılmıştır. Daha 
sonraki aşamada ise mülakatlardan elde edilen cevaplar dinlenmiş, okunmuş ve tablo haline 
getirilmiştir.(bkz, EK 1-18.) 

Araştırma Kapsamında Sunulan Model Önerisi 

 9. Sınıf öğrencilerinin Coğrafya öğretiminde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının, öğrencilerin 
coğrafya öğrenimindeki başarılarına etkisiyle aynı zamanda öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
işlenen coğrafya dersine olan ilgilerinin ortaya konması amacıyla yola çıkılan çalışmada amacı 
gerçekleştirebilmeye yönelik bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile coğrafya öğretiminde 
özellikle öğrenciler tarafından kavranılması zor olan soyut konuların öğretilmesinde öğrencilere yönelik 
zevkli ve etkin bir eğitim ortamı yaratılması hedeflenmektedir. 

➢ Artırılmış Gerçeklik ile yapılan model önerisinin uygulama sürecinde Teknopark Araştırma 
Biriminde çalışan yazılım mühendislerinden, bilgisayar ve elektronik mühendislerinden ve grafik 
tasarımcılarından destek alınmıştır. Model önerisinin geliştirilme sürecine dair bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir: 

➢ Gezegenlerin modellemesi için gerekli bilgiler (Gezegen ölçüleri, birbirlerine olan mesafeleri, 
Güneş etrafındakileri döngüleri, kaplama resimleri vs.) internet ortamından özellikle de NASA'nın internet 
sayfasından toplandı.  

➢ Güneş sistemi modellenirken “Modo” 3D modelleme programı kullanıldı. Kaplamaların 
oluşturulan küreler üzerinde düzgün görünmesi için UV açma işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra her 
gezegen için malzeme oluşturuldu. Bu malzemelere internetten edinilen gezegen resimleri eklendi.  

➢ Her bir gezegen için animasyonlar oluşturuldu. Her gezegenin güneş etrafında döngüsünü 
tamamlayıp belli bir süre sonra tek bir hizada toplanabilmesi için her birine bir tamsayı atandı. Örneğin 
güneş etrafında; Neptün 1 tur, Uranüs 2 tur, Satürn 3 tur, Jüpiter 4 tur, Mars 5 tur, Dünya 6 tur, Venüs 7 
tur, Merkür 8 tur olarak ayarlandı. 
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➢ Oluşturulan animasyonlar bir araya toplandı ve” UNITY” oyun motoruna gönderilmek üzere FBX 
olarak çıktı alındı.  

   Araştırma Kapsamında Sunulan Model Önerisinde Kullanılan Teknolojiler 

Oyun Motoru: Unity 3D 

AR Kütüphanesi: Vuforia Kütüphanesi  

Programlama Dili:  C# Programlama Dili  

Araştırma Kaynakları: Unity Dokümantasyonu, Vuforia Dokümantasyonu, Microsoft C# 
Dokümantasyonu 

   Proje Kapsamında Geliştirilen Artırılmış Gerçeklik Yazılım Basamakları 

➢ Unity Oyun Motorunun Kurulması. 
➢ Unity Oyun Motoru içerisine Vuforia Kütüphanesinin Entegrasyonunun yapılması. 
➢ Unity Oyun Motoru içerisinde Vuforia ile birlikte entegrasyonun sağlanması sonucu oluşan AR 

Camera düzeninin oluşturulması. 
➢ Vuforia Online Veritabanına, AR uygulamasının aktifleştirilmesi için gereken şablon fotoğrafın 

tanıtılması. 
➢ Tanıtılan Fotoğrafın Unity Oyun motoru içerisine entegre edilmiş olan Vuforia Veri Tabanından 

eşleştirilmesi. 
➢ 3 adet sahne planının tasarlanması. 
➢ İlk sahnede Augmented Reality (AR)  Sahnesinin analizinin yapılması. 
➢ Analizi yapılan sahnenin, gereksinimlere göre tasarlanıp ilgili materyal ve objelerin projeye 

entegrasyonunun sağlanması. 
➢ İkinci sahnede ilgili düzenin parmak hareketleriyle büyültülmesi için Pan Zoom & Touch Event 

tekniğinin kodlanması. 
➢ Üçüncü sahnede kullanılacak cihaz içerisinde ki jiroskop desteği aracılığıyla “Mars” ortamında 

kullanıcının etrafı izleyebileceği deneyimin yaratılması. Kullanılan kodlama sürecinde ilgili jiroskop 
cihazın desteğinin sağlanması ve doğru koordinatlar içerisinde etrafın izlenebilmesinin sağlanması. 

➢ Android platformu için build işleminin yapılması. 

Uygulamanın Prosedürü 

Uygulamanın çalışma akışı şu şekilde olmuştur: 

➢ Ön test sonuçları ile başarı oranları denk olan iki sınıf seçilmiştir (9-C ve 9-D şubeleri). 
➢ Hazırlanan ön ve son test soruları okuldaki diğer coğrafya zümre öğretmenleri tarafından kontrol 

edilmiş ve böylece geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. 
➢ Her iki sınıfa kontrol(9-D) ve deney grubuna(9-C)  ön test uygulanmıştır. (bkz, EK-25) 
➢ Her iki gruba Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır.(bkz, EK-27) 
➢ Kontrol grubunda standart eğitim yöntemiyle (düz anlatım) örnek bir ders işlenmiştir. 
➢ Daha sonra kontrol grubuna başarı testi uygulanmıştır. 
➢ Endonezya’da hazırlanmış Fun4Edu Space 4D+  kartları İstanbul da bulunan bir özel anaokulu 

aracılığı ile satın alınmıştır. (bkz, EK-19) 
➢ Satın alınan kartlar tarafımızca üç farklı Android telefon ve tablete yüklenmiştir. 
➢ Sekizinci maddede yer alan uygulamalar doğrultusunda deney grubunda Artırılmış Gerçeklik (AG) 

uygulaması kullanılarak coğrafya dersi işlenmiştir. Bu ders anlatımı sürecinde öğrenci ve öğretmen 
gözlem formaları gerekli kişiler tarafından doldurulmuştur. (bkz, EK-23) 

➢ Deney grubunda‘Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği’ uygulanmıştır. Bu tutum 
ölçekleri ilgili makalelerden alınarak kaynakça bölümünde belirtilmiştir. (bkz. EK 24-29) 

➢ Tamamlanan süreçler neticesinde her iki gruba da başarı testi yapılmıştır.(bkz, EK-30) 
➢ Artırılmış Gerçeklik ile ders işlenen sınıftan (deney grubu) öğrenci görüşleri alınmıştır. 
➢ Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen coğrafya öğretmenin görüşleri alınmıştır. 
➢ Artırılmış Gerçeklik ile ders işlemeyen coğrafya öğretmenlerinin de görüşleri alınmıştır. 
➢ Artırılmış Gerçeklik ile çalışan yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri 

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi bölümlerdeki alanında uzman kişilerin görüşleri 
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alınmıştır. İlimizde bulunan bir üniversitenin Teknopark Departmanından Artırılmış Gerçeklik uygulaması 
içeren gezegenlere yönelik coğrafya ders materyali için yazılım desteği alınmıştır. (Bu bağlamda coğrafya 
biliminin multi disiplinler özelliğinden yararlanılmıştır.) 

➢ Elde edilen yazılım desteği ile coğrafya dersinde kullanılması amacıyla basit bir Artırılmış 
Gerçeklik uygulama modeli ortaya konmuştur. (bkz, EK-34) 

➢ Teknopark’tan elde edilen bu uygulama ile öğrencilerin kullanımlarını gösteren kısa bir video 
çekilmiştir. 

➢ Artırılmış Gerçekliğin (AG) eğitim, kültür ve turizm sektörlerinde nasıl kullanıldığını 
anlayabilmek adına bir müzeye gezi yapılmıştır. 

➢ Yapılan kaynak taraması, elde edilen bulgular ve mülakatlar bir araya getirilerek proje 
raporlaştırılmıştır. 

BULGULAR 

Anket Formunun Analizi 

Tablo 1 

9. Sınıf Coğrafya Dersi Ön Test Sonuçları  

 Deney Grubu (9-C) Kontrol Grubu(9-D) 

Ön Test Sonuçları (%)      % 69,17     % 70,96 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Ön- test sonuçlarına verilen cevaplara göre Deney Grubu’nun     (9-C) başarısı %69,17, 

Kontrol Grubu’nun (9-D) başarısı %70,96’dır. İki grubun da başarı ortalaması uygulama öncesi birbirine oldukça 

yakındır. 

 

Tablo 2 

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

         N ( Kişi sayısı) 𝐗 ( Ortalamalar) 

9-C                   29                  2,8764 

9-D                   28                   2,9240 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi uygulama öncesi 9-C sınıfından 29 kişi Coğrafya dersine yönelik tutum ölçeğine katılmış ve 

ortalaması 2,8764; 9-D sınıfından 28 kişi katılmış ve ortalaması 2,9240 çıkmıştır. İki sınıfında uygulama öncesi 

ortalaması birbirine oldukça yakındır. 

 

Tablo 3 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği 

         N ( Kişi sayısı) 𝐗 (Ortalamalar) 

AG Tutum Ölçeği 19     3,0217 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi uygulama sonrası deney grubunun ortalaması 2,8764’ten 3,0217’ye yükselmiştir.  

 

Tablo 4 

9. Sınıf Coğrafya Dersi Başarı Testi 

 Deney Grubu( 9-C) Kontrol Grubu( 9-D) 

Başarı Testi (%)          % 53,91               % 46,73 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi uygulama sonrası deney grubunun sınav başarı ortalaması %53,91; kontrol grubunun sınav 

başarı ortalaması %46,73’tür. 
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Tablo 5 

Her İki Grubun Uygulama Öncesi ve Sonrası Başarı Durumu 

    Deney Grubu (9-C)     Kontrol Grubu (9-D) 

Uygulama 
Öncesi 

Uygulama 
Sonrası 

   Fark Uygulama 
Öncesi 

Uygulama 
Sonrası 

Fark 

%69,17  %70,96 % + 1,58  % 53,91 %46,73 % -13,31  

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi uygulama öncesi ve sonrası deney grubu arası başarı farkı % 1,58 arttı. 
Uygulama öncesi ve sonrası kontrol grubu arası başarı farkı %13,31 azaldı. 

 Mülakat Görüşme Sonuçları 

Araştırmanın betimsel tarama ile gerçekleştirilmiş nitel bölümünü Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 
bir coğrafya öğretmeni ile Artırılmış Gerçeklikle ders işlemeyen üç coğrafya öğretmeni, Artırılmış 
Gerçeklik ile ders işleyen öğrenciler, alanında uzman öğretim üyeleri ile yapılan mülakatlar 
oluşturmuştur. Bu görüşmelerden elde edilen bulgular ise aşağıda belirtilmiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile Ders İşleyen Öğretmen Görüşü 

Gelecek dönemlerde coğrafya derslerinde Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAG) Uygulamalarının kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sorusuna Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen coğrafya öğretmeni “Bu 
uygulamanın yaygınlaşacağı ve bu konuda öğretim materyallerinin tasarlanacağına inanıyorum. Tıp, 
askeri savunma sanayi, medya ve iletişimde kullanılan bu uygulamanın mutlaka eğitimde de 
yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde cevap vermiştir. 

Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış Gerçeklik (AG) ile ders işlemek ister miydiniz, neden sorusuna 
Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen coğrafya öğretmeni “İsterdim ancak bu uygulamaya ait teknolojik alt 
yapının sınıflarda hazırlanması koşuluyla bu alt yapı hazır olursa Artırılmış Gerçeklik ile işlenen derslerin 
öğretmen ve öğrenci açısından faydalı olacağına inanıyorum.” şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile Ders İşlemeyen Öğretmen Görüşleri 

Coğrafya derslerinin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile işlenmesi öğrencilerin akademik başarılarına etkisi 
olur mu sorusuna Artırılmış Gerçeklik ile ders işlemeyen coğrafya öğretmeni “Artırılmış Gerçeklik 
uygulamaları ile coğrafya dersinde somutlaştırma sağlayacağını düşündüğümden öğrenme ve öğretme 
süreçleri daha verimli geçecek ve akademik başarı da artacaktır.” şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrencinin odaklanma süresini artırabilir misiniz sorusuna Artırılmış 
Gerçeklik ile ders işlemeyen coğrafya öğretmeni “Artırılmış Gerçeklik popüler ve teknolojik bir sisteme 
bağlı. Günümüz öğrencilerin odak sürelerini artıracaktır.” Şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrencinin odaklanma süresini artırabilir misiniz sorusuna Artırılmış 
Gerçeklik ile ders işlemeyen coğrafya öğretmeni “Derse ve konulara olan ilgi artacak ve öğrencilerin keyif 
alarak öğrenmelerini sağlayan ortam oluşturacağından odaklanma sürelerini de artırabilir.” şeklinde 
cevap vermiştir. 

Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik (AG) kullanılarak yapılan eğitim arasındaki farklar nelerdir 
sorusuna Artırılmış Gerçeklik ile ders işlemeyen coğrafya öğretmeni “Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının 
olduğu derslerde öğrenci daha aktif öğrenme ortamı bulabilir. Ayrıca bu uygulamalar coğrafya eğitiminin 
amaç ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasına da katkı sunabilir.” şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile Ders İşleyen Öğrenci Görüşleri 

Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin konuyu öğrenmenize nasıl etkisi oldu sorusuna Artırılmış 
Gerçeklik(AG) ile ders işleyen öğrenci “Canlı bir şekilde gördüğüm için hafızamda daha kalıcı bir yer 
edindi. Normal kâğıt üzerinde olduğundan daha kalıcı.” şeklinde cevap vermiştir. 

Ders içerisinde diğer arkadaşlarınla etkileşimin oldu mu, olduysa nasıl oldu sorusuna Artırılmış 
Gerçeklik(AG) ile ders işleyen öğrenci “Evet birbirimizle daha fazla etkileşim içerisindeydik ve bu bana 
daha fazla derse bağlı olmayı ve derste sıkılmamayı sağladı.” şeklinde cevap vermiştir. 
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Daha önceki ünitelerdeki öğretim tarzına göre Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları sizce nasıldı 
sorusuna Artırılmış Gerçeklik(AG) ile ders işleyen öğrenci “Normal sistem zaten sıkıcı Artırılmış Gerçeklik 
daha ilgi çekici olduğundan dolayı öğrenciler daha hevesli ve adapte olmuş olarak derse katılabilirler. 
Aralarında, öğrencilerin algılar bakımından fazlaca fark var.” şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygularken öğretmeni nasıl buldun sorusuna Artırılmış Gerçeklik(AG) ile 
ders işleyen öğrenci “Öğretmenim de bizim kadar hevesli ve uğraş içersinde idi.” şeklinde cevap vermiştir. 

İlk derste Artırılmış Gerçeklik (AG) kavramı duyduğunda beklentin neydi, ders bitiminde ne oldu 
sorusuna Artırılmış Gerçeklik (AG) ile ders işleyen öğrenci “Beklentim sadece görsellerin olmasıydı ama 
dersin sonunda eğitim sistemi bu yönde evrilmeli düşüncesi beynimi ele geçirdi.” şeklinde cevap 
vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) İle İlgili Diğer Uzman Görüşleri 

Sizce öğrenci Artırılmış Gerçeklik ile işlenen bir dersten mi yoksa klasik eğitim ile işlenen bir dersten 
mi daha çok verim alır sorusuna görüşmecilerden yüksek lisans öğrencisi “Yani Artırılmış Gerçeklik 
görsem tabii ki bazı dersler daha hoş olurdu. Mesela coğrafyayı böyle görsem muhtemelen çok daha 
hoşuma giderdi. Coğrafya pek ilgimi çekmediği için çok da sevmezdim açıkçası ama hocalarınız yine 
elindeki imkânlarla tabii uygulamalı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Coğrafyayı böyle görsem güzel olurdu. 
Onu diyebilirim.” şeklinde cevap vermiştir. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına nasıl bir etkisi 
olur sorusuna Dr. Öğretim Üyesi “Motivasyonu artırabilir. Eğer derse sıkılarak devam eden insanlar 
olduğunda tabii ki onları renklendirmek, onların öğrenmesine katkı sağlıyor. Tabii ki onların öğrenmesine 
katkı sağlayabilir.” şeklinde cevap vermiştir. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik ile derse karşı tutumu değişir mi sorusuna Arş. Görevlisi 
“Bence olumlu olarak iyileşebilir. Çünkü öğrenciler bir yerden sonra sadece dinlerken hocayı sıkılıyorlar. 
Yani dersten kopuyorlar dolayısıyla görsellik işin içine daha bir dinamizm katacağını düşünüyorum.” 
şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sorusuna Dr. Öğretim Üyesi “Yeni gelişmeye 
başlayan bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ve ilerde bu alanın çok gelişeceğini ve çok daha hayatımızın 
içine gireceğini düşünüyorum. Özellikle beş duyumuzun kontrol edildiği çok ilginç uygulamalarla 
karşılaşabiliriz. Ama şu an sadece demo ve pilot uygulamalarını görüyoruz. Çok ilerde ilerleyeceğini 
düşünüyorum.” şeklinde cevap vermiştir. 

Gelecek dönemlerde derslerde Mobil Artırılmış Gerçeklik kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir 
sorusuna Dr. Öğretim Üyesi “Zaten oyunlaştırma konsepti, insanoğlunun yapısı. Sıkılmaması açısından ve 
dikkatini takip edebilmesi açısından oyunlaştırma gibi bir konsept var. Sıkıcı işleri oyunlaştırarak daha 
eğlenceli hale getirip insanların uzun süre odağını koruması için yöntemler var. Belli bir aşamasında tek 
düzeliği bozmak açısından iyi olacağını düşünüyorum. İşin olumsuz yanı, belki işin ciddiyetinden 
uzaklaşıp oyuna dönmesidir. Ama orta yolu bulunursa insanların dikkatini çekmenin her zaman daha iyi 
olduğunu düşünüyorum.” şeklinde cevap vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sorusuna Dr. Öğretim Üyesi “Yeterince 
kullanımı ve sağlayabileceği faydalar maksimize edilmemiş durumda. Çünkü hâlâ bilimsel bazı tekniksel 
yetersizlikler var. Bu problemler çözüldüğünde hayatın çok daha fazla alanında çok daha etkin bir şekilde 
kullanılacaktır. Örneğin eğitim dedik. Mesela bu direkt bir fabrikada çalışan işçinin ustalık eğitiminden 
tutun ilkokul, öğrencilerinin eğitimi bile olabilir. Örneğin bir biyoloji dersinde kalbin nasıl çalıştığını 
öğrenmek istiyorsunuz. Orada bir gözlük takıp, oradaki model mankenin üzerinde gerçek zamanlı onun 
nasıl çalıştığını hani belki iki sayfa üç sayfa okumaktansa doğru düzgün bir şekilde onu görerek etkileşimli 
bir şekilde belki ilerde. Çünkü şu an bazı problemler var. Etkileşim sağlama konusunda problemler var. 
Bunun için insanlar özel eldivenler takıyorlar, özel başka şeyler tutuyorlar. Mesela tenis oynuyorsunuz 
Artırılmış Gerçeklik ile. Elinizde raket yerini tutacak bir aparat tutmanız gerekiyor. Bu konu üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. Belki direkt aparatsız doğrudan sizin nerede olduğunuzu anlayıp bunu sanal 
ortama nakleden ve bunun için sistemler geliştiğinde daha iyi bir konumda olacak. Yakın bir zamana 
kadar ciddi ilerlemeler kaydedileceğini düşünüyorum.” şeklinde cevap vermiştir. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına nasıl bir etkisi 
olur sorusuna Yüksek Lisans Öğrencisi “Sizce dediğiniz için benim görüşüm oluyor aslında. Eğitimde 
pratik her zaman teoriden daha etkilidir. Onun için eğer bir öğrenciyi uygulama ortamına götüremiyorsak 
bunu en iyi yaşatarak öğretebileceğimiz için Artırılmış Gerçeklik bu konuda gerçekten fayda sağlayacaktır. 
Sonuçta okuyarak gördüğümüz şeyi ne kadar anlarız, resme bakarak gördüğümüz şeyi ne kadar anlarız. Ve 
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bir de onu 3 boyutlu, hareketli bir şekilde sadece video olarak değil kendi kontrolünde olduğu zaman nasıl 
fayda sağlarız. Bu konu öğrenci açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.” şeklinde cevap 
vermiştir. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sorusuna Dr. Öğretim Üyesi “Daha da 
yaygınlaşacak. Daha sanayide kullanıma girecek ve hayatımızın bir parçası olarak kullanılmaya 
başlanacak. Ama zaman gerekiyor. Ona göre telefonların değişmesi gerekiyor; ona göre bilgisayarların 
değişmesi gerekiyor.” şeklinde cevap vermiştir. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına nasıl bir etkisi 
olur sorusuna Yüksek Lisans Mezunu “Mutlaka olur. İlgi duyulacak.  Ders içeriğine göre gözle görmek daha 
akılda kalıcı. Çocuklar dersten kopmaz. Odak süresi artar. Materyalin önemi var. Sırf teknolojiye odaklı 
değil. Ama O materyal tüm derse odaklı olmayacak.” şeklinde cevap vermiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan araştırma ile Coğrafya derslerinde kullanılmak üzere tasarlanan bu uygulamaya dair benzer 
bir ürününün Türkiye’de olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sürecinde uygulanan mülakatlardan, 
ölçek ve anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda diğer farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

➢ Yapılan ön test sonuçlarına göre deney grubunun başarı oranı, kontrol grubunun başarı oranına 
göre daha düşük olduğuna ulaşılmış ancak başarı oranlarının ise birbirine çok yakın çıktığı tespit 
edilmiştir. 

➢ Yapılan son test sonucunda deney grubunun başarı testlerine vermiş olduğu cevaplar kontrol 
grubuna göre daha başarılı çıkmıştır. Bunun nedeni ise deney grubunda Artırılmış Gerçeklik (AG) 
uygulamaları ile ders işlenmesi olmuştur. 

➢ Coğrafya dersine yönelik tutum ölçeği her iki sınıfa yapılmış ve her iki sınıf da ortalamanın altında 
kalmıştır. Deney grubunda ise Artırılmış Gerçeklik (AG) kartları kullanılarak coğrafya dersi işlenmiştir. 
İşlenen ders sonrasında yapılan Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları Tutum Ölçeği ile öğrencilerin 
coğrafya dersine yönelik tutumları ortalamanın üstüne çıkmıştır. 

➢ Deney ve kontrol grubuna yapılan başarı testi sonucunda Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları 
ile ders işlenen sınıfın daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

➢ Görüşmecilerin vermiş olduğu cevaplara göre Artırılmış Gerçekliğin (AG) her alanda 
kullanılabileceğine ve kullanılma amacının yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar bu alanların 
içine eğitimin de eklenmesini gerekli görmüştür. 

➢ Yapılan görüşmeler sonucunda derslerde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları kullanmanın 
eğitimde yararlı olacağına ve bu uygulamaların öğrencilerin ilgisini çekeceğine derslere karşı öğrencinin 
ilgisinin artacağına ve dersleri daha eğlenceli hale getireceği görüşüne ulaşılmıştır. Bununla birlikte derse 
daha aktif katılan öğrenci, ders öğretmenini dinlemekte daha istekli hale gelebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

➢ Yapılan görüşmeler sonucunda Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının derslerde kullanımı 
desteklenip beğenilmiş ama öğretmen faktörünün tamamen ortadan kalkmaması gerektiği ve böylece ders 
kaynakları gibi temel öğelerin yanında derslerde Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları kullanılarak 
derslerin zenginleştirilmesi gerektiği fikrine ulaşılmıştır. 

➢ Yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların çoğunluğunun Artırılmış Gerçeklik (AG) 
uygulamaları hakkında bir çalışma yapmadıklarına ancak bu kavram üzerinde çalışmak istediklerini dile 
getirmişlerdir. Bu bağlamda görüşmecilerin cevapları doğrultusunda çalışmak istedikleri alanlar lojistik, 
pazarlama ve eğitim gibi bölümler olmuştur. 

➢ Yapılan görüşmeler sonucunda Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları ile ders işleyen 
öğrencilerin daha yüksek not aldıkları bunun yanı sıra eğlendikleri görülmüştür. Bununla birlikte diğer 
arkadaşları ile etkileşimde bulundukları, konuyu daha iyi ve kalıcı anladıkları görülmüştür. 

Öneriler 

Elde edilen bulgu ve sonuçlar değerlendirildiğinde projedeki paydaşlara şu öneriler sunulmuştur: 

➢ Yapılan çalışmada Artırılmış Gerçeklik (AG) Uygulamaları ile işlenen dersten öğrencinin daha 
fazla verim aldığı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılarak yeni 
öğretim materyalleri tasarlanabilir. 
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➢ Klasik anlatıma dayalı ders kitaplarının yerine Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarını içeren 
ders kitaplarının kullanılması öğrenciyi derse çekmek adına daha faydalı olabilir. Bu sebeple yeni ders 
kitaplarının Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları kullanılarak hazırlanması sağlanabilir. 

➢ Bu uygulama Coğrafya dersinde ‘Dünyanın Şekli ve Hareketleri’ konusu üzerinde yapılmıştır. 
Coğrafya dersinin farklı ünitelerine yönelik yeni Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları hazırlanarak 
kullanılabilir. 

➢ Kullanılan Fun4Edu Space 4D+   kartlarının sadece 3 elektronik cihaza girilebildiği ve bu yüzden 
öğrencilerin 3 gruba ayrıldığı görülmüştür. Kullanılan kartlar daha fazla elektronik cihazla etkileşimli hale 
getirilebilir. 

➢ Artırılmış Gerçeklik uygulamaları Coğrafya dersi dışında diğer derslerde de kullanılarak 
disiplinler arası bağlantının nitelikli olması sağlanabilir.  
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Birinci Görüşmeci ( Öğrenci) 

Bu konuyu Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
öğrenmek nasıldı? 
 

Daha ilgi çekici olduğundan dolayı öğrendiklerimi unutmadım 
ve canlı bir şekilde görmek derslere katılımını bile artırabilir. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin 
konuyu öğrenmenize nasıl etkisi oldu? 
 

Canlı bir şekilde gördüğüm için hafızamda daha kalıcı bir yer 
edindi. Normal kâğıt üzerinde olduğundan daha kalıcı. 

Daha önceki ünitelerdeki öğretim tarzına göre 
Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları sizce 
nasıldı? 
 

Normal sistem zaten sıkıcı Artırılmış Gerçeklik daha ilgi çekici 
olduğundan dolayı öğrenciler daha hevesli ve adapte olmuş 
olarak derse katılabilirler. Aralarında, öğrencilerin algılar 
bakımından fazlaca fark var. 

İlk derste Artırılmış Gerçeklik (AG) kavramı 
duyduğunda beklentin neydi? Ders bitiminde 
ne oldu? 
 

İlk başta tahtaya yansıtılarak hologram, 3D bir görüntü 
geleceğini düşündüm. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) kartlarıyla ders 
işlerken herhangi bir problemle karşılaştın 
mı? 
 

Hayır, zaten fazlaca kart vardı arkadaşlarım ile de dönüşümlü 
olarak kullandık ayrıca birbirimize açıklamalar yaptık. 

Ders içerisinde diğer arkadaşlarınla 
etkileşimin oldu mu? Olduysa nasıl oldu? 
 

Evet oldu. Birbirimize bakmaya fırsat kalmadı. Kartlar hakkında 
bilgi verdik. Kartları birbirimize dağıttık. 
 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygularken 
öğretmeni nasıl buldun? 
 

Öğretmenim de bizim kadar hevesli ve uğraş içerisinde idi. 

 

İkinci Görüşmeci (Öğrenci) 

Bu konuyu Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrenmek 

nasıldı? 

Önceki işlediğim konulara kıyasla benim için daha çok kalıcı bir 

yöntem oldu. 

 

Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin konuyu 

öğrenmenize nasıl etkisi oldu? 

Konu daha çok ilgimi çekti ve daha etkili bir şekilde öğrendim. 

 

Daha önceki ünitelerdeki öğretim tarzına göre 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları sizce 

nasıldı? 

3D boyutlar kullanılınca coğrafyaya ilgim çoğaldı. 

 

 

EK-2 

İlk derste Artırılmış Gerçeklik (AG) kavramı 
duyduğunda beklentin neydi? Ders bitiminde 
ne oldu? 

Aslında çok fazla etkili olacağını düşünmüyordum ama bu 
şekilde ders işledikten sonra benim için çok etkili 
olduğunu düşündüm. 
 

Artırılmış Gerçeklik (AG) kartlarıyla ders 
işlerken herhangi bir problemle karşılaştın 
mı? 

Sadece kartların daha az sıklıkla bana ulaşması hakkında sorun 
yaşadım ama AG araçlarını daha sık kullandığımızda bu sorun 
ortadan kalkacaktır. 
 

Ders içerisinde diğer arkadaşlarınla 
etkileşimin oldu mu? Olduysa nasıl oldu? 

 Evet birbirimizle daha fazla etkileşim içerisindeydik ve bu bana 
daha fazla derse bağlı olmayı ve derste sıkılmamayı sağladı. 
 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygularken 
öğretmeni nasıl buldun? 

Öğretmenim daha önceki derslere göre daha ilgiliydi ve bu ilgi 
öğrencilere de yansıdı. 
 

 

Üçüncü Görüşmeci (Öğrenci) 

Bu konuyu Artırılmış Gerçeklik (AG) ile Daha eğlenceli güzel ve yeni bir deneyimdi. 
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öğrenmek nasıldı?  

Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin 

konuyu öğrenmenize nasıl etkisi oldu? 

Konu benim için daha akıcı ve anlaşılırdı. 

 

Daha önceki ünitelerdeki öğretim tarzına göre 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları sizce 

nasıldı? 

Değişik bir tarz olmasına rağmen anında adapte olunabilir 

eğitimi yeni bir çağa sokacak bir uygulamayı. 

 

İlk derste Artırılmış Gerçeklik (AG) kavramı 

duyduğunda beklentin neydi? Ders bitiminde 

ne oldu? 

Beklentim sadece görsellerin olmasıydı ama dersin sonunda 

eğitim sistemi bu yönde evrilmeli düşüncesi beynimi ele geçirdi. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) kartlarıyla ders 

işlerken herhangi bir problemle karşılaştın 

mı? 

Bazı kartların okunması ve internet bağlantısı sorunu yaşandı 

bu sorunlar haricinde gayet iyiydi. 

 

Ders içerisinde diğer arkadaşlarınla 

etkileşimin oldu mu? Olduysa nasıl oldu? 

Kartlar okunduğunda nasıl sonuçlar çıkacağı ile ilgili 

konuşmalar oldu. Aynı zamanda konu ile ilgili değişik ve yararlı 

paylaşımlar oldu. 

 

Artırılmış Gerçeklik (AG) uygularken 

öğretmeni nasıl buldun? 

Konuyu anlatırken dikkatleri toplamak konusunda zorlansa da 

bir süre geçtikten sonra bu sorun çözülebilir yani yeterince 

iyiydi. 

 

EK-3 

Dördüncü Görüşmeci (Coğrafya Öğretmeni) 

Artırılmış Gerçeklik Hakkında Daha Önce 
Bilgi Sahibi Miydiniz? 

Yeterince bilgi sahibi olmadığımı gördüm. 

Coğrafya Derslerinin Artırılmış Gerçeklik 
(AG) İle İşlenmesi Öğrencilerin 
Akademik Başarılarına Etkisi Olur Mu? 

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları ile coğrafya dersinde 
somutlaştırma sağlayacağını düşündüğümden öğrenme ve öğretme 
süreçleri daha verimli geçecek ve akademik başarı da artacaktır.  

Artırılmış Gerçeklik (AG) İle Öğrencinin 
Odaklanma Süresini Artırabilir Misiniz? 

Derse ve konulara olan ilgi artacak ve öğrencilerin  keyif alarak 
öğrenmelerini sağlayan ortam oluşturacağından odaklanma 
sürelerini de artırabilir. 

Öğretmenin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
ders işlemesi, öğretmen açısından ne gibi 
faydalar doğurabilir? 

Derse olan ilgilerinin artması öğretmenin verimliliğini ve 
yaratıcılığını artırabilir. Öğrenme için ayrılan sürenin verimli 
geçmesini sağlayabilir. 

Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış 
Gerçeklik (AG) ile ders işlemek ister 
miydiniz? Neden? 

Evet. Derslerin etkileşimli işlenmesi, öğrencinin aktif öğrenmesi 
keyifli öğrenme ortamları oluşturacaktır. 
 

Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik 
(AG) kullanılarak yapılan eğitim 
arasındaki farklar nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının olduğu derslerde öğrenci daha 
aktif öğrenme ortamı bulabilir. Ayrıca bu uygulamalar coğrafya 
eğitiminin amaç ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasına da katkı 
sunabilir. 

Gelecek dönemlerde coğrafya 
derslerinde Mobil Artırılmış Gerçeklik 
(MAG) Uygulamalarının kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Hızla gelişen teknoloji kullanılan ve uygulanabilen bilgilerin önemini 
arttırdığından coğrafya eğitiminde de öğrenilen bilgilerin 
uygulanabilir ve kullanılabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Mobil 
Artırılmış Gerçeklik uygulamaları sayesinde, bu yöntemle öğrenilen 
coğrafya, öğrenilen bilgiler de kullanabildiğimiz fayda sağlayan 
bilgilere dönüşecektir. 

 

Beşinci Görüşmeci (Coğrafya Öğretmeni) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 

bilgi sahibi miydiniz? 

Evet. 
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Coğrafya derslerinin Artırılmış Gerçeklik 

(AG) ile işlenmesi öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisi olur mu? 

Akademik başarılarından ziyade derse olan ilgi ve araştırma 

isteklerine katkı sağlayacaktır. 

 

EK-4 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrencinin 
odaklanma süresini artırabilir misiniz? 

40 dakikalık dersin odaklanma süresine olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Öğretmenin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
ders işlemesi, öğretmen açısından ne gibi 
faydalar doğurabilir? 

Derse olan ilgisini artırır. Gerçek hayattan net örnekler sunulabilir. 

Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış 
Gerçeklik (AG) ile ders işlemek ister 
miydiniz? Neden? 

Evet isterim. Derse olan ilgisinin artacağını düşünüyorum. 
 

Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik 
(AG) kullanılarak yapılan eğitim 
arasındaki farklar nelerdir? 

Teoride kalan bilgilerin örneklendirilmesi en büyük fark. 

Gelecek dönemlerde coğrafya 
derslerinde Mobil Artırılmış Gerçeklik 
(MAG) Uygulamalarının kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Ücretsiz uygulamalar olmadığı sürece kullanımı yaygınlaşmayacaktır. 

 

Altıncı Görüşmeci (Coğrafya Öğretmeni) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Evet sınırlı olarak bilgi sahibiyim. 

Coğrafya derslerinin Artırılmış Gerçeklik 
(AG) ile işlenmesi öğrencilerin akademik 
başarılarına etkisi olur mu? 

Ben başarıyı arttıracağı düşüncesindeyim. Coğrafya görsel 
materyallerin yaygın olarak kullanıldığı bir ders. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrencinin 
odaklanma süresini artırabilir misiniz? 

Artırılmış Gerçeklik popüler ve teknolojik bir sisteme bağlı. Günümüz 
öğrencilerin odak sürelerini artıracaktır. 

Öğretmenin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
ders işlemesi, öğretmen açısından ne gibi 
faydalar doğurabilir? 

Öğretmenin sınıf yönetimini eğlenceli hale getirir, daha fazla ilgi 
toplar, öğretmek istediği konuda zamandan tasarruf etmesine neden 
olur. 

 

EK-5 

Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış 
Gerçeklik (AG) ile ders işlemek ister 
miydiniz? Neden? 

Evet. Öğrencilerin sanal olarak da olsa bazı olayları 
deneyimlemesi açısından önemli. Örneğin hiç gidemeyecekleri 
bir milli parka gezi yapabilirler, öğrencinin motivasyonunu 
yüksek tutan bir materyal olur. Öğrencinin anlamakta zorluk 
çektiği, dünyanın şekli ve hareketleri gibi, konularda büyük 
fayda sağlar. 
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Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik 
(AG) kullanılarak yapılan eğitim 
arasındaki farklar nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik kullanıma uygun olmayabilir. Yani her dersi 
Artırılmış Gerçeklik ile yapmak çok mantıklı değil. Bir ders materyali 
veya araç gereç olarak görülmeli. Avantajlarını diğer sorularda 
yanıtladım. Ben öğrencinin farklı yöntemlerle de coğrafyayı seveceği 
düşüncesindeyim. Öğrenci kendi notları, çizimleri ya da diğer 
ürünlerle de alanda başarılı olacaktır. 

Gelecek dönemlerde coğrafya 
derslerinde Mobil Artırılmış Gerçeklik 
(MAG) Uygulamalarının kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik eğitim-öğretimde mutlaka kullanılmalı. Bazı 
bilim merkezlerinde kullanıldığını zaten biliyorum. Coğrafya dersi 
için Artırılmış Gerçeklik kullanımı çok uygun. Güzel video, animasyon 
veya oyunlarla coğrafya alanında kullanılmalı. Fakat ortaya çıkacak 
materyallerin kaliteli olması şart. Yoksa öğrenci basit görüp ilgi 
göstermeyebilir. 

 

Yedinci Görüşmeci (Artırılmış Gerçeklik (AG) ile Ders İşleyen Coğrafya Öğretmeni) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce bilgi 

sahibi miydiniz? 

Evet. Bilgi sahibiydim. 

Coğrafya derslerinin Artırılmış Gerçeklik (AG) 

ile işlenmesi öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisi olur mu? 

Etkisi olacağı inancındayım. 

Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrencinin 

odaklanma süresini artırabilir misiniz? 

Dersin bir bölümünde kullanılmasının odaklanmayı 

arttıracağını düşünüyorum. Öğretmen derste tamamen devre 

dışı bırakılmamalıdır. Bu koordinasyon sağlanırsa güzel bir 

odaklanma olacak. 

Öğretmenin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile ders 

işlemesi, öğretmen açısından ne gibi faydalar 

doğurabilir? 

Teknoloji ile işlenen derslerde anlatılan konunun kalıcılığı 

daha fazla olabileceği gibi öğrencilerin derse olan ilgilerinin 

fazla olması öğretmenin işini kolaylaştırabilir. 

 

EK-6 

Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış Gerçeklik 
(AG) ile ders işlemek ister miydiniz? Neden? 

İsterdim ancak bu uygulamaya ait teknolojik alt yapının 
sınıflarda hazırlanması koşuluyla bu alt yapı hazır olursa 
Artırılmış Gerçeklik ile işlenen derslerin öğretmen ve 
öğrenci açısından faydalı olacağına inanıyorum. 

Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik (AG) 
kullanılarak yapılan eğitim arasındaki farklar 
nelerdir? 

Klasik eğitim günümüz Z kuşağı olarak tanımladığımız 
öğrenciler için yeterli değil. Öğrenciler derslerde sıkılıyorlar. 
Oysa Artırılmış Gerçeklik ile işlenen derste öğrencinin derse 
olan ilgisi kesinlikle daha fazladır. 

Gelecek dönemlerde coğrafya derslerinde Mobil 
Artırılmış Gerçeklik (MAG) Uygulamalarının 
kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Bu uygulamanın yaygınlaşacağı ve bu konuda öğretim 
materyallerinin tasarlanacağına inanıyorum. Tıp, askeri 
savunma sanayi, medya ve iletişimde kullanılan bu 
uygulamanın mutlaka eğitimde de yaygınlaşmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

 

Sekizinci Görüşmeci (Dr. Öğretim Üyesi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 

bilgi sahibi miydiniz? 

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik duyuyoruz. Televizyondan, 

medyadan takip ettiğimizde uygulamalarını görebiliyoruz. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 

kullanılmaktadır? 

Artırılmış Gerçeklik her alanda kullanılabilir aslında. Eğitimden 

turistik amaçlara tutun, her alanda kullanılabilir. Sınırsız olduğunu 

düşünüyorum. 
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Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

 Yeni gelişmeye başlayan bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ve 

ilerde bu alanın çok gelişeceğini ve çok daha hayatımızın içine 

gireceğini düşünüyorum. Özellikle beş duyumuzun kontrol edildiği 

çok ilginç uygulamalarla karşılaşabiliriz. Ama şu an sadece demo ve 

pilot uygulamalarını görüyoruz. Çok ilerde ilerleyeceğini 

düşünüyorum. 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik 

hakkında bir çalışma yapmış mıydınız? 

Daha önce bu konu hakkında kendim bir çalışma yapmadım ama 

yapılmış çalışmaların reklamlarını, haberlerini görüyoruz. 

Artırılmış Gerçeklik ile ilgi bir çalışma 

yapmak ister miydiniz? 

Yapmak isterdim aslında. Alışveriş merkezlerinde insanların yeni 

gelmiş kıyafetleri tespit etmek için hatırı sayılır bir zaman ve efor 

harcadığını fark ettim. Bu insanlar gerçeklik uygulamasıyla ya da 

Artırılmış Gerçeklik uygulamasıyla bir önceki ziyarete göre yeni 

gelen, eklenmiş kıyafetlerin, ürünlerin tespit edilmesi konusunda bir 

fikir hep aklımda vardı. 

 

EK-7 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Yani dersleri daha eğlenceli ve interaktif hale getirmek için 
eğitim alanında kullandığını biliyorum. Örneğin bizde de fizik ve 
kimya deneylerinin tehlikeli olanlarını ya da olanakları olmayan 
yerlerde sanal gözlük kullanılarak yapılması konusunda bir 
çalışma vardı. Yani dersleri eğlenceli hale getirmek için 
kullanılabilir. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik 
ile derse karşı tutumu değişir mi? 

Değişebilir. Onların ilk defa gördükleri bir şey olacağı ile daha çok 
odaklarını ve daha çok dikkatlerini çeker ve ilgisini çeker. Yani sıkıcı 
bir tek düze ders yerine böyle eğlenceli bir şey daha tepki 
vereceklerdir. 

Gelecek dönemlerde derslerde Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Zaten oyunlaştırma konsepti, insanoğlunun yapısı. Sıkılmaması 
açısından ve dikkatini takip edebilmesi açısından oyunlaştırma gibi 
bir konsept var. Sıkıcı işleri oyunlaştırarak daha eğlenceli hale getirip 
insanların uzun süre odağını koruması için yöntemler var. Belli bir 
aşamasında tek düzeliği bozmak açısından iyi olacağını düşünüyorum. 
İşin olumsuz yanı, belki işin ciddiyetinden uzaklaşıp oyuna 
dönmesidir. Ama orta yolu bulunursa insanların dikkatini çekmenin 
her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

 

Dokuzuncu Görüşmeci ( Dr. Öğretim Üyesi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 

bilgi sahibi miydiniz? 

Tabii. Yani ‘Virtual Reality’ ve ‘Augmented Reality’ kavramları ki öyle 

geçiyor İngilizce olarak. Evet yani az çok biliyorum. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 

kullanılıyor? 

Yani o konuda fazla araştırma yapmadım. Çok doğru zamana denk 

gelmediniz. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

Yani düşüncem derken böyle gerçeklik oyunlarından falan 

bahsediyorsunuz herhalde. Sanal ortamda oynanan, gerçekmiş gibi. 

Tabii ki teknoloji gelişiyor sonuçta bunları günlük hayatta 

kullandıkça değeri anlaşılıyor. Bu da, bu konuyu değerli kılan 

yanlarından birisi. 
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Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 

bir çalışma yapmış mıydınız? 

Yok bir çalışma yapmadım. 

Artırılmış Gerçeklik ile ilgi bir çalışma 

yapmak ister miydiniz? 

Çok fazla ilgimi çekmiyor açıkcası. 
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Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Motivasyonu artırabilir. Eğer derse sıkılarak devam eden 
insanlar olduğunda tabii ki onları renklendirmek, onların 
öğrenmesine katkı sağlıyor. Tabii ki onların öğrenmesine katkı 
sağlayabilir. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik 
ile derse karşı tutumu değişir mi? 

 Bir oranda değişir ama tabii çok ilgisiz birisini böyle bir şeyle ilgili 
hale getiremezsin. Muhtemelen belli bir raddede ilgiyi de artırabilir 
bence. 

Gelecek dönemlerde derslerde Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Yani entegre edilebilir ama tabii küçük bir parçada olabilir. Çünkü 
teknolojiyi tamamen soktuğun zaman çok da kitapların kalemlerin 
yerini almıyor. Yani bilgileri okuması gerekiyor. Ne kadar, dediğiniz 
gibi telefonla anlatsanız da birilerinin gerçek çalışmalarla öğrenmesi 
gerekiyor. Sadece bir şekilde olmaz ama yan destek ile olabilir bence. 

 

Onuncu Görüşmeci ( Dr. Öğretim Üyesi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Evet. Biraz bilgi sahibiyim. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 
kullanılmaktadır? 

Artırılmış Gerçekli eğlence sektöründe, işte entertainment denilen 
oyunlar vesaire, eğitim alanında, üretim alanında, üretilen ürünlerin 
kontrolü denetlenmesi gibi alanlarda kullanılıyor. Mesela bizim 
yaptığımız bir proje vardı. Kabaca bahsedeyim. O projede örneğin bir 
tane panel var. Bu panelde çalışan operatörler panelin belli başlı 
yerlerini kesecek veya buralara bir şeyler monte edecek. Bu panel 
geldikten sonra tek tek bu kişilerin ölçüm yapması, yapılacak yerleri 
bulmasından ziyade yukarıdaki bir kamerayla bu panelin yerinin 
tespit edilip ona göre kullanıcıya yardımcı olacak. Buradaki espri ne? 
O gelen panel farklı açılarda farklı şekillerde gelebilir. Ama ne 
yapması gerekiyor sistemin? Onun nerede olduğunu tespit edip sanki 
project edilen bilgiler gerçekten onun üzerindeymiş gibi onu takip 
edecek. İşte Artırılmış Gerçeklik bu yani. Sizde mevcut olan bir Sanal 
gerçeklik var. Tamamıyla her şey sanal, Virtual Reality. Bir de 
Artırılmış ya da karma gerçeklik de deniyor, mix reality. Gerçek 
üzerine bindirilmiş bilgilerin bulunduğu mesela araba motorunu 
tamir edecek bir teknisyen. Özel bile gözlük takıyor ve baktığı zaman 
oradaki kameralar vs. onun analiziniyapıp görüntü işleme 
metodlarıyla, yapay görme metodlarıyla eksikler, hatalar nerede, ne 
tür yerde fazla var, ne tür yerde hasar var bunları tespit edip 
kullanıcıya orayı ekranda çizerek, boyayarak burada böyle bir 
problem var diyor. Bunu nasıl yapabilir ancak? Oradaki pozu 3 
boyutlu olarak ne tür bir lokasyonda ve oryantasyonda olduğunu 
tespit etmesi gerekiyor. Oradaki motorun parçanın ve tam onun 
etrafını kullanıcının görüşünde işaretlemesi gerekiyor. Kullanıcı 
hareket ettiği zaman bile o aynı yerde kalması gerekiyor ki orada 
gerçekten var oluyor gibi olsun. 
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Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Yeterince kullanımı ve sağlayabileceği faydalar maksimize edilmemiş 
durumda. Çünkü hâlâ bilimsel bazı tekniksel yetersizlikler var. Bu 
problemler çözüldüğünde hayatın çok daha fazla alanında çok daha 
etkin bir şekilde kullanılacaktır. Örneğin eğitim dedik. Mesela bu direkt 
bir fabrikada çalışan işçinin ustalık eğitiminden tutun ilkokul, 
öğrencilerinin eğitimi bile olabilir. Örneğin bir biyoloji dersinde kalbin 
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nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsunuz. Orada bir gözlük takıp, oradaki 
model mankenin üzerinde gerçek zamanlı onun nasıl çalıştığını hani 
belki iki sayfa üç sayfa okumaktansa doğru düzgün bir şekilde onu 
görerek etkileşimli bir şekilde belki ilerde. Çünkü şu an bazı 
problemler var. Etkileşim sağlama konusunda problemler var. Bunun 
için insanlar özel eldivenler takıyorlar, özel başka şeyler tutuyorlar. 
Mesela tenis oynuyorsunuz Artırılmış Gerçeklik ile. Elinizde raket 
yerini tutacak bir aparat tutmanız gerekiyor. Bu konu üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. Belki direkt aparatsız doğrudan sizin nerede 
olduğunuzu anlayıp bunu sanal ortama nakleden ve bunun için 
sistemler geliştiğinde daha iyi bir konumda olacak. Yakın bir zamana 
kadar ciddi ilerlemeler kaydedileceğini düşünüyorum. 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 
bir çalışma yapmış mıydınız? 

Yaptık. 

Ne tür bir çalışma yaptınız? İşte bahsettim. Örneğin bir operatör var. Operatörün gelen ürünler 
üzerinde bazı şeyler yapması gerekiyor. Bu çalışma ile ilgili patent 
çalışması olduğu için çok problemi söyleyemiyorum ama bazı şeyler 
yapması gerekiyor. Bu çalışma ile ilgili patent çalışması olduğu  
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için çok problemi söyleyemiyorum ama bazı şeyler yapması gerekiyor 
ve onun bulunduğu pozisyonu tespit edip ona yardımcı olacak bir cihaz 
üzerinde yansıtılıyor. Kullanıcı bakarak işini yapabiliyor kolaylıkla. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Bu pedogojik bir soru. Buna aslında hocalar veya hani eğitim sistemi 
tasarlayanların cevap vermesi daha doğru olabilir. Tabii ki biraz önce 
örneklerle bahsettiğim gibi fayda sağlanılabilecek bir sürü konu var. 
Artırılmış Gerçeklik eğlence için kullanıldığında bu sefer derslerden 
uzak tutan bir etken olabilir. Sözde Artırılmış Gerçeklik yani bence 
ilkel bir Artırılmış Gerçeklik örneğiydi ama vardı. Bir pokemon oyunu. 
Ne yapıyordu? Aslında siz telefondan baktığınızda o alanlarda olmayan 
bir şey görüyordunuz. Konuma göre zemini tespit edip sanki 
oradaymış gibi bir 3D animasyon geliyordu. Dolayısıyla öyle bir şey 
öğrencilerin zamanını çok alacak bir şey. Baya insanlar oyun için 
kullandığında takılıp düşenler falan oluyordu. Ama öte yandan eğitim 
amaçlı kullanılırsa tabii ki onunda bence önemli ölçüde faydası 
olacaktır. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik 
ile derse karşı tutumu değişir mi? 

Dediğim gibi bunlar pedogojik sorular. Bunu eğitim sistemini veya 
müfredat tasarlayan kişilerle cevaplandırsanız daha iyi olur. Ama 
benim yaşa göre değişirdi herhalde. Z kuşağı olduğu için 9.sınıfların 
ilgileri artabilir. Bu tabii ki benim söyleyebileceğim akademik veya 
bilgiye dayalı bir şey değil. Sadece tahmin olur. 

Gelecek dönemlerde derslerde Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Desteklerim, güzel olur. Özellikle bu tür çalışmaların yaygınlaşması 
sadece üniversitelerde laboratuvarlarda değil direkt hayatın içine 
yansıması teknolojinin sadece kullanılması değil belki buralarda 
üretilmesi açısından da faydalı olabilir. Çünkü bununla erken yaşta 
tanışan öğrenciler çok daha erken yaşta akıllarına başka fikirler 
gelebilir. Bu konuda kendi bilgi birikimlerini artırabilirler. Kendi 
projelerini geliştirebilirler. Bir şeyler öğrenip yapabilirler. Mesela 
hazırlık kütüphaneleri var onları indirirler belki kodlamayla biraz ilgisi 
olanlar olabilir. Böyle başlar bu işler. Ne kadar erken öğrenciler bu tür 
teknolojilerle sadece tüketen değil üreten pozisyonda karşılaşırlarsa o 
kadar iyi olur. Desteklerim ben. 
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On Birinci Görüşmeci (Arş. Görevlisi ) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Hayır değildim. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 
kullanılmaktadır? 

İzlediğim kadarıyla derslerde, özellikle fabrikalarda, üretim ve lojistik 
alanında kullanılmaya başlanmış. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik günümüzde birçok alanda uygulanabilir. Ve 
insanların bu konudan da çok fayda göreceğini sanıyorum. 
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Öğrencilerin ya da kadınların ya da öğretmenlerin, rektörlerin, 
hocaların gibi. 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 
bir çalışma yapmış mıydınız? 

Hayır yapmadım. 

Artırılmış Gerçeklik ile ilgi bir çalışma 
yapmak ister miydiniz? 

Açıkçası izledikten sonra Artırılmış Gerçekliğin benim alanımla, 
benim alanım lojistik bu arada, yer yerleşiminin nasıl olacağını, nasıl 
kullanılacağını gördükten sonra en azından derslerimde lojistik 
alanında çalışmak isteyen öğrencilere bunları gösterip onların da bilgi 
sahibi olmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Öğrencilerin bir kere daha her şeyin farkında olmalarını sağlayacak. 
Bir de bence bazı insanların görsel beyinleri daha kuvvetli bazı 
insanların işitsel. Bazı insanlar okuyarak anlıyor ne olduğunu ama 
bunları bütün halde verirseniz öğrenciye konuyu çok daha iyi 
algıladıklarını düşünüyorum ki bununla ilgili çok fazla da çalışma var. 
Artırılmış Gerçeklik de öğretme konusunda kullanılabilir diye 
düşünüyorum. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik 
ile derse karşı tutumu değişir mi? 

Bence olumlu olarak iyileşebilir. Çünkü öğrenciler bir yerden sonra 
sadece dinlerken hocayı sıkılıyorlar. Yani dersten kopuyorlar 
dolayısıyla görsellik işin içine daha bir dinamizm katacağını 
düşünüyorum. 

Gelecek dönemlerde derslerse Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Aslında biyoloji alanında kullanılabilir, sizin yaptığınız gibi coğrafya 
alanında kullanılabilir derslerde faydası olacağını düşünüyorum. 

 

On İkinci Görüşmeci (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

Şöyle ki Artırılmış Gerçeklik aslında bizim takip ettiğimiz kadarıyla 

birçok alanda kullanılıyor. Ve ilk başlarda eğlence için çıkan 

Artırılmış Gerçeklik şu  
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 anda birçok alanda ticari olarak, giyim kuşamda, eğitimde 
kullanılıyor. Onu görüyoruz, çalışmalar da var. Başarı durumları ne 
kadar? Çok başarılı oldukları alanlar var başarısız olunan alanları da 
var. Bildiğim alanlardan birisi giyim kuşam üzerine yapılan Artırılmış 
Gerçeklik. Kendi alanında çok başarılı denebilir ama son olarak 
kullanıcının önüne çıktığında başarısız bir senaryosu var şu aşamada. 
Ama inanıyorum ki o kadar hızlı ilerlemiş bir teknoloji önümüzdeki 
yıllarda bunu da aşacaktır. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Sizce dediğiniz için benim görüşüm oluyor aslında. Eğitimde pratik 
her zaman teoriden daha etkilidir. Onun için eğer bir öğrenciyi 
uygulama ortamına götüremiyorsak bunu en iyi yaşatarak 
öğretebileceğimiz için Artırılmış Gerçeklik bu konuda gerçekten 
fayda sağlayacaktır. Sonuçta okuyarak gördüğümüz şeyi ne kadar 
anlarız, resme bakarak gördüğümüz şeyi ne kadar anlarız. Ve bir de 
onu 3 boyutlu, hareketli bir şekilde sadece video olarak değil kendi 
kontrolünde olduğu zaman nasıl fayda sağlarız. Bu konu öğrenci 
açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 

 Sizce öğrenci Artırılmış Gerçeklik ile 
işlenen bir dersten mi yoksa klasik 
eğitim ile işlenen bir dersten mi daha çok 
verim alır?  

Tabii ki; biraz önce söylediklerimi destekleyecek şekilde biz de klasik 
eğitimle eğitildik ama laboratuvar ortamında gördüğümüz pratikler 
hâlâ aklımızda olan bilgiler. Ama kağıt üzerinde okuduğumuz şeyler 
uçtu gitti. Onun için eminim Artırılmış Gerçeklik ile aldığımız eğitim 
daha yararlı olacaktır. 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 
bir çalışma yapmış mıydınız? 

Artırılmış Gerçeklik  ile ilgili bir araştırma ya da çalışma yapmadım 
ama sektörün içinde olduğumuz için, bilgisayar mühendisleri olarak, 
gelişmeleri takip ediyoruz. Ama özellikle de Artırılmış Gerçeklik 
geliştirelim gibi bir alanımız olmadı. 

Gelecek dönemlerde derslerse Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Bu bir önceki soruda cevapladığıma paralel olarak, tabii ki her derste 
bunu kullanabileceğiz demek doğru olmaz. Çünkü kullanılacak ders 
vardır, kullanılmayacak ders vardır. Ama şöyle düşünüyorum ki; 
mesela tıpla alakalı derslerde, fen bilgisi de denebilir. Sadece 
ortaöğretim ile kısıtlamaya gerek yok. Bunlar üniversiteler için de 
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eğitim sisteminde kullanılabilir. Sonuçta her ne kadar biz bilgiyi bir 
şekilde öğrenciye aktarmaya çalışıyor da olsak  
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 üniversite de olsa; ilkokul; ortaokul; lise vs sonuçta dediğim gibi 
pratik yapabilme imkanı sağlayan ya da gerçekten canlı ve 3 boyutlu 
bir şekilde insanın kafasında canlandırabildiği zaman eminim daha 
kalıcı olacaktır. Onun için bu tabii ki faydalı; tabii ki kullanılması 
imkan dahilinde ve gerektiği yerde kullanılması uygun bir şey. Ama 
ihtiyaç olmayan bir derste kullanmak da öğrenciyi sıkmaktan veya 
ekstra efor sarf etmekten öteye de giymeyecektir. Bir matematik 
dersinde Artırılmış Gerçekliğin neden kullanacağız diye düşünmek 
lazım. Geometri demiyorum, matematik. Yani 3 ile 5’i toplayan 
ilkokul öğrencisine sanal gerçekliği vermek ne kadar doğru olduğu 
tartışılır. Faydaları da olabilir ama düşünmüyorum. 

 

On Üçüncü Görüşmeci (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik ile alakalı aslında çok şey bilmiyorum ama birkaç 
uygulamasını gördüm. Özellikle ortaöğretimde. Sektörde de 
kullanımıyla ilgili bazı şeyler gördüm. Özellikle uygulamalı 
çalışanlarda. Mesela bakım, tamir yapan mesleklerde. Hem hatayı 
azaltmak açısından hem işte eğitim vermek açısından yararlı 
olabileceğini düşünüyorum. 
 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Bence olur. Sizin çalışmanız da güzel mesela. Bazı derslerde farklı 
şekilde düşünmemiz gerekeceğinden orada Artırılmış Gerçeklik pek 
bir etkisi olmayabilir ama mesela gösterdiğiniz gibi gezegenler çok 
güzeldi. Oturup anlatsak marsın yüzeyi şöyle gibi. Ben 
zannetmiyorum 5 sene sonra kimsenin aklında kalsın yani. Ama 
göstersek muhtemelen çok daha fazla kişinin aklında kalabileceğini 
düşünüyorum böyle şeylerin. Şey vardı mesela; sizin kartlar gibi. 
Atom kartları vardı. Hidrojen var, oksijen var. Yan yana getirince su 
oluyordu. Böylelikle moleküler yapısı da gözüküyordu. Bir de 
öğrenmek, direkt aklında kalması açısından değil de dersi eğlenceli 
hale getirdiği de bir gerçek. Derste sıkılınca da insan bir süre sonra 
dinlememeye başlıyor çünkü. 
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Sizce öğrenci Artırılmış Gerçeklik ile 
işlenen bir dersten mi yoksa klasik 
eğitim ile işlenen bir dersten mi daha çok 
verim alır? 

Yani Artırılmış Gerçeklik görsem tabii ki bazı dersler daha hoş 
olurdu. Mesela coğrafyayı böyle görsem muhtemelen çok daha 
hoşuma giderdi. Coğrafya pek ilgimi çekmediği için çok da 
sevmezdim açıkçası ama hocalarınız yine elindeki imkânlarla tabii 
uygulamalı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Coğrafyayı böyle görsem 
güzel olurdu. Onu diyebilirim. 

Gelecek dönemlerde derslerse Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Açıkcası çok eğitim hakkında bilgim olmadığından bilemiyorum ama 
bence insanlar bunu yararlı bir şekilde derslerde uygulamanın 
yollarını bulurlar diye ümit ediyorum. Üniversite eğitimi için, yeni 
güzel uygulamalar olabilir. Benim aklıma böyle biyoloji, kimya 
uygulamaları geliyor. Bu teknolojilerle çağın geliştirilmesi güzel bir 
şey yani. En azından bir yerde işimize yarar diye düşünüyorum. 

 

On Dördüncü Görüşmeci (Dr. Öğretim Üyesi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Artırılmış Gerçeklik çok fazla yaygınlaşacak ve çok fazla kullanım 
alanı var. Hem eğitim olsun hem de üretim sektöründe, eğlence 
sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Örneklerini görüyoruz. 
Bununla ilgili algılayıcılar ve görüntüleme sistemleri, bu gözlük tarzı 
şeyler, gelişmeler oldukça uygulama alanları daha da 



 

1214 
 

yaygınlaşacaktır. 
Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına etkisi olur mu, nasıl bir 
etkisi olur? 

Tabii. Yani sonuçta eğitimde görsellik önemli. Yani görerek öğrenmek 
daha kalıcı oluyor. O yüzden Artırılmış Gerçeklik de faydalı olacaktır. 

Sizce öğrenci Artırılmış Gerçeklik ile 
işlenen bir dersten mi yoksa klasik 
eğitim ile işlenen bir dersten mi daha çok 
verim alır? 

Klasik eğitim mutlaka olmalı. Onun da avantajları var. Devam etmeli 
bir yere kadar. Ama mutlaka bu tarz teknolojik şeylerden 
faydalanmak lazım. Klasik yöntemleri direkt atmak mümkün değil 
ama bu tarz şeyleri eklemek ve zenginleştirmek çok faydalı olacaktır. 

Gelecek dönemlerde derslerse Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Faydalı olacaktır. Görerek öğrenmesi daha akılda kalıcı olur. Hem 
öğrenimi hem de dersten sıkmaması için önemli bir etken. 
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On Beşinci Görüşmeci (Prof. Dr.)  

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Artırılmış Gerçekliği ben haber programlarında görüyordum. Uçaklar 
muhabirin önünde eğiliyorlar çıkıyorlar vs. Artırılmış Gerçeklik 
aslında gerçekte olmayan ama görülebilen bir şey. İnsanın gözünde 
daha iyi canlansın diye yapılıyor. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 
kullanılmaktadır? 

Bazı haber programlarında, bazı bilimsel programlarda gördüm. 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 
bir çalışma yapmış mıydınız? 

Daha önce yapmadım. 

Artırılmış Gerçeklik ile ilgi bir çalışma 
yapmak ister miydiniz? 

Yok. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Olur tabii ki. Mesela biz mektepte okurken tarih çok sıkıcı gelirdi bize. 
Yani sırf oku, şu doğdu; şu öldü, şunla karşılaştı, şu kadar bir askeri 
vardı... bence tarih ve coğrafya derslerinin böyle görsel destekli 
olması çok daha güzel. Hatta Artırılmış Gerçeklikle depremi 
anlatırken faylar sürtünüyor, sürtününce kırılma oluyor, dalga 
oluşuyor; o dalga bir çok yere ulaşıyor, sarsıntı oluyor; yıkımlar 
oluyor. Tsunamiyi öyle görüyorduk. Şimdi artık tsunami daha güzel 
anlatılıyor. Denizin altından bir kırık oluyor, bu suda bir 
dalgalanmaya sebep oluyor. Sonra onlar gidiyor karalara ulaşıyor. 
Onları anlatmak güzel bir şey. Görsel olarak çocuk daha iyi anlar. 
Bence güzel;  çok çok güzel bir şey. 

 

On Altıncı Görüşmeci ( Dr. Öğretim Üyesi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Evet 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 
kullanılmaktadır? 

Çok alan var. Eğitim alanında kullanımı var, teknoloji alanında 
kullanımı var. Ürünlerin örneğin banka, bankamatik gibi ürünlerde 
kullanımı var. Sanayide kullanımı da gelişmeye başladı. Bir de oyun 
sektöründe kullanımı var. 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Daha da yaygınlaşacak. Daha sanayide kullanıma girecek ve 
hayatımızın bir parçası olarak kullanılmaya başlanacak. Ama zaman 
gerekiyor. Ona göre telefonların değişmesi gerekiyor; ona göre 
bilgisayarların değişmesi gerekiyor. 
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Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 
bir çalışma yapmış mıydınız? 

Yaptım. 

Ne tür bir çalışma yaptınız? Öğrenci bitirme çalışmaları vardır bizim. Tez çalışmaları. O tez 
çalışmalarından yaptık bir tane. Yarışmalara girdiler, tezler yaptılar. 
Eğitim ve sağlık alanındaydı bu çalışmalar. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına bir etkisi olur mu,  nasıl bir 
etkisi olur? 

Olur. Çünkü görsel hafızayla birlikte bilgi verileceği için daha akılda 
kalıcı olacaktır. Mutlaka bir şeyi öğretirken daha kolaylık 
sağlayacaktır. 
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Gelecek dönemlerde derslerse Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Mevcut tesisat çok pahalı. Bu haliyle kullanım yok. Ama tesisatlar 
ucuzladıkça, cep telefonu gibi araçlar desteklemeye başladıkça yavaş 
yavaş girecek. Şu anda sadece yapılabilirliğini gösterme şeklinde 
yapılan uygulamalar var, kullanımdan ziyade. Sağlıkta ise ciddi ciddi 
kullanımı var. Fizik tedavi amaçlı, buna benzer amaçlı kullanımlar 
var. Ama eğitimde yaygınlaşması için bütün öğrencilere verebilmen 
lazım onu da veremediğine göre.  Yani gelişmesi lazım; daha 
gelişmesi bekleniyor. 

 

On Yedinci Görüşmeci ( Lisans Öğrencisi) 

Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 

bilgi sahibi miydiniz? 

Çok değil. Çok az bir bilgim vardı. 

Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 

kullanılmaktadır? 

Askeri alanlarda kullanılması çok daha aktif olacaktır. Bunun yanı 

sıra tıp alanında kullanılabilirse cerrahi müdahalelerde daha rahat 

bir çalışma yapılacağının düşüncesindeyim. 

 

Artırılmış Gerçeklik hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? 

Artırılmış Gerçekliğe baktığınız yöne göre değişir. Eğer insanları 

toplumdan soyutlama yönüne giderseniz çok tehlikeli olabilecektir 

fakat bunu askeri alanlarda, tıpta etik biçimde kullanabilirsek bu bizi 

daha ileriye taşıyacaktır ve herhangi bir problemin çözümünde bizi 

daha hızlı sonuca ulaştıracaktır. 

 

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 

bir çalışma yapmış mıydınız? 

Hayır. Bu konu hakkında bir çalışma yapmadım. 
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Artırılmış Gerçeklik ile ilgi bir çalışma 
yapmak ister miydiniz? 

Şöyle bir durum var, benim çalıştığım alan veri bilimi üzerine. Ve 
biraz daha askeri alanlar üzerindeki veri çalışmalarını inceliyorum. 
Eğer ilerleyen zamanlarda yapay zeka ile veri biliminin paralel 
gitmesi gibi Artırılmış Gerçeklik de bu yöne girerse bir proje 
çıkartabiliriz. Ama şu an için bir proje fikrim yok. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 
uygulamalarının öğrencilerin akademik 
başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Şöyle bir şey var, ben eğitim modelinin birebir olması ve öğretmen 
figürünün daha etkili kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu 
anlamda Artırılmış Gerçeklik veya dijital ortamdaki öğrenmenin 
birebir öğrenime göre daha az efektif olduğunu düşünüyorum. 

Öğrencilerin Mobil Artırılmış Gerçeklik 
ile derse karşı tutumu değişir mi? 

Klasik öğrenme yöntemleri daha çok öğrenciyi etkiliyor ve daha çok 
öğrenciyi çekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada öğrenci profili de 
çok önemli bizim için. Eğer öğrenci daha çok kendini geliştirmek 
istiyorsa hani okuldaki eğitim kendine yeterli gelmiyorsa bunu 
yapabilir. Fakat öğretmen olan bir mentör olmadan sıfırdan bir 
eğitimi Artırılmış Gerçeklik ile beraber yapamayız. 

Gelecek dönemlerde derslerde Mobil 
Artırılmış Gerçeklik kullanımı 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Eğitim hakkındaki düşüncemle yine paralel gidiyor bunlar. İlerleyen 
zamanlarda yapay zekanın evrimi dediğimiz olayın gerçekten 
dünyaya büyük bir etkisi olacağı düşüncesindeyim. Kişi bazlı 
çalışmalar azalacak, bu Artırılmış Gerçekliğin daha fazla kullanılacağı 
anlamına gelir fakat dediğim gibi insanların daha rahat öğrenebilmesi 
için kesinlikle bir mentörlere bire bir insanla iletişime ihtiyacı var. 
İletişim her yerde önemli. Bu nokta eğitimde de önemli olacağı için 
Artırılmış Gerçekliğin de sadece bir yardımcı kaynak olması 
inancındayım. Tamamen Artırılmış Gerçeklik  ile bir eğitim modeli 
veya buna benzer yaklaşımların bizi çok ileriye götüreceğini 
düşünmüyorum. 

 

On Sekizinci Görüşmeci ( Yüksek Lisans Mezunu) 
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Artırılmış Gerçeklik hakkında daha önce 
bilgi sahibi miydiniz? 

Evet. Türkiye’de Artırılmış Gerçeklik yok. Projeler için satın alma ve 
var olan şeyi geliştiriyoruz. Savunma sanayi, Endüstri 4.0 
uygulamaları var. Gerçek görüntü üzerine yerleştirme. Her görüntü 
bizde yok. YD Mix Reality var. VR var. Türkiye’de yerli yok. 
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Artırılmış Gerçeklik hangi alanlarda 

kullanılmaktadır? 

Askeriye en çok. Asker eğitimi, mix kavramı ile sniper eğitimi oluyor. 

Yani ordu saldırı eğitimi. Onun dışında eğitim, tıp, medya. Arabalarda 

bile kullanılmaya başlandı. Otomatik oyunlar, reklam, medya, E-

ticaret, mimar, snapchat. Endürsti 4.0’da bu alana girmeye başladı.  

Daha önce Artırılmış Gerçeklik hakkında 

bir çalışma yapmış mıydınız? 

Havacılık üzerine İHA için sistem. Kameradan gelen görüntü ile pilotu 

yolu çiziliyor. Uçuş modeli ile İHA pilotu eğitiliyor. Nerelerden 

geçmemeli kırmızı, yuvarlak, kare vb. Aynı zamanda gerçek İHA’yı 

kullanıyor. Gözlük ile yapıyor. Gözlük ile gerçek görüntü üzerine 

görüntü ekleniyor. LCD ekran var. Gerçek görüntü ile kendi 

görüntüsü basılıyor.  

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları eğitim 

alanında kullanılabilir mi? 

Kullanılabilir. Eğitim hayatına uygulanabilir. Geç kalındı. Bir kitap 

karekod ya da telefon ile canlanıyor. 

Sizce Mobil Artırılmış Gerçeklik 

uygulamalarının öğrencilerin akademik 

başarılarına nasıl bir etkisi olur? 

Mutlaka olur. İlgi duyulacak.  Ders içeriğine göre gözle görmek daha 

akılda kalıcı. Çocuklar dersten kopmaz. Odak süresi artar. Materyalin 

önemi var. Sırf teknolojiye odaklı değil. Ama O materyal tüm derse 

odaklı olmayacak. 

Hologram ile Artırılmış Gerçeklik 

arasındaki farklar nelerdir? 

Hologram farklı, hologram da gerçek ortamda görüyorsunuz. Işık 

yansıması sayesinde. Hologram da camları kullanarak 3D görürüz, 

AG’de görüntü işlenir. Hologram da yok. AG daha çok gelecek vaat 

ediyor. Teknoloji gelişiyor. Askeri alan var askeriye de gelişiyor. 

Sonra ticarette de AG var. Hologram daha az. 

Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik 

(AG) kullanılarak yapılan eğitim 

arasındaki farklar nelerdir? Sizce hangisi 

olmalıdır? 

Mix eğitim olmalı. Okula yeni başlayan bir öğrenci teknoloji ile 

başlamamalı. Öğrenci dersten kopar. Öğretmeni dersten çıkarmadan 

teknoloji ile harmanlanması gerekiyor. Bilgi ilk ve orta öğretim de 

veriliyor. Lise blue çağı. Bu yüzden odaklanamaz. Sosyalleşmeyi 

çoğunlukla teknoloji ile beslerseniz sosyalleşme olmaz. 
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Şekil 1.  Space 4D+ kartı (Asteroitler) 

Şekil 2. Space 4D+ kartı (Meteor) 

Şekil 3. Space 4D+ kartı (Spirit/ Opportunity) 
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Şekil 4. Space 4D+ kartı ( Ay Gezgini) 

Şekil 5. Space 4D+ kartı (Apollo 15-17 Görevi) 

Şekil 6. Space 4D+ kartı (Süpernova) 

Şekil 7. Space 4D+ kartı (Merkür) 

Şekil 8. Space 4D+ kartı (Mars) 

Şekil 9. Space 4D+ kartı (Kuyruklu Yıldız) 

Şekil 10. Space 4D+ kartı (Apollo Ay Modülü) 

Şekil 11. Space 4D+ kartı ( Lunokhod) 
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Şekil 12. Space 4D+ kartı (Soyuz Görevi) 

Şekil 13. Space 4D+ kartı (Güneş Sistemi) 

Şekil 14. Space 4D+ kartı (Satürn) 

Şekil 15. Space 4D+ kartı (Curiosity) 

Şekil 16. Space 4D+ kartı (Sputnik) 

Şekil 17. Space 4D+ kartı (Vostok 1) 

Şekil 18. Space 4D+ kartı (Venüs) 

Şekil 19. Space 4D+ kartı (Jüpiter) 
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Şekil 20. Space 4D+ kartı (Neptün) 

Şekil 21. Space 4D+ kartı (Plüton) 

Şekil 22. Space 4D+ kartı (Kara Delik) 

Şekil 23. Space 4D+ kartı (Dünya) 

Şekil 24. Space 4D+ kartı (Uranüs) 

Şekil 25. Space 4D+ kartı (Uluslararası Uzay 

İstasyonu) 

Şekil 26. Space 4D+ kartı (Uzay Mekiği) 
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Şekil 26. Başarı Testi Çözen Öğrenciler 

Şekil 27. Tutum Ölçeği Çözen Öğrenciler 
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Şekil 28. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 

Şekil 29. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 

Şekil 30. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 

Şekil 31. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 

Şekil 32. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 

Şekil 33. Artırılmış Gerçeklik ile ders işleyen 

öğrenciler 
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Şekil 34. Artırılmış Gerçeklik (AG) Tutum Ölçeğini cevaplandıran öğrenciler 

Şekil 35. Artırılmış Gerçeklik (AG) Tutum Ölçeğini cevaplandıran öğrenciler 
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Şekil 36. Ön test soruları örneği 
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Şekil 37. Ön test soruları örneği 
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 Şekil 38. Coğrafya Tutum Ölçeği örneği 
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EK-28 

 

Şekil 39. Coğrafya Tutum Ölçeği örneği 
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EK-29 

 

 
Şekil 40. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği 
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Şekil 41. Başarı testi örneği (Son test) 
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 Şekil 42. Başarı testi örneği (Son test) 
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Şekil 43. Başarı testi örneği (Son test) 
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Şekil 44. Tasarlanan uygulamanın içeriği 

hakkında örnek 

 

Şekil 46. Tasarlanan uygulamanın içeriği hakkında örnek 

Şekil 45. Tasarlanan uygulamanın içeriği 

hakkında örnek 
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Öğrenci Mülakat Soruları 

1. Bu konuyu Artırılmış Gerçeklik (AG) ile öğrenmek nasıldı? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

2. Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin konuyu öğrenmenize nasıl etkisi oldu? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

3. Daha önceki ünitelerdeki öğretim tarzına göre Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları 

sizce nasıldı? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

4. İlk derste Artırılmış Gerçeklik (AG) kavramı duyduğunda beklentin neydi? Ders bitiminde 

ne oldu? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

5. Artırılmış Gerçeklik (AG) kartlarıyla ders işlerken herhangi bir problemle karşılaştın mı? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

6. Ders içerisinde diğer arkadaşlarınla etkileşimin oldu mu? Olduysa nasıl oldu? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

7. Artırılmış Gerçeklik (AG) uygularken öğretmeni nasıl buldun? 

……………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
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Öğretmen Mülakat Soruları 

Değerli Katılımcı, bu mülakat formu 2019 Tübitak 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 

katılmak üzere, “Arttırılmış Gerçeklik(AG) Uygulamalarının Coğrafya Dersinde Kullanılması” adlı 

araştırmanın ön hazırlığını ve problemini inşa etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bunun için görüşlerinize 

ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunların cevaplandırılmasında göstereceğiniz samimiyet için teşekkür ederiz. 

Sorulara vereceğiniz cevaplar araştırma dışında hiçbir yerde kullanılmayacak ve gizli tutulacaktır. 

Araştırma sonuçlarının niteliği, sizin formda sorulan sorulara gerçekçi ve içten yanıtlamanıza bağlıdır. 

Lütfen yanıtsız soru bırakmamaya özen gösteriniz. 

1)  Artırılmış Gerçeklik(AG) hakkında daha önce bilgi sahibi miydiniz? 

……………………………………………………………………………………………...…… 

2) Coğrafya derslerinin Artırılmış Gerçeklik(AG) ile işlenmesi öğrencilerin akademik başarılarına 

etkisi olur mu? 

……………………………………………………………………………………………...…… 

3)  Artırılmış Gerçeklik(AG) ile öğrencinin odaklanma süresini artırabilir misiniz? 

……………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………

…………………………………………….. 

4) Öğretmenin Artırılmış Gerçeklik(AG) ile ders işlemesi, öğretmen açısından ne gibi faydalar 

doğurabilir? 

……………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………

…………………………………………….. 

5) Öğrencilerinizle birlikte Artırılmış Gerçeklik(AG) ile ders işlemek ister miydiniz? Neden? 

……………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………

…………………………………………….. 

6) Klasik eğitim ile Artırılmış Gerçeklik(AG) kullanılarak yapılan eğitim arasındaki farklar 

nelerdir? 

……………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………

…………………………………………….. 

7) Gelecek dönemlerde coğrafya derslerinde Mobil Artırılmış Gerçeklik(MAG) uygulamalarının 

kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

……………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………

…………………………………………….. 
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MEKÂNSAL PLANLAMA-(SIZLIK) (ÇAVDARHİSAR BARAJI SULAMA HAVZASI ÖRNEĞİ) 

Lokman AKAN Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi.lokman-akan@hotmail.com 

Muhammed Alperen AYDIN 

Özet 

Bu çalışma Kütahya-Çavdarhisar ilçesinde 1994 yılında işletmeye açılan ve temel yapılış amacı tarımsal 
sulama olan Çavdarhisar barajının sulama havzasında mekansal planlama ürünü olarak; tarımsal 
destinasyon üzerinde meydana getirmesi beklenen hedefleri ne derece gerçekleştirdiği, tarımsal verimlilik, 
toplumsal yarar ve nüfus hareketlerine etkileri gibi temel değişkenler açısından sorgulanmasını 
hedeflemektedir. Bu sorgulama sulama projelerinin tarımsal gelişme açısından insani boyutun ihmal 
edildiğinde gerçekleşme düzeyinin ne olduğunu da göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın 
ortaya çıkmasına sebep olan temel problem; yüksek maliyetli büyük mühendislik yapıları olan barajların, 
ülkemizin bazı bölümlerinde hedeflenen tarımsal ve toplumsal değişimi, dönüşümü sağlayamaması 
oluşturmaktadır. Araştırma hipotezi: “Barajlar sulama havzalarında tarımsal yapıyı yeniden şekillendirir ve 
toplumsal gelişmeyi pozitif yönde etkiler”şeklindedir. Çalışma, sahayla ve konuyla ilgili doküman taraması ve 
sonrasında saha araştırması şeklinde tasarlanmıştır. TÜİK’ten ve saha gözlemlerinden elde edilen veriler 
göstermiştir ki; sahada baraj öncesi ve sonrası tarımsal destinasyonda pozitif bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. Aksine; buğday, şekerpancarı, arpa, mısır(dane) ve nohut’un ekim alanlarında azalma meydana 
gelmiştir. Sulama imkânlarının gelişmesiyle nadas alanlarının azalması gerekirken, burada kayda 
değer(%<2) bir düşüş gözlenmemiştir. 1995-2016 arasında küçükbaş hayvan sayısında %56 azalma, 
büyükbaş hayvan sayısında ise %15 artış tespit edilmiştir. Aynı dönemde buğday, mısır ve şekerpancarı alım 
fiyatlarındaki artış oranı,  gübre ve mazot fiyat artışının altında kalmıştır. Bu fiyatların günümüze göre 
enflasyon karşısında alması gereken değerleri hesaplandığında, tarım ürünlerindeki artışın enflasyon 
artışının altında kaldığı, gübre ve mazot fiyatının ise enflasyon değerinden daha yüksek bir fiyata ulaştığı 
görülmektedir. Sulama havzasında ki yerleşimlerde nüfus 2000-2017 arasında ortalama %49 oranında 
azalmıştır. Çalışma çağı nüfusu olan 20-44 yaş grubu nüfusta aynı dönemde azalma %40 olurken, yaşlı nüfus 
grubunu oluşturan 65 yaş üstü nüfus %17’den %25’e çıkmıştır. Çalışma sahasında sulama sisteminin devreye 
girmesi sonrası için çiftçilere katma değeri yüksek alternatif ürünler, sulama sistemleri ve toprak erozyonu, 
toprak işleme sistemleri, nöbetleşe ekim ilkeleri, ürün depolama, pazarlama ve güncel pazar koşullarına 
uygun ürün ihtiyacı konusunda yeterli bilgi verilmediği ve yeterli yönlendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. 
Tüm bu sonuçlar mekânsal planlama ürünleri olan barajların fiziki gerçekleşemeye dayanan bir bakış 
açısıyla tek boyutlu ele alındığını göstermektedir. Bunun kullanıcısı veya yapılış projede yeterince hesaba 
katılmamıştır. Mekânsal planlama ürünlerinin kendi amaçlarına uygun olarak tüm fiziki ve beşeri 
paydaşlarını bir sistem içerisinde organize edebilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığında amaçlanan ile 
gerçekleşen arasında önemli farklılıklar oluşmakta ve toplumsal kalkınma hedefleri ortadan kalkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çavdarhisar Barajı, Sulama, Tarımsal Yapı, Mekânsal Planlama 

 

SPATIAL PLANNING (or planlesrness) CAVDARHISAR DAM IRRIGATION BASIN EXAMPLE 

Abstract 

This study was conducted as a spatial planning project in the irrigation basin of Çavdarhisar dam, which 
was commissioned in 1994 in Kütahya-Çavdarhisar district and whose main purpose was agricultural 
irrigation. This study aims to question the extent to which objectives are expected and realized in term of 
their agricultural productivity, social benefits and their effects on population movements on agricultural 
destinations. This study is important because it shows the level of realization of irrigation projects when the 
human dimension is neglected in terms of agricultural development. The main problem of this research is 
that even the high cost of large engineering structures like dams don’t provide agricultural and social 
change. The research hypothesis is that “Dams reshape agricultural structure in irrigation basins and 
positively affect social development”. The study was designed as field and document scanning and subsequent 
field research. The data obtained from TURKSTAT and field observations showed that; There was no positive 
change in the agricultural destination before and after the dam (wheat, sugar beet, barley, maize and 
chickpea). Fallow areas should be decreased with the improvement of irrigation facilities, but no significant 
decrease (<2%) was observed here. Between 1995 and 2016, there was a 56% decrease in the number of 
sheep and a 15% increase in the number of cattle. In the same period, the rate of increase in purchase prices 
of wheat, corn and sugar beet remained below the increase in fertilizer and diesel prices. When the values 



 

1235 
 

that these prices have to take against inflation are calculated, it is seen that the increase in agricultural 
products is below the increase in inflation and the price of fertilizer and diesel oil reaches a price higher than 
the inflation value. In the settlements in the irrigation basin, the population decreased by an average of 49% 
between 2000-2017. While the population of the working age population of 20-44 age group decreased by 
40% in the same period, the population above 65 years of age group increased from 17% to 25%. It was 
found that after the introduction of the irrigation system in the study area, farmers were not given sufficient 
information about alternative products with high value, irrigation systems and soil erosion, soil tillage 
systems, crop sowing principles, product storage, marketing, and the need for product in accordance with the 
current market conditions and insufficient guidance. . All these results show that the dams, which are the 
products of spatial planning, are considered in one dimension with a view to physical realization. The user or 
the subject of construction is not sufficiently accounted for in this project. Spatial planning products should 
be able to organize all physical and human stakeholders in a system in accordance with their own objectives. 
When this is not done, significant differences between the intended and the realized development goals are 
not be reached. 

Keywords: Çavdarhisar Dam, Irrigation, Agricultural Structure, Spatial Planning, 

Giriş 

Bu çalışma Kütahya-Çavdarhisar ilçesinde 1994 yılında işletmeye alınan ve temel yapılış amacı 
tarımsal sulama olan Çavdarhisar barajının sulama havzasında tarımsal destinasyon üzerinde meydana 
getirmesi beklenen hedefleri ne derece gerçekleştirdiği, tarımsal verimliliğe etkisi, toplumsal yarar 
sağlama durumu ve nüfus hareketlerine etkisini ortaya koymayı ve böylelikle büyük ekonomik 
yatırımlarla yapılan barajların mekansal planlama çerçevesinde etkinliğini sorgulamayı amaçlamaktadır. 
Ayrıca sulama projelerinde, proje sahasındaki tarımsal yapı, nüfus hareketleri ve çiftçi profili analizleri, 
tarımsal gelenekler, ideal bitki deseninin ne olacağına yönelik ön hazırlıkların yapılma durumları da 
araştırmada sorgulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan mekânsal planlama kavramı; doğal ortam üzerinde 
planlanan beşeri bir yapının ortamda meydana getireceği tüm etkileri ve beşeri yapıyla olan, olması 
gereken tüm etkileri ortaya konan eserin etkinliğini maksimum düzeyde sağlayacak tüm organize 
işlemleri, baraj kavramı ise sulama amaçlı inşa edilen barajları ifade etmektedir. Araştırma problemini; 
yüksek maliyetli büyük mühendislik yapıları olan barajların, ülkemizin bazı bölümlerinde hedeflenen 
tarımsal ve toplumsal değişimi, dönüşümü sağlayamaması oluşturmaktadır. Bu problem çerçevesinde şu 
sorulara cevap aranacaktır? 

• Baraj, sulama havzasında tarımsal ürün çeşitliliğine(tarımsal destinasyon) neden olmuş mu? 

• Baraj, sulama havzasında tarımsal verimliliği sağlamış mı? 

• Baraj, sulama havzasında nüfusta pozitif bir değişim yaratmış mı? 

• Baraj, sulama havzasında hayvancılıkta bir dönüşüme sebep olmuş mu? 

• Baraj, bölgede kalkınmaya pozitif etki yapmış mı? 

 Araştırma soruları araştırma hipotezine şu şekilde dönüştürülmüştür: Barajlar sulama 
havzalarında tarımsal yapıyı yeniden şekillendirir ve toplumsal gelişmeyi pozitif yönde etkiler. 

Çalışma sahası olarak Çavdarhisar barajı sulama havzasının seçilmesinde; baraj yapımının üzerinden 
yeterince zaman geçmesi, geniş tarım arazilerine sahip bir coğrafya oluşu, ulaşım olarak bir kavşak 
noktasında olması bunun yanında nüfus hareketleri açısından negatif bir değişimin yaşandığı saha olması 
dolayısıyla çalışma amaçlarının sorgulanabileceği bir alan örneği oluşturmasıdır.  

Barajların tarımsal destinasyon üzerindeki etkilerini sorgulayan fazla yayın olmamakla birlikte, sulama 
birliklerinin etkinliği, sulama ile tarımsal ürün verimliliği üzerinde yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir. 
Ülkemizin suya dayalı en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ta tarımsal kalkınma hedefleri olarak: 
Tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgelerdeki 
gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal sanayilere yeterli girdi sağlamak, istihdam olanaklarını artırarak kırsal 
nüfusun dışa göç etme eğilimini en aza indirmek, ihraç edilebilir ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmak 
şeklinde verilmiştir(http://www.gap.gov.tr/gap-in-hedefleri-sayfa-23.html). Ülkemizin en büyük sulama 
temelli bölgesel kalkınma projesinde de ifade edildiği gibi barajlar bulundukları bölgelerin tarımsal ve 
sosyoekonomik koşullarını modern anlamda ileriye taşıyacak hamleler olarak planlanmaktadır. 

http://www.gap.gov.tr/gap-in-hedefleri-sayfa-23.html
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Ülkemizde barajların yapılması konusunda gösterilen gayretin ne yazık ki onun ortaya koyduğu hedefleri 
gerçekleştirme konusunda özelliklede tarımsal yapı konusunda aynı başarıyı göstermediği açıktır. Sulama, 
tarımda verim artışı yanında, ürün deseninin değiştirilmesi ve ikinci, hatta üçüncü ürünün üretilmesine 
olanak sağlayabilmektedir(Güvercin ve Boz,2003). Sulanan alanlarda sulama oranının artırılması; 
planlama aşamasında yörenin ekolojik, ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak, uygulamada 
gerçekleşme olanağı yüksek, suyun optimum kullanımını ve tarım isletmelerine en yüksek net geliri 
sağlayabilecek ürün deseninin belirlenmesi ile gerçekleşebilir(Uçan,2000). Ülkemizde sulama yönteminin 
seçimi, uygulanacak ürün deseninin belirlenmesi ve uygulanacak su düzeylerinin tespiti çiftçinin istek ve 
kontrolüne bırakılmıştır. Bu durum hazırlanışları bakımından başarılı birer mühendislik yapıtı olan 
sulama projelerinin işletiminde başarısızlığa yol açmakta ve söz konusu alanlardan elde edilen gelirin 
düşmesine neden olmaktadır(Fayrap ve Kızıloğlu,2010).  Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesi 
sahasının sulama öncesi ve sonrası tarımsal deseni üzerine yapılan bir çalışmada, tarla tarımı yapılan 
arazilerin %71’den %78 çıkmış, kuru tarım arazi oranı ise %8,5’ten %0’a düşmüştür. Çalılık, ağaçlık ve 
mera alanlarında ise azalma tespit edilirken kavaklık alanlarda %1.5’lik artış tespit 
edilmiştir(Büyükcangaz ve Aksoy,2003). Kahramanmaraş sulama alanındaki çiftçilerin sulama ve drenaj 
problemleri adlı çalışmada; Bölge çiftçisinin sulu tarımla ilgili bilgi düzeyinin anketlerle belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işletme sahiplerinin %75’inin tahsil durumları ilkokul 
düzeyindedir. Sulama suyu, işletmelerin %53’ünde sulama kanalından, %7’sinde kuyulardan, %18’inde 
kısmen sulama kanalından ve kısmen kuyulardan, %14’ünde ise drenaj kanalından temin edilmektedir. 
İşletmelerin %28’inde karık, %26’sında tava sulama uygulanmaktır. Sulama işletmelerin %52’sinde bitki 
durumuna bakarak, %28’inde tahmini olarak, %8’inde toprağı kontrol ederek, %12’sinde ise su 
bulduğunda yapmaktadır. İşletmelerin %30’unda drenaj sorunu mevcuttur. Ayrıca sulama birliklerindeki 
kişilerin konu ile ilgili işletme sahibi kişilerden seçilmesi, seçilme süresinin 5 yıl değil 2 yıl olması ve daha 
demokratik koşullarda yerine getirilmesi gibi durumlar üzerinde de durmuştur(Uçan,2000). Şanlıurfa’da 
2003 yılı itibariyle, tarım alanlarının % 25,7'si (308730 ha) sulu, % 74,3'ü (891.843 ha) ise kuru tarım 
alanı olarak değerlendirilmektedir. Ancak, modern tarım açısından ele alındığında, bu zengin tarım 
potansiyelinin yeterince değerlendirilmemesinin bir sonucu olarak, çok ciddi temel yapısal sorunlarının 
bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu temel sorunların başında sulama, sermaye, kredi kullanımı, çiftçi 
örgütlenmesi, makineleşme, kaliteli tohumluk kullanımı, gübre ve tarımsal ilaç kullanımı, pazarlama ve 
kalifiye insan gücü konularındaki yetersizlikler ve mülkiyet sorunu gelmektedir. Şanlıurfa ilinde 2003 yılı 
itibariyle 1.096.645 hektarlık alanda 3.695.755 tonluk üretim gerçekleşmiştir. İlde en çok tarımı yapılan 
ürün % 32'lik (356750 ha) bir oranla buğdaydır. Buğdaydan sonra % 26'Iık bir oranla arpa ikinci sırada, 
% 16'lık bir oranla pamuk üçüncü sırada, % 10,9'luk bir oranla kırmızı mercimek dördüncü sırada ve % 
9'luk bir oranla da antepfıstığı beşinci sırada yer almaktadır, ilde sulamaya açılan alanlarda, başka bir 
ifade ile, sulamanın başlaması ile pamuk, mısır, domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz, antepfıstığı, 
erik, kayısı, dut, ceviz, badem, nar ve üzüm gibi tarımsal ürünlerin değişik oranlarda önem kazandığı ve 
kazanmaya devam edeceği belirtilmiştir(Benek,2005).Demirdöven sulama şebekesinde sulamaya açılmış 
olan 8328 hektarlık alanda yetiştirilen bitkilerin mevsimlik su gereksinimleri, sulama alanı büyüklüğü, su 
kaynağı, bitkilerin ekilebilecekleri maksimum ve minimum alan büyüklükleri, birim alan için toplam ve 
net gelir miktarları göz önüne alınarak, doğrusal programlama yöntemiyle kurak, normal ve yağışlı yıllara 
ilişkin optimum bitki deseni belirlenmiştir. En yüksek geliri sağlayan bitki deseni kurak yıl için %32 ,94 
yem bitkileri, %25 hububat, %25 endüstri bitkileri, %2 lahana, %5,06 bostan; normal yıl için %37,39 yem 
bitkileri, %25 hububat, %25,61 endüstri bitkileri, %4 lahana, %8 bostan ve yağışlı yıl için %43 yem 
bitkileri, %16,59 hububat, %28,41 endüstri bitkileri, %4 lahana ve %8 bostan olarak belirlenmiştir. Kurak 
yılda ekilebilir alan oranı %90 düzeyinde kalmıştır(Fayrap ve Kızıloğlu,2010).GAP’ın tarımsal yapı 
üzerinde meydana getirdiği etkiyi uzaktan algılama yoluyla inceleyen bir çalışmada, 1984 yılında sulu 
tarım sahası 15.120 hektar iken 1992 yılına gelindiğinde sulamalı tarım sahası 58.410 ha olmuştur. 1999 
yılı GAP’ın araştırma sahası üzerinde bulunduğu etkiyi göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim 1999 
yılında sulamalı tarım yapılan saha 137.362 ha olarak belirlenmiştir. Bu dönemde sulu tarım sahalarında 
78.952 ha’lık bir artış meydana gelmiştir. Sonuç olarak Harran Ovası’nda 1984’ten 2011 yılına kadar olan 
süreçte, sulanabilen tarım sahalarında % 59,77’lik bir artış söz konusudur(Çelik ve 
Gülersoy,2013).Sulamaya yeni açılacak şebekelerde, projede öngörülen ekonomik ve teknik yararlılığın 
gereği gibi sağlanabilmesi ve iletilen su ile sulanabilir arazi potansiyelinin tamamının sulanabilmesi için 
bitki deseninin alternatif planlar seklinde saptanması önerilmelidir(Şahin ve Hanay, 1996; ark. Fayrap ve 
Kızıloğlu,2010).Ülkemizde sulama potansiyelinden yeterince yararlanılamamasının bir nedeni de 
çiftçilerin modern sulama konusunda bilgi ve deneyimlerinin yetersiz oluşudur. Yeterli düzeyde ve çok 
etkin bir çiftçi eğitim servisinin bulunmaması nedeni ile sulu tarım alanlarında toprak-bitki-su ilişkileri ve 
bunların insan ve çevreye olan etkileri üzerine fazla durulmamaktadır. Bu nedenle üretici yeterince 
eğitilememekte, aşırı su kullanma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, arazilerin sulamaya iyi 
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hazırlanmaması, drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk gibi bir dizi sorunla karşı karşıya 
kalınmaktadır(Tekinel ve ark., 2000; akt. Güvercin ve Boz,2003). Yörede salma sulama yönteminin 
%90’lara varan oranlarda kullanılması (Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre %84), basınçlı sulama 
yöntemlerinin yöre çiftçilerince yeterince benimsenmediği şeklinde yorumlanmaktadır. Bunda basınçlı 
sulama yöntemlerinin yüksek maliyetleri, tarımsal gelirde istikrarsızlık ve basınçlı sulama yöntemlerinin 
getireceği yararların çiftçilere yeterince anlatılmaması etkendir. Çiftçilerin sulama konusunda bilgiye 
ulaşmak amacı ile yaşlı aile bireylerine yönelmeleri, ataerkil aile yapısının bir sonucu olabileceği gibi, 
görevli kamu kurumlarının çiftçilere ulaşamamalarından da kaynaklanmış olabilir. Çiftçilerden yaklaşık 
%96’sının sulama konusunda her hangi bir eğitim etkinliğine katılmamış olmaları ve köylerinde bu tür 
etkinliklerin yapılamamış olması, ilgili kurumların etkinliklerini kırsal alana taşıyamadıkları ve çiftçilerin 
merkezde yapılan bu tür etkinliklere katılma eğilimi göstermedikleri anlaşılmaktadır(Güvercin ve 
Boz,2003). Çavdarhisar barajı sulama havzasında optimum işletme modeli belirleme çalışmasında 
ortalama yıl için belirlenen optimum bitki deseni Şekil 1.’de verilmiştir. Bu çalışmada Kütahya yöresinde 
en fazla yetiştirilen 10 ürün değerlendirilmiştir. Bu ürünlerin ekimi yağışlı ve kurak yıla göre  %5 ile %20 
arasında değişen oranlarda sınırlandırılmıştır(Işık,2001).  İşletmelerde su varlığı yanında, bitki deseninin 
de sulama imkânlarına göre ayarlanması önem taşımaktadır. İşletme su rezervinin azalması ile işletme 
gelirinin azalacağı, ancak; yöreye uygun bitkilerin optimizasyonuyla, işletmenin mevcut rezervinden elde 
edeceği gelirden daha fazla gelir elde edebileceği görülmüştür. Bu sonuç, kuraklık ve yeni alanların 
sulamaya açılmasıyla ortaya çıkacak su kıtlığının çözümünde bitki deseni optimizasyonlarının önemini 
vurgulamaktadır(Demir,2005).  

 

Şekil 1. Çavdarhisar Barajı Sulama Havzası İçin Geliştirilen Ortalama Yıl Bitki Deseni(Işık,2001) 

 Bu çalışma sulama projelerinin bir mekansal planlama ürünü olması gerektiği fikrinden yola 
çıkarak, var olan bir projenin etkileşim içerisinde olduğu bir sahanın ekonomik, demografik ve sosyal 
açıdan oluşturması gereken değişimleri sorgulaması ile diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Barajların 
ortaya koyduğu etkileri sorgulayan fazla bir yayın yoktur. Ülkemizin en büyük projelerinden olan GAP ile 
ilgili yapılmış çalışmalar bu alanda daha geniş yer tutmaktadır. Yapılan çalışmalar zamanla arazi 
kullanımın değişimi, su kullanımı, optimum bitki deseni gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Sulama 
projelerinin havza tabanlı ve geniş ölçekli olarak etkilerini ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç vardır.  Ayrıca 
yerel unsurların barajlar, sulama, tarımsal üretim, arazi toplulaştırma, pazar gibi konularda planlayıcılarla 
olan ilişkilerini ortaya koyan çalışmalara da ihtiyaç vardır.  

Araştırma Sahası: Çavdarhisar  

        Kütahya'nın 59 km güneybatısında yer alan ilçenin yüzölçümü 298 km2dir. Yükseltisi yaklaşık 
1000 metre dolayında olan Çavdarhisar’da topografya genellikle ova ve plato sahalarından oluşmaktadır. 
Bölgenin orta kesimi geniş düzlüklerden oluşmaktadır. İlçenin batısına doğru eğim, engebe ve yükselti 
biraz artış göstermektedir(Şekil 4). Hidrografik açıdan bölgeyi batı-doğu istikametinde kat eden ve 
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üzerinde Çavdarhisar barajı kurulu olan ve sürekli akışa sahip tek akarsu Bedir deresidir. Bu bölge havza 
olarak Susurluk havzasına tabidir. Çavdarhisar barajı sulama havzası 5242 hektar brüt alanı 
kapsamaktadır. Çavdarhisar, Afşar, Ağarı, Barağı, Çamköy, Demiroluk, Hacıkebir, Hacımahmut, Yağdığın ve 
Zobu köyü sulama havzası içerisinde arazisi olan yerleşim birimleridir(Şekil 3).  

 
Şekil 2. Çavdarhisar Lokasyon Haritası 
 

Bölgede Kuaterner ve Pleistosene atfedilen konglomera ve genç alüvyonların meydana getirdiği geniş 
ve verimli ovalar mevcuttur. Genç alüvyonlara gelince: bunlar sıra ile Kütahya-Gediz şosesi boyunca 
sıralanan Çavdarhisar, Örencik, Susuzkaya ve Aslanapa ovalarıdır. Bu ovaların her biri hafif depresyon 
çukur veya havzaları olup, alüvyonlarla dolarak oluşmuşlardır(Akkuş,1961). 

 

Şekil 3. Sulama Havzasında Kalan Yerleşim Birimleri 
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Şekil 4. Çavdarhisar Eğim, Baraj Havzası Ve Sulanan Alanlar Haritası 

 

İklim  

İlçenin iklim yapısı Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre orta kuşak ılıman iklimler içerisinde 
(Csb : kışı ılık, yazı sıcak, kurak fakat kısa iklim) yer alır. Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemine 
Kütahya - C2,B'1,s2,b'3-(Yarı Nemli, Mezotermal, Su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan,Yaz 
buharlaşma oranı: % 54) sınıfında yer 
alır(https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/yayinlar/iklim_siniflandirmalari.pdf).  Ortalama sıcaklık 110C 
ve yıllık toplam yağış 633 mm civarındadır(Şekil 5). Yağışın mevsimlik dağılışına bakıldığında kış 
döneminin %41 ile en yağışlı dönem olduğu görülür(Şekil 6). Yağışın mevsimlik dağılışı bölgenin karasal 
bir saha olmasına karşın Akdeniz cephe sisteminden etkilenen ve önemli oranda bu sistemle beslenen bir 
saha olduğunu da göstermektedir. Bu özelliği ile karasal ve akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklim 
karakteri de arz etmektedir.   

 



 

1240 
 

 

Şekil 5. Çavdarhisar İklim Grafiği 

 

 

Şekil 6. Çavdarhisar Yağışın Mevsimlik Dağılışı 

 

Çavdarhisar Barajı: 

Sulama Su Kaynağı: Çavdarhisar Barajı 

İnşaatın başlangıç yılı: 1985 

İnşaatın bitiş yılı: 1993 

İşletmeye açılış yılı: 1994 

Net Sulama Alanı (ha): 4930 

Brüt Sulama Alanı (ha): 5242 
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Sulama Şebeke Tipi(seç): klasik/kanalet (yenilenen sistem yer altı kanalı) 

İşleten Kurum Adı: Çavdarhisar sulama birliği 

Aşaması: İsletmede 

Sulama tipi: Açık 

Bitki Deseni: Buğday, Nadas, Nohut, Ş.Pancarı, Patates, Ayçiçeği, Sebze 

Sulama yöntemi: Salma 

Sulama havzasında bulunan su kanaletlerinin eskimesi ve su kayıplarının meydana gelmesi ve Örencik 
ovasının da sulama havzasına dâhil edilmesi için 2017 yılında yeni bir proje başlatılmıştır. Eski açık kanal 
sisteminin yerini kapalı sulama sistemi yapılması planlanmaktadır. Bu projenin maliyetinin 30 milyonun 
üzerinde olması beklenmektedir(https://www.timeturk.com/cavdarhisar-a-tarimsal-sulama-hatti-
mujdesi/haber-641573).   

 

 

Şekil 7. Çavdarhisar Ovasından Bir Görünüş 

https://www.timeturk.com/cavdarhisar-a-tarimsal-sulama-hatti-mujdesi/haber-641573
https://www.timeturk.com/cavdarhisar-a-tarimsal-sulama-hatti-mujdesi/haber-641573
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Şekil 8. İşlevini Yitirmiş Su Kanalları 

Beşeri Özellikleri 

 Çavdarhisar daha önce Emet ilçesine bağlı bir kasaba iken 9.05.1990 da TBMM de kabul edilen 
3644 nolu kanunla kasaba statüsünden çıkarılarak bir belediye ve 17 köy yerleşimiyle birlikte ilçe 
statüsüne dönüştürülmüştür(Resmi gazete sayı:20523). Daha sonra Kızık, Ağarı, Tepecik, Gökler ve 
Çatköy köyleri de eklenerek bugün 23 köyden oluşan bir ilçe merkezi konumuna gelmiştir.  

 

Şekil 9. Çavdarhisar Nüfus Değişimi. Kaynak:TÜİK,https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, 
https://biruni.tuik.gov.tr/nufusmenuapp/menu.zul 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
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Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin 2017 verilerine göre ilçenin köyleri ile beraber toplam nüfusu 
6503’dür. Bu nüfusun 2233’ü ilçe merkezinde 4270’i  köylerde yaşamaktadır(Şekil 9). İlçe merkezi 4 
mahalleden ibaret olup, ayrıca 23 köy  bulunmaktadır.  

Ekonomi 

 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verilerine göre Çavdarhisar % 34,62 
oranında şehirleşmektedir. % 84,31 oranında okuryazar olan ilçede nüfusun % 85,10’u tarım sektöründe, 
% 12,84’ü hizmet sektöründe, % 2,06’sı sanayi sektöründe çalışmaktadır. İlçede issizlik oranı % 5,27 
olarak belirtilmiştir(Tandoğan,2011). Çavdarhisar’da halkın geneli tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 
Hayvancılık genellikle köylerde yaygındır. Çavdarhisar ilçesi, ilçe gelişmişlik araştırmalarında da birincil 
ekonomik faaliyetlerin ağır bastığı, Kütahya ilçeleri içerisinde alt kategorilerde yer alan bir konuma 
sahiptir. 

 

Yöntem 

Bu çalışma bir tarama araştırması ve saha çalışması şeklinde planlanmıştır. Öncelikle sahayla ilgili 
dokümanlar elde edilmiş ve elde edilen bilgiler ışığında sahada gözlemler yapılmıştır. Saha çalışmalarında 
Çavdarhisar sulama birliği ve sulama havzasındaki bazı çiftçilerle tarlalarında çalışırken görüşülmüştür. 
Sahayla ilgili çalışmalar 2017 Eylül ayından itibaren başlamış ve aralıklarla 2018 kasım ayına kadar 
devam etmiştir. Ayrıca bu bölgelerden okulumuza gelen ve ailesi tarımla uğraşan arkadaşlarımızdan da 
bilgi alınmıştır.  

Bulgular 

Sulama Havzasında Demografik Değişim 

Çavdarhisar genelinde ve Baraj havzasında nüfus 2000’den günümüze yaklaşık olarak %50 oranında 
azalma göstermiştir(Tablo 1). Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren Şekil.10’a bakıldığında 
çalışma çağındaki nüfusta önemli bir azalma, yaşlı nüfusta ise artış gözlenmektedir.  

Tablo 1 

Çavdarhisar Barajı Sulama Havzasında Bulunan Yerleşimlerin Nüfus Değişimi (TÜİK,2000;2017) 

Yerleşim 

Birimleri  

2000 

Nüfusu  

2017 

Nüfusu  

Değişim 

Miktarı 

Değişim 

Oranı % 

Çavdarhisar  4687 2233 2454 52,4 

Hacıkebir  2961 627 2334 78,8 

Hacımahmut  1397 302 1095 78,4 

Ağarı  601 270 331 55,1 

Gökağaç  360 212 148 41,1 

Demiroluk  349 179 170 48,7 

Afşar  345 202 143 41,4 

Zobu  339 176 163 48,1 

Tepecik  334 205 129 38,6 

Barağı  236 113 123 52,1 

Çamköy  139 99 40 28,8 

Yağdığın  111 58 53 47,7 

      Ortalama 50,9 
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Şekil 10. Yaş Gruplarına Göre Çavdarhisar Nüfus Değişimi (TÜİK,2018) 

Tarımsal Yapı 

Çavdarhisar ilçesi arazi varlığının yarıya yakını (%48) tarım alanlarından oluşmaktadır. Diğer önemli 
bölümünü ise orman sahaları oluşturmaktadır. Çavdarhisar toplam tarım alanlarının %26’sı sulama 
imkânına sahiptir. Bu durum sulama imkânlarının yetersiz olduğunu göstermektedir. Bunun neticesinde 
oluşan nadas uygulaması da toplam tarım alanlarının %27’sine denk gelmektedir.  

 

Şekil 11. Çavdarhisar Arazi Varlığı Ve Sulanabilir Arazi Oranı (Kütahya İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 
2018) 

Çavdarhisar ilçesinde tarım alanları kullanılış biçimlerine göre sınıflandırıldığında(Şekil 12) tahıl 
grubu tarımsal faaliyetlerin %70 gibi önemli bir orana sahip olduğu görülmektedir. Türkiye tarımının en 
önemli sorunlarından biri olan nadas uygulaması bu ilçemizde de %27 gibi yüksek bir değer 
oluşturmaktadır. Türkiye ortalamasının(%14) üzerinde bir nadas uygulaması vardır. Meyve ve sebze 
üretimi önemli bir oran oluşturmamaktadır.  
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Şekil 12. Çavdarhisar Tarım Alanları Kullanılış Biçimleri(Kütahya İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 
2018) 

 

Tablo 2 

Çavdarhisar’da Ekilen Belli Başlı Ürünler Ve Üretim Miktarları (TÜİK, 2018) 
 

Ekilen Alan(dekar) Üretim(ton) 

 YIL 
ÜRÜN 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Buğday 87640 108690 91993 90266 19776 22896 14576 15502 

Şekerpancarı 4530 3400 3420 862 16355 14081 16789 3290 

Mısır(Dane) 1570 40 14 10 353 26 4 2 

Mısır (Sılaj) 0 280 500 600 0 1110 2000 2400 

Arpa 20000 8880 9255 9257 6937 2415 1795 2187 

Nohut  20000 16000 16000  2200 1920 2018 

Patates  500 600 774  1250 1800 1909 

Fasulye(kuru)  500 750 690  65 150 128 

Mercimek(yeşil)  50 100 100  3 7 10 

 

Çavdarhisar’da buğday, şekerpancarı, dane mısır, nohut ekim alanlarında değişik oranlarda azalma 
meydana gelmiştir. Silajlık mısır, patates, mercimek ekim alanlarında artış, fasulye ekim alanında ise 
dalgalı bir seyir vardır.   
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Şekil 13. Çavdarhisar Buğday Tarımı (TÜİK,2018) 

Çavdarhisar buğday tarımına bakıldığında sulanabilen alanlarda yoğun bir şekilde yetiştirildiği 
görülmektedir. Ancak sulama imkânı olmasına karşın yetersiz yağış dönemlerinde dahi sulama 
yapılmadığı yapılan görüşmelerde ve arazi gözlemlerinde görülmüştür. Aynı durum arpa, çavdar gibi diğer 
tahıl grubu ürünler içinde geçerlidir. Sulamaya yönelik bir yönlendirme de yapılmamaktadır.  

 

 

Şekil 14. Çavdarhisar Şekerpancarı Tarımı (TÜİK,2018) 

Ülkemizde şekerpancarı tarımı kotaya tabii bir bitkidir. Yetiştirilmesi zahmetli ve sulama ihtiyacı 
fazladır. Kütahya için belirlenen yıllık su ihtiyacı 744 mm olarak tespit edilmiştir. 2010 sonrası süreçte 
ekim alanında, dolayısıyla üretimde çok önemli bir düşüş görülmektedir.  
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Şekil 15. Çavdarhisar Mısır Tarımı (TÜİK,2018) 

Mısır bitkisinin toprak seçiciliği fazla değildir. Uygun ve zamanında işlenen ve gerekli bitki besin 
maddeleri verilen değişik tip topraklarda mısır başarıyla yetiştirilebilir(Biber ve Kara,2005). Oylukan ve 
Güngör (1975), Eskişehir’de tarla şartlarında yaptıkları mısır su tüketimi araştırmasında, mısırın su 
tüketimini 725 mm ve sulama suyu ihtiyacını 400 mm olarak bulmuşlardır. Ayrıca sulama zamanı için 
bitki boyu 40-45 cm olunca birinci su tepe püskülünde ikinci su, koçan oluşumu döneminde üçüncü su ve 
süt oluşumunda da dördüncü su önerisinde bulunmuş ve her sulamada verilecek suyu 100 mm olarak 
belirlemişlerdir(akt. Biber ve Kara,2005).Bölgede daha önce dane mısır yetiştiriciliği öndeyken, son 
yıllarda özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yem ihtiyacının karşılanması adına silajlık mısır 
üretimi artmıştır. Bu tarımsal faaliyet sulama imkânı olan sahalarda yapılmaktadır.  

Hayvancılık  

Çavdarhisar’da büyükbaş hayvancılık faaliyetleri 2000 sonrası süreçte verimlilik üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu amaçla kültür türlerinin sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. 1995’te %14 olan kültür türü 
oranı 2016’da %71’e yükselmiştir. Yerli ırk oranı %43’ten %7’ye düşmüştür. Büyükbaş hayvan sayısında 
kültür türlerinin yaygınlaşması bölgede 1990’lı yıllardan itibaren ulusal süt markalarının süt toplamaya 
başlamalarıyla yakından ilgilidir.  

Tablo 3 
Çavdarhisar Hayvancılık Durumu (TÜİK,2018) 

Yıl Hayvan Adı Yetişkin 
Genç-
Yavru 

Toplam 

Sağılan 
hayvan 
sayısı 
(baş) 

Süt (Ton) 

199
5 

Sığır (Kültür)  453 324 777 288 841,410 

Manda 195 53 248 125 105,287 

Sığır(Melez) 1.584 485 2.069 1.098 1.739,612 

Sığır(Yerli) 1.735 639 2.374 1.239 872,284 

200
0 

Sığır (Kültür)  1.198 252 1.450 964 2.820,140 

Manda 26 7 33 21 18,049 

Sığır(Melez) 1.240 347 1.587 1.014 1.605,796 

Sığır(Yerli) 920 326 1.246 683 480,748 

201
6 

Sığır (Kültür) 3.118 1.390 4.508 1.848 7.246,008 

Manda 8 4 12 4 3,471 

Sığır(Melez) 1.038 362 1.400 612 1.670,280 

Sığır(Yerli) 295 123 418 163 211,314 
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Şekil 16.  Çavdarhisar Büyükbaş Hayvan Cinsleri (TÜİK,2018) 

 

 

Şekil 17. Çavdarhisar küçükbaş hayvan cinsleri (TÜİK,2018) 

Çavdarhisar’da küçükbaş hayvan sayısı 1995’ten 2016 gelindiğinde %54 oranında azalma göstermiştir. 
Özellikle daha fazla bakama ihtiyaç duyan koyun yetiştiriciliği aynı dönemde yarı yarıya azalmıştır.  
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Şekil 18. Bazı Ürünler Alım Fiyatı İle Önemli Girdi Maliyeti Oluşturan Unsurların Fiyat Değişimi Ve Genel 
Enflasyonun Değişimi(http://pankobirlik.com.tr/ISTATISTIKLER.pdf, http://www.tmo.gov.tr/Graf3.aspx, 
http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf, 
http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/enflasyon_anayeni.php )  

Şekil.18’de de görüldüğü gibi buğday, mısır ve şekerpancarı alım fiyatlarındaki artış oranı,  gübre ve 
mazot fiyat artışının altında kalmıştır. Aynı dönemde bu fiyatların günümüze göre enflasyon karşısında 
alması gereken değerleri hesaplandığında, tarım ürünlerindeki artışın enflasyon artışının altında kaldığı, 
gübre ve mazot fiyatının ise enflasyon değerinden daha yüksek bir fiyata ulaştığı görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Mekânsal planlamanın, faaliyetlerin mekânsal dağılımının, altyapının gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını yok etmeden ve doğal ekosistemlerde geri dönülmez ya da tamir 
edilemez olumsuzluklara meydan vermeden yapılması gereken bir karar verme ve uygulama süreci olması 
gerekir. Burada amaç, kişilerin refah düzeylerinin sürekli olarak yükseltilmesini sağlayacak sosyo-
ekonomik faaliyet dağılımının mekânda organizasyonunu sağlamaktır(Benek,2016). Ülkemizin ekonomik 
kaynaklarının çok yeterli olmadığı dönemlerde projelendirilen ve hayata geçirilen Çavdarhisar barajı 
sadece mühendislik yapıları açısından mekansal bir planlama örneği konumunda kalmıştır. Sulama 
havzasında bulunan çiftçiler ve tarımsal yapı üzerinde bir planlama içermemektedir. Yani insana 
dokunmayan bir yönü vardır. Bu açıdan bu proje bölgede istenilen etkiyi meydana getirememiştir. Bu 
durum nüfusun 2000 sonrası süreçte gittikçe azalması, bölgenin klasik tarım rejiminde bir değişim 
yaşanmaması, hatta temel ürünlerde ekim alanında daralma şeklinde bir sonuçla günümüze gelmiştir. 
Sulama havzası topografik olarak çok az eğime sahip verimli kahverengi bozkır topraklarından 
oluşmaktadır. Havzada drenajı kötü ortamlardan da bahsetmek mümkün değildir.  

Çalışma sahasında tespit edilen en önemli eksiklik çiftçilere sulama ve tarımsal ürün çeşitliliği, tarımsal 
üretim ve pazarlama hakkında yeterli ve yönlendirici bir eğitim sürecinin uygulanmamış olmasıdır. 
Bölgede tarımsal üretim ve sulama tamamen geleneksel usullere göre yapılmaktadır. Çoğu sahada sulama 
sistemi olarak salma ve yağmurlama sulama sistemi kullanılmaktadır. Ülkemizin farklı bölgelerinde 
yapılan çalışmalarda da bu eksiklik vurgulanmaktadır. GAP Bölgesinde sulu koşullarda hazırlanan tarımsal 
ürün deseni planlaması yerel unsurlardan yoksun, merkezi bir planlama ile hazırlanmıştır. Bu durum 
tamamı sulamaya açılan Harran ovasında en azından bu aşamada, öngörülen ile gerçekleşen arasında çok 
büyük farklar oluşmasına sebep olmuştur(Benek,2005). Sulu tarıma geçiş sadece elde edilen ürün 
miktarını ve arazilerin verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda, mono kültürden polikültüre geçiş 
sağlandığından talebi fazla olan ürünlerin yetiştirilmesini olanaklı kılar. Bunun yanında sulama, tarımsal 

Gübre(DAP) -
Ton/TL

Mazot (Litre-
TL)

Buğday(Ekme
klik) -Ton/TL-

Mısır (Ton/TL)
Şekerpancarı

(Ton/TL)
Süt(Litre/TL)

Enflasyon(Top
lam %)

2003 388 1,4 325 310 88,31 0,4

2017 1493 4,85 940 760 210 1,4

Artış oranı % 385 346 289 245 238 350 137,83

Enflasyona Göre Fiyat 1288 4,65 1079 1029 293,21 1,33
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http://pankobirlik.com.tr/ISTATISTIKLER.pdf
http://www.tmo.gov.tr/Graf3.aspx
http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/enflasyon_anayeni.php
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ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında da yeni iş olanakları açan, iş gücünü değerlendiren ve çiftçileri 
güvenilir bir ekonomiye kavuşturarak toprağa bağlayan bir girişimdir(Uçan,2000). Büyük maliyetlerle 
hayata geçirilen sulama projelerinin yapılabilirliliğini etkileyen en önemli faktör, çiftçilerin sosyal ve 
ekonomik olarak kalkınmasıdır. Sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, suyun etkin kullanımı, sulama 
ve sulu tarım teknikleri konularında tarımsal eğitim yayım yoluyla çiftçilerin bilgi ve becerilerinin 
arttırılması bunun yegâne yoludur. Özellikle bölgenin sosyal yapısı, sulama alanlarının GAP Eylem Planıyla 
ivme kazanarak sürekli artması, tarımsal üretimde globalleşen dünya ile birlikte yeni üretim tekniklerinin 
ve yeni pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkması gibi etkenler, eğitim yayımın önemini ve ihtiyacını da 
arttırmaktadır(Gümüş ve Kaya, 2014). Sulamaya yeni açılacak şebekelerde, projede öngörülen ekonomik 
ve teknik yararlılığın gereği gibi sağlanabilmesi ve iletilen su ile sulanabilir arazi potansiyelinin tamamının 
sulanabilmesi için bitki deseninin alternatif planlar seklinde saptanması önerilmelidir(Sahin ve Hanay, 
1996; akt.Fayrap ve Kızıloğlu,2010). Sulanan alanlarda sulama oranının artırılması; planlama aşamasında 
yörenin ekolojik, ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak, uygulamada gerçekleşme olanağı 
yüksek, suyun optimum kullanımını ve tarım isletmelerine en yüksek net geliri sağlayabilecek ürün 
deseninin belirlenmesi ile gerçekleşebilir. Ülkemizde sulama yönteminin seçimi, uygulanacak ürün 
deseninin belirlenmesi ve uygulanacak su düzeylerinin tespiti çiftçinin istek ve kontrolüne bırakılmıştır. 
Bu durum hazırlanışları bakımından başarılı birer mühendislik yapıtı olan sulama projelerinin işletiminde 
başarısızlığa yol açmakta ve söz konusu alanlardan elde edilen gelirin düşmesine neden 
olmaktadır(Fayrap ve Kızıloğlu,2010).Sulama sistemlerinin büyük bir bölümü işletme ve bakım sorunları 
nedeniyle verimli çalışamamaktadır. Çiftçiler sulamayı genellikle fenolojik gözlemlere göre yapmakta, 
uygulanan sulama suyu miktarı ve sulama aralığı teknik bir kritere dayanmamaktadır. Su ücretlerinin 
kullanılan su miktarına göre alınmaması aşırı su kullanımına yol açmaktadır (Uçan, 2000). Birçok ülkede 
sulama projelerinden beklenen faydanın elde edilememesinin önemli bir nedeni bu projelerin etkilerinin 
açık ve net bir biçimde belirlenmesini sağlayan izleme ve değerlendirmenin düzenli bir biçimde 
yapılmamasıdır(Değirmenci ve Büyükcangaz,2003). 

Çavdarhisar barajı, bölgede istenilen etkiyi yaratamamıştır. Bunun en önemli sebebi var olan tarımsal 
yapının sulama imkânlarının gelişmesine paralel olarak yeniden şekillendirilememesidir. Yeni tarımsal 
destinasyonun ne olması gerektiği ile ilgili çiftçilerle herhangi bir çalışmanın yapılmamasıdır. Bunda en 
büyük sorumluluk tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan tarım bakanlığı yetkili 
organlardır. Sulama havzasında yer alan yerleşimlerin nüfuslarındaki azalma 2000-2017 arasında 
%49’dur. Bu durumun ortaya çıkmasında en önemli sebep tarımda elde edilen gelirin, kırsal alanda 
kalmayı sağlayacak cazibeye sahip olmamasıdır. Şekil 18’de de görüldüğü gibi tarımsal ürünlerin fiyatı ile 
en önemli tarımsal girdiler olan gübre ve mazot fiyatları karşılaştırıldığında çiftçi aleyhine bir durum 
vardır. Aynı şekilde enflasyon karşısında çiftçinin ürünü yine değer kaybetmiştir. Bu koşullarda çiftçiyi 
özellikle de çalışma çağındaki nüfusu olduğu yerde tutmak mümkün olmamaktadır. Tüm bu olumsuzluklar 
kırsal kesimin şehre karşı cazibesinin daha da düşmesine sebep olmaktadır. Kırsal kesimlerde 
kalkınmanın en önemli unsurlarından olan sulama projeleri sadece mühendislik işleri olarak yerine 
getirilmekte, bölgenin tarımsal yapısı, arazi toplulaştırma, nitelikli sulama, tesviye, çiftçi bilgilendirme ve 
yönlendirme, nitelikli teşvik gibi hususların bir bütün içerisinde değerlendirilmediğinde yani mekân fiziki 
ve beşeri özellikleriyle bütünleşecek şekilde organize edilmediğinde kalkınma kavramı sadece projelerde 
kalmaktadır.  

Öneriler 
 
• Proje sahaları fiziki ve beşeri unsurların uyumuyla bütünleşik bir plana sahip olmalıdır. 
• Yerel unsurlar planların her aşamasına doğrudan katılabilmelidir. 
• Sulama amaçlı barajlar için ihtiyaç analizleri yapılmalıdır. 
• Sulama havzalarındaki yerleşimlerin nüfus projeksiyonları, baraj yapımından önce çıkartılmalıdır. 

Göç verme potansiyeli yüksek olan ve tarımsal faaliyetlerle ilişkisi azalan yerleşim alanları için gereksiz 
olacak yatırımlar tekrar gözden geçirilmelidir. 

• Tarımsal amaçlı inşa edilen su yapılarının bölgede amaçladığı etkiler tüm paydaşlarla görüşülerek 
belirlenmelidir. 

• Sulama barajlarının sulama havzalarında sulu tarıma geçişle birlikte, o bölgenin iklim şartlarında 
ekonomik olarak en yüksek verimi sağlayacak tarımsal ürünlerin ekilmesi yönünde bilgilendirme ve 
yönlendirme yapılmalıdır.  

• İlçe tarım müdürlükleri masa başı işlerden kurtarılarak, sahayı bilen, sürekli denetleyen ve günün 
koşullarına uygun olarak çiftçiyi sürekli yönlendiren birimler haline getirilmelidir. 

• Küresel piyasalar için ihracat koşulları oluşan tarımsal ürünler, bölge iklimi çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 
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• Sulama birlikleri işin uzmanı kişiler tarafından yönetilmelidir. Yasal olarak bunun alt yapısı 
hazırlanmalıdır.  

• Salma sulama sistemi yasaklanmalı veya sulama ücreti biraz daha yüksek tutulmalıdır.  
• Çiftçilerin rahat bir şekilde ulaşabileceği tarımsal akademiler oluşturulmalıdır. Bu akademilerin 

çiftçilerle iletişim halinde olmaları sağlanmalıdır.  
• Çiftçi kayıt sistemi ve ürün üzerinden verilen teşvikler daha etkili bir dağıtım içerisinde 

değerlendirilmelidir. Ekilen ürünler sürekli denetlenmelidir. Ürün kalitesine göre bir teşvik sistemi de 
uygulanmalıdır. 

•  Kırsal alanlarda yoğun bir şekilde gözlenen aktif nüfusun göçü neticesinde boş kalan tarım 
arazileri merkezi bir sistemle değerlendirilmeli ve üretime kazandırılmalıdır. Bu konuda arazi sahibi 
başka bir kişiye arazisini kiralamadıysa, çiftçilik yapan en yakın arazi komşusu bu araziyi ekip biçme 
hakkına sahip olmalıdır.  

• Tarım arazilerinin toplulaştırılması, ülkemizde sıkıntısı çekilen en önemli konulardan biridir. Bu 
alandaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

• Nadas uygulamasını en aza indirecek nöbetleşe ekim sistemleri daha etkin teşvik edilmelidir.  
• Sertifikalı çiftçilik uygulamalarına geçilmelidir. Bunun için özellikle kış aksamları kahvehanelerde 

toplanan erkeklere belli saat aralıklarında bu sertifika dersleri verilmeli ve sertifikalı çiftçiler teşvik 
sistemlerinde daha avantajlı tutulmalıdır.  
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ÇOCUKLAR İÇİN COĞRAFYA HİKÂYELERİ: UNUTULMUŞ COĞRAFİ BİR KİTABIN MONOGRAFİSİ 

Öğrenci Duygu DEMİRTAŞ Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, d.demirtas2000@gmail.com 

Öğretmen Mehmet AKSOY Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi, 
aksoy.mehmet27@hotmail.com 

Özet 

Tüm derslerde olduğu gibi Coğrafya dersine yönelik olarak yapılan eleştirilerin başında derslerde 
kullanılan yöntem ve tekniklerin uygun olup-olmadığı veya bu yöntem ve tekniklerin yeterli olup-olmadığıdır. 
Aynı şekilde ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde coğrafi konuların işlenişinde de aynı problemin 
yaşandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla ilgili konuların işlenişinde en uygun yöntemin, tekniğin ve de 
materyallerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Düz anlatım, soru-cevap vb. yöntemlerle işlenen 
derslerin istenilen hedefe ulaştırmasını söylemek güçtür. Aynı şekilde tam öğrenmenin gerçekleşmesini 
beklemek de zordur. 

Araştırmanın temel amacı, 1914 yılına ait, yazarları Saffet ve Faik Sabri Beyler olan ve Osmanlı Türkçesi 
ile yazılmış “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitapla ilgili olarak, kitabın içindeki hikâyelerin 
işlevselliğini görmek üzere proje kapsamında belirlenen ilkokullarda 2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinin coğrafya 
nitelikli işlenişinde kullanılması, bu hikâyelerin işlevselliği noktasında öğrenci-öğretmen görüşlerinin 
belirlenmesive söz konusu kitabın coğrafya literatürüne önemli bir kaynak olarak kazandırılmasıdır. 

Araştırma; Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerine bir kaynak sağlaması, Coğrafya ve Hayat Bilgisi 
derslerinde ilgili konularda edebi metinlerden yararlanma noktasında bir materyal sunması, tarihimize ve 
kültürümüze ait bir ders kaynağını (Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerine ait) gün yüzüne çıkarması ve 
geçmişte Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerinin ne tür materyallerle işlendiği hakkında bilgi sunması 
bakımından önem arz etmektedir. 

Araştırma “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabın günümüz türkçesine çevrilmesinin yanında 
uygulamalı bir çalışmadır. Ayrıca öğrenci ve öğretmen görüşleri alındığından araştırma betimsel olup, 
tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Örneklemdeki okullarda derste işlenen hikâyelerle ilgili 3 farklı ölçek 
geliştirilmiştir. 

Sonuçlar: 

Günümüz türkçesine çevrilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitap en başta hem ilkokul Hayat 
Bilgisi dersinin hem de ortaokullarda coğrafi nitelikli konuların öğretiminde kullanılabilecek özelliklere 
sahiptir. 

Söz konusu kitabın içeriği coğrafyaya ait temel konu (Dünyanın şekli, küre, mevsimler, gece gündüz, 
yönler, pusula, kıtalar vs.) başlıkları altında kategorileştirilmiştir. 

Dersin (Hayat Bilgisindeki coğrafi nitelikli konular) bu hikâyelerle işlenişi karşısında öğrenciler olumlu 
yönde tepki vermişlerdir. 

Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir. Özellikle kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ölçeklere “katılıyorum” cevabını 
daha fazla verdikleri görülmektedir. 

Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri okul türüne (özel 
okul-resmi devlet okulu) göre farklılık göstermemektedir. Her iki okul da (özel okul-resmi devlet okulu) 
hikâyelerin derslerde kullanılmasını gerekli görmektedir. 

Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri yaşa göre farklılık 
göstermektedir.  

Uygulaması yapılan ilkokullarda bulunan öğretmenlere yapılan mülakatlar sonucunda Coğrafi konuların 
hikâyeleştirilerek anlatılması hakkında özellikle bu yaş grubunda olan öğrencilere çok katkı sağladığı ve 
öğrendiklerini daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir.  
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Günümüz Türkçesine çevrilen bu kitabın (Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri) coğrafi kaynak olma 
konusundaki güvenirliliği ve işlevselliği konusunda görüş birliği vardır. 

Öneriler: 

Coğrafya alanına hitap eden Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserler ve kaynaklar günümüz türkçesine 
çevrilerek coğrafya alanına kazandırılabilir. 

Bu projemle eğitim-öğretim hayatımıza kazandırdığımı düşündüğüm “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” 
adlı kitap, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından eğitim dünyamız için koruma altına 
alınabilir. 

Proje kapsamında günümüz Türkçesine çevrilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı eserde yer 
verilen hikâyeler ilköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde bir kullanılabilecek öğretim 
materyali olarak kullanılabilir. 

MEB tarafından revize edilen ve yenilenen Coğrafya ve Hayat Bilgisi Öğretim Programlarına göre yeniden 
yazılacak olan ders kitaplarının hazırlanması sürecinde “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitaptan 
yararlanılabilir. 

Anahtar kelimeler: Coğrafya, Coğrafya öğretimi, Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri 

  

GEOGRAPHICAL STORIES FOR CHILDREN: MONOGRAPHY OF A FORGOTTEN GEOGRAPHICAL 
BOOK 

Abstract 

Whether the methods and techniques used in the courses are appropriate for the students or whether 
these methods and techniques are sufficient for learning take place at first at the beginning of the criticisms 
directed to the Geography course as in all courses. Likewise, It is stated that the same problem exists in the 
handling of geographical issues in 1st, 2nd, 3rd and 4th class Life Science in the primary school Therefore, the 
use of the most appropriate method, technique and materials has the vital importance in the processing of 
related topics. It is difficult to say to reach the desired goal via the courses which are handled with the 
methods such as lecture, question and answer. Likewise, it is difficult to expect effective learning to take 
place. 

The main purpose of the research is to provide the book as an important resource for geography 
literature by regarding the book ‘‘Geography Stories for Children’’ written in Ottoman Turkish by Saffet 
and Faik Sabri Beyler in 1914, by the determination of students and teachers views on the point of 
functionality of these stories which is decided in the scope of the project in order to see the functionality of the 
stories in the book in the use of Life Science course of the second grade in the processing of qualified 
geography. 

This research has vital importance in the terms of providing a resource for Geography and Life Science 
courses, providing a material on the point of the  use literary texts on related subjects in Geography and Life 
Science courses, revealling  a course source which belongs to our history and culture and giving us 
information about what materials were handled in Geography and Life Science courses in the past. 

Research is a practical study in addition to  translated  in today's Turkish the book “Geography Stories for 
Children“. Furthermore, since the opinions of the students and teachers were taken, the research was 
descriptive and it was conducted by scanning method. Three different scales, which was related to the stories 
handled in the course, were developed in the sample schools. 

Results: 

The book translated in today's Turkish, which was named “Geography Stories for Children’’,  has the 
qualification that can be used both in Life Science class in the primary school and in the  teaching of 
geographically qualified secondary schools. 

The content of this book is categorized under the main topics of the geography (the shape of the World, 
globe, seasons, day and night, directions, compass, continents, etc.). 

The students reacted positively to the course (Geographical issues in Life Science) handled with these 
stories. 
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The student opinions about the use of the book or the stories in the book differ according to gender. It is 
seen that especially female students give the answer “I agree” to the scales more than male students. 

The student opinions about the use of the book or the stories in the book don’t differ according to 
according to the type of school (private school-public school). Both schools (private school- public school) 
think to be necessary the use of stories in lessons. 

The student opinions about the use of the book or the stories in the book differ according to the age os the 
students. 

As a result of interviews which were applied by teachers in primary schools, it is stated that telling the 
geographical issues by narrative  contribute greatly to the students in this age group and they understand 
better what they have learned. 

This book (Geography Stories for Children), which has been translated in today's Turkish, has consensus 
about its reliability and functionality as a geographical resource. 

Suggestions: 

The works and sources which address to the field of geography and written in Ottoman Turkish can 
be translated in today's Turkish and so they can be gained to the field of geography. 

‘‘Geography Stories for Children’’, which I think I have brought to our education with my project, can be 
taken under protection for our education world by The Association of Turkey Writing Works Agency. 

The stories which take place in the book named ‘‘Geography Stories for Children’’, which has been 
latinized in today's Turkish within the scope of the project, can be used as a teaching material in Elementary 
School Second Grade Life Science and Social Studies courses. 

The book named ‘‘Geography Stories for Children’’can be benefitted during the preparation of textbooks 
to be rewritten according to the Geography and Life Science Education Programs revised and renewed by 
Ministry of National Education. 

Key words: Geography, Geography teaching, Geography Stories for Children. 

Giriş 

Bireylere yeni davranışlar kazandırabilmek ya da bireyin davranışlarında arzu edilen davranış 
değişikliklerini gerçekleştirebilmek amacı ile bireylerin planlı, programlı ve sistemli öğretimden 
geçirilmesi gereklidir. İnsan öğrendiğinin büyük çoğunu ailesi ve okul çevresinde edinir. Eğitim, bireyin 
davranışlarında istendik yönde değişiklikler meydana getirmeyi amaçlayan bir süreçtir (Ertürk, 1984’den 
akt. Ünlü, 2010: 304). Eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması beklenir (Ünlü, 
2010: 304).Değişen ve gelişen dünyada birey davranışlarındaki değişiklikleri kalıcı hale getirebilmek, 
gelişmelere ayak uydurabilen, çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini 
gerçekleştirmiş, özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek, ancak eğitimle mümkün olmaktadır(Anıl, 
2009’dan akt. Çelen, Çelik, Seferoğlu, 2011: 2). 

Eğitim-öğretim sürecinin merkezinde öğretmenler vardır. Öğretmenlerin derslerde kullandıkları 
materyaller ve metodoloji büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla eğitim-öğretim faaliyetleri, düzenli ve 
planlı bir şekilde ilerleyen bir süreçtir. Çağdaş eğitim anlayışına göre; bu sürecin şekillenmesi ve kontrolü, 
sınıf içi faaliyetlerin düzenlenmesinde rehber görevi gören öğretmenlere düşmektedir (Önen, Mertoğlu, 
Saka, Gürdal, 2009: 10). Öğretmene rehberliğin yanı sıra işbirliği sağlayıcı, yardımcı, kolaylaştırıcı, kendini 
geliştirici, planlayıcı, yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, sağlık ve güvenliği sağlayıcı roller 
verilmiştir (Eğitim Reformu Girişimi, 2005’den aktaran Yapıcı ve Demirdelen, 2007: 205). Günümüzde 
öğretmenlik görevi artık bilgiyi aktarmaktan öte, öğrencinin performansını artırmak için ona rehber olma 
boyutuna geçmelidir. Bu bağlamda öğretmenin, öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma becerisinin, 
sürecin etkililiği açısından önemli bir yere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Eğer öğrenme-öğretme 
süreci planlandığı gibi gerçekleşmiyorsa, bu süreçte kullanılan yöntem ve teknikler yeniden gözden 
geçirilmeli, gerekirse değiştirilip yenileri uygulanmalıdır (Aydede, Çağlayan, Gülnaz ve Matyar, 2006’den 
akt. Demirkan ve Saraçoğlu, 2016: 2). Bu durumda, öğrencilere eğitim programında öngörülen hedef 
davranışları kazandırmaya çalışmak, belirlenen öğrenme hedefleri doğrultusunda, öğrenci ve öğrenme 
süreci özelliklerine uygun olarak dışsal olayları seçmek, düzenlemek, uygulamak ve denetlemek, yani 
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etkili bir öğretim ortamı düzenleyerek öğrenmeyi sağlamak öğretmenin temel amacı ve görevidir (Erden, 
1995; Senemoğlu, 2007’den akt. Demirkan, Saraçoğlu, 2016: 2). Öğretmen, öğrenmeyi kılavuzlayan kişidir. 
Eğitimin kalitesini öğretmenlerin alan bilgisinin yeterliği ve öğretim yöntemlerini uygulama düzeyleri 
belirler (Duman, 2008: 23’den akt. Kalkan, Bedir, Kalkan: 138).  

Sınıfta yürütülen öğrenme etkinliklerinin incelenmesi ve sürekli olarak değerlendirilmesi, eğitim 
sistemi ve programını geliştirme çalışmalarında daha gerçekçi yaklaşımların doğmasına neden olur. 
Sınıftaki davranış değiştirme işinin istenilen düzeyde oluşturulmasına ise, öğretmenin nasıl hareket 
edeceği konusunda talimatlar hazırlamaktan çok "Öğrenciler ne yapmalı?" sorusuna cevap verebilecek 
nitelikte çalışmaların yapılması ile ulaşılabilir (Fidan, 2012: 3). 

Türk eğitim sisteminde tartışılan konulardan biri öğretim yöntem ve teknikleridir. Akademik başarı ve 
ders başarıları ile yapılan tartışmalarda öğretmenlerin ve öğretim görevlilerinin kullandıkları öğretim 
yöntem ve tekniklerinin güncelliğini koruyan konuların başında gelmektedir. Normal zekâya sahip bir 
sınıfta tam öğrenmenin gerçekleşememesi birçok nedene bağlıdır. Ancak derslerde kullanılan öğretim 
yöntemi, tekniği ve materyali konusunda insanların büyük bir kısmı hemfikir olmaktadır. Dolayısıyla 
coğrafya öğretiminde de çeşitli ilkelere, yöntemlere ve tekniklere başvurulmaktadır. Bundan sonraki 
bölümde kısaca bunlara değinilecektir. 

1.1. Coğrafya Öğretimi ve Teknikleri 

Bu bölümde coğrafya öğretimine geçmeden önce ilk baskısı 1951 yılında yapılan “Geography Can Be 
Fun” (Coğrafya Eğlenceli Olabilir) adlı kitaptan yaptığım bir alıntıyla başlamak istiyorum. 

“Coğrafya öğrenmeye başlamadan önce George ile tanışmanızı istiyorum. 

George, Gettysburg adında bir yerde yaşar ki orada insanlar her zaman Kuzey ve Güney hakkında 
konuşurlar. George onların konuşmalarını duyardı. Ve bir gün, birkaç yıl önce 4 yaşlarındayken, babasına 
Kuzey ve Güney’in ne olduğunu sordu. Babası bir yönü işaret etti ve bunun Kuzey olduğunu söyledi. Sonra 
diğer yönü işaret etti ve bunun Güney olduğunu söyledi. George babasının işaret ettiği yöne baktı ve yeni ya 
da farklı bir şey göremedi ve böyle söyledi. Babası kafasını salladı ve dedi ki; George bu coğrafya ve sen bunu 
anlayabilecek kadar büyük değilsin. 

Sadece 4 yaşında olsa bile bu George’u kızdırdı ve o günden beri Coğrafya ile öğrenebildiği her şeyi 
soruyor, düşünüyor ve coğrafya hakkında her şeyi öğreniyor. Kitap size George’un ne bulduğunu anlatıyor. 

George’un bulduğu ilk şey büyük, yuvarlak bir top şeklindeki Dünya üzerinde yaşadığıydı. Etrafında bir 
hava vardı ve uzayda topaç gibi döner. İlk başta Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanmak George için zordu. 
Çünkü tepeler ve dağların tümsek oluşturduğu yerler dışında ona hep düz gözükmüştü. Kesinlikle hiç de 
yuvarlak görünmemişti. Babası ona yuvarlak görünmediğini söyledi. Çünkü tamamını görebilmek için 
Dünya’dan yeterince uzağa gidememişti. George Güneş’in ve Ay’ın yuvarlak olduğunu görebiliyordu, evet,  
çünkü onlar da çok çok uzaktaydı, milyonlarca kilometre uzakta. Sonra George’un babası, ona uzayda 60 mil 
uzaklıkta bir roketten çekilmiş Dünya’nın bir kısmının göründüğü bir fotoğraf gösterdi. O fotoğraftaki 
Dünya’nın bir bölümü şöyle görünüyordu. Bu yüzden George şöyle düşündü; eğer roket daha da uzaklaşıp 
yukarı çıksaydı, üzerinde yaşadığımız, ismi “Dünya” olan yuvarlak topun tamamını görebilirdi. Ve bu doğru, 
görülebilirdi. Dahası, George’un büyükannesi, gemiyle tüm dünyayı dolaşmıştı, Hava Güçleri’nde olan amcası 
Fred ise bütün etrafını uçakla uçmuştu. Birkaç kere benzin için durmuştu. Ama ikisi de başladıkları yerden 
hep aynı yöne gittiler ve bir süre sonra başladıkları yere geri döndüler çünkü Dünya gerçekten de yuvarlak. 
Eğer düz olsaydı, George’un büyükannesi düşmüş, Fred amcası ise hala gidiyor olurdu. Ama ikisinde de böyle 
olmadı, bu yüzden George; “Pekâlâ, artık Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanıyorum, ama döndüğünü nasıl 
biliyoruz?” diye sordu.“Bunu kanıtlamak kolay” dedi babası. “Günün aydınlık zamanı ve karanlık zamanı 
olduğunu biliyorsun değil mi? “Elbette” dedi George. “Gündüz zamanında aydınlık, gece zamanında karanlık 
ama neden bilmiyorum. Böylece babası ona, Güneş’in Dünya gibi yuvarlak olduğunu ve onun Dünya’dan 
milyonlarca mil uzaklıkta, uzayda, döndüğünü söyledi. Hiç sönmeyen bir ateş topu gibi sıcaklık ve ışık 
veriyordu. Gündüzleri Dünyamızı sıcak tutan ve görebilmemiz için ışık sağlayan Güneş’tir. “Neden bize 
geceleri de ışık vermiyor?” diye sordu George. “Yuvarlak Dünya’mızın bir kısmına her zaman ışık veriyor.” 
Dedi babası. “Ama sadece etrafında dönerken yüzünü Güneş’e dönen kısmına. Yüzünü Güneş’e dönmeyen 
kısmı gölgede olduğundan daha serin ve karanlıktır.” “Dünya’nın her dönüşüyle, Güneş’i yeniden görebiliriz 
ve bu yeni bir günün başlangıcıdır. Dönmeye devam ettikçe, Güneş’i artık göremeyiz ve Güneş’ten uzak olan 
gölgeli kısma geçeriz.  İşte o zaman karanlık çöker ve buna “gece zamanı” deriz. George artık gündüz ve 
geceyi anlayabildiğini söyledi ve babası ‘Az sonra neden Dünya’da olduğumuz bölgenin yazları sıcak, kışları 
soğuk olduğunu açıklayacağım ama önce bakalım doğanın kuralları hakkında neler biliyorsun.’” 
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Şekil 1. Edebiyat Temelli Coğrafya Öğretiminin Temel Öğeleri (Demir, Akengin, 2014: 4) 

Öğrenme, teorik bilgilerin farklı öğretim yöntemleriyle beyinde depolanması ve yaşantı yoluyla 
kazanılan kalıcı davranış değişikliklerinin meydana gelmesidir (Aydın, 2001’den akt. Akbulut, 2004: 65). 
Bu kalıcı davranış değişikliklerinin okullarda sağlanması ise öğretme sürecinde uygulanan stratejiler, 
yöntemler ve işlemlere bağlıdır. Öğretme, öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğidir (Erden 
&Akman, 1995’den akt. Akbulut, 2004: 66). Bu etkinliğin gerçekleşebilmesi için coğrafya derslerinde etkili 
ve doğru yöntemlerin kullanılması gerekir. Araştırıcı, buldurucu, sorgulayıcı yöntemler öğrencilerin derse 
katılımını ve öğretimin gerçekleşmesini sağlar (Güngördü, 2002’den akt. Akbulut, 2004: 66). Bu bakımdan, 
öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için amaç, süreç ve 
değerlendirmenin belli bir program dâhilinde uygulanması gerekir (Duruhan, 2004’den akt. Akbulut, 
2004: 66).  

Coğrafya biliminin, algılanışının ve uygulanışının yeryüzündeki gelişmelerin gerisinde kaldığı 
toplumlarda, okullarda okutulan ile gerçek yaşamda ihtiyaç duyulan coğrafya arasında zamanla bir mesafe 
/ farklılık oluşmaktadır. Bu mesafenin giderek artmasından dolayıdır ki; coğrafyaya olan ihtiyaç bu 
ülkelerde halk, devlet ve özel kurumlar tarafından sorgulanır hale gelmekte ve aynı nedenden ötürü 
coğrafya, okullarda öğrencilerin ilgisini çekmemektedir. Coğrafyanın toplum tarafından yanlış 
anlaşılmasının faturası dışarıdaki insanlarda değil; bizzat coğrafya ile meşgul olanlarda ve “uygulanan 
coğrafya öğretimi metodunda” aranmalıdır (Özgen, 2011: 375). 

Hayat Bilgisi (MEB, 2005c), Sosyal Bilgiler (MEB, 2005b) ve Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında 
(MEB, 2005a) yer alan kazanımlar; birçok zihinsel beceriyi vurgulamakta, öğrenme süreçlerinde ise aktif 
öğrenme yöntemlerinin ve öğretimsel işlerin kullanımını gerektirmektedir (Kızılçaoğlu, 2006: 344-345). 
Bütün derslerle olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde de tek bir yöntem ya da teknik 
kullanılmamalı, amaçlara uygun farklı yöntem ve teknikler seçilmelidir. Öğretmen, öğrenme süresi ve 
fırsatı tanınan herkesin öğrenebileceğini bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir (Çelikkaya, 2008, 
s.17’den akt. Çelikkaya, Kuş, 2009: 743). Kendine özgü konu, saha, araç-gereç ve metotları olan coğrafya 
biliminin, öğretiminde diğer bilim dallarından ayrılan, kendine ait yöntem ve teknikleri vardır (Demirci, 
2006: 64). Bunlar şöyle sıralanabilir: “Düz Anlatım (Takrir) Yöntemi, Soru –  Cevap Yöntemi, Gösteri 
(Demonstrasyon)Yöntemi, Drama Yöntemi, Gezi – Gözlem Yöntemi, İş – Deney Yöntemi, Problem Çözme 
Yöntemi vs.”  

Tüm derslerde olduğu gibi coğrafya dersinde veya coğrafya konuları ile ilgili tam öğrenmenin 
gerçekleşmesi temel hedeftir. Bunun için derslerde kullanılan materyaller, öğretim yöntem ve teknikleri 
büyük önem arz etmektedir. İşte bu proje ile önerilen “Öykülerle Coğrafya Öğretimi” de bu hedefin 
gerçekleştirilmesinde katkı sağlayacağı umulmaktadır. Dolayısıyla bu bölümde coğrafyanın kullandığı 
öğretim yöntemlerinden biri olan “Öykü Temelli Öğrenme” yöntemini kısaca anlatmak istiyorum. 

1.2.Coğrafya Derslerinde Öykü Temelli Öğrenme (Storyline) Yöntemi: 

Öykü çocukların var olan zengin bilgi hazinelerine yoğunlaşmaktadır. Çocuklar öyküleştirmede 
karşılaşılan olaylara bir şeyler bilmekte oldukları düşüncesiyle yaklaşırlar. Anahtar sorularla var olan 
bilgilerini açığa çıkartır ve başlangıç için bir çıkış noktası oluşturulmasını sağlarlar. Bu da çocukların 
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gerçek ve değerli bilgileri öğrenebilmeleri için onları cesaretlendirmektedir (Bell, 2003’den akt. Tepetaş, 
Haktanır, 2013: 67). Öyküleştirme yönteminde çocukların daha iyi öğrenmesini ve öğrenmenin kalıcı 
olmasını sağlayabilmek için yaparak ve yaşayarak öğrenme dikkate alınmıştır. Bu yöntem, öğrenme 
sürecinin, genel olarak bir öykü ile başlatılıp; tıpkı coğrafyada olduğu gibi zaman, mekân ve karakter 
bağlantılarıyla güçlendirilmesinin ardından aşamalı konular bütünü içerisinde işlenmesini içermektedir. 
Öyküleştirme yöntemi çocukların yeni bilgilerini kullanarak eski bilgilerini ve tecrübelerini işe koştuğu, 
bunların yanı sıra yeni bilgileri edinerek bunlarla birlikte süreçte aktif olarak yer aldığı, problemlere 
çözümler ürettiği, deneyimler kazandığı bir ortam yaratmaktadır (Hofmann, 2007; Järvinen, 2003; 
MacBlain, 2007; McNaughton, 2007; Solstad, 2000; Wringley, 2007’den akt. Tepetaş, Haktanır, 2013: 65). 
Öyküleştirme yönteminin ana öğeleri şunlardır: 

• Öğrenme sürecini, ayrıntılı bir zaman dilimine ve sıraya yerleştirir. 

• Süreç içerisinde karakterler işe koşar. 

• Üzerinde çalışmak için bir olay ya da olaylar seçer. 

• Çocuklara çözümlemek için gerçek problemler sunar (Bell, 1990’den akt. Tepetaş, Haktanır, 2013: 
65). 

Öyküleştirme yöntemi de erken çocukluk döneminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerden biridir. 
Çocuklar öyküler eşliğinde tüm duyularını kullanarak eğitim etkinliklerinin içinde yer almaktadırlar. 
Çocuklar öykü içinde aktif olarak yer alır, gerçek problemlere çözümler üretir ve deneyimler kazanırlar. 
Öğrenme sürecini bir zaman dilimine yayan öyküleştirme yönteminde çocuklar, hayatta karşılaştıkları 
problemlerden ve bunların çözüm yollarından destek alırlar (Bacak, 2008’den akt. Eren, 2015: 5).  

Öyküleştirme yöntemi öğretmenin öğrencilerine hangi bilgi, beceri ve davranışları kazandıracağı ve 
programın gerektirdiklerini nasıl öğretebileceği konularında bilinçli bir şekilde hareket etmesi için planlı 
ve aşamalı bir yapı sağlamıştır. Bu yöntem aynı zamanda bireysel ve grup çalışmalarına da fırsatlar 
tanıdığı için farklı birçok yöntemi de kapsamına almıştır (Tepetaş ve Haktanır, 2013: 65 ). 

Storyline Yöntemi, öğrencilerin var olan zengin bilgi hazinelerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere, “bir 
şeyler bilmekte oldukları” düşüncesiyle yaklaşır. Anahtar sorularla var olan bilgilerini açığa çıkartır ve 
başlangıç için bir çıkış noktası oluşturur (Bell, 2007’den akt. Güney ve Cengiz, 2016: 29). İyi öğrenme 
daima, bilgi ve becerilerle ilgilidir ancak Storyline Yöntemi, tutumlar ve duygularla da ilgilenir. Çocuklar, 
kendilerini, öğretmenin oluşturduğu hikâyedeki karakterlerle özdeşleştirirler ve bu yolla öğrenme 
sürecini sahiplenirler (Bell 2003; Bell ve Harkness, 2006; Falkenberg, 2007’den akt. Güney, Cengiz, 2016: 
29). 

Öyküleştirme yönteminin temel özelliklerinden biri de, öğrencilerin var olan bilgi ve deneyimleri 
üzerine dayanan ve inşa edilen yol olmasıdır. Öğrencinin hem hayal gücünü harekete geçirmede hem de 
pratik sorun çözmede, derse ne derece katıldığı da önemli bir noktadır. Öyküleştirme yöntemi 
öğrencilerin sorularını ön plana çıkarır. Bu yöntemde, öğretmen ve öğrenciler birlikte fikir üretirler. 
Konular genişledikçe öğrenciler fikir, anlayış ve cevaplarını sözlü ya da yazılı olarak kaydetmektedirler. 
Bu yolla, bireysel çalışma zenginliği ve güçlü bir sınıf görünümü yaratılmaktadır. Bütün bunlar, öykü 
süreci tamamlandığında gözden geçirme ve değerlendirme sürecine imkân vermektedir (Harkness, 
1993’den akt. Yiğit, Erdoğan, 2008: 4). 

Aynı şekilde Demir ve Akengin (2014)’in “Hikâyelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı eserlerinde 
derslerde (bizim bu çalışmada kastedilen coğrafya ve Hayat Bilgisi dersleri) hikâyelerin kullanılmasının 
önemini şöyle ifade etmektedirler: 

• Hikâyeler, bağlantılı olduğu kazanımların öğrencilere aktarılması sürecinde etkilidir. 
• Hikâyeler, bağlantılı olduğu ünite içinde yer alan becerilerin öğrencilere kazandırılması sürecinde 

etkilidir. 
• Hikâyeler, bağlantılı olduğu değerlerin öğrencilere kazandırılması sürecinde etkilidir. 
• Hikâyeler, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ve derste işlenen konulara yönelik tutumlarını 

olumlu yönde etkilemektedir. 
• Hikâyeler, sosyal bilgiler dersine canlılık katar. 
• Hikâyeler, sosyal bilgiler dersinin eğlenceli ve zevkli bir ortamda işlenmesine imkân tanır. 
• Hikâyeler, sosyal bilgiler dersine canlılık katarak derse yeni bir soluk getirir. 
• Hikâyeler, sosyal bilgiler ile ilgili soyut konuları somutlaştırarak öğrencilerin derste işlenen 

konuları daha rahat kavramalarını sağlar. 
• Hikâyeler, öğrencilerin mevcut öğrenmelerini pekiştirir. 
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• Hikâyeler, öğrencilerin öğrenmelerinin daha kalıcı olmasını sağlayarak hatırlama düzeyi üzerinde 
etkili olur. 

• Hikâyeler öğrencilerin eski öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri ile arasında kuvvetli bağlar 
kurabilmelerine fırsat sunar. 

• Hikâyeler, öğrencilerin hikâyede işlenen tema ile kendi yaşantıları arasında bağlantı 
kurabilmelerine imkân tanır. 

• Hikâyeler günümüzde ve geçmişte yaşanan olayların ve derste işlenen konularda yer alan 
durumların öğrencilerin zihinlerinde canlanabilmesine imkân tanır. 

• Hikâyeler, öğrencilerin hayal dünyasını geliştirir. 
• Hikâyeler, öğrencilerin tarih bilimine ve tarihi olaylara olan ilgi ve meraklarını artırır. 
• Hikâyeler, öğrencilerin günümüz olayları ile tarihsel olaylar arasındaki farkları ve benzer yönleri 

fark edebilmelerine, günümüz ile geçmiş arasında karşılaştırmalar yapabilmelerine imkân tanır. 
• Hikâyeler vasıtasıyla öğrenciler geçmiş, şimdi ve gelecek arasında köprüler kurarak yaşanmış, 

yaşanan ve yaşanabilecek olay ve durumlarda “değişim” “süreklilik” ilişkisini kavrayabilirler. 
• Hikâyeler öğrencilerin günümüz olayları ile tarihsel olgu ve olaylara çoklu bakış açısı ile geniş 

perspektif bakabilmelerine fırsat tanır. 
• Hikâyeler öğrencilerin kronolojik zaman ve mekân algılama becerilerinin gelişimine katkı sağlar. 
• Hikâyeler, öğrencilerin kitap okumaya yönelik ilgilerini artırır. 
• Hikâyeler, öğrencilerin etkili okuma ve yazma becerilerinin gelişimine katkı sağlar. 
1.3. Projemin Problemi, Problem Cümlesi ve Alt Problemleri 

1.3.1 Projemin Problemi 

Tüm derslerde olduğu gibi Coğrafya dersine yönelik olarak yapılan eleştirilerin başında derslerde 
kullanılan yöntem ve tekniklerin uygun olup-olmadığı veya bu yöntem ve tekniklerin yeterli olup-
olmadığıdır. Aynı şekilde ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde coğrafi konuların işlenişinde de 
aynı problemin yaşandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla ilgili konuların işlenişinde en uygun yöntemin, 
tekniğin ve de materyallerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Düz anlatım, soru-cevap vb. 
yöntemlerle işlenen derslerin istenilen hedefe ulaştırmasını söylemek güçtür. Aynı şekilde tam 
öğrenmenin gerçekleşmesini beklemek de zordur.       

Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programının Öğrenme – Öğretme Yaklaşımı şöyle belirtilmiştir: 

Bilgi ve tecrübe, insanlık tarihinin her devresinde önemli olduğu gibi bugün de geçmişten çok daha 
fazla ihtiyaç duyulan bir unsurdur. Çağımız, “bilgiyi öğrenmenin” yeterli olmadığı, “bilgiyi üreten”, “bilgiyi 
ilerleten” ve “bilgiyi kullanan” milletlerin öne çıktığı bir dönemdir. İletişim imkânlarının çok hızlı geliştiği, 
dünyanın adeta küresel bir köye dönüştüğü, bilişim teknolojisinin yeni bir çağa kapı araladığı şu zaman 
diliminde; nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, ülke çıkarlarının uluslararası alanda korunması ve 
sürdürülmesi hususlarında eğitim sistemimize önemli görevler düşmektedir. Bilgi, iletişim ve teknoloji 
arasında kaybolmayan, özvarlıklarına sahip, mekân algısı yüksek, farklılıkların bilincinde, girişimci ve 
donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde her ülkede olduğu gibi ülkemizde de Coğrafya derslerinin 
okutulması anlamlıdır. Coğrafya öğretim programı hazırlanırken bu ihtiyaçlar dikkate alınmıştır. 

Genel öğretim içerisinde yer alan öğrenme ve öğretmeyle ilgili kuram, yaklaşım, yöntem ve teknik çok 
çeşitlidir. Coğrafya bilimi çok disiplinli (multidisipliner) bir çalışma alanı olduğu için Coğrafya öğretim 
programı, tek bir kurama ya da yaklaşıma bağlı olarak tasarlanmamıştır. Programda; tek bir kuramı, 
yaklaşımı veya yöntemi temel almak diğer kuram, yaklaşım ve yöntemlerin kazandıracağı avantajı yok 
edebilir. Bu nedenle öğretmen ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak farklı kuram, 
yaklaşım ve yöntemleri kullanmak öğretim programını güçlü kılacak öğretimi de verimli hale getirecektir. 
Coğrafya Dersi Öğretim Programında öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımları açısından bütüncül bir 
anlayış benimsenmiştir. 

Coğrafya Dersi Öğretim Programında öğrencinin öğrenmedeki sorumluluğu öne çıkarılmıştır. Bu 
kapsamda öğrencilerin bilgiyi elde etme, sorgulama ve günlük yaşamında kullanma rolüne vurgu 
yapılmıştır. Bu süreçte öğrenci, öğretime aktif katılacak, bilgiyi zihninde inşa edecek, araştırma ve 
sorgulamaya dayalı bir yaklaşım benimseyecektir. Coğrafya öğretmeni, öğrenme ve öğretme sürecinde 
öğrencilerine kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir rehber rolüne sahiptir. Öğrencilerin kendi görüşlerini 
rahatça paylaştığı uygun sınıf atmosferi oluşturmalıdır. Öğretmen, Coğrafya dersinin önemini, Coğrafya 
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öğrenmenin heyecanını ve öğrendiklerinin yaşamda karşılığını bulabilmenin hazzını yaşatmalı ve 
öğrencilerinde araştırma ruhu ve bilimsel düşünme tarzını geliştirmek için yüreklendirmelidir. 

Coğrafya Öğretim Programı; öğrencilerde coğrafi bilinç oluşturacak nitelikte tema, ünite, konu, 
kazanım, öne çıkan kavramlar örnek ünite başlığı ve içeriklerine göre düzenlenmiştir. Programda, bilgi, 
beceri, değer ve tutum açısından dengeli bir dağılım sergilenmiş ve öğrenme yaşantıları dikkate alınmıştır. 
Programda, kazanımlar ile değer, tutum ve beceriler dengeli olarak eşleştirilmiştir. Programın 
uygulanmasında hem yatay hem de dikey yönlü olarak diğer derslerle bağ kurulması öğretimin 
verimliliğini artıracaktır. Programı kurgusunda, mekân algısının ve bilincinin geliştirilmesi, yaşadığı 
coğrafya değerlerinin farkında olmasına özen gösterilmiş, evrensel değerlere dikkat çekilmiştir.1 

“İlköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Öğretim Programının Temel Yaklaşımı ve Yapısı” ise aşağıdaki 
gibi belirtilmiştir: 

2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir 
bütün olarak ve değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle 
“birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme 
alanlarını kuşatan daha genel bir boyut olarak düşünülmüştür. Gerçek yaşamda bu öğrenme alanlarının 
içerikleri ve değişim iç içedir; bunlar sadece eğitim-öğretim amacıyla yapay olarak birbirinden ayrılabilir. 
Hayat bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu öğretim yaklaşımının da bir gereği olarak, bu öğrenme 
alanlarını aynı anda kuşatabilen üç tema belirlenmiştir. Programda tema adları; “Okul Heyecanım”, 
“Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak kararlaştırılmıştır.2 

 

Özetlemem gerekirse, tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi ilkokul Hayat Bilgisi ve lise coğrafya 
derslerinde de tam öğrenmeyi ve başarıyı garanti edecek yöntem yoktur. Bu yüzden bir dersin işlenişi ne 
kadar zenginleştirilirse başarı ve öğrenme oranı da o derece artacaktır. Bu süreçte öğretmene çok iş 
düşmektedir. Öğretmenin bilinen / klasik yöntemlerin dışına çıkması hem öğrencilerin derse karşı olan 
ilgilerini hem de hedeflediklerini gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bunların yanında bir öğretmenin 
branşıyla ilgili tarihsel süreçte meydana gelen değişimleri bilmesi ve branşıyla ilgili geçmişte kullanılmış 
yöntemler, teknikler, materyaller, dokümanlar vs. hakkında bilgi sahibi olması da iyi bir öğrenmenin 
gerçekleşmesine olumlu katkı sağlayacaktır.  

Örneğin, disiplinler arası öğelerden yararlanmak da bu yöntemlerden biridir. Coğrafya ve ilkokul Hayat 
Bilgisi derslerinde (coğrafya nitelikli konularda) edebiyat alanına ait ürünlerden yararlanmak yukarıdaki 
saptamalara örnek teşkil eder. McGowan ve Guzetti’ye (akt. Demir ve Akengin, 2014: 2) bu ürünler; halk 
türküleri, ninniler, maniler, yazılı metinler vb. olabilir. Öztürk ve Otluoğlu’na (akt. Demir ve Akengin, 
2014: 2) göre ise bu ürünlerden biri de “kısa hikâyelerdir.” McEwan ve Egan’a (akt. Demir ve Akengin, 
2014: 2) göre amaca hizmet eden hikâyeler, öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenmeleri üzerinde de 
etkili olur. Yine McGowan ve Guzetti’ye (akt. Demir ve Akengin, 2014: 2) göre de hikâyeler, derse ve 

 
1 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı (9, 10, 
11 Ve 12. Sınıflar), Ankara, 2015: 5-6  http://ttkb.meb.gov.tr Erişim tarihi: 27.12.2016 
2 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim 1, 2 Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı Ve Kılavuzu, Ankara, 2009: 11 http://ttkb.meb.gov.tr Erişim tarihi: 27.12.2016 

http://ttkb.meb.gov.tr/
http://ttkb.meb.gov.tr/
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konuya canlılık katarak öğrencilerin eski öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri arasında bağlantı kurmalarına 
katkı sağlayabilir.  

İşte projem bu görüşlerin tümünü desteklemekte ve bu tespitlerden hareket etmektedir. Dolayısıyla bu 
proje kapsamında coğrafyaya kazandırdığımı düşündüğüm ve ilkokullarda uygulamasını yaptığım 
“Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabın bir önceki paragrafta yapılan saptamalara uygun bir 
kaynak olduğunu düşünüyorum.  

1.3.2 Projemin Problem Cümlesi 

Yukarıdaki yöntemlere ek olarak coğrafya öğretiminde kullanılan yöntemlerden biri de “Hikâye 
(Öykü)” kullanma yöntemidir. Hikâye (Öykü) kullanma yöntemi bu araştırmanın da “temel önerisidir.” 
Dolayısıyla tüm derslerde olduğu gibi coğrafya dersinde veya sosyal bilgiler, hayat bilgisi gibi derslerin 
müfredatındaki coğrafi konuların öğretiminde tam öğrenmenin gerçekleşmesi temel hedeftir. Bunun için 
derslerde kullanılan materyaller, öğretim yöntem ve teknikleri büyük önem arz etmektedir. İşte bu proje 
ile önerilen “Hikâyelerle Coğrafya Öğretimi” ve beraberinde Osmanlı Türkçesi ile 1914 yılında yazılmış 
“Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabın da bu hedefin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

Tüm bu bilgilerden hareketle araştırmanın problem cümlesi şöyle geliştirilmiştir: “1914 yılına ait ve 
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri kitabı, ilkokul 2. ve 3. Sınıflardaki Hayat 
Bilgisi derslerindeki coğrafya ile ilgili konuların öğretiminde işlevsel olabilir mi? Söz konusu kitap 
(Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri) eğitim-öğretim sürecimize kazandırılarak coğrafya öğretimi için 
yararlı bir materyal haline getirilebilir mi? Ayrıca araştırmacı tarafından seçilecek ilkokullarda bu 
kitaptaki hikâyelerin kullanılması ile işlenecek dersin verimliliğine ilişkin öğrenci görüşleri nasıldır?” 

1.3.3. Alt Problemler 

Projemin problemini somutlaştırmak üzere şu alt problemlere de araştırma boyunca cevap aranmıştır: 

1.Günümüz Türkçesine Latinize edilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitap hangi 
özelliklere sahiptir?  

2.Söz konusu kitabın içeriği hangi coğrafi başlıklar altında kategorileştirilebilir? 

3.Dersin (Hayat Bilgisindeki coğrafi nitelikli konular) bu hikâyelerle işlenişi karşısında öğrencilerin 
tepkisi nasıldır?  

4.Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri cinsiyete göre 
farklılık göstermekte midir?  

5.Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri okul türüne (özel 
okul-resmi devlet okulu) göre farklılık göstermekte midir?  

6.Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri yaşa göre 
farklılık göstermekte midir?  

7.Günümüz Türkçesine Latinize edilen bu kitabın coğrafi kaynak olma konusundaki güvenirliliği ve 
işlevselliği nedir?  

1.4. Projemin Amacı 

Projemin temel amacı, 1914 yılına ait, yazarları Saffet ve Faik Sabri Beyler olan ve Osmanlı Türkçesi ile 
yazılmış “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitapla ilgili olarak, 

▪ Kitabın günümüz Türkçesine Latinize edilmesi,  
▪ Kitabın içindeki hikayelerin işlevselliğini görmek üzere proje kapsamında belirlenen ilkokullarda 

2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinin coğrafya nitelikli konularının (gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin oluşumu, 
güneş, ay, dünya ve dünyanın şekli, yönler, pusula, harita, kroki, plan, hayvanlar vs.) işlenişinde 
kullanılması, bu hikayelerin işlevselliği noktasında öğrenci ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve, 

▪ Kitabın coğrafya literatürüne önemli bir kaynak olarak kazandırılmasıdır. 
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1.5. Projemin Ana Hipotezi ve Alt Hipotezleri 

1.5.1. Ana Hipotezimiz (Araştırma Hipotezimiz): 1914 yılında Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ve bu 
proje ile günümüz Türkçesine Latinize edilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” kitabı coğrafya alanına 
ait bir kaynaktır, ilkokullarda Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin coğrafi nitelikli konularının 
işlenişinde kullanılabilecek bir işlevselliğe sahiptir. 

1.5.2. Alt Hipotezler: 

1. Kitaptaki tüm hikâyeler coğrafya temalı hikâyelerdir. 
2. Kitaptaki tüm hikâyeler coğrafya dersinin içeriğine ve ilkokul Hayat Bilgisi derslerinin coğrafya 

alanına ait konularına uygundur. 
3. Kitaptaki hikâyeler öğrencilerin ilgili konuda yararlı öğrenmeler yapmasına katkı sağlar. 
4. Kitaptaki hikâyeler dersin işlenişi noktasında işlevsel bir özellik taşımaktadır. 
5. Kitaptaki hikâyeleri dersinde kullanan öğretmenler kitaptaki hikâyeler hakkında olumlu görüşe 

sahiptir.  
6. Örneklemde yer alan öğrenciler kitaptaki hikâyelere ilişkin olumlu görüşe sahiptirler. 
7. Kitaptaki hikâyelerin coğrafya literatürüne katkı yapabilecek önemli bir kaynak olabileceği 

noktasında görüşü alınan uzmanlar olumlu fikirlere sahiptirler. 
8. Kitaptaki hikâyeler güncelliğini korumaktadır. 
1.6. Projemin Varsayımları 

Projemin varsayımları aşağıda sıralanmıştır: 

1. Proje kapsamında günümüz Türkçesine Latinize ettiğim “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı 
kitap coğrafya alanına ait bir eserdir. 

2. Projemin örnekleminde yer alan ilkokul öğrencileri, Latinize ettiğim “Çocuklar İçin Coğrafya 
Hikâyeleri” adlı kitapta yer alan hikâyelerden aynı şeyi anlamışlardır. 

3. Günümüz Türkçesine Latinize ettiğim ve eğitim dünyamıza kazandırdığımı düşündüğüm “Çocuklar 
İçin Coğrafya Hikâyeleri” hem ilkokul Hayat Bilgisi ve hem Sosyal Bilgiler derslerinde (coğrafi nitelikli 
temalarda) kullanılabilir. 

4. Projemin örnekleminde yer alan öğretmen ve öğrenciler gerçek düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

5. Projemin örnekleminde yer alan ilkokul öğrencileri, araştırmanın ölçeğinde yer alan sorulardan ve 
maddelerden aynı şeyi anlamışlardır. 

1.7. Projemin Önemi 

Bilindiği üzere 20. yüzyıl iki büyük Dünya Savaşına şahitlik etmiştir. Hatta kimileri tarafından bu çağ 
“barışı öldüren yüzyıl” olarak nitelendirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin yıkılmaya doğru gittiği ve kendini I. 
Dünya Savaşı’nda bulduğu dönemlerde (1914) Osmanlı Türkçesi ile yazılmış “Çocuklar İçin Coğrafya 
Hikâyeleri” isimli kitabı Coğrafya ve Hayat Bilgisi alanına kazandırmayı, bu alanlara bir kaynak sunmayı 
hedefleyen bu projem şu noktalarda önem arz etmektedir: 

a. Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerine bir kaynak sağlaması, 
b. Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerinde ilgili konularda edebi metinlerden yararlanma noktasında 

bir materyal sunması, 
c. Tarihimize ve kültürümüze ait bir ders kaynağını (Coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerine ait) gün 

yüzüne çıkarması, 
d. Geçmişte coğrafya ve Hayat Bilgisi derslerinin ne tür materyallerle işlendiği hakkında bilgi 

sunması. 
1.8. Sınırlılıklar 

Projem aşağıda sıraladığım durumlarla sınırlıdır: 

a. Bu proje, 1914 yılında Saffet ve Faik Sabri Beyler tarafından Osmanlı Türkçesi ile yazılmış 
“Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitapla ve bu kitabın Latinize ettiğim haliyle sınırlıdır. 

b. Projemin uygulama safhası Eskişehir il merkezini oluşturan ilçelerde (Odunpazarı ve Tepebaşı) 
bulunan ve adlarını örneklem bölümünde saydığım ilkokullarla ve bu okullarda okuyan öğrencilerle 
sınırlıdır. 

c. Projede ulaştığım veriler, araştırmada kullandığım ankete verilen cevaplarla sınırlıdır. 
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d. Projem 2016 yılının Aralık ayında günümüz Türkçesine Latinize ettiğim, literatür taraması ve 
örneklemdeki okullarda yaptığım uygulama ve anket uygulaması ile sınırlıdır. 

1.9.Muhataplar 

Bu proje ortaya koyacağı bulgular ve sonuçlar bakımından şu muhataplara sahiptir: 

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü, MEB Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Coğrafya Öğretmenleri ve İlkokul-Ortaokul 
Öğretmenleri. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Öncelikle Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan bir öğrenciyim. Sosyal Bilimler Liselerinin müfredatında 
yer alan zorunlu derslerden biri de “Osmanlı Türkçesi”dir. Bu ders, Sosyal Bilimler Liselerinde 3 yıl 
(haftada 2 saat) boyunca okutulan zorunlu derslerden biridir. Bu yüzden bu projenin sahibi olarak 
Osmanlıca kolay metinleri okuyup, anlayıp Latinize (yeni harflere çevirme) edebiliyorum. Dolayısıyla bu 
proje kapsamında Latinize ettiğim 1914 yılına ait ve sade bir Osmanlı Türkçesi ile yazılmış “Çocuklar 
İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı eseri coğrafya alanına kazandırmış bulunmaktayım. Bu yüzden jüriden bu 
noktayı göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmasını arz ederim. 

Bu araştırma coğrafya literatüründe adı geçmeyen ancak yazıldığı dönemde özellikle ilkokul 2. Sınıf 
öğrencilerine coğrafya öğretimini hikâyelerle yapılan ve böylece coğrafyayı sevdiren bir içeriğe sahip olan 
“Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabın Latinize edilmesi çalışmasıdır. Ardından kitaptaki 
hikâyeler ilkokul 2. Sınıf derslerinde örnek olarak derslerde kullanıldığı için bu araştırma aynı zamanda 
uygulamalı çalışmadır. Ayrıca öğrenci ve öğretmen görüşleri alındığından araştırma betimsel olup, tarama 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu (Çalışma Evreni)  

Bu araştırma iki nitelik taşımaktadır. İlki 1914 Saffet ve Faik Sabri Beyler tarafından yazılmış 
“Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabın monografik çalışmasıdır. Dolayısıyla ilk çalışma 
evrenimiz bu kitabın kendisidir. Diğer niteliği ise Latinize edilen kitabın uygulanabilirliğini ve işlevselliğini 
görme çalışmasıdır. Bunun için Eskişehir il merkezinde bulunan 4 ilkokul ve bu okullarda 2. Sınıfta 
öğrenim gören öğrenciler çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu 4 ilkokulun 2’si özel, 2’si resmi devlet 
okuludur.  

Günümüz Türkçesine Latinize ettiğim kitabın hikâyelerinin coğrafi nitelikli konuların işlenişinde 
işlevselliğini görmek için bir çalışma evrenine ihtiyaç duyuldu. Bu çalışma evreni ise şöyle belirlenmiştir. 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfasında bulunan okul listesinden “küme örnekleme” yöntemiyle bu 
okullar belirlenmiştir. Daha sonra “zaman, maliyet açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin 
kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesine karar verildi ve “Uygun Örnekleme” 
yöntemiyle bu 4 ilkokul çalışma evreni olarak belirlenmiş oldu. Böylece kolay uygulama yapılabilecek 
ilkokulları seçmiş oldum. Dolayısıyla araştırmamın evreni, Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 
bulunan ilkokullardır. Araştırmanın çalışma evreni şöyle bir görünüme sahiptir. 

Okul adı Bulunduğu ilçe 
Eskişehir Özel Çağdaş İlkokulu Tepebaşı 
Eskişehir Özel Çağfen İlkokulu Tepebaşı 

Eskişehir Mualla Zeyrek İlkokulu Tepebaşı 
Eskişehir 23 Nisan İlkokulu Odunpazarı 

 

2.3. Araştırmanın Örneklemi 

Bu araştırmada öncelikle 1914 yılında Saffet ve Faik Sabri Beyler tarafından Osmanlı Türkçesi ile 
yazılmış “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitabı günümüz Türkçesine Latinize ettim. Ardından 
bu kitaptaki hikâyelerin işlevselliğini görmek amacıyla örneklem kapsamına aldığım ilkokullarda Hayat 
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Bilgisi derslerinin coğrafya nitelikli konularında kullanılmasını sağladım. Ancak öncelikle günümüz 
Türkçesine Latinize ettiğim bu kitabı kısaca tanıtmak istiyorum. 

Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine Latinize ettiğim Kitabın adı: Çocuklar İçin Coğrafya 
Hikâyeleri 

Kitabın Yazıldığı yıl: Hicri 1330,  Miladi: 1914  

Yazarları: Saffet ve Faik Sabri Beyler 

Faik Sabri Bey’in Mesleği: Darül-fünun, Mekteb-i Mülkiye ve Darül Muallim-in’i Aliye Coğrafya 
Muallimi 

Okutulduğu Sınıf: Mekteb-i İbtidai Devre-i Evvel-i İkinci Sınıfa Mahsustur 

Özelliği: Maarif Nezaret Celilesi tarafından tertip olunan müsabakada birinciliği kazanmıştır. 

Kitaptaki hikâyelerin işlevselliğini görmek amacıyla çalışma grubumu oluşturan 4 okuldan birer 2. 
Sınıf ve bu sınıflarda okuyan toplam 85 öğrenci örneklemimizi oluşturmaktadır. Bu okullardaki sınıflar 
basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Böylece çalışmanın örneklemi şöyle bir görünüme 
sahip olmuştur: 

Okul adı Öğrenci Sayısı 

Eskişehir Özel Çağdaş İlkokulu 20 

Eskişehir Özel Çağfen İlkokulu 22 

Eskişehir Mualla Zeyrek İlkokulu 24 

Eskişehir 23 Nisan İlkokulu 19 

 

2.4. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Örneklemdeki okullarda derste işlenen hikâyelerle ilgili öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla 
seçilen hikâyelerle ilgili 3 farklı ölçek geliştirilmiştir. Bunlar şu şekildedir: 

“Küre  - Dünyanın Yuvarlaklığı” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerini almak üzere 25 soruluk ölçek 
geliştirildi. Bu soruların 4’ü sosyo-demografik, 1’i etkinliğin uygulanma tarihi, 1’i ölçeğin uygulanma tarihi 
ile ilgilidir. Diğer 19 soru ise derste uygulaması yapılan hikâyeye ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye 
yönelik yargılardan oluşan sorulardır. Ölçeğin bu bölümü 3’lü Likert tipi sorulardan oluşmaktadır. 

“Pusula Şimali Gösterir – Cihat-ı Asliyye” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerini almak üzere 28 soruluk 
ölçek geliştirildi. Bu soruların 4’ü sosyo-demografik, 1’i etkinliğin uygulanma tarihi, 1’i ölçeğin uygulanma 
tarihi ile ilgilidir. Diğer 22 soru ise derste uygulaması yapılan hikâyeye ilişkin öğrenci görüşlerini 
belirlemeye yönelik yargılardan oluşan sorulardır. Ölçeğin bu bölümü 3’lü Likert tipi sorulardan 
oluşmaktadır.  

“Gece İle Gündüz – Tulu ve Gurub” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerini almak üzere 30 soruluk ölçek 
geliştirildi. Bu soruların 4’ü sosyo-demografik, 1’i etkinliğin uygulanma tarihi, 1’i ölçeğin uygulanma tarihi 
ile ilgilidir. Diğer 24 soru ise derste uygulaması yapılan hikâyeye ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye 
yönelik yargılardan oluşan sorulardır. Ölçeğin bu bölümü 3’lü Likert tipi sorulardan oluşmaktadır. 

Hedeflenen verileri toplamak üzere ilgili okullardan izin alındıktan sonra uygun derslerde söz konusu 
hikâyelerle ders işlendi. Bir gün sonrasında öğrencilerin hikâyelerle ilgili görüşlerini belirlemek için 
hazırlanan anketler uygulandı. Anket doldurma safhası yaklaşık 15 dakika sürdü.  

Son olarak 13.01.2017 tarihinde 11.30 – 11.40 saatler arasında sınıf öğretmeni olan Muzaffer Kütük ve 
13.01.2017 tarihinde 13.00 – 13.10 saatler arasında sınıf öğretmeni olan Erdal Mete kişileri ile yüz yüze 
mülakat gerçekleştirmek amacıyla konuya ilişkin 4 soruluk bir form geliştirilmiştir.  

2.5. Verilerin Analizi 

Öncelikle bu bölümde Latinize ettiğim kitap ile ilgili uzman görüşüne başvurdum. Bunun için Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nde görevli ve coğrafyacı olan akademisyenlerin görüşü alındı. Yaptığım çeviriyi 
inceleyen akademisyenler, söz konusu kitabın coğrafya alanına ait önemli bir kaynak olduğunu söylediler. 
Kitabın ilkokul ve ortaokullardaki derslerde rahatlıkla kullanılabileceğini belirttiler.  
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Bunun yanında hikâyelerle ilgili toplanan öğrenci görüşlerini analiz etmek üzere SPSS analiz programı 
kullanıldı. Söz konusu örneklem grubu ilkokul 2. Sınıf öğrencisi oldukları için 3’lü likert tipi sorular 
kullanıldı. Bu yüzden sadece verilerin “frekans analizi” yapıldı, çıkan tablolar yorumlandı ve 
değerlendirildi.  

3. Bulgular 

Bu bölümde çevirisi yapılan “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitaptan örnek hikâyelerin 
sınıflarda dersin işlenişi süresince kullanılması ve sonrasında işlevselliğini görmek amacıyla yapılan 
uygulamanın ve anketin bulgularına, bulgulara ait tablolara ve yorumlarına yer verilmiştir.  

1) “Küre – Dünya’nın Yuvarlaklığı” Hikâyesinin İşlevselliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri: 
 

Tablo 1 
Cinsiyet 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Kız 42 49,4 49,4 49,4 

Erkek 43 50,6 50,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında; % 
49,4’ünün (42 öğrenci)  kız, %50,6’sının (43 öğrenci) erkek olduğu görülmüştür. 

 

 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin okul türüne bakıldığında; %50,6’sının (43 
öğrenci) devlet okulundan, %49,4’ünün (42 öğrenci) özel okuldan olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3 
Yaşınız 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

 6 yaş 1 1,2 1,2 1,2 

7 yaş 16 18,8 18,8 20,0 

8 yaş 64 75,3 75,3 95,3 

9 yaş 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 3’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin yaşlarına bakıldığında; %1,2’sinin 
(1öğrenci) 6 yaşında , %18,8’inin (16 öğrenci) 7 yaşında, %75,3’ünün (64 öğrenci) 8 yaşında , %4,7’sinin (4 öğrenci) 9 
yaşında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4 
Sınıf Şubeniz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

  A şubesi 19 22,4 22,4 22,4 

B şubesi 41 48,2 48,2 70,6 

C şubesi 25 29,4 29,4 100,0 

Tablo 2 
Okul Türünüz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Devlet 43 50,6 50,6 50,6 

Özel 42 49,4 49,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
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Tablo 4 
Sınıf Şubeniz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

  A şubesi 19 22,4 22,4 22,4 

B şubesi 41 48,2 48,2 70,6 

C şubesi 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 4’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin sınıf şubelerine bakıldığında; 
%22,4’ünün (19 öğrenci) A şubesinden, %48,2’sinin (41 öğrenci) B şubesinden, % 29,4’ünün (25 öğrenci) C 
şubesinden olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5 
Bu hikâye ile üzeri boyalı ve çizgilerle süslü güzel yuvarlağa “Küre” dendiğini daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 80 94,1 94,1 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 5’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile üzeri boyalı ve çizgilerle süslü güzel yuvarlağa 
“Küre” dendiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerin % 94,1’i (80 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u 
(5 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 6 
Bu hikâye ile kürenin lastik toplarım gibi yere düşünce zıplamadığını, paramparça olacağını 

daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 6’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kürenin lastik toplarım gibi yere düşünce 
zıplamadığını, paramparça olacağını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) 
katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 7 
Bu hikâye ile kürenin ortasından bir çivi geçtiğini ve bu sayede Dünya’mız gibi 

döndürebileceğimi daha iyi anladım. 

 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum       72 84,7 84,7 84,7 

Katılmıyorum        5 5,9 5,9 90,6 

Fikrim Yok        8 9,4 9,4 100,0 

Total       85 100,0 100,0  

Tablo 7’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kürenin ortasından bir çivi geçtiğini ve bu sayede 
Dünya’mız gibi döndürebileceğimi daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %84,7’si (72 öğrenci) 
katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) katılmıyorum, % 9,4’ünün (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 8 
Bu hikâye ile Dünya’nın ortasından geçmiş kocaman bir çivi olmadığını, kendi kendine 

döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 
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 Katılıyorum 59 69,4 69,4 69,4 

Katılmıyorum 14 16,5 16,5 85,9 

Fikrim Yok 12 14,1 14,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 8’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın ortasından geçmiş kocaman bir çivi 
olmadığını, kendi kendine döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %69,4’ü (59 
öğrenci) katılıyorum, %16,5’i (14 öğrenci) katılmıyorum, %14,1’i (12 öğrenci)  fikrim yok demiştir. 

 

 

Tablo 9 
Bu hikâye ile küreyi tıpkı topaç gibi rahatça döndürebileceğimi daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 64 75,3 75,3 75,3 

Katılmıyorum 12 14,1 14,1 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 9’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile küreyi tıpkı topaç gibi rahatça döndürebileceğimi 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %75,3’ü (64 öğrenci) katılıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) 
katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 10 
Bu hikâye ile kürenin eğri olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

  Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 10’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kürenin eğri olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki 
yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) 
fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 11 
Bu hikâye ile kürenin üzerinde yaşadığımız Dünya’yı gösterdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 68 80,0 80,0 80,0 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 11’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kürenin üzerinde yaşadığımız Dünya’yı gösterdiğini 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %80’i (68 öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) 
katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 12 
Bu hikâye ile evler, tarlalar, çiçek bahçeleri, ağaçlar, yollar, hayvanlar ve insanların bu 

küre üzerinde olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 75 88,2 88,2 88,2 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 95,3 

Fikrim Tok 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 12’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile evler, tarlalar, çiçek bahçeleri, ağaçlar, yollar, 
hayvanlar ve insanların bu küre üzerinde olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin 
%88,2’si (75 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) katılmıyorum, %4,7’si (4 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 13 
Bu hikâye ile kürenin mavi renkli yerlerinin suları gösterdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 13’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kürenin mavi renkli yerlerinin suları gösterdiğini 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci)  katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) 
katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 14 
Bu hikâye ile diğer sarı, kırmızı, yeşil renkli yerlerin Dünya’nın su ile kaplı olmayan 

yerlerini gösterdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 66 77,6 77,6 77,6 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 14’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile diğer sarı, kırmızı, yeşil renkli yerlerin Dünya’nın 
su ile kaplı olmayan yerlerini gösterdiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %77,6’sı (66 
öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 15 
Bu hikâye ile Dünya’nın dörtte üçünün su ile kaplı olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde  

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 61 71,8 71,8 71,8 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 83,5 

Fikrim Yok 14 16,5 16,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 15’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın dörtte üçünün su ile kaplı olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %71,8’i (61 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) 
katılmıyorum, %16,5’i (14 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 16 
Bu hikâye ile Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve boşluk içinde kendi etrafında döndüğünü 

daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 7 8,2 8,2 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 16’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve boşluk içinde 
kendi etrafında döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) 
katılıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

 

Tablo 17’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın kendi etrafında bir (1) günde döndüğünü 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) 
katılmıyorum, %12,9’u (11 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 18 
Bu hikâye ile Dünya’nın aynı zamanda Güneş’in etrafında da döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 18’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın aynı zamanda Güneş’in etrafında da 
döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 
öğrenci) katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 19 
 Bu hikâye ile Dünya’nın bir yandan kendi etrafında dönerken bir yandan da Güneş’in 

etrafındaki hareketini bir (1) senede bitirdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 72 84,7 84,7 84,7 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 19’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın bir yandan kendi etrafında dönerken bir 
yandan da Güneş’in etrafındaki hareketini bir (1) senede bitirdiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf 
öğrencilerinin %84,7’si (72 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü ( 8 öğrenci) fikrim yok 
demiştir. 

Tablo 17 
Bu hikâye ile Dünya’nın kendi etrafında bir (1) günde döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 87,1 

Fikrim Yok 11 12,9 12,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
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Tablo 20 
Bu hikâye ile Dünya’nın hiçbir yere tutunmadan, hiçbir tarafa dokunmadan biraz yan 

yatmış olduğu halde döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 7 8,2 8,2 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 20’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın hiçbir yere tutunmadan, hiçbir tarafa 
dokunmadan biraz yan yatmış olduğu halde döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin 
%82,4’ü (70 öğrenci) katılıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 21 
Bu hikâye ile Dünya’nın hiçbir zaman yolunu şaşırmadan semada dolaştığını daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 21’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın hiçbir zaman yolunu şaşırmadan semada 
dolaştığını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 
öğrenci) katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 22 
Bu hikâye ile Dünya’yı tanıtan ve öğretenin Coğrafya olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 75 88,2 88,2 88,2 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 95,3 

Fikrim Yok 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 22’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’yı tanıtan ve öğretenin Coğrafya olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %88,2’si (75 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) 
katılmıyorum, %4,7’si (4 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 23 
Bu hikâye ile Coğrafya’nın Dünya üzerindeki şeyleri tarif ettiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 8 9,4 9,4 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 23’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Coğrafya’nın Dünya üzerindeki şeyleri tarif ettiğini 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) 
katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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2) “Pusula Şimal’i Gösterir – Cihat-ı Asliyye” Hikâyesinin İşlevselliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri: 
 

Tablo 1 
Cinsiyet 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Kız 42 49,4 49,4 49,4 

Erkek 43 50,6 50,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında; % 
49,4’ünün (42 öğrenci)  kız, %50,6’sının (43 öğrenci) erkek olduğu görülmüştür. 

 

 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin okul türüne bakıldığında; %50,6’sının (43 
öğrenci) devlet okulundan, %49,4’ünün (42 öğrenci) özel okuldan olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3 
Yaşınız 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

 6 yaş 1 1,2 1,2 1,2 

7 yaş 16 18,8 18,8 20,0 

8 yaş 64 75,3 75,3 95,3 

9 yaş 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 3’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin yaşlarına bakıldığında; %1,2’sinin 
(1öğrenci) 6 yaşında, %18,8’inin (16 öğrenci) 7 yaşında, %75,3’ünün (64 öğrenci) 8, %4,7’sinin (4 öğrenci) 9 yaşında 
olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4 
 Sınıf Şubeniz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

  A şubesi 19 22,4 22,4 22,4 

B şubesi 41 48,2 48,2 70,6 

C şubesi 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 4’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin sınıf şubelerine bakıldığında; 
%22,4’ünün (19 öğrenci) A şubesinden, %48,2’sinin (41 öğrenci) B şubesinden, % 29,4’ünün (25 öğrenci) C 
şubesinden olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2 
Okul Türünüz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Devlet 43 50,6 50,6 50,6 

Özel 42 49,4 49,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
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Tablo 5 
Bu hikâye ile “pusula”nın anlamını ve gemiciler için çok önemli olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 75 88,2 88,2 88,2 

Katılmıyorum 3 3,5 3,5 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 5’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile “pusula”nın anlamını ve gemiciler için çok önemli 
olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %88,2’si (75 öğrenci) katılıyorum, %3,5’i (3 
öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 6 
Bu hikâye ile gemilerde büyük güzel pusulalar olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 68 80,0 80,0 80,0 

Katılmıyorum 11 12,9 12,9 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 6’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gemilerde büyük güzel pusulalar olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %80’i (68 öğrenci) katılıyorum, %12,9’u (11 öğrenci) 
katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 7 
Bu hikâye ile pusula içinde orta yerden küçük bir desteğe oturtulmuş iğne (ibre) olduğunu 

daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 8 9,4 9,4 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 7’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile pusula içinde orta yerden küçük bir desteğe 
oturtulmuş iğne (ibre) olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 öğrenci) 
katılıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 8 
Bu hikâye ile pusulayı salladığımda sağa sola döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 12 14,1 14,1 95,3 

Fikrim Yok 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 8’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile pusulayı salladığımda sağa sola döndüğünü daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) 
katılmıyorum, %4,7’si (4 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 9 
Bu hikâye ile Pusula vazifesini şaşırmaz ise daima kuzeye döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 9’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Pusula vazifesini şaşırmaz ise daima kuzeye 
döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 
öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 10 
Bu hikâye ile Güneş’in doğduğu tarafın Doğu olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 10’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in doğduğu tarafın Doğu olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) 
katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 11 
Bu hikâye ile Güneş’in battığı tarafın Batı olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 13 15,3 15,3 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 11’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in battığı tarafın Batı olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, %15,3’ü (13 öğrenci) 
katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 12 
Bu hikâye ile Güneş’in doğduğu tarafı sağıma, battığı tarafı soluma aldığımda önüme 

düşen tarafın kuzey olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 12’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in doğduğu tarafı sağıma, battığı tarafı 
soluma aldığımda önüme düşen tarafın kuzey olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin 
%78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 13 
Bu hikâye ile Güneş’in sabahları doğduğunu ve o zaman gündüz olduğunu daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 13’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in sabahları doğduğunu ve o zaman gündüz 
olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 
öğrenci) katılmıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 14 
Bu hikâye ile Güneş’in akşamları battığını ve o zaman gece olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 11 12,9 12,9 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 14’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in akşamları battığını ve o zaman gece 
olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, %12,9’u (11 
öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 15 
 Gece’nin mevsimlere göre çabuk ya da geç olacağını daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 57 67,1 67,1 67,1 

Katılmıyorum 15 17,6 17,6 84,7 

Fikrim Yok 13 15,3 15,3 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 15’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Gece’nin mevsimlere göre çabuk ya da geç olacağını daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %67,1’i (57 öğrenci) katılıyorum, %17,6’sı (15 öğrenci) 
katılmıyorum, %15,3’ü (13 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 16 
Bu hikâye ile öğleyin Güneş’in Güneyde olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 61 71,8 71,8 71,8 

Katılmıyorum 12 14,1 14,1 85,9 

Fikrim Yok 12 14,1 14,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 16’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile öğleyin Güneş’in Güneyde olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %71,8’i (61 öğrenci) katılıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) 
katılmıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

 

 

 



 

1275 
 

Tablo 17 
Bu hikâye ile geceleri Güneş yerine yıldızlar vasıtasıyla yönümüzü bulabileceğimi daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 66 77,6 77,6 77,6 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 88,2 

Fikrim yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 17’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile geceleri Güneş yerine yıldızlar vasıtasıyla 
yönümüzü bulabileceğimi daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %77,6’sı (66 öğrenci) 
katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 18 
 Bu hikâye ile parlak yıldıza “Kutup Yıldızı” dendiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 
 

Katılıyorum 72 84,7 84,7 84,7 

Katılmıyorum 8 9,4 9,4 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 18’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile parlak yıldıza “Kutup Yıldızı” dendiğini daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %84,7’si (72 öğrenci) katılıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) 
katılmıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 19 
Bu hikâye ile Güneş’in bulutların arkasında saklı olduğu zamanlarda yahut geceleri 

yıldızları görmek mümkün olmaz ise pusulaya bakmanın gerekli olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 19’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in bulutların arkasında saklı olduğu 
zamanlarda yahut geceleri yıldızları görmek mümkün olmaz ise pusulaya bakmanın gerekli olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) 
katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 20 
Bu hikâye ile Doğu, Batı, Kuzey ve Güney olmak üzere dört (4) yönümüzün olduğunu daha 

iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 20’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Doğu, Batı, Kuzey ve Güney olmak üzere dört (4) 
yönümüzün olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, 
%10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 21 
Bu hikâye ile pusula üzerinde dört yönü (Doğu – Batı – Kuzey – Güney) de işaret ettiğini 

daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 76 89,4 89,4 89,4 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 96,5 

Fikrim Yok 3 3,5 3,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 21’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile pusula üzerinde dört yönü (Doğu – Batı – Kuzey – 
Güney) de işaret ettiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %89,4’ü (76 öğrenci) katılıyorum, 
%7,1’i (6 öğrenci) katılmıyorum, %3,5’i (3 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 22 
 Bu hikâye ile Güneş sağ tarafta ise Doğu yönünü gösterdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 22’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş sağ tarafta ise Doğu yönünü gösterdiğini 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) 
katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 23 
Bu hikâye ile Kuzeybatı’nın Kuzey ile Batı arasında olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 62 72,9 72,9 72,9 

Katılmıyorum 15 17,6 17,6 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 23’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Kuzeybatı’nın Kuzey ile Batı arasında olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %72,9’u (62 öğrenci) katılıyorum, %17,6’sı (15 öğrenci) 
katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 24 
Bu hikâye ile Kuzeydoğunun Kuzey ile Doğu arasında olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 73 85,9 85,9 85,9 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 24’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Kuzeydoğunun Kuzey ile Doğu arasında olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %85,9’u (73 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) 
katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 25 
 Bu hikâye ile Güneydoğu’nun Güney ile Doğu arasında olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 74 87,1 87,1 87,1 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 25’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneydoğu’nun Güney ile Doğu arasında olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %87,1’i (74 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) 
katılmıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) fikrim yok demiştir.  

 

Tablo 26 
Bu hikâye ile Güneybatı’nın Güney ile Batı arasında olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 74 87,1 87,1 87,1 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 26’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneybatı’nın Güney ile Batı arasında olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %87,1’i (74 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) 
katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

3) “Gece İle Gündüz – Tulu Ve Gurub” Hikâyesinin İşlevselliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri: 
 

Tablo 1 
Cinsiyet 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Kız 42 49,4 49,4 49,4 

Erkek 43 50,6 50,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında; 
%49,4’ünün (42 öğrenci)  kız, %50,6’sının (43 öğrenci) erkek olduğu görülmüştür. 

 

 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin okul türüne bakıldığında; %50,6’sının (43 
öğrenci) devlet okulundan, %49,4’ünün (42 öğrenci) özel okuldan olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2 
Okul Türünüz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Devlet 43 50,6 50,6 50,6 

Özel 42 49,4 49,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
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Tablo 3 
Yaşınız 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

 6 yaş 1 1,2 1,2 1,2 

7 yaş 16 18,8 18,8 20,0 

8 yaş 64 75,3 75,3 95,3 

9 yaş 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 3’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin yaşlarına bakıldığında; %1,2’sinin 
(1öğrenci) 6 yaşında, %18,8’inin (16 öğrenci) 7 yaşında, %75,3’ünün (64 öğrenci) 8 öğrenci, %4,7’sinin (4 öğrenci) 9 
yaşında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4 
Sınıf Şubeniz 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

  A şubesi 19 22,4 22,4 22,4 

B şubesi 41 48,2 48,2 70,6 

C şubesi 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 4’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin sınıf şubelerine bakıldığında; 
%22,4’ünün (19 öğrenci) A şubesinden, %48,2’sinin (41 öğrenci) B şubesinden, % 29,4’ünün (25 öğrenci) C 
şubesinden olduğu görülmektedir. 

Tablo 5 
Bu hikâye ile gece ile gündüz arasındaki farkı daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 80 94,1 94,1 94,1 

Katılmıyorum 3 3,5 3,5 97,6 

Fikrim Yok 2 2,4 2,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 5’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gece ile gündüz arasındaki farkı daha iyi anladım.” 
şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %94,1’i (80 öğrenci) katılıyorum, %3,5’i (3 öğrenci) katılmıyorum, %2,4’ü (2 
öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 6 
Bu hikâye ile sabahları Güneş doğmadan biraz evvel başladığını daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 63 74,1 74,1 74,1 

Katılmıyorum 16 18,8 18,8 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 6’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile sabahları Güneş doğmadan biraz evvel başladığını 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %74,1’i (63 öğrenci) katılıyorum, %18,8’i (16 öğrenci) 
katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 7 
 Bu hikâye ile gündüz, yazın erken başladığını ve geç bittiğini ve buna “günler uzadı” 

denildiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 64 75,3 75,3 75,3 

Katılmıyorum 13 15,3 15,3 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 7’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gündüz, yazın erken başladığını ve geç bittiğini ve 
buna “günler uzadı” denildiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %75,3’ü (64 öğrenci) 
katılıyorum, %15,3’ü (13 öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 8 
Bu hikâye ile yaz mevsiminin sıcak olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 8’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile yaz mevsiminin sıcak olduğunu daha iyi anladım.” 
dendiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 
öğrenci) katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 9 
Bu hikâye ile kış günlerinin pek kısa ve gecelerin pek uzun olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 9’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kış günlerinin pek kısa ve gecelerin pek uzun 
olduğunu daha iyi anladım.” dendiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 
öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 10 
Bu hikâye ile kışın havanın soğuk olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 8 9,4 9,4 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 10’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kışın havanın soğuk olduğunu daha iyi anladım.” 
dendiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 öğrenci) katılıyorum, %9,4’ü (8 
öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 11 
Bu hikâye ile kışın kartopu oynayabileceğimi daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 70 82,4 82,4 82,4 

Katılmıyorum 12 14,1 14,1 96,5 

Fikrim Yok 3 3,5 3,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 11’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile kışın kartopu oynayabileceğimi daha iyi anladım.” 
şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %82,4’ü (70 öğrenci) katılıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) katılmıyorum, %3,5’i 
(3 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 12 
Bu hikâye ile Güneş’in akşamları batacağını, bu yüzden öğleyin olduğu gibi gözlerimi 

kamaştıramayacağını daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 63 74,1 74,1 74,1 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 81,2 

Fikrim Yok 16 18,8 18,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 12’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in akşamları batacağını, bu yüzden öğleyin 
olduğu gibi gözlerimi kamaştıramayacağını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %74,1’i (63 
öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) katılmıyorum, %18,8’i (16 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 13 
 Bu hikâye ile gece olduğu zaman Ay’ın ortaya görüneceğini ve Ay’ın bizi aydınlattığını 

daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 87,1 

Fikrim Yok 11 12,9 12,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 13’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gece olduğu zaman Ay’ın ortaya görüneceğini ve 
Ay’ın bizi aydınlattığını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, 
%10,6’sı (9 öğrenci) katılmıyorum, %12,9’u (11 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 14 
Bu hikâye ile gece olduğu zaman yıldızların göründüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 66 77,6 77,6 77,6 

Katılmıyorum 11 12,9 12,9 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 14’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gece olduğu zaman yıldızların göründüğünü daha 
iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %77,6’sı (66 öğrenci) katılıyorum, %12,9’u (11 öğrenci) 
katılmıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 15 
Bu hikâye ile yıldızların Güneş’ten daha çok uzakta olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 87,1 

Fikrim Yok 11 12,9 12,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 15’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile yıldızların Güneş’ten daha çok uzakta olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) 
katılmıyorum, %12,9’u (11 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 16 
Bu hikâye ile Güneş’in yıldızlar kadar büyük olmadığını daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 64 75,3 75,3 75,3 

Katılmıyorum 12 14,1 14,1 89,4 

Fikrim Yok 9 10,6 10,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 16’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in yıldızlar kadar büyük olmadığını daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %75,3’ü (64 öğrenci) katılıyorum, %14,1’i (12 öğrenci) 
katılmıyorum, %10,6’sı (9 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 17 
Bu hikâye ile Güneş’in Ay’dan daha büyük olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 17’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in Ay’dan daha büyük olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) 
katılmıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 
Tablo 18 
Bu hikâye ile Dünya’nın bir topaç gibi kendi etrafında döndüğünü daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 69 81,2 81,2 81,2 

Katılmıyorum 9 10,6 10,6 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 18’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın bir topaç gibi kendi etrafında 
döndüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %81,2’si (69 öğrenci) katılıyorum, %10,6’sı (9 
öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 19 
Bu hikâye ile Güneş’in bize karşı geldiği vakit aydınlık olduğunu ve o zaman gündüz 

olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 8 9,4 9,4 92,9 

Fikrim Yok 6 7,1 7,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 19’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in bize karşı geldiği vakit aydınlık olduğunu 
ve o zaman gündüz olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) 
katılıyorum, %9,4’ü (8 öğrenci) katılmıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) fikrim yok demiştir.  

 

Tablo 20 
 Bu hikâye ile Güneş’in bize arkasını döndüğü vakit karanlık olduğunu ve o zaman gece 

olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 5 5,9 5,9 84,7 

Fikrim Yok 13 15,3 15,3 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 20’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in bize arkasını döndüğü vakit karanlık 
olduğunu ve o zaman gece olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) 
katılıyorum, %5,9’u (5 öğrenci) katılmıyorum, %15,3’ü (13 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 21 
Bu hikâye ile Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve bundan gece ve gündüz olduğunu 

daha iyi anladım. 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzd 

 Katılıyorum 72 84,7 84,7 84,7 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 21’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve bundan 
gece ve gündüz olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %84,7’si (72 öğrenci) 
katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si  (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 22 
Bu hikâye ile Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ve bu 

hareketi bir (1) senede bitirdiğini daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 7 8,2 8,2 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 22’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş 
etrafında döndüğünü ve bu hareketi bir (1) senede bitirdiğini daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf 
öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) katılıyorum, %8,2’si (7 öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si  (7 öğrenci) fikrim yok 
demiştir. 
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Tablo 23 
Bu hikâye ile Ay’ın bize parlak göründüğünü ama aslında aydınlık olmadığını daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 71 83,5 83,5 83,5 

Katılmıyorum 4 4,7 4,7 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 23’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Ay’ın bize parlak göründüğünü ama aslında 
aydınlık olmadığını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %83,5’i (71 öğrenci) katılıyorum, 
%4,7’si (4 öğrenci) katılmıyorum, %11,8’i  (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 24 
Bu hikâye ile Ay’ın Güneş’ten ışık aldığını ve bu sayede bize parlak göründüğünü daha iyi 

anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 11 12,9 12,9 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 24’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Ay’ın Güneş’ten ışık aldığını ve bu sayede bize 
parlak göründüğünü daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, 
%12,9’u (11 öğrenci) katılmıyorum, %8,2’si  (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 25 

Bu hikâye ile gece ile gündüzün mevsimlere göre uzanıp kısaldığını daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 67 78,8 78,8 78,8 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 90,6 

Fikrim Yok 8 9,4 9,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 25’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile gece ile gündüzün mevsimlere göre uzanıp 
kısaldığını daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %78,8’i (67 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 
öğrenci) katılmıyorum, %9,4’ü  (8 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 26 
 Bu hikâye ile yazın gündüzlerin, kışın gecelerin uzun olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 72 84,7 84,7 84,7 

Katılmıyorum 6 7,1 7,1 91,8 

Fikrim Yok 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 26’da da görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile yazın gündüzlerin, kışın gecelerin uzun olduğunu 
daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %84,7’si (72 öğrenci) katılıyorum, %7,1’i (6 öğrenci) 
katılmıyorum, %8,2’si  (7 öğrenci) fikrim yok demiştir. 
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Tablo 27 
Bu hikâye ile mevsimlerin ilkbahar – yaz – sonbahar – kış olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 76 89,4 89,4 89,4 

Katılmıyorum 4 4,7 4,7 94,1 

Fikrim Yok 5 5,9 5,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 27’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile mevsimlerin ilkbahar – yaz – sonbahar – kış 
olduğunu daha iyi anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %89,4’ü (76 öğrenci) katılıyorum, %4,7’si (4 
öğrenci) katılmıyorum, %5,9’u  (5 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

Tablo 28 
Bu hikâye ile Güneş’in gökteki yıldızlardan biri olduğunu daha iyi anladım. 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Katılıyorum 65 76,5 76,5 76,5 

Katılmıyorum 10 11,8 11,8 88,2 

Fikrim Yok 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Tablo 28’de de görüldüğü üzere ölçekte yer alan “Bu hikâye ile Güneş’in gökteki yıldızlardan biri olduğunu daha iyi 
anladım.” şeklindeki yargıya 2. Sınıf öğrencilerinin %76,5’i (65 öğrenci) katılıyorum, %11,8’i (10 öğrenci) 
katılmıyorum, %11,8’i  (10 öğrenci) fikrim yok demiştir. 

 

B. Mülakat Analizi 

Bu bölümde, günümüz Türkçesine Latinize edilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitaptan 
örnek hikâyelerin sınıflarda dersin işlenişi süresince kullanılması ve sonrasında işlevselliğini görmek 
amacıyla hayat bilgisi dersini anlatan öğretmenlerin mülakat sorularına verdikleri cevaplara yer 
verilmiştir.  

Mülakat yaptığım öğretmenlere “Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?” sorusunu 
sorduğumda aşağıdaki cevaplara ulaştım: 

1 Numaralı Öğretmen: Merhaba. Muzaffer Kütük. Özel Çağfen İlkokulu 2. Sınıf öğretmeniyim. 
Sınıfımızda yapılan anket değerlendirmesinin sonuçları ile ilgili ben de bir değerlendirme yapmak 
istiyorum. Bu konudaki fikrimi beyan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle sorulara yanıt vermek 
istiyorum, 1. Sorudan itibaren.  

2 Numaralı Öğretmen: İsmim Erdal Mete. 25 yıllık öğretmenim. Öğretmenliği de seviyoruz. Çocukları 
da seviyoruz. Öğretmekten de keyif alıyoruz. 

Mülakatını yaptığım öğretmenlere “Size göre “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri Kitabı”nın 
hayat bilgisindeki coğrafi konuların işlenişinde faydalı olup olmadığı noktasında neler 
düşünüyorsunuz?”  sorusunu sorduğumda aşağıdaki cevaplara ulaştım. 

1 Numaralı Öğretmen: Konunun çok renkli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Okunan öykülerin renkli 
ve güzel olduğunu düşünüyorum. Yalnız şöyle bir çekincem var. Dil konusunda. Daha çok öğrencilerin 
anlayabileceği dilde olsaydı daha mı iyi olurdu ki diye? Bu bana ait bir düşüncedir sadece, salt. Çünkü 
birebir çevrilmiş. Çocuklar biraz anlamada zorlandı diye düşünüyorum. Anlamını bilmedikleri sözcükler 
oldukça yüklüydü ve bu da çocukların metnin daha az anlaşılır olmasını sağladı diye düşünüyorum. Ama 
yine de bizim anlattıklarımızın dışında renkli bir anlatımdı. Ona katılıyorum. 

2 Numaralı Öğretmen: Her kaynak ve kitap faydalıdır. Eğitim öğretim açısından materyalin önemi 
büyüktür. Onun için faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar kitaplardan faydalanmalılar.  

 

Mülakatını yaptığım öğretmenlere “Bu hikâyeler kullanılarak işlediğiniz derste öğrencilerin 
derse karşı olan ilgileri noktasında neler söyleyebilirsiniz?” sorusunu sorduğumda aşağıdaki 
cevaplara ulaştım. 
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1 Numaralı Öğretmen: Az önce de yinelediğim gibi farlı bir anlatım metodu olduğu için yararlı 
olduğunu düşünüyorum. Anlamak için kolay olsaydı belki dinlemeyebileceklerdi. Anlamak için kendilerini 
zorladılar. Bu noktada da farklı bir anlatım biçimi olduğu için, şimdi yukarıdakini bir yandan da belki 
çürütüyorum düşüncemi ama Sadece sözcüklere takıldım. Yani konu olarak içerik olarak doğru olduğuna  
inanıyorum. Anlaşılmayan sözcüklerin çokluğu konusunda takıldım sadece. Ama renkli bir anlatım 
olduğunu yeniden vurguluyorum. Onun için iyi dinlediler, onun için ilgiliydiler. Farklı anlatım boyutunda 
olduğu için çok iyi dinlediler onu. Anlamak için dinlediler, kendilerini zorladılar, tekrar söylüyorum. İyiydi 
ve onlar için çok değişik çalışmaydı. 

2 Numaralı Öğretmen: Çocukların değişik şeylere karşı, konulara, değişik materyallere, değişik 
sözlere karşı ilgileri daha da artar. Bu şekilde çocuklarda bu tür şeyler daha ilgi uyandırır ve daha başarılı 
olurlar. Ders öğrenme konusunda daha verimli ve etkili olur. 

Mülakatını yaptığım öğretmenlere “Coğrafi konuların hikâyeleştirilerek anlatılması konusunda 
neler düşünüyorsunuz?” sorusunu sorduğumda aşağıdaki cevaplara ulaştım. 

1 Numaralı Öğretmen: Coğrafi konuların hikâyeleştirilerek anlatılması çok güzel. Özellikle bu yaş 
grubu. Bu şekilde anlatılması onların dikkatlerini daha çok toplamalarına neden oldu. Daha güzel şeyler 
öğrendiler. Daha güzel toparladılar. Klasik anlatımların ötesinde, böyle çarpıcı, değişik anlatımlar onlara 
hoş geldi, güzel geldi diye düşünüyorum. Yani genel olarak yapılan çalışmanın olumlu olduğunu 
düşünüyorum ve tekrar not olarak söylüyorum. İçerik güzel, sözcükler biraz daha ağır. Kolaylaştırılabilir, 
basitleştirilebilir ve tekrar öğrencilere bu şekilde sunulabilir. Benim gördüğüm kadarıyla böyleydi. 
Teşekkür ederim. 

2 Numaralı Öğretmen: Yani bunlar çocuk olduğu için hikâyeleştirmelere ve dramatizelere daha çok 
dikkat çekerler. Algılarında dikkatleri uyanır. Onun için hikâyeleştirmeleri daha anlamlıdır ve 
hikâyeleştirildiği zaman çocuklarda öğrenme daha da kolaylaşır ve kalıcı olur belleklerine yerleştirmede. 

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Coğrafya öğretiminde en önemli sorun, öğrencilerin ve öğretmenlerin derse bakış açısıdır. Öğrencinin 
bilgiler yığınında boğulması ve bu bilgileri pratik yaşamla bağdaştıramamasıdır. Öğrencilerin çoğu 
coğrafya dersine zor ya da sıkıcı bir ders gözüyle bakmakta bu da dersteki verimi düşürmektedir. Bu 
dersin aslında genel olarak öneminin anlaşılmaması, belki anlatılamaması görünmeyen ama en büyük 
sorundur (Akınoğlu, 2005: 80). Derslerde bilinen anlatım yöntemlerinin dışına çıkılamaması, düz 
anlatımın tercih edilmesi, coğrafya derslerinde farklı materyallerin ve dökümanların kullanılmayışı bu 
sorunlara yol açan temel faktörlerdir. İşte bu projede 1914 yılında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ve 
çocuklara coğrafi konuları hikâyelerle anlatan “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitap günümüz 
Türkçesine Latinize edilerek coğrafya alanına kazandırılmıştır. Dolayısıyla projem, bu kitabın içindeki 
hikâyelerin işlevselliğini görmek üzere proje kapsamında örnekleme alınan ilkokullarda 2. Sınıf Hayat 
Bilgisi dersinin coğrafya nitelikli konularının (gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin oluşumu, güneş, ay, 
dünya ve dünyanın şekli, yönler, pusula, harita, kroki, plan, hayvanlar vs.) işlenişinde kullanılmasını 
hedefleyen bir çalışmadır. Böylece bu hikâyelerin işlevselliği noktasında farklı türde ilkokullarda öğrenim 
gören 2. Sınıf öğrencilerinin ve bu hikâyeleri derslerinde kullanan öğretmenlerin görüşleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular ve veriler ışığında değişkenler arasında bağlantılar 
kurulmuş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Çevirisi yapılan “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı kitap en başta hem ilkokul Hayat Bilgisi 
dersinin hem de ortaokullarda coğrafi nitelikli konuların öğretiminde kullanılabilecek özelliklere sahiptir.  

2. Söz konusu kitabın içeriği coğrafyaya ait temel konu (Dünyanın şekli, küre, mevsimler, gece 
gündüz, yönler, pusula, kıtalar vs.) başlıkları altında kategorileştirilmiştir. 

3. Dersin (Hayat Bilgisindeki coğrafi nitelikli konular) bu hikâyelerle işlenişi karşısında öğrenciler 
olumlu yönde tepki vermişlerdir. 

4. Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir. Özellikle kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ölçeklere “katılıyorum” cevabını 
daha fazla verdikleri görülmektedir. 
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5. Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri okul türüne 
(özel okul-resmi devlet okulu) göre farklılık göstermemektedir. Her iki okul da (özel okul-resmi devlet 
okulu) hikâyelerin derslerde kullanılmasını gerekli görmektedir. 

6. Kitabın veya kitaptaki hikâyelerin derslerde kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri yaşa göre 
farklılık göstermektedir. Özellikle 7 yaşındaki öğrencilerin, ölçekteki sorulara daha fazla katılıyorum 
cevabını vermişken, 9 yaşındaki öğrencilerin ölçekteki sorulara 7 yaşındaki öğrencilere göre daha az 
katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

7. Günümüz Türkçesine Latinize edilen bu kitabın (Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri) coğrafi 
kaynak olma konusundaki güvenirliliği ve işlevselliği konusunda görüş birliği vardır. 

8. “Küre  - Dünyanın Yuvarlaklığı” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerine bakıldığında ölçekte yer 
alan sorula “katılıyorum” cevabını daha fazla verdikleri ve katılıyorum cevabını veren öğrencilerin 
çoğunlukla kız öğrencilerin oldukları görülmektedir. 

9. “Pusula Şimali Gösterir – Cihat-ı Asliyye” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerine bakıldığında 
ölçekte yer alan sorulara “katılıyorum” cevabını daha fazla verdikleri görülmektedir. Katılıyorum cevabını 
veren öğrenciler devlet okullarında çoğunlukla erkek öğrenciler olmasına rağmen özel okullarda 
katılıyorum cevabını veren öğrencilerin çoğunluğunun kız öğrenci oldukları görülmektedir. 

10. “Gece İle Gündüz – Tulu Ve Gurub” hikâyesi ile ilgili öğrenci görüşlerine bakıldığında ölçekte yer 
alan sorulara “katılıyorum” cevabını daha fazla verdikleri görülmektedir. Fakat devlet okullarında erkek 
öğrencilerin katılıyorum cevabını daha fazla vermesine rağmen özel okullarda katılıyorum cevabını daha 
çok kız öğrenciler vermektedir. 

11.  “Küre  - Dünyanın Yuvarlaklığı”, “Pusula Şimali Gösterir – Cihat-ı Asliyye”, “Gece İle Gündüz – 
Tulu Ve Gurub” hikâyeleri ile ilgili ölçeklerde yer alan öğrenci görüşlerinde en fazla katılmıyorum 
cevabını “Pusula Şimali Gösterir – Cihat-ı Asliyye” hikâyesinde verdikleri görülmektedir.  

12. “Küre  - Dünyanın Yuvarlaklığı”, “Pusula Şimali Gösterir – Cihat-ı Asliyye”, “Gece İle Gündüz – 
Tulu Ve Gurub” hikâyeleri ile ilgili ölçeklerde yer alan öğrenci görüşlerinde en fazla katılıyorum ve fikrim 
yok cevabını “Gece İle Gündüz – Tulu Ve Gurub”  hikâyesinde verdikleri görülmektedir. 

13. Uygulaması yapılan ilkokullarda bulunan öğretmenlere yapılan mülakatlar sonucunda “Çocuklar 
İçin Coğrafya Hikâyeleri Kitabı”nın hayat bilgisindeki coğrafi konuların işlenişinde faydalı olduğu 
söylenmiştir.  

14. Uygulaması yapılan ilkokullarda bulunan öğretmenlere yapılan mülakatlar sonucunda Coğrafi 
konuların hikâyeleştirilerek anlatılması hakkında özellikle bu yaş grubunda olan öğrencilere çok katkı 
sağladığı ve öğrendiklerini daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin algılarında 
dikkatlerinin uyanacağı, onun için hikâyeleştirmelerin daha anlamlı olduğunu ve hikâyeleştirildiği zaman 
çocuklarda öğrenmenin daha da kolaylaşıp kalıcı olacağını söylemişlerdir. 

15. Yapılan çalışmaya benzer olarak Amerika’da ilk baskısı 1951 yılında yapılan“Geography Can Be 
Fun” (Coğrafya Eğlenceli Olabilir) adlı kitapta da hikâye merkezli bir çalışma yapıldığı görülmektedir. 

Demir ve Akengin (2014)’in ‘Hikâyelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi’ adlı eserinde “sosyal bilgiler 
derslerinde hikâyelerden yararlanılması durumunda öğrenciler sosyal bilgiler derslerinde işlenen 
konuları daha rahat kavrayabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca “hikâyeler, sosyal bilgiler dersinde işlenen 
soyut konuların öğrencilerin zihninde somutlaştırarak anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.” denilmiştir. 
Benzer olarak benim projemde de ölçeklerde verilen öğrencilerin cevaplarına bakıldığında hikâyelerin, 
hayat bilgisi dersinde işlenen soyut konuların öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırılmasını kolaylaştırdığı 
görülmektedir. Bu bağlamda “Hikâyelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı eserin ilgili sonucu ile benim 
projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

Avcı ve Yüksel’in (2013) ‘Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri’  adlı 
tezinde öğrenme onlar (öğrenciler) için başkalarının zoruyla yapılan bir eylemden çok isteyerek yapılan 
ve süreçten zevk alınan bir eylem haline dönüşmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin nitelikli ürünler ortaya 
koymaları ve öğretim etkinliklerine yönelik yüksek derecede ilgi göstermeleri, öğrencilerin öğrenme 
sürecini benimsemelerinin ve öğrenmeyi sahiplenmelerinin kanıtı olarak ele alınmıştır. Paralel olarak 
benim projemde de 2. Sınıf öğrencilerine başkalarının zoruyla yapılan bir eylemden ziyade kendi 
istekleriyle ölçekleri doldurmaları ve yüksek derecede ilgi göstermeleri, öğrenmeyi sahiplenmelerinin 
kanıtı olarak ele alınmıştır. Bu sebeple ‘Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci 
Görüşleri’  adlı tezin ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir.  

Güney ve Tepetaş Cengiz’in (2016), ‘Storyline Yöntemi ve Yansımaları’ adlı tezinde Storyline sürecine 
bir öykü ile başlamak ve süreci o öykü içerisinde suni olarak yaratılan olaylara getirilen çözüm yolları ile 
işlemek, öğrencilere gerçek problemlerle ilgilendikleri hissi vermektedir. Günümüzde ele alınan 
ilköğretim ve okul öncesi eğitim konularına bakıldığında güncel problemlere çocukların somut yollarla 
deneyerek çözüm yolları aramaları görülmektedir. Aynı şekilde benim projem de ilköğretim 2. Sınıf 
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öğrencilerine uygulandığı için güncel problemlere çocukların somut yollarla deneyerek çözüm yolları 
aramalarında hem katkı sağlayacaktır hem bu sayede belleklerinde kalıcı hale gelecektir. Bu bağlamda 
‘Storyline Yöntemi ve Yansımaları’ adlı tezin ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

“Öğrenci merkezli yöntemlerle coğrafya öğretimi” adlı bir araştırmaya göre (Taşlı, 1996’dan aktaran 
Artvinli, Kılıçaslan, Bulut: 23) ; öğrencilerin ancak % 20’ si coğrafya derslerini bilinçli olarak almaktadır. 
Öğretmenler, coğrafya öğretiminde genellikle öğretmen merkezli pasif yöntemleri kullanmaktadırlar. 
İşbirliğine dayalı çalışmalar pek dikkate alınmayıp, tartışmalı derslere de yer verilmemektedir. Taşlı’ya 
göre; medyatik araç-gereç bakımından büyük eksiklikler olup, coğrafi gezilere de hemen hemen hiç yer 
verilmemektedir. Çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş müfredatı esas alan ve onu bitirmeyi 
hedefleyen bir anlayışla ele alınmaktadır. Bu tür araştırmalar da gösteriyor ki; coğrafya dersleri, 
öğrencilerin ezbere dayalı bir sistem içinde alıkoyuldukları, değişime kapalı, günceli sınıfa taşıyamayan ve 
pratik hayata ilişkin etkin sonuçlar doğurmayan etkisiz dersler olarak görülmektedir (Artvinli, Kılıçaslan, 
Bulut: 23-24). Aynı şekilde benim projemde de coğrafya derslerinde bilinen anlatım yöntemlerinin dışına 
çıkılamaması, düz anlatımın tercih edilmesi, coğrafya derslerinde farklı materyallerin ve dökümanların 
kullanılmayışı bu sorunlara yol açan temel faktörlerdir. Bu bağlamda “Öğrenci merkezli yöntemlerle 
coğrafya öğretimi” adlı araştırmanın ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

5. Öneriler 

Araştırma sonuçlarından hareketle projenin muhataplarına, paydaşlarına ve bu konuda araştırma 
yapacak insanlara şu önerilerde bulunulmuştur: 

1. Yapılan bu çalışmada uygulama kapsamında öğrencilere okutulan coğrafya öğretimini 
kolaylaştıracak hikâyeler vasıtasıyla uygulama yapılan öğrencilerin belirlenen konuları daha iyi 
kavradıkları tespit edilmiştir. Bu yüzden müfredat kapsamında okutulacak ders kitaplarının yahut 
kullanılacak ekstra kaynakların öğrencilerin konuları anlama süreçlerini kolaylaştıracak hikâyelerden 
oluşması faydalı olabilecektir.  

2. Var olan kaynakların içeriklerinin öğrenmeyi destekleyici şekilde geliştirilmesi öğrencinin 
konuları kompozisyon içerisinde anlamasını kolaylaştıracaktır. 

3. Proje kapsamında Günümüz Türkçesine Latinize edilen “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı 
eserde yer verilen hikâyeler ilköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde bir öğretim 
materyali olarak kullanılabilir. Böylelikle öğrencilerin dil becerilerinin gelişimine katkı sağlanılabilir. 

4. Ölçekte yer alan sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplara göre hikâyelerin, öğrencilerin kelime 
dağarcığını zenginleştireceği ve okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği görülmüştür. Bu 
yüzden ilköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi ders müfredatında her konu bitiminin sonuna konu ile ilgili 
hikâyeler eklenebilir. 

5. Geçmişte kullanılan ve geçmiş ders müfredatlarında yer alan kitaplardaki konuların anlatım 
şekline bakılarak günümüz Hayat Bilgisi ders müfredatına geçirilebilir ve konu ile bağlantılı hikâyeler ile 
dersler işlenebilir. Böylelikle öğrencilerin zihinlerinde geçmişte yaşanmış tarihsel olaylar ile günümüzde 
yaşanan olaylar arasındaki bağlantılar kurulabilir ve derslerde işlenen konularda yer alan durumların 
canlanması sağlanabilir. 

6. Coğrafya alanına hitap eden Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserler ve kaynaklar günümüz 
Türkçesine Latinize edilerek coğrafya alanına kazandırılabilir. Kısaca Latinize ettiğim (Çocuklar İçin 
Coğrafya Hikâyeleri) ve hiçbir yerde baskısı bulunmayan bu kitabın coğrafya biliminin tarihine ışık 
tuttuğu rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla bu kitabın coğrafya alanına kazandırılması büyük yarar 
sağlayacaktır. 

7. Bilgi kaynakları kullanılarak, video ve film şeritleri izlenerek, kitaplar, posterler ve fotoğraflar 
üzerinde çalışılarak, öğrenciler farklı yollarla cevap ve bilgi aramaları için teşvik edilip öğrencilerin 
araştırma becerileri geliştirilebilir. 

8. Coğrafya alanına hitap eden Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserler ve kaynaklar ortaöğretim 
Osmanlı Türkçesi derslerinde kullanılabilir.  

9. MEB tarafından revize edilen ve yenilenen Coğrafya ve Hayat Bilgisi Öğretim Programlarına göre 
yeniden yazılacak olan ders kitaplarının hazırlanması sürecinde “Çocuklar İçin Coğrafya Hikâyeleri” adlı 
kitaptan yararlanılabilir. 



 

1288 
 

10. Bu projemle eğitim-öğretim hayatımıza kazandırdığımı düşündüğüm “Çocuklar İçin Coğrafya 
Hikâyeleri” adlı kitap, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından eğitim dünyamız için koruma 
altına alınabilir. 

 
 

Kaynakça 

Akbulut, G. (2004). Coğrafya Ve Aktif Öğretim Yöntemleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 6-1. 

Artvinli, E., Kılıçaslan, A., Bulut, İ. (?). Trabzon’daki Liselerde Coğrafya Öğretmenlerinin Etkili Öğretme Ve 
Ders İşleme Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi,  Doğu Coğrafya Dergisi 10. 

Avcı, S. ve Yüksel, A. (2013). Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri, 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 3/2, ss. 21-35. 

Çelen, F. K., Çelik, A., Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim, İnönü 
Üniversitesi, Malatya. 

Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler, Eğitim 
Fakültesi Dergisi XXII (2), 741-758. 

Demir, S. B. ve Akengin, H. (2014). Hikâyelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi, 3. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, 
Ankara. 

Demirci, A. (2006). Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Sorgulama Becerisinin Geliştirilmesi Ve Kullanımı, 
Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 14, İstanbul. 

Demirkan, Ö. ve Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Öğretim 
Yöntem Ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri, The Journal Of Interntional Lingual, Social And Educational 
Sciences (JILSES), Cilt: 2, Sayı:1.  

Eren, S. (2015). Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Eğitimin Beş Yaş Çocuklarında Farklılıklara Saygı 
Kazanımına Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı İçin Öngördüğü Yüksek 
Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme, 3. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara. 
Güney, S. Y. ve Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2016). Storyline Yöntemi ve Yansımaları, Journal of Strategic Research 

in Social Science, 2016, 2 (3), 25-38. 
Güven, S. ve Kaymakcı S. (2016).  Hayat Bilgisi Öğretimi, 1. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 
Kalkan, A., Bedir, G., Kalkan, Y. (?). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Özgün Hale Getirme 

Ve Kullanma Düzeylerine Yönelik Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 30 
Kızılçaoğlu, A. (2006). İlköğretimin Birinci Kademesinde Coğrafya Eğitimi Ve Öğretimi, Marmara Coğrafya 

Dergisi, Sayı:14, İstanbul. 
Leaf, M. (1951). Geography Can Be Fun  
Özgen, N. (2011). Fiziki Coğrafya Dersi Öğretim Metoduna Farklı Bir Yaklaşım: Gezi- Gözlem Destekli 

Öğretim, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, s. 373-388 İstanbul. 
Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A.(2009). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem Ve 

Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: Öpyep Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 
Cilt 10, Sayı 3, s. 9-23 

Misalli Büyük Türkçe Sözlük (2006). 2. Baskı, 1.- 2. -3. Cilt İstanbul: TDK Yayınları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1289 
 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA SORUNUNA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR İLE 
BELİRLENMESİ 

Öğrenci Duygu DEMİRTAŞ, ,Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, d.demirtas2000@gmail.com 

Öğretmen Mehmet AKSOY,Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi, 
aksoy.mehmet27@hotmail.com 

 Özet  

Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden, 
okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar 
eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Küresel ısınmaya bağlı 
olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde 
uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Kışın sıcaklıklar artıyor, ilkbahar erken geliyor, 
sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor. Yani iklimler değişiyor. İşte bu değişikliklere 
dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Bu önemli sorun karşısında 
herkesin duyarlılık gösterdiğini söylemek güçtür. Aslında bu sorunun ortaya çıkmasında hepimizin olumsuz 
anlamda payı bulunmaktadır. Belki de konunun ehemmiyetini anlamakta zorluk çekiyoruz. Hele biz lise 
öğrencilerinin bu konuda neler yapabileceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Bu proje böyle bir algıdan doğmuştur. 

Araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin Küresel Isınma Sorununa ilişkin algılarını ve bu algılarını 
hangi metaforlarla dile getirdiklerini ortaya koymak ve bu metaforları çeşitli bilişsel, coğrafik bilgi ve 
ekolojik değişkenler bakımından değerlendirmektir. 

Araştırma, lise öğrencilerinin küresel ısınma konusunda ne kadar duyarlı olduklarını ve bu duyarlılık 
doğrultusunda neler yaptıklarını ortaya koyması, lise öğrencilerinin küresel ısınmayla ilgili olarak ne tür 
metaforlar ürettiklerini ortaya koyması, lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin algılarının nasıl 
bir durum gösterdiğini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. 

Bu araştırma öncelikle betimsel olup, tarama modeliyle yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel bir desene 
sahiptir. Nitel bölümde, olgu bilim diğer adıyla fenomonolojik bir desenle yürütülmüştür.  Metafor kısmında 
veriler “Bana göre Küresel Isınma …….….gibidir, Çünkü…………………..” cümlesiyle toplanmıştır. 

Sonuçlar: 

Anketin uygulandığı 351 öğrenci toplam 259 adet metafor üretmiştir. 

Üretilen 259 adet metafor 16 adet kategori altında toplanmış ve analiz edilmiştir. 

Ankete katılıp metafor belirtmeyen öğrencilerin küresel ısınma hakkında herhangi bir fikri olmadığı veya 
küresel ısınma olgusuna ilişkin herhangi bir metafor üretemedikleri görülmektedir. Bu öğrencilerin çoğunun 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi oldukları görülmektedir. 

Metafor algıları okul türleri ve sınıf düzeyleri ile paralellik göstermektedir. 

Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre ürettikleri metaforlar neticesinde küresel ısınma olgusunu daha 
iyi anladıkları gözlemlenmiştir. 

Küresel Isınmaya yönelik etkinliğe katılan öğrencilerin ürettikleri metaforların daha yaratıcı oldukları 
görülmüştür. 

Öneriler: 

MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine “Küresel Isınmayla Mücadele Günü” adlı bir gün ekleyebilir. 

MEB her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle yurt çapında “Küresel Isınmayla” ilgili deneme ve 
kompozisyon yarışmaları düzenleyebilir. 

Üniversitelerin coğrafya bölümlerine “Küresel Isınma-Ekoloji ve Biz” adlı bir ders konulabilir. 

Uluslararası veya ulusal düzeyde “Küresel Isınma İle Mücadele Günü” belirlenerek konuyla ilgili her 
yaştan insanın duyarlılık kazanması sağlanabilir. 

file:///C:/Users/RUŞEN/Desktop/son%20hali/d.demirtas2000@gmail.com
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İlk, orta ve liselerde Küresel Isınma konusuyla ilgili Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi uygulanarak daha 
kalıcı öğrenmeler sağlanabilir. 

Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması, çocukların küresel ısınma konusunda bilgi sahibi olmaları ve 
konuyla ilgili duyarlılık kazanmaları için televizyon, görsel medya etkin kullanılabilir. Konuyla ilgili spot 
yayınlar yapılabilir. 

Çocukların zihinsel imgelerinin / metaforlarının araştırılması küresel ısınma dışında başka teması 
coğrafya konularında da yapılabilir. 

Medya bireylerin küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olmalarında önemli bir role sahiptir. Bu sebeple 
küresel ısınma, sera gazları ve sera etkisi gibi dünyayı tehdit eden çevresel problemlere medyada daha fazla 
yer verilmeli ve doğru bilgiler içeren yayınlar yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Okullarda “Küresel Isınma Bilinçlendirme ve Küresel Isınmayla Mücadele” adlı öğrencilerden oluşan 
gönüllü bir kulüp kurulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Öğrenci, Küresel Isınma, Çevre, Ekoloji 

  

DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON THE GLOBAL WARMING 
PROBLEM WITH METAPHORES 

Abstract 

The effects of global warming that cause change in the world's climate system are felt everywhere in the 
world, from the highest peaks to the depths of the ocean, from the equator to the poles. Polar glaciers are 
melting, sea water levels are rising and coastal losses are increasing. Depending on global warming,while the 
intensity and frequency of hurricanes, and floods are increasing in some parts of the world, long-term, severe 
droughts and desertification are effective in some regions. Temperatures rise in winter, spring comes early, 
autumn is delayed, the migration period of animals is changing. So, climates are changing. Plant and animal 
species that cannot withstand these changes are either diminishing or completely disappearing. It is difficult 
to say that everyone is sensitive to this important problem. In fact, we all have a negative role in the 
emergence of this problem. Maybe we're having trouble understanding the importance of the trouble. 
Especially we don't really know what high school students can do about it. This project arose from such a 
perception. 

The main purpose of the study is to determine the high school students' perception of the global warming 
problem, to identify the metaphors in which they express these perceptions, and to evaluate these metaphors 
in terms of various cognitive, geographic information and ecological variables. 

The research has vital important in terms of how high school students are sensitive about global warming 
and what they do in line with this sensitivity, how high school students produce metaphors about global 
warming and how high school students perceive that global warming problem is important. 

This research is primarily descriptive and has been done with a screening model. It has both a 
quantitative and qualitative research. In the qualitative section, the research was carried out with a 
phenomenonological pattern, which is also known as case study. In the metaphor section, the data was 
collected with the following sentence.   “In my opinion, Global Warming is ...,  because ………………… ..” 

Results: 

351 students who were interviewed  produced a total of 259 metaphors. 

259 metaphors, which were produced,   were classified into 16 categories, and they were analyzed. 

It is seen that the students who participated in the survey and did not specify a metaphor did not have any 
idea about global warming or those were ones who could not produce any metaphor about the phenomenon 
of global warming. It is seen that most of these students are the students of Vocational and Technical 
Anatolian High School. 

Metaphor perceptions were parallel to school types and the level of the grade of the students 

It was observed that female students understood global warming better than male students as a result of 
the metaphors they produce 

It was seen that the metaphors produced by the students participating in the event for Global Warming 
were more creative. 
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Suggestions: 

Ministry of National Education may add a day called ’’The Day of The Struggle for Global Warming ‘’ in 
the Schedule of Specific Days and Weeks. 

The Ministry of National Education may organize essay and article competitions on “Global Warming’’ 
nationwide thanks to the day of World Environment on the ffth of  June. 

A course called “Global Warming-Ecology and Us’’ can be included in the Geography departments of 
universities in the country. 

‘‘The Day of The Struggle for Global Warming ’’ can be determined at international and national level, so 
all people at the all age can gain sensitivity. 

More permanent learning can be achieved by implementing Project Based Learning methodology on 
Global Warming in the primary, secondary and high schools. 

Television, visual media can be used effectively in order to raise and to gain awareness on the subject and 
environmental awareness for children, to help children learn about global warming. Public broadcasts can be 
made about this subject. 

Investigation of children's mental images / metaphors can be done on the other geography issues other 
than global warming. 

Media plays an important role in helping individuals learn about global warming. Therefore, global 
warming, greenhouse gases and environmental problems which threaten the earth such as the greenhouse 
effect should be considered more on the  media coverage, and producing publications with accurate 
information should be taken into consideration. 

In schools, the clubs named “Global Warming Awareness and Fighting for Global Warming” can be 
founded by  voluntary students. 

Keywords: Metaphor, Student, Global Warming, Environment, Ecology 

1. Giriş 
Ünlü düşünür H. Sielmann’ın dediği gibi “İnsanlar, doğayı korumada etkinlik sağlayabilmek için doğayı 

yok olmaya götüren tehlikeleri yakinen bilmek zorundadır.” Evet, insan kendi geleceğini yok olmaya 
götüren çevresel olaylara karşı dayanıklılık göstermelidir. 

Ne zaman “ekoloji” sözcüğünü işitsem veya bu terim ile ilgili bir ifadeyi okursam, konuyla ilgili yabancı 
ülkelerdeki bazı ilginç gözlemlerimi anımsarım. Bunlar içinde, özellikle İngiltere ve Almanya’ da 
yayımlanan ve şimdi adını bile unuttuğum dergilerde çıkan bazı karikatürler bütün tazeliği ile halen 
belleğimdedir. İngiltere’ de, 1969 yılında yayımlanan bir dergide gördüğüm örneklerden beni etkilemiş 
olanların bazıları şunlardır; 

İki kişi kazma ile toprağı belirli bir derinliğe kadar kazdıktan sonra 1,5-2 m uzunluğundaki latanın 
ucunda bulunan bir tahta levhayı topraktan çıkarıyor ve üstünü temizliyor, levhadaki yazıyı şaşkın bir 
şekilde okuyorlardı: “Ekoloji”  

Başka bir karikatürde, bir binanın ön cephesine asılmış ve üstü örümcek ağları ile kaplanmış, ne 
olduğu belli olmayan bir tabela iyice temizlendikten sonra şu tanıtıcı yazı çıkıyordu: … Ekoloji Derneği”. 

Söz konusu derginin içeriği, zararlı etkileriyle yavaş yavaş ön plana çıkan ekolojik sorunlar ve çözüm 
yolları için bir “uyanış ve biçimlenme”nin başladığını gösteren önemli bir belge niteliğindeydi. 

İki Almanya birleşmeden önce, Almanya Federal Cumhuriyeti, 1960’lı yıllarda hafif bazı ekonomik 
sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu olayı abartan ve çok ciddiye alan bir dergide çıkan karikatür de beni 
çok etkilemişti. Bu karikatürde bir baba ile küçük çocuğu caddede el ele yürüyorlardı. Bazı kapıların 
üzerlerinin örümcek ağıyla kaplı olduğunu gören çocuk, babasının bunların ne olduğunu soruyordu. Baba 
gayet sakin “Bunlar bir vakitler yüzlerce işçi çalıştıran fabrikalardı” yanıtını veriyordu. Aynı dergideki 
başka bir karikatürde de su ile dolu bir banyo küvetine ana, baba, çocuklar hep beraber girmişler, 
aralarına da patatesleri almışlar, hem patatesleri yıkıyor hem de banyo yapıyorlardı. Karikatürün altında 
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şöyle bir yazı vardı: “Ah, Ah.. o günler ne günlerdi, hem hepimiz ayrı ayrı yıkanacak hem de patatesleri ayrı 
ayrı yıkayabilecek su bulabiliyorduk.” 

Bütün dünya, bugün su ekonomik bunalımının “Ekolojik Bunalım” haline dönüşmüş bulunan 
süreçlerini yaşamaktadır. Acaba, bugün yalnız insanların değil, tüm canlıların yaşam temellerini sarsan 
“ekolojik bulanımlar” nasıl ve niçin ortaya çıkmıştır? Genel bir değerlendirme yapılırsa, şu gerçeklerle 
karşılaşılır: 

İnsanlar üzerinde yaşadığı dünyayı kontrolleri altına alma ve ona egemen olma hırsı ve gururu içinde, 
yaşam dünyalarını kendi istek ve yararları doğrultusunda değiştirmişler ve değiştirmeye devam 
etmektedirler. İnsanlık tarihinin başlangıcında, nüfus yoğunluğunun azlığı, teknolojinin doğal kaynakları 
zarara uğratacak derecede gelişmemiş olması ve o zamanlar insanların “gönüllü tüketim tiryakiliği 
hastalığı” na henüz yakalanmamış bulunması gibi nedenlerle, insan-çevre ilişkileri sürekli bir ekolojik 
denge içinde sürüp gidiyordu. Ancak, son 30-40 yıl içinde bu düzen bozulmuş ve tamamen değişerek 
“İnsanlığın Ekolojik Sorunları denen ve hala çözüm bekleyen, yaşamsal düzeyde önemli olan evrensel 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Şimdi yanıtlanması gereken önemli bir soru şudur: Bu bunalım veya sorunlar 
bir “son nefes” gibi birdenbire mi ortaya çıkmıştır? Yoksa belirli bir gelişim sürecinin sonucu mudur? Bu 
soruya doğru yanıt verebilmemiz için kendi kendimizi sorgulamamız gerekmektedir. Buna ilişkin birkaç 
örnek verilirse, konu kısmen de olsa açıklığa kavuşmuş olur: 

● Büyük bir iyimserlik ve tek yönlü düşünme ile “Bir ülkede tüten fabrika ve termik santral 
bacalarının bolluğunu, o ülkenin sanayileşme ve refah düzeyinin simgeleri” olarak niteledik. Ancak, bu 
bacaların zehir kustuğunu, yüzlerce km uzakta bulunan çevreye bile binlerce zararlı madde yayarak, tüm 
canlılar için ölüm saçtığını için düşünemedik? 

● Okyanusları aşarak, büyük bir rahatlık ve konfor içinde bütün dünyayı dolaşmamızı sağlayan jet 
uçakları, gerçekten ulaşım teknolojisinin utkusudur. Ancak bir jet uçağı Atlantik’i geçmek için 35 ton’dan 
çok oksijen tüketmektedir. Dünya üzerinde dolaşan tüm jet uçaklarının, bir yılda, 16-20 milyon ton oksijen 
harcayarak, doğal oksijen dengesini bozabileceğini de düşünmemiz gerekmektedir. 

● Bütün endüstriyel kuruluşlarda ve kentsel yerleşim alanlarında enerji sağlanması için kullanılan 
fosil yakıtların (kömür, petrol, vb.) yarattığı teknolojik ve sosyolojik refahtan onur duyduk, böyle bir 
teknolojiyle övündük. Ancak bunların yarattığı hava kirliliği bir yana, küresel ısınma ve iklim değişimi gibi 
son derece tehlikeli bir süreç üzerinde etkili olabileceği aklımızın ucundan bile geçmedi. 

● Ormanları sadece yenilenebilir enerji ve odun hammaddesi üretim kaynağı olarak algıladık. Ancak 
bunların oksijen üretimi, karbondioksit tüketimi, iklim üzerindeki olumlu etkileri, toprakları erozyondan 
ekolojik işlevlerinin, ürettikleri odun hammaddesi değerini 2000 katı olabileceğine akıl erdirebildik mi? 

● Yerküremizin yaklaşık %70’ ini kaplayan, uçsuz bucaksız deniz ekosistemlerini bize parasız olarak 
arz edilen ulaşım yolu ve su ürünlerinin kaynağı olarak gördük. Bunların kirlenebileceğini ve bundan 
doğan zararların sadece balıkçılığın çökmesi değil, dünyadaki oksijen üretimini en başta gelen kaynağı 
olan bitkisel planktonların da ölümüne neden olabileceğini düşünebildik mi? 

● Hayvansal, bitkisel ve cansız doğa hazinelerinden bunların geleceğini tehlikeye atacak şekilde 
yararlanmakta hiç sakınca göremedik. Henüz tanısı bile yapılmamış küçücük bir bitkinin amansız kanser 
hastalıklarına çare olacak ilacın hammaddesi olabileceğini düşünmeden, bunları yetiştirme ortamı ile 
birlikte yok ederek, biyolojik zenginlikleri niçin fakirleştirdik? 

Yukarıda örneklerle açıklanan bu sınırlı sayıdaki sorgulamada iki önemli sonuç çıkartılabilir. 
Bunlardan biri, eğer insanlar kendilerini bu şekilde sorgulayabiliyorsa ekolojik olarak bilinçlenmişler 
demektir. İkinci önemli sonuç ise, bu bilinçlenme gerçekten olmuşsa, sorgulamanın içeriği olan süreçlerin 
tüm canlıların yaşam dünyalarını evrensel olarak tehdit etmelerinin önüne niçin geçemedikleridir (Çepel, 
2008: 1-2).   

Dünyayı canlıların yaşamasına uygun duruma getiren ve dünyayı çevreleyen atmosferdir. Canlıların 
hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan solunum, sindirim, fotosentez gibi süreçlerin temel 
girdisi havadır. Yetişkin bir insanın kan dolaşımı ve beynin üst fonksiyonları için, günde ortalama 14 kg 
havaya, 2 kg suya ve 1,4 kg besin maddesine ihtiyacı vardır. Her şeyden önce insanın nefes alabilmesi için 
atmosferdeki gazların dengesinin çok iyi ayarlanmış olması şarttır. Bu dengede ufak gibi görünen 
değişikliklerin olması insanın ölümüne kadar varabilen tehlikeli sonuçlar doğurabilir (Aydın, 2007: 17).  

Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine 
getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne 
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düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosfer, bunun yanı sıra, uzaydan gelen ve canlılar 
için zararlı olan ışınları da filtre eder (Aydın, 2007: 177). 

Çevre kavramını oluşturan üç ana unsur su, hava ve topraktır. Su geçmişte olduğu gibi bugün de insan 
ve canlıların en fazla ihtiyaç duydukları bir doğal kaynaktır. Alışkanlık kazandığımız ve genellikle bol 
olarak bulduğumuz için havaya ve suya olan bu büyük ihtiyaç gözümüzde küçülür. Besin elde etmek için 
gösterdiğimiz çabayı bu konuda göstermiyor olmamız bizim için en büyük zaruret olan “nefes alma” yı 
adeta değersizleştirir. Zira insanın epistemolojik özelliği her şeyin kıymetini yokluğunda değerli 
kılmaktadır (Aydın, 2007: 14) 

İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan biri, belki de en önemlisi “çevre sorunu” dur. 
Çevre sorunlarının varlığını hissettirmesi ve ele alınmaya başlanması 70’li yıllara denk gelmektedir. Akın 
(2007: 45)’ ın da belirttiği gibi, bu yıllardan başlayarak bir çevre bilinci oluşmaya başlamıştır. 1980’li 
yıllarda ise çevre sorunlarının insan ve diğer canlılar üzerinde ki olumsuz etkileri ortaya konmuştur 
(Kocaman, 2009: 29). 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden problemlerden birisi 
haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, geçmişi çok eskilere uzanmasına rağmen kendisini sanayileşmenin 
sonucunda hissedilir hale getirmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslar arası boyut 
kazanmadan yöresellik özelliği taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yöresellikten kurtulup 
tüm dünyanın sorunu olmuştur. (Doğan, 1997’ den aktaran Kavak, 2014: 571) 

Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte birçok sorun ortaya çıkmıştır. Seri üretim ve çok mamül 
üretme hedefi telafi edilmesi zor problemleri de beraberinde getirmiştir. Çevre kirliliği, gürültü kirliliği, 
ışık kirliliği vb. Ancak büyük devletlerin ekonomik çıkarlarını insanlığın geleceğinden üstün tutmaları 
gayesiyle sera gazı sakınımına seyirci kalmaları bir başka felaketin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Günümüz toplumunda buna “KÜRESEL ISINMA” diyoruz. Çoğu zaman ozon tabakasının delinmesi ile 
açıklanan küresel ısınma, dünya ölçeğinde yapılan “iklim değişikliği zirvesi” nin baş konusunu 
oluşturmaktadır. 

Çağımızda hızlı teknolojik gelişim ve değişimlerin dünyayı etkilediği açıktır. Teknolojideki değişimler, 
hızlı sanayileşme, nüfus artışı gibi sebeplerle yaşadığımız çevre ve doğa değişmektedir. Çevre ve doğadaki 
değişim tüm dünyayı etkilemekte (Bozkurt & Cansüngü Koray 2002’den aktaran Ayvacı, Çoruhlu) ve bu 
durum karşısında küreselleşen dünyada küresel çevre problemleri ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınma, 
sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları bu problemlere verilebilecek örneklerin başında 
gelmektedir (Ayvacı, Çoruhlu, 2009: 2).  

Küresel ısınma doğanın dengesini bozan ve tüm canlıların yaşamı için tehlike yaratan, acil önlemler 
alınması gereken önemli bir sorundur. Onay (2007), küresel ısınma denildiğinde insanların aklına 
sıcaklıkların artacak olması gibi hoş çağrışımlar gelebileceğini belirtmektedir. Ancak burada göz önünde 
tutulması gereken doğanın dengesinin bozulması, buzulların erimesi ve buna bağlı olarak iklimlerin 
değişmesidir (Kocaman, 2009: 32). 

Küresel ısınma pek çok araştırmacıya göre en önemli çevresel sorundur. Bu konuda literatür hızla 
artmaktadır. Sagarin ve ark. (1999)’na göre, küresel ısınma ekolojik literatüre son zamanlarda sıkça 
yansımaktadır ve bu konudaki literatür hızla artmaktadır. Tuna (2006: 32)’ya göre, çevresel sorunların 
küreselleşmesinin en önemli göstergesi küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın bu kadar önemli olmasının 
nedeni, sonucunda buzulların erimesi, denizlerin yükselmesi ve kıyı kentlerinde yaşayan birçok toplumun 
yok olma riski olmasıdır (Kocaman, 2009: 32). 

Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul 
etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilerin en iyi 
şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır (Yılmaz, Morgil, Aktuğ & Göbekli, 2002’den aktaran Demirbaş, 
Pektaş). Eğitim, çevreye yönelik amaçları ile insana çevre bilincini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini 
kazandırarak bunun gelişimine katkıda bulunur (Kızıloluk, 2007’den aktaran Demirbaş, Pektaş). Eğitimin 
amacı, kişiye sadece belirli konularda davranış değişikliği kazandırmak değil, aynı zamanda belli başlı 
sorunlar karşısında da kişide mücadele bilincini uyandıracak ve çözüme ulaştıracak davranışı 
kazandırmak olmalıdır. Bu da ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimdeki öğrencilere çevre eğitimi 
verilerek gerçekleştirilebilir (Yücel & Morgil, 1999’dan aktaran Demirbaş, Pektaş, 2009: 2). 
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Küresel ısınmaya insanların davranışları sebep olduğu için bu durum temelde bir eğitim sorunudur. 
Eğitimden çevre sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla bireyleri bilinçlendirme aracı olarak 
yararlanılabilir. Ancak çevresel sorunların çözümünde eğitim tek başına yeterli değildir. Bireylerin, 
ailelerin, işletmelerin, toplulukların ve hükümetlerin de karar ve sorumluluk almaları gerekmektedir. 
Eğitimin yanı sıra, küresel ısınmaya yönelik kamuoyunda farkındalık oluşturarak bireylerin 
bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Sever, 2013’ten aktaran Demircioğlu, 2015: 249). 

1.1. Küresel İklim Değişimi Ve Türkiye 

İnsanlığın son yüzyıl içerisinde karada ve suda yaptığı ve hala yapmakta olduğu tahribatın bir sonucu 
olarak toprak ve su ile birlikte havanın da bileşimi önemli ölçüde bozuldu. Artık hızla artan sanayi ve 
yerleşim bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve atmosferin büyük bir miktarda kirlenmekte ve 
küresel ölçekte havanın ısınma eğilimi de giderek artmaktadır. Sonuç olarak, artık insan iklimi, iklim de 
insanı büyük ölçüde etkiliyor. Bunun neticesinde 3. Bin yılda küresel iklim değişimi problemiyle karşı 
karşıyadır (Kadıoğlu, 2008: 16) 

Günümüzde en büyük küresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, küresel çözüm arayışları ile birlikte acil önlemler almayı gerektirmektedir. İklim değişikliğinin 
kuraklık, kıtlık, göç gibi etkileri de dikkate alındığında sorunun sadece bir çevre sorunu olmadığı, aynı 
zamanda ekonomik ve uluslararası işbirliğini gerektiren önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle iklim değişikliği 21. yüzyılın baskın sosyo - ekonomik politika konularından biri haline gelmiştir 
(Küçükkılavuz, 2009: 11). 

Gözlemler iklimin küresel ölçekte değişmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ortalama 
sıcaklıklardaki (1   C yaklaşan) artış, kara ve deniz buzullarının erimesi ve deniz seviyesinin (17 cm 
civarında) yükselmesi iklim değişikliğinin başlıca göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Geleceğe yönelik 
projeksiyonlar bu değerlerin, içinde bulunduğumuz yüzyılda daha da artacağını ortaya koymaktadır. Diğer 
taraftan, bu projeksiyonların çoğunluğu Akdeniz Havzası yağışlarında gelecekte önemli oranlarda düşüş 
olacağı konusunda da uyum içindedir. Bu nedenle, bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’nin iklim değişikliği 
açısından kapsamlı bir şekilde araştırılması önem arz etmektedir. (Şen, Bozkurt, Göktürk, Dündar, Altürk: 
1) 

Son 100 yıl içerisinde küresel iklim, antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları 
nedeniyle yaklaşık 0,5°C ısınmıştır. Bu ısınma süreci, günümüzün yoğun ekonomik faaliyetleri ve 
atmosfere salınan sera gazlarındaki artışlar nedeniyle devam etmektedir. İngiliz bilim adamı Stern’in 
araştırması, bugünden itibaren atmosfere herhangi bir sera gazı emisyonu salınmasa dahi küresel 
sıcaklığın, gelecek on yıllar içerisinde 0,5°C ila 1°C arasında artmaya devam edeceğini söylemiştir (Stern, 
2007’den aktaran Akalın). Stern raporu olarak bilinen bu raporda yer alan iklim modelleri; sera gazı 
emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması için önlem alınmadığı takdirde dünyanın gelecek yüzyılda 1,4°C 
ila 5,8°C daha ısınacağını öngörmektedir (Akalın, 2014: 352). 

Başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere, sanayileşme, enerji üretimi, ormanların yok olması ve diğer 
insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan “küresel ısınma ve iklim değişikliği”, dünyayı tehdit eden en 
büyük çevre sorunlarından birisi olmuştur. Bu sorun, ekonomik büyüme ve nüfus artışı ile giderek daha 
da büyümektedir (Doğan, 2005: 58). 

Dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa da, küresel ısınma ekonomik, ekolojik ve 
sosyolojik sorunları beraberinde getirecektir. Bilim adamlarına göre; küresel ısınma ile birlikte, dünyanın 
belirli bir bölgesinde yoğun bir kuraklık, başka bir bölgesinde ise, şiddetli kasırga ve fırtınaların ardından 
gelen seller yaşanırken, bir diğer bölgede aşırı sıcaklıklar ve yangınlar baş gösterecektir. Deniz 
seviyelerinde yükselme görülecektir. Ekosistemlerin değişmesi ile birlikte, biyoçeşitlilik yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalacaktır. Gıdaların üretiminde küresel anlamda yaşanan problemler sonucunda da daha 
fazla yoksulluk ve hastalık ortaya çıkacaktır. Küresel ısınmanın sonucunda ortaya çıkan, yüksek yaz 
sıcaklıkları, orman yangınları, yağışların ve su kaynaklarının azalması, kuraklık ve çölleşme vb. olumsuz 
değişimlerden, bazı ülkelerin olduğu gibi Türkiye’nin de etkilenmesi kaçınılmazdır (Doğan, 2005: 59). 

İklim değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin olması kaçınılmazdır. Nitekim 
küresel iklim değişikliğinin tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, enerji, insan 
sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde etkilerinin ortaya çıkması beklenmektedir (Akalın, 2014: 353). 

1980’li yıllardan önce iklim değişimi konusunun önemi, kamuoyunda az iken akademik camiada 
büyüdü. En büyük problem “Buzul çağına ne yol açtı?” sorusuna yanıt vermekti. Aslında19 ve 20. 
Yüzyılların başlarındaki bir düşünceye göre iklim değişimleri geçmişe ait bir olaydı ve sadece çok uzun 
jeolojik zamanlarda meydana geldiğine inanılıyordu. Sonuçta bilim insanları özellikle geçen 10 veya 20 
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yılda, iklimin tüm zamanlar boyunca değişerek bugünkü haline geldiği fikrinde birleşti. Ancak, son 
zamanlarda hükümetler de, dünya iklimi üzerindeki olası değişiklerle ilgilenir hale geldi (Kadıoğlu, 2008: 
16). 

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’ne göre; “iklim değişikliği” ifadesi, iklim sisteminin temel 
özelliklerinde (sıcaklık, yağış) istatistiksel çalışmalarla uzun bir zaman sürecince (on yıl ya da daha fazla) 
tespit edilebilmiş doğal ya da insan etkili değişimleri ifade etmektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli’nin bu tanımında kullanılan insan etkisi vurgusu, genel olarak insan aktiviteleri ve iklim değişikliği 
arasındaki bağlantıyı kurmaktadır.  Panel’in kabul etmiş olduğu bu tanım, 1992 yılında Birleşmiş Milletler 
Rio Zirvesi’nde kabul edilen ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin, iklim değişikliğini tanımlarken kullandığı ve insan aktivitelerinin, 
doğrudan ya da dolaylı olarak dünya atmosferinde neden olduğu değişimlere vurgu yapan tanımıyla da 
uyumludur. Bu anlamda, yeryüzündeki ortalama yüzey sıcaklığı, dünya enerji dengesindeki değişimin bir 
sonucu olarak artmaktadır (Doğan, Tüzer, 2011: 22). 

Hükümetler arası İklim değişikliği Paneli'nin dördüncü değerlendirme raporunda (IPCC 2007) değişik 
emisyon senaryoları için çalıştırılmış Küresel Sirkülasyon Model (KSM) çıktılarına göre ülkemizin de 
içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda yirmi birinci yüzyıl sonlarına doğru sıcaklıkların artışıyla beraber 
yağışlarda önemli azalmaların meydana geleceği, ve dolayısıyla bu bölgenin küresel iklim değişikliğine 
karşı en kırılgan bölgelerden biri olacağı belirtilmiştir ( Şen, Bozkurt, Göktürk, Dündar, Altürk: 1)  

 

 

Küresel çevre sorunlarının başında gelen iklim değişikliğinin, insan etkisiyle elli yıl gibi çok kısa bir 
süreçte ortaya çıkma ihtimali, olayın kaygı uyandıran yönünü oluşturmaktadır (Kışlalıoğlu-Berkes, 2003: 
67’den aktaran Doğan). Şubat 2004’de Pentagon, gittikçe azalan gıda, su ve enerji kaynaklarını savunmak 
amacıyla ülkeler nükleer tehdit yarattıkça, iklim değişikliğinin dünyayı anarşiye sürükleyebileceğine 
dikkatleri çeken bir rapor hazırlamıştır. Raporda; yeterli hazırlık yapılmazsa, doğal çevrenin insanları 
taşıma kapasitesinin önemli ölçüde düşebileceği ifade edilmiştir. Başka bir ifadeyle, 8200 yıl önce kıtlık, 
hastalık ve toplu göçlere neden olan ani iklim değişikliği, yakın gelecekte yeniden tekrarlanabilecektir. 
(Nierenberg-Halweil,2005: 86’den aktaran Doğan, 2005: 62). 

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Olası Etkileri: 

Halk arasında, iklim değişikliklerinin daha belirginleşmesi ile mevsimlerin sürelerinde bir değişiklik 
olup olmadığı ve hatta “mevsimler kaydı mı?” gibi sorular daha çok gündeme gelmektedir (Kadıoğlu, 
2008: 4). Dünya’nın varlığından bu yana iklim sistemi sürekli değişmiştir. İnsanoğlu, henüz Dünya’da var 
olmadan önce Dünya, yüzlerce milyon yıllık sıcak dönemler, bu dönemlerin ardından onlarca milyon yıllık 
soğuk dönemler ve bu soğuk dönemler içinde yaklaşık on bin yıl süren ılık süreçlerin olduğu birçok 
dönem geçirmiştir. Son olarak da, yaklaşık 50 milyon yıl önce başlayan ve şu anda da içinde bulunduğu 
soğuk dönem içerisindeki ılık bir sürece girmiştir. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşmüş, sıcak dönem 
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içindeyken ormanlarla kaplı olan kutuplardan başlayarak orta enlemlere kadar uzanan buz tabakaları 
Dünya’yı kaplamış, daha yüksek olan deniz seviyeleri düşmüştür. Tüm bu değişimler sonucunda, canlıların 
doğal yaşam alanları değişmiş, yeni koşullara uyum sağlayamayan türler yok olurken, yeni türler ortaya 
çıkmıştır (Özey, 2001’den aktaran Küçükkılavuz,2009: 5). 

İklim değişikliğinin temiz suya erişimi zorlaştırarak yoksul halkın sağlığını tehdit etmesi 
beklenmektedir. Dünyada bir milyardan fazla insanın temel besin kaynaklarına kolay ve istikrarlı bir 
şekilde ulaşamamaktan dolayı yetersiz beslendikleri (FAO, 2009) düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin 
ilerleyen yıllarda tarım üzerinde daha da etkili olması sürpriz olmayacaktır. Tarımsal üretim büyük 
oranda spesifik iklim koşularından etkilenmektedir. İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sıcaklık artışları 
ve artan karbondioksit miktarı bazı bölgelerde tarım ürünlerinin miktarına kısa vadede pozitif bir etki 
yapıyor gibi görülse de uzun vadede bu bileşenler, ürün kalitesinde ve üretim miktarında azalmalara 
sebep olabilmektedir (Akalın, 2014: 354). 

Bozkurt ve diğ. (2008), nispeten kötümser bir senaryoya göre gerçekleştirilen simülasyon sonuçlarına 
göre, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru, Türkiye’de sıcaklıkların 2 ile 6 derece arasında 
yükseleceğini, en küçük artışın kış mevsiminde ve en yüksek artışın yaz mevsiminde olacağını 
öngörmüştür. Bu çalışmaya göre, özellikle Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerimizi besleyen Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki kar örtüsünde sıcaklık artışından dolayı meydana gelecek azalma, yüzey akışında önemli 
mevsimsel değişikliklere neden olacaktır. Kar birikme dönemi olan kış mevsiminde daha az kar birikecek, 
daha çok su akışa geçecektir. Kar erime döneminde ise daha az birikmiş kar olacağından, daha az yüzey 
akışı meydana gelecektir. Bu nedenle nehirlerdeki akış rejimi değişecek, kış aylarında debiler yükselirken, 

ilkbahar aylarında düşecektir (Bozkurt ve diğ., 2010’den aktaran Şen, Bozkurt, Göktürk, Dündar, Altürk  
). Takip eden başka bir çalışma ile Bozkurt ve Sen (2013) iklim değişikliğinin gelecekte Fırat ve Dicle 
Havzası’ndaki su kaynaklarını önemli oranda azaltacağını ortaya koydu (Şen, Bozkurt, Göktürk, Dündar, 
Altürk: 2). 

Gediz Havzası'nın en belirgin özelliği, artan talepler ve çevresel kirlilik nedeniyle yaşanan su kıtlığıdır. 
Havzada zaman zaman yaşanan kuraklığın ötesinde, yaklaşık 110 000  ha'lık toplam sulama alanı ile en 
büyük kullanıcı konumundaki tarım, hızla büyüyen kentler ve sanayi gibi çeşitli su kullanıcıları arasında 
büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Havzada gerçekleştirilen son su bütçesi çalışmaları, çeşitli kullanımlar 
için tahsis edilen toplam suyun hemen hemen toplam talebe eşit olduğunu göstermektedir. Pratikte, 
bunun anlamı, Gediz Havzası’nda gelecekteki su tahsisleri için yeterli kaynak bulunamayacağıdır 
(Harmancıoğlu, Özkul, Fıstıkoğlu, Barbaros, Onuşluel, Çetinkaya, Dalkılıç, 2007: 18). 

  Türkiye’nin 38-42° arasındaki riskli bölgede olduğu, ısınma ve evapotranspirasyon  artısıyla    daha  
kuraklaşacağı,  süregiden  arazi  kullanım  yanlışlıklarıyla   erozyon  ve tuzlanma, çoraklaşma artısının 
çölleşmeyi tersinmez şekilde hızlandıracağı, epidemi artısıyla verimliliğin daha da düşeceği,. örneğin 
İspanya ve Yunanistan’da  2050’de  mısır  üretiminin  sıfırlanacağının  hesaplandığı  bildirmiştir.  Karas  
G.Avrupa  ve Türkiye’de    bağıl nemin  yazları %15-25 oranında  azalısıyla  yağış  ortalamalarının  %1.5-
7.3  azalısının  hidrolojik  dengeyi  bozacağı,  çölleşmenin  kuzeye ilerleyeceği, Doğu Anadolu’nun en çok 
etkilenen bölgeler arasında olacağı, kıs  yağışlarının  %10’a  kadar  artısına  karsın  yazın  %10-15  
oranında  azalısının öngörüldüğü bildirilmiştir. Toprak nemi azalısının doğal ve tarımsal ekosistemleri 
zorlayacağı da eklenmiş, toprak nemini koruyucu önlemlerin öneminin artacağını eklemiştir. G. Avrupa ve 
Türkiye’deki %15-25 yağış /evapotranspirasyon oranı azalısı, %20 -  45 oranında da kurak dönem 
uzmalarının  çölleşmeyi arttıracağı, fırtına, sağanak, aşırı sıcak dönem sıklığı artısıyla da su rezervlerinin 
rasyonel  kullanımının  öneminin  artacağı  ve  o günden  radikal  değişikliklere  gerek  duyulduğu 
vurgulanmıştır (Duygu, 38-39). 

1.2. Küresel Isınmanın Nedenleri 

Küresel ısınmayı ortaya çıkaran en büyük neden sanayi devrimidir. Sanayi devriminden sonra 
insanlığın sorumsuzca davranışı sorunu bu boyuta getirmiştir. Fosil yakıtların kullanılması doğaya çok 
ciddi zarar vermektedir ve küresel ısınma sorununun boyutunu oldukça büyütmektedir. Fosil yakıt 
kullanımının altında yatan temel neden kapitalizmdir. Az maliyet çok kar mantığı ile ucuz yakıtlar 
kullanılarak üretim yapılmakta bu da doğanın sonunu getirmektedir. “Küresel ısınma çağdaş endüstri 
medeniyetinin bir sonucu aslında. Endüstri devrimine kadar geri götürebileceğimiz bir olay. Enerji, sanayi, 
ulaşım, tarım, ticaret ve ısınma için tüketilen yakıtların bir sonucu”(Madra, 2007’den aktaran Kocaman, 
2009: 73). 
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Küresel ısınmanın temelinde insan kaynaklı (antropojenik) faaliyetlerin olduğu pek çok araştırmacı 
tarafından ısrarla vurgulanmaktadır. Örneğin Özçağ (2008), insanların bu faaliyetlerinin üretim, tüketim 
ve atıklar gibi süreçlerinin olduğunu belirtmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
yapılan üretim, tüketim ve bunların sonucunda oluşan atıklar küresel ısınma ve diğer pek çok çevre 
sorununa yol açmaktadır.  

Küresel ısınmanın nedeni olarak görülen sera gazları Karaalp (2008)’in de belirttiği gibi, fosil 
yakıtların yakılması, sanayi, ulaşım, arazi kullanımı değişikliği, katı atık yönetimi ve tarım gibi çeşitli 
etkinlikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sera gazlarının birikiminin hızla artması ve bunun nedeninin de 
insan etkinlikleri olması durumun ciddiyetini göstermektedir. Küresel ısınma sorunu insan eliyle olan bir 
sorundur ve bu da önlem alınmazsa doğanın sonunun insan eliyle olacağını kanıtlamaktadır. Türkeş 
(2008), günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin sera gazlarının birikimlerini hızla arttıran insan 
etkinliklerinin dikkate alınarak tanımlandığını belirtmektedir. İnsanların etkinlikleri iklimi etkilemektedir 
ve bu süreç sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. (Kocaman, 2009: 79-80). 

Küresel Isınmayı etkileyen bu faktörler içinde ormansızlaşma ve çarpık kentleşme, ikinci derecede 
önemlidir. Fosil yakıtlarının kullanılmasından dolayı artan sera gazları ile hızlı sanayileşme ise ağırlıklı 
etkileri olan iki temel faktördür.  Ancak bunlar da dolaylı olarak birbirini tamamlamaktadır. O nedenle 
sera gazları etkisi üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmesi uygun görülmüştür (Çepel, 2008: 132). 

1.3. Küresel Isınmada Sera Etkisi 

Genel olarak, Güneş’ten gelen ve görünür dalga boyunda bulunan ışığın %30’u atmosfer tarafından 
uzaya geri yansıtılır. Dünyamıza ulaşan ışığın bir bölümü atmosfer, bir bölümü de dünya yüzeyi tarafından 
emilir. Emilen enerjinin bir bölümü görünmez dalga boyunda ışık olarak tekrar atmosfere geri verilir. 
Görünmez dalga boyundaki ışığın bir kısmı atmosfer katmanları tarafından emilirken, bir kısmı 
atmosferin üst katmanlarını geçerek uzaya gider. Atmosferde bulunan bazı gazların Güneş’ten gelen 
görünür dalga boyundaki ışığa karşı daha geçirgen; ancak, yeryüzünden yansıyan görünmez dalga 
boyundaki ışığa karşı daha az geçirgen olması nedeniyle, dünyamız beklenenden daha fazla ısınır. 
Dünyamızın ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç “sera etkisi” olarak adlandırılmaktadır (IPCC, 2007c: 
96’den aktaran Doğan, Tüzer, 2011: 22). 

Sera etkisi, aslında kendi başına doğal bir olaydır. Sera etkisi olmasaydı dünyanın yüzey sıcaklığı 
şimdiki düzeyin yaklaşık 33 °C daha altında olacağı için dünya yaşanmaz olacaktı (IPCC, 1992’den aktaran 
Küçükkılavuz). Ancak, sanayi devrimi sonrası hızlı nüfus artışı, ekonomik büyüme, fosil yakıtların 
yanması, ormansızlaşma ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosferde başta karbondioksit olmak üzere 
sera gazı konsantrasyonlarında anormal artışlar meydana gelmiştir. Bu anormal artışlar uzaya geri dönen 
ışınların emilimini olağanüstü düzeyde arttırarak sıcaklık artışına neden olmaktadır. Başka bir deyişle, 
sera gazı birikimlerinde meydana gelen artışlar yeryüzünün uzun dalgalı ışınım yoluyla soğuma etkinliğini 
zayıflatarak yeryüzünün daha fazla ısınmasına yol açmaktadır. Atmosfer ortalama sıcaklığında meydana 
gelebilecek birkaç derecelik ısı artışı bile bilim dünyasını tedirgin etmektedir ( Küçükkılavuz, 2009: 5). 

Sera gazlarının atmosferdeki oranı oldukça düşüktür (%0.1’den az). Atmosferde düşük oranlarda 
bulunmalarına rağmen yeryüzünde iklim sistemlerinin dengede devam edebilmesi için, sera gazlarının 
atmosferdeki oranlarının geçmişteki seviyesinde korunması çok önemlidir. Yeryüzünün sıcaklık 
ortalaması 15°C kadardır. Eğer sera gazları atmosferde olmasaydı yeryüzünün sıcaklığı 33°C daha düşük 
olacaktı ki o zaman yeryüzü sıcaklığı -18°C civarında olacağından dünyada canlıların yaşama olasılığı 
kalmayacaktı. Atmosferdeki sera gazlarının oranı arttığında ise küresel ısınma olayı sonucu kutuplardaki 
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ve yüksek dağlardaki buzullar erimeye başlayacak, aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sonucu bitki 
ve hayvanların yaşama olanağı kalmayacaktır. Denizler ısındıkça bünyelerindeki erimiş CO

2 
gaz halinde 

atmosfere verilerek sera etkisi artarak devam edecektir. Dünya iklim sistemi dengesinin bozulmasının bizi 
nerelere götüreceğini tam olarak anlamak olanaksızdır. Ortak görüş ise büyük felaketler oluşturacağıdır 
(Appenzerler ve Dimick, 2004; www.cevreorman.gov.tr; Türe, 2003’den aktaran Akın, 2006: 33). 

Durmayaz ve Kadıoğlu’na (1999) göre 18. Yy. nin ortalarından beri CO2 gibi sera gazlarının 
atmosferdeki konsantrasyonu giderek artmaktadır. Bunun atmosferdeki ısınmanın en önemli 
nedenlerinden birisi olduğu konusunda günümüzde bir fikir birliği mevcuttur. Atmosferin çeşitli 
bölümlerindeki sera gazlarının ömürleri ne yazık ki çok uzundur ve şu anda atmosfere serbest bırakılan 
miktarlarında önemli bir azalma olmadıkça, konsantrasyonları da artmaya devam edecektir. Dahası bazı 
geri besleme mekanizmaları, sera gazları emisyonlarının neden olduğu sıcaklık değişikliklerinin 100 
yıldan daha uzun bir süre sonra, yani hayli gecikmeli olarak ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu 
nedenle, şu anda karşılaşılan değişikliklerin tersinmez (geri dönüşü olmayan) bir nitelikte olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla hâlihazırda atmosfere bırakılmış bulunan sera gazları ile gelecekte oluşacak iklim 
değişiklikleri arasında bir ilişki bulunduğundan söz etmek de mümkündür (Legault, 1989’dan aktaran 
Kadıoğlu, 2007: 243-244). 

Küresel ısınma ve bunun sonucu oluşan doğal felaketlerin nedeni sera gazlarının var olmasından değil, 
insan aktivitesi sonucu gereğinden fazla atmosferde birikmesindendir. Gereğinden fazla artışın temel 
nedeni kömür, petrol ve doğalgaz gibi yüz binlerce yılda yeraltında oluşan fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz 
kullanılmasındandır ( Akın, 2006: 6). 

Yeryüzünün ısıtılmasında kullanılan enerji, uzaya doğru gönderilir. Bu enerji atmosferdeki su buharı 
dâhil diğer bütün gazlar tarafından tutulur ve yavaş yavaş uzaya gönderilir. Sera gazlarının etkisi ise işte 
bu noktada devreye girer. Atmosferde değerleri normalin üzerine çıkan bu gazlar yerden uzaya gönderilen 
enerjiyi daha fazla tutmaya başlar. Bu ise küresel ısınma denilen olayın yaşanmasına neden olur. 
Dünyanın bu şekilde normalden daha fazla ısınması, mevcut ekolojik dengeyi bozmaya başlamıştır. 
Ekolojik dengenin bozulması ise başta insanlar olmak üzere tüm canlı yaşamını tehdit etmektedir (Ünlü, 
Sever, Akpınar, 2011: 40-41). 

1.4. Küresel Isınmanın Sonuçları 

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişimi sürecinin yaratacağı veya yaratmış 
olduğu ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sonuçlar, dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla 
yaşanmamıştır. O nedenle, bu sürecin potansiyel tehlikeleri tam anlamıyla kavranılamamıştır. Ancak, bilim 
insanları yapmış oldukları araştırmalarda, insanların bu tehlikelerle er geç karşılaşacağını ve bunların 
yaratacağı sonuçların neler olabileceğini bilimsel verilere dayanarak açıklamaktadırlar (Küçükkılavuz, 
2009: 39). 

Küresel ısınmanın sonuçları konusunda da bilim dünyasında ortaya konanlar durumun ciddiyetini 
göstermektedir. Tarım faaliyetleri düşecek, canlı türleri azalacak, deniz seviyesinde artışlar olacaktır. 
“Bugün yoğun bir şekilde tartışılan ve bilim adamlarını düşündüren konu; dünyanın sıcaklığında meydana 
gelecek 1-2ºC’ lik ısınmanın tarım, ormancılık, deniz seviyesi ve canlı organizmaların çeşitliliğinde neden 
olabileceği değişikliklerdir” (Akbulut, 2000: 25’den aktaran Kocaman: 41). Ayrıca insan sağlığına olumsuz 
etkiler, su kaynaklarının azalması, kuraklık vb sonuçlarda ortaya çıkacaktı (Kocaman: 41). 

Küresel ısınmaya bağlı olarak kutuplardaki buzulların erimesiyle son 20 yıl içinde deniz seviyesi 15-20 
cm yükselmiştir. Küresel ısınmanın etkileri giderek arttığına göre bir süre sonra kutuplardaki tüm 
buzullar eridiğinde deniz seviyesi hızla yükselecek ve deniz seviyesinde ve altında toprağa sahip olan 
Hollanda, Almanya, Danimarka gibi ülkelerin toprakları deniz sularıyla kaplanacağı ve tuzlanacağı için 
verimsizleşerek, gıda üretimi azalacak, dünyada açlık krizine neden olacaktır. Kutup bölgelerindeki 
donmuş toprakların tuttuğu önemli sera gazlarından CO

2
, atmosfere salınacak ve küresel ısınma 

etkilerinin daha da şiddetli seyretmesine neden olacaktır. Denizler ısınacağı için bünyesindeki erimiş CO
2 

yine gaz halinde atmosfere verilerek küresel ısınma etkilerini artıracaktır. Atlas okyanusundaki Golfstrim 
ve Labrador gibi su akıntıları ile diğer deniz ve okyanuslardaki su akıntıları da yavaşlayacak ve denizlerin 
sıcaklıkları artacağından, buralardaki canlı yaşamı büyük bir kaosa sürüklenecektir. Denizlerin 
akıntılarının azalmasından dolayı oluşacak besin kıtlığı ve çevre kirliliği insan yaşamı başta olmak üzere 
tüm canlıları tehdit edecektir (Çukurçayır ve ark, 1997; Karakaya ve Özçağım, 2004; Keleş ve Hamamcı, 
1998’ aktaran Akın: 37). 
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Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman yangınlarının 
frekansı, etki alanı ve süresi artabilir; Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir (bu değişiklik bölgesel ve 
mevsimsel farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilir); İklim kuşakları, 
Yerküre’nin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek 
ve bunun sonucunda da Türkiye, bugün Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da egemen olan daha sıcak ve kurak 
bir iklim kuşağının etkisinde kalabilecektir ( Öztürk, 2009: 11). 

Fosil yakıtları ve tarımsal atıkların yakılmasıyla beraber büyük miktarda aeresollar ve parçacıklar 
atmosfere salınıyor. Tarımsal faaliyetler için açılan alanlar, orman alanlarının yok edilmesi, 
ormansızlaşma ve çölleşmeyle gelen problemler, uçakların neden olduğu kimyasallar ve diğer etkenler ile  
iklimleri değiştiriyoruz. Kuzey’in zengin ülkeleri yüksek endüstriyel karbon üretimleri ile Güney’in fakir 
ülkeleri ise daha çok kötü arazi kullanımı ile bu probleme katkıda bulunuyor (Kadığlu, 2008: 17). 

Bilinmesi gereken dünya üzerindeki sıcaklık hızla artmakta olduğudur. Bu konuda insanlar artık 
bilimin uyarılarını dinlemek zorundadır. “1860 yılından beri yapılan aletli ölçümler dünya yüzeyinde ki 
ortalama sıcaklığın özellikle 1970’lerden itibaren dikkat çekecek şekilde arttığını ortaya 
koymaktadır”(Uzmen, 2007: 13). Jamieson (1992), bilimin insanlığın, dünyaya ve diğerlerine tüm yaşam 
tarzlarına zarar verdiği için uyarıda bulunduğunu belirtmektedir ve bu bizi dramatik bir şekilde kim 
olduğumuz, doğa ile olan ilişkimiz ve gelecekteki çeşitli yaşamları yok ettiğimiz sorunlarıyla 
yüzleştirmektedir. İnsanlık bu kökten değişim değerleri ile yüzleşmelidir (Kocaman, 2009: 42). 

Küresel ısınmanın sonuçları konusunda ciddi bir endişe de söz konusudur. Uzmen (2007)’in de 
belirttiği gibi, iklim değişikliğinin tarımda, sosyal yapıda, uluslar arası siyasette ve ekonomide nasıl 
problemler doğuracağı merak edilmektedir. Ülkeleri araştırmalara iten temel faktörde olası sonuçların 
oluşturduğu kaygıdır. Küresel ısınma tarımsal faaliyetleri sınırlayacağı, gelecek yıllarda kıtlık olacağı 
endişeleri de bulunmaktadır. “Tarım konusunda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak önemli değişimler 
olacağı görüşünde hemen bütün ilgili bilim adamları birleşmektedir”(Uzmen, 2007:103’den aktaran 
Kocaman). Ayrıca Uzmen, küresel ısınmayla birlikte hava koşullarını tahmin etmenin zorlaşacağını, 
dolayısıyla tarım faaliyetlerini planlamanın da güçleşeceğini düşünmektedir. Şiddetli yağışlar, şiddetli 
kuraklık gibi sonuçlar da tarımı olumsuz etkileyecektir (Kocaman, 2009: 43). 

1.5. Kyoto İklim Protokolü 

Kyoto iklim protokolü ile ilgili olarak Çepel (2008: 142-143-144) “Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri” adlı 
eserinde şunları aktarmaktadır: 

Kyoto İklim Protokolü, 1990’lı yılların başından beri harcanan emeklerin bir dönüm noktasıdır. Bu 
protokole, küresel iklimin değişmesinde alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı ve etkili geniş bir 
çerçeve çizilmekte, uygulanacak yeni politikaları yasallaştırma sorumluğu hükümetlere bırakılmaktadır. 
Kyoto’daki bu girişimin başarısı, tüm ülkelerin sera gazı yayınlarını azaltma için aldıkları ve alacakları 
önlemlere bağlı olacaktır. 

Geçmişte kalan 8-10 yıl bu konuda deneyim kazanma yılları olmuştur. Bu deneyimlerden en önemlisi 
fosil yakıt enerjisi üretim desteklemelerinin kaldırılmasının en etkili yaklaşım olduğunun kanıtlanmasıdır. 
Gerçekten bazı ülkelerin bu yönde aldığı önlemlerle sera gazı yayılımlarında çok yüksek düzeyde düşüşler 
sağlayabildikleri gözlenmiştir. Ancak, kısmen akaryakıt tüketim vergisi dışında, çok az ülke bu konuda 
gerçekten can yakacak yeni vergileri getirecek politik cesareti gösterebilmiştir. 

Enerji verimlilik standartlarının da bu hususta önemli yararları olmasına karşın, standartların istenen 
etkiyi yaratabilmesinin zaman alacağı anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar olan deneyimlerden çıkartılabilecek 
en önemli sonuç, sorunu çözecek hiçbir “Sihirli Değnek” olmadığı, başka bir anlatımla, hiçbir politik 
yaklaşımın tek başına sorunu çözmeye yetmeyeceğidir. Bilgi eksikliği ve bazı sanayi kollarında pazara 
girme engelleri, yeni teknolojik ve politik yaklaşımların işlerlik kazanmasını güçleştiren önemli 
etmenlerdir. 

Kyoto Toplantısı’nda belirgin olarak ortaya çıkan başka bir gerçek de şudur: Başarı derecesi ülkelere 
göre değişmektedir. Ancak, sera gazlarının azaltılmasında başarı kazanan birçok ülkede bile, çeşitli 
yaklaşımların bir ahenk içinde birleştirilmesi hususunda önemli politik boşluklar bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Örneğin ABD’ de düşük enerji vergileri henüz yükseltilmemiştir. En zayıf iklim politikası, 
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fosil yakıt fiyatlarının düşük olduğu ve maden çıkarma endüstrisine önem veren ülkeler olan Avustralya 
ve Kanada’ dır.  

Sera gazlarının azaltılması konusunda şimdiye kadar yapılan mücadelenin, bundan sonraki aşaması, 
hükümetlerin Kyoto Toplantısı’nda düzenlenen protokole nasıl bir reaksiyon göstereceğidir.  Eğer tüm 
hükümetler, kısa dönemli ekonomik ve politik kaygıları bırakarak, Kyoto Toplantısı’ndaki 
değerlendirmelere göre alınması gerekli önlemleri cesaretle alır, gerekli yasaları çıkarır ve bunların 
uygulanmasını sağlarsa, geleceğin en büyük sorunlarından birini çözmede önemli adımlar atılmış 
olacaktır. 

Kadıoğlu (2001’den aktaran Çepel, 2008, s. 142-143-144), Kyoto Protokolü için: “üzerinde anlaşmaya 
varılan bu protokol, dünya için bir umut ve izlenmesi gereken bir yol vermişti”, şeklinde bir 
değerlendirme yaptıktan sonra, açıklamalarına özet olarak şu şekilde devam etmektedir: 

Zamanımız Kyoto Protokolü üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere ulaşma zamanıdır. Bunun için 
ülkeler “Cop 6” olarak adlandırılan ve Hollanda’nın Lahey kentinde, 13-25 Kasım 2000 tarihinde yapılan 
Altıncı Dünya İklim Konferansı’nda hedeflere nasıl ulaşacağını tartışmak için bir araya gelmişlerdi; ne 
yazıktır ki Kyoto Anlaşması ilkelerinin uygulamaya konması bakımından bir anlaşma sağlanamamıştır. 
Zaten 1997 yılından bu yana Kyoto Anlaşması’nı 182 ülkeden 84’ünün imzaladığı, bunlar içinde de ancak 
30 tanesinin parlamentolarının antlaşmayı onayladığı bildirilmektedir. Bu 30 ülke içinde, 38 sanayileşmiş 
ülkeden hiçbirinin bulunmaması umut kırıcıdır. Bu ülke ekonomilerinin her ne pahasına olursa olsun, hızlı 
ekonomik gelişmesini sürdürmeyi temel amaç edindiklerinden, ekonomi veya vergi sistemlerinde 
herhangi bir değişiklik yapmamaktadırlar. Bunun yerine, bazı ucuz yollara başvurmayı ve külfeti az 
gelişmiş ülkelere yüklemeyi yeğlemektedirler. 

Sanayileşmiş ülkelerin bir önlem almaları yerine, üçüncü dünya ülkelerine nasihat vermeyi tercih 
ettikleri görülmektedir.  

Avrupa Birliği ülkelerin tutumuna gelince: Almanya, Hollanda hatta AB üyesi olmayan Polonya’nın 
uygulamaları gerçekten yapıcıdır. Bu ülkeler karbon yayılımını azaltmak için yapıcı önlemler almakta ve 
uygulamalarını sağlamaktadırlar. Böylece 2000 yılında Lahey’de yapılan Altıncı Dünya İklim 
Konferansı’nda ABD, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler ile AB ülkeleri arasında bir anlaşmaya 
varılamamıştır. Adları geçen bu ülkeler, ekonomilerinin zarar görmemesi için Kyoto Protokolü’nü 
uygulamaya koymadıklarını ve koymayacaklarını ifade etmek yerine bu protokolde alınan önlemlerle sera 
gazları miktarının azaltılamayacağını veya pek az azaltılabileceğini söylemektedirler. 

Çok daha sonra (2002 yılında) uluslar arası basında çıkan haberden öğrenildiğine göre ABD’nin bu 
anlaşmaya bazı koşullarla kabul ettiği anlaşılmaktadır. Belki bunda bilim insanları ve bazı uluslar arası 
araştırma kuruluşlarının (ABD Ulusal Okyanus bilim ve Atmosfer İdaresi, Almanya Max Planc Meteoroloji 
Enstitüsü, vb.), aşağıda açıklanan gerçekler üzerinde ısrarla durmasının etkisi olmuştur (Hertsgaard 
2001’den, Flavin 1996’dan ve Munich Reinsurance Company’den aktaran Çepel, 2008, s. 142-143-144): 

● Dünya Sigortacılık Endüstrisi, 1990 yılından bu yana hava koşullarıyla ilgili kayıplar için 48 milyar 
dolarlık ödeme yapmışlardır. Bu nedenle sigorta yöneticileri, iklimsel aşırılıklara bağlı olan hava 
koşullarıyla, afet sayısının artması durumunda oluşacak mali şokları, kendi şirketlerinin 
üstlenemeyeceğinden endişe duymaktadırlar. 

● Ortalama bir Amerikan arabası ömrü boyunca yaklaşık 666 bin km yol yapmakta ve toplam 35 ton 
civarında karbondioksit yayılımına neden olmaktadır. Dünyada 500 milyon otomobil, toplam sera 
gazlarının %10-25’ini üretmektedir. 

● Sadece Amazon Ormanları’nın tahrip edilmesiyle karbondioksit yayılımlarına %8 katkı 
sağlamaktadır. 

● Karbondioksit yayılımına (emisyonuna), daha az oranla katılan diğer sera gazlarının ortak etkisiyle 
karbondioksitin küresel ısıtma etkisi %50 oranında artmaktadır. Bu gazlar 300 bin nükleer tesisin 
üreteceğinden daha çok ısıyı absorbe ederek küresel ısınmaya neden olmaktadır. 

● Sera gazları artışının küresel ısınmadaki payının ne kadar yüksek olduğunun en belirgin kanıtı, 
küresel iklim kayıtlarına göre yüzyılımızın en yüksek sıcaklığa sahip 10 yılının, 1980 yılından sonra 
yaşanmasıdır. (Nasa 1995’ten aktaran Çepel, 2008, s. 143). 

Buraya kadar sırası geldikçe verilen sayısal değerleri ve konunun işlenmesi esnasında verilen diğer 
araştırma sonuçlarını değerlendiren bilim insanları ve uzmanlar küresel ısınma ve buna bağlı olarak 
meydana gelen küresel iklim değişimleri konusundaki alarm sinyallerini şu şekilde açıklamaktadırlar: 
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● Küresel iklim değişimi olayını artık geri çevirme olanağı yoktur. Yapılabilecek tek şey, hızı kesip en 
kötü etkilerinden kurtulmak olacaktır. 

● Küresel ısınma olayının en tehlikeli yanı, bunun hızla ilerleyen bir trene benzemesidir. Frene ne 
kadar çabuk basarsanız basın, treni hemen durduramazsınız. Ne kadar geç basarsanız o kadar fazla yol 
alır. 

● Gerekli önlemleri almada ve isteksiz davranışlarda bulunulmasında her ne kadar ekonomik düşünce 
ve çıkarlar rol oynamakta ise de aynen ozon tabakasının incelme olayında yaşandığı gibi, insanların 
olayları kavrayabilme düzeyleri ve yeteneklerinin, ekolojik afetlerin gelişme hızının çok gerisinde 
kalmasından kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda çizilen bu karamsar tabloya karşın, insanoğlunun kendi teknolojisiyle yıktığı yaşam 
dünyalarını, yine aynı teknolojiyle tamir edeceğine olan inancımızı koruyarak, bu yönde beliren ümit 
ışıklarının büyümesine yardımcı olmalıyız. 

Avrupa Birliği ülkeleri Şubat 2002 tarihinde yayınladıkları bir deklarasyonla, Kyoto Protokolü 
hükümlerini kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Aradan 5 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine karşın, böyle bir 
karar yine de sevindiricidir. ABD’de bu hususta konuya ılımlı yaklaşmaktadır. 

Bütün bu olumlu gelişmeler, sadece iklim değişikliğinin önüne geçmek için değil, aynı zamanda çevre 
kirliliği, sağlık sorunları, biyo-çeşitlilik, yoksulluk, fosil yakıta dayalı ekonomik yapı bakımından insan ve 
yaşanabilir bir dünya lehine meydana gelen değişiklikler olarak değerlendirilmelidir (Çepel, 2008:142, 
143, 144). 

Ancak Kyoto Protokolünün yerini alacak bir toplantı Fransa’nın başkenti Paris’te Aralık ayında yapıldı. 
“İklim Değişikliği Zirvesi” adı verilen bu toplantı sonucunda Kyoto Protokolünü aşan önemli kararlar 
alındı ve bu kararlar sonuç bildirgesi olarak açıklandı. İnsanlık için bir dönüm noktası olarak 
nitelendirilen bu toplantı “bağlayıcı kararlar” taşıması bakımından da önem arz etmektedir.   

1.6. Paris İklim Zirvesi 

“ABD Başkanı Barack Obama, Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası 
olduğunu ve anlaşmanın iklim krizinin çözümü için dünyanın ihtiyacı olan sürdürülebilir çerçeveyi 
oluşturduğunu belirtti. Obama, "Ancak hiçbir şey kolay olmayacak. İlerlemeler bir anda olmaz. Ancak, 
anlaşma ile gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakma adına daha ümitliyiz" şeklinde konuştu.” 

İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi. 

Konferansa Washington'dan telekonferans yöntemiyle katılan ABD Başkanı Obama, iki hafta önce 
Paris'te gerçekleştirilen toplantıda, tüm dünyaya, iklim değişikliğini önleme yolunda önemli bir adım 
atmanın eşiğinde olduklarını söylediğini ifade ederek, "Birkaç saat önce bunu başardık. Dünyanın ihtiyacı 
olan bir anlaşma etrafında hepimiz bir araya geldik. Ayrıca bu anlaşmayı mümkün kılan yaklaşık 200 
milletin temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Her birlikte, dünyanın bir araya gelince neler yapabileceğini 
gösterdik" diyen Obama, ABD'nin geçen 7 yılda iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir lider haline 
geldiğini anlattı. 

Geçen yıl ABD ile Çin'in ortak olarak açıkladığı iklim değişikliğiyle mücadele planının diğer milletleri de 
teşvik ettiğini ifade eden ABD Başkanı, Paris'te imzalanan anlaşmanın, bunun bir sonucu olduğunu 
belirtti. Obama, "Hiçbir ülke, ne kadar güçlü olursa olsun, bu sorunu tek başına çözemez. Ve hiçbir ülke, ne 
kadar küçük olursa olsun bu sorundan uzak kalamaz. Dolayısıyla hep birlikte çalışmalıyız" şeklinde 
konuştu. Bu anlaşma ile tüm sorunların bir anda çözülmeyeceğini vurgulayan Obama, "Paris Anlaşması, 
iklim krizinin çözümü için dünyanın ihtiyacı olan sürdürülebilir bir çerçeve oluşturması bakımından 
önemli" ifadelerini kullandı. 

Anlaşma Daha Fazla İstihdam Anlamına Geliyor 
Anlaşmanın, birçok ülkenin başarısı olduğunu kaydeden Obama, müzakere sürecinde şeffaf bir şekilde 
çalışıldığını ve teknolojinin gelişimiyle çok önemli birçok hedefin ulaşılabilir hale geldiğini anlattı. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/abd
http://www.hurriyet.com.tr/index/cin
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"Bu anlaşma, gezegenimizi tehdit eden karbon kirliliğinin azalması ve düşük karbon yatırımları yoluyla 
daha fazla istihdam anlamına gelmektedir" diyen Obama, anlaşmanın tam olarak uygulanması halinde 
iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarının ötelenebileceğini kaydetti. 

Paris Anlaşması'nın, dünyanın düşük karbonlu bir gelecek idealine olan bağlılığını göstermesi 
bakımından değerli olduğunun altını çizen Obama, "Sahip olduğumuz tek gezegeni korumak adına bu 
anlaşma en iyi şansı temsil ediyor" dedi. Bugünün, dünya için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan 
Obama, "Ancak hiçbir şey kolay olmayacak. İlerlemeler bir anda olmaz. Ancak, anlaşma ile gelecek nesillere 
daha iyi bir gelecek bırakma adına daha ümitliyiz" şeklinde konuştu. 

Küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması öngörülen anlaşma 
metninin son hali üzerinde Paris'te varılan anlaşma sonrasında imza töreninin 2016 yılı başında BM Genel 
Sekreterliği'nde yapılması bekleniyor. 

Sera gazı emisyonlarına ilişkin mevcut anlaşmaların 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Paris'te en 
az 10 yıl geçerli olacak yeni taahhütlere girilmesi küresel ısınma ile mücadele bakımından çok önem 
taşıyor3 

1.7. Konu İle İlgili Yapılmış Benzer Çalışmalar 

Yeryüzündeki tüm canlılar için önemli bir sorun olan “küresel ısınma” ile ilgili önemli araştırmaların 
yapıldığını görüyoruz. Bunlardan bazılarına değinmekte yarar vardır. 

Kocaman (2009) “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Küresel Isınmaya Bakışı Ve Faaliyetleri” adlı 
araştırmasında sivil toplum kuruluşlarının küresel ısınma ile ilgili görüşlerini ve yaptıkları faaliyetleri 
incelemiştir. Araştırma kapsamında Ankara’da bulunan 25 ayrı çevreci sivil toplum kuruluşundan kişilerle 
derinlemesine mülakat yapılarak veri toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan en önemlisi sivil 
toplum kuruluşlarının küresel ısınma konusunda daha aktif çalışmalarının gerekliliğidir. Küresel ısınma 
sorunu için acil önlemler alınmalıdır ve STK’ların bu konudaki faaliyetleri yeterli değildir. Halkı 
bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmelidir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında birlik 
olmaları ve seslerini daha çok duyurmaları gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak, STK’ların 
desteklenmesi de önem taşımaktadır. Mevcut sivil toplum kuruluşlarının bütçe yönünden ve gönüllüler 
konusunda desteğe ihtiyacı da vardır. 

Küresel ısınma sorununun çözülebilmesi için uluslar arası yeni sözleşmelere ihtiyaç vardır. Bu 
sözleşmeler tüm devletler için yaptırımcı olmalıdır. Ayrıca devletler bazında politik önlemler ve bireysel 
önlemlerin de önemi büyüktür. Eğer hemen harekete geçilebilirse küresel ısınma sorunu ciddi düzeyde 
çözümlenebilecektir. Ancak harekete geçmek yerine yerimizde saymaya devam edersek o zaman doğanın 
yıkımı çok daha erken olacaktır. 

Çoruhlu ve Ayvacı (2009) “Öğrencilerin Küresel Çevre Sorunlarına Bakışları Ve Kavram Yanılgılarının 
Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma” adlı araştırmasında öğrencilerin küresel çevre 
sorunlarından olan küresel ısınma, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları hakkındaki ön 
bilgi ve kavram yanılgılarını incelemiştir. Araştırmanın örneklemini 4. 5. 6. 7. 8. 10. ve 11. sınıflarda 
öğrenim görmekte olan toplam 280 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık 
uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerlerinin bulunduğu 
tablolardan yararlanılmıştır. Özellikle ilköğretim birinci kademedeki öğrencilerin asit yağmurlarının 
oluşumu ve sera etkisi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. İlköğretimden başlayarak 
ortaöğretim düzeyine kadar öğrencilerin ozon tabakasının delinmesi ile ilgili kavram yanılgılarına sahip 
oldukları sonucuna varılabilir. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim düzeyinden başlayarak temel çevre 
sorunları ile ilgili öğrencilerin yeterli düzeyde eğitilmesi gerektiği önerisi sunulmuştur.  

Demircioğlu (2015) “Trabzon Halkının Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı araştırmasında Trabzon halkından çalışmaya katılan bireylerin 
Küresel Isınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve farkındalıklarının belirlenmesini amaçlamıştır. Çalışmanın 
örneklemini, Trabzon şehir merkezinden rastgele seçilen 500 kişi oluşturmaktadır. Örneklem 
belirlenirken, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek değişkenleri göz önünde tutularak dengeli bir dağılım 
oluşturulmaya çalışılmıştır.  Veri toplama aracı olarak 14 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. 
Anketten elde edilen veriler ki-kare ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, çalışmaya katılan bireylerin 
küresel ısınmanın farkında oldukları, ancak küresel ısınmanın meydana getireceği etkiler ve küresel 

 
3 http://www.hurriyet.com.tr/obamadan-iklim-degisikligi-zirvesinde-varilan-anlasmayla-ilgili-onemli-
aciklama-40026378   Erişim Tarihi: 13.01.2016 

http://www.hurriyet.com.tr/obamadan-iklim-degisikligi-zirvesinde-varilan-anlasmayla-ilgili-onemli-aciklama-40026378
http://www.hurriyet.com.tr/obamadan-iklim-degisikligi-zirvesinde-varilan-anlasmayla-ilgili-onemli-aciklama-40026378
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ısınmayı önleme çabaları konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığını göstermiştir. 
Ayrıca, bireylerin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve 
meslek açısından anlamlı farklılıklar göstermiştir. 

Erdoğan (2007) “Çevre Eğitiminde Küresel Isınma Konusunun Öğrenilmesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin 
Etkisi” adlı araştırmada çevre eğitimi dersinde küresel ısınma konusunun öğrenilmesinde proje tabanlı 
öğrenmenin öğretmen adaylarının bilgi düzeyleri, eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkilerini 
incelemiştir. Araştırmaya deney (n=39) ve kontrol (n=40) gruplarının denk olduğu toplam 79 öğrenci 
katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Küresel Isınma Bilgi Düzeyi Ölçeği, California Eleştirel 
Düşünme Eğilim Ölçeği, Kolb Öğrenme Sitilleri Envanteri, Portfolyo günlükleri ve öğrencilerle yapılan 
mülakatlar kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için, veri toplama araçlarından elde edilen 
niceliksel veriler istatistik programında yer alan bağımlı gruplar için t testi ve iki faktörlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Portfolyo günlükleri ve mülakatlardan elde edilen veriler ise 
nitel veri analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan nicel ve nitel analizler sonucunda; proje tabanlı 
öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilgi düzeylerine ve eleştirel düşünme becerilerine olumlu etkide 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ünlü, Sever ve Akpınar “Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma Ve Sera Etkisi Konulu 
Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi” adlı araştırmalarında  

Küresel Isınma ve sera etkisi konulu makalelerin ve bildirilerinin Türkiye’de çevre eğitimi alanında 
yayınlanmış sonuçlarını incelemişlerdir. İnceledikleri metinlerden ilköğretimden yüksek öğretime kadar 
bütün öğretim kademelerindeki öğrencilerin hatta öğretmenlerin küresel ısınma ve sera etkisi 
konularında oldukça fazla kavram yanılgıları ve eksik bilgi sorunu yaşadıkları görülmüştür. Dolayısıyla 
bundan sonraki süreçte çevre eğitimi alanında yapılacak araştırmaların öğrenmede ortaya çıkan bu 
sorunların çözümüne yönelik olarak tasarlanmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Tüzer ve Doğan (2011) “Küresel İklim Değişikliği ve Potansiyel Etkileri” adlı araştırmalarında dünyayı 
tehdit eden çevre sorunlarının başında gelen küresel iklim değişimi ve potansiyel etkilerini 
incelemişlerdir. Küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin ortaya çıkacağı beklenen küresel iklim 
değişikliğinin potansiyel etkileri; tarım, orman, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, enerji, insan sağlığı ve 
biyo-çeşitlilik üzerinde yoğunlaşacaktır. Ayrıca, dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış 
olsa da, ekonomik, ekolojik ve sosyal yaşamda bir takım zincirleme etkilere neden olacak olması, küresel 
iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmasında, tüm ülkelerin, uluslararası işbirliğine gerekli 
duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Şenel ve Güngör (2009) “Üniversite Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgilerinin Ve Kavram 
Yanılgılarının Tespiti” adlı araştırmalarında öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki ön 
bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesini incelemişlerdir. Küresel ısınma kavramı hakkında 5 
adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar için, kavram yanılgılarıyla 
ilgili 5 alt boyut belirlenmiştir. Bu boyutlar doğrultusunda verilen cevaplar gruplandırılmış ve cevap 
oranlarına göre yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Ayrıca 8 adet öğrenci ile görüşmeler yapılmış ve 
bulgular desteklenmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin küresel çevre problemlerinden biri olan 
“sera etkisi” hakkında, küresel ısınmaya sebep olan faktörler ve alınacak tedbirler konuları hakkında sahip 
oldukları bilginin yeterli seviyede olmadığı ve bu konu hakkında çeşitli kavram yanılgılarına sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Medya unsurlarının küresel ısınma hakkında yayınladıkları programların 
öğrencileri etkilediği sonucu da elde edilmiştir. 

Kaya “Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının “Küresel Isınma” Kavramına yönelik metafor algıları” adlı 
araştırmasında sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel 
ısınmayı nasıl algıladıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim 
yılında Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 
toplam 115 öğrenci oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Küresel Isınma” kavramına 
ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, öğretmen adaylarına; 

“Küresel ısınma ………..... gibidir. Çünkü ………………..” 

ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış form dağıtılarak yalnızca bir metafor üzerinde yoğunlaşarak 
düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Katılımcılar küresel ısınma kavramına ilişkin toplam 42 geçerli 
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metafor üretmiş ve metaforlar 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çalışma sonucunda 
katılımcıların küresel ısınma kavramını doğru algıladıkları ancak neden sonuç ilişkisi kuramadıkları tespit 
edilmiştir. 

Kazak (2014), “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konular İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi” adlı 
araştırmasında Van ilinde ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeylerinin 
tespit edilmesini amaçlamıştır.  Araştırmanın çalışma grubu, Van ilinde 9. Sınıfta öğrenim gören 158 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin çevresel konular ile ilgili düzeylerinin ölçülmesi amacı 
ile 14 soruluk bir anket uygulanmıştır. Bu anket aracılığıyla öğrencilerin, çevre sorunları hakkında bilgi 
düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır.  

Öğrencilerin çevre ile ilgili olgular açısından bilgi düzeyleri, kendilerine sunulan ölçeğe göre 3 puan ile 
temsil edilen “Açıklayacak kadar bilgim var” seviyesinde olup (tüm öğrencilerin ortalama puanları 4 
üzerinden 2,77’dir) ortaöğretim seviyesine göre beklenenin altında bir düzeydir. Daha güncel olan ve 
günlük hayatta daha çok konuşulan hava kirliliği, çölleşme ve iklim değişikliği gibi konularda yeterince 
bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Ancak, öğrencilerin özellikle toprağın tuzlanması, asit yağmurları ve 
biyo-çeşitlilik konularında önemli bilgi eksiklikleri olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular 
genel olarak değerlendirildiğinde; uygulanan çevre eğitimi ile öğrencilerin bilişsel yapılarında müfredat 
programında yer alan kazanımlar doğrultusunda istenilen değişimlerin sağlanamadığı söylenebilir. Daha 
önce farklı eğitim kademelerinde yapılan bilimsel araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir 
(Bahar, 2000; Özdemir ve diğerleri, 2004; Özdemir,2007; Özbayrak ve diğerleri, 2011; Ünal & Dımışkı, 
1999; Yılmaz ve diğerleri, 2002). Bu durum, öğretim programlarında çevre eğitiminin çok ciddiye 
alınmadığı ve çevre duyarlığının insanların günlük yaşantılarına yansımadığı gerçekleri ortaya 
çıkmaktadır.  

Bozdoğan (2011), “Küresel Isınma” Sorunu Hakkında Eğitim Alanında Yapılan Çalışmalardan Bir 
Derleme” adlı araştırmasında dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim kademelerinde küresel ısınma sorunu ile 
ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada Ebsco 
Host, Science Direct, Taylor and Francis ve Web of Science veri tabanlarında indekslenen dergilerdeki 
makaleler başta olmak üzere alan yazın geniş bir perspektifte taranmıştır. Araştırmaya 1992-2009 yılları 
arasında küresel ısınma sorunu konusunda yayınlanan toplam 62 bilimsel yayın dâhil edilmiştir. Tarama 
sonucunda ulaşılan makaleler amaç, sonuç ve öğretim kademeleri göz önünde bulundurularak analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda dünyada ve Türkiye’de birbirini tamamlayan bazı çalışmalara 
rastlanmaktadır. Ancak çoğunlukla benzer amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapıldığı ve benzer 
sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Betimsel çalışmalar küresel ısınma ile ilgili eğitimin bütün 
basamaklarında benzer kavram yanılgılarının olduğunu ve medyanın bu süreçteki olumsuz etkisini ortaya 
koymuştur. Deneysel çalışmalar ise öğrencilerin aktif olduğu öğretim yöntemlerinin, görsel materyallerin 
ve okul dışı sosyal faaliyetlerin küresel ısınma sorunu konusunda daha bilinçli öğrenciler yetiştirmede 
etkili yöntemler olduğunu göstermiştir. 

Bu bilgiler ışığında projede lise öğrencilerinin Küresel Isınma hakkında algıya sahip oldukları 
metaforlar üzerinden incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler küresel ısınma ile ilgili ne tür 
metaforlar üretmektedirler? Bu metaforlar nasıl kategorize edilebilir? Bu metaforlar sosyo-demografik 
değişkenlere göre farklılık göstermekte midir? Kısaca bu projede tüm dünyanın sorunu olan Küresel 
Isınma olgusu ele alınmıştır. Küresel Isınmanın insanlar tarafından nasıl algılandığı önemlidir. Dolayısıyla 
bu projeyle lise öğrencilerinin Küresel Isınma olgusuna ilişkin algılarını hangi metaforlarla ifade ettikleri 
araştırılmıştır. Peki metafor nedir? 

1.8. Metafor 

Felsefe Sözlüğü’nde metafor [Osm. Mecaz; İng. Metaphor; Fr. Metaphore; Alm. Metaphor],   'bir yerden 
bir yere taşıma' anlamına gelen Yunanca “metapherein” den eğretileme, özellikle şiir dilinin temelini 
meydana getiren söz sanatını tanımlar. Buna göre, metafor, nitelikleri ya da anlamı belli bir gerçeklik 
düzeyinden bir başkasına taşımak, bilineni bilinmeyene aktarmak suretiyle gerçekleşen, bir benzerliğe 
işaret etmekten başlayıp bir çağrışımlar yumağı meydana getirmeye kadar genişleyebilen söz sanatıdır 
(Cevizci, 1999; 286). Metafor, bilinenler yardımıyla bilinmeyeni anlatmak ve bir olgunun 
benzetmelerinden yola çıkarak olguyu bilinir hale getirilmesini sağlamaktır (Balcı, 2003; 30). 

İngilizce bir kelime olan metafor, Türkçede benzetme ve eğretileme, eski Türkçede mecaz, Arapçada 
istiare kelimeleriyle karşılanmaktadır. Lakoff ve Johnson (2005), “Bir şeyi başka bir şeyin bakış açısıyla 
anlamak ve tecrübe etmek, bir düşünce malzemesini, insan kavrayışının bir şekli ile ifade etme süreci”  Arslan 
ve Bayrakçı (2006), “Bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir 
zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması”; Saban, Koçbeker ve Saban (2006), “Bir bireyin yüksek 
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düzeyde soyut, karmaşık ve açıklamada işe koşabileceği güçlü zihinsel araç”; Çelikten (2006) ise “Ruhsal, 
açık olmayan veya zor düşünceler gibi kolayca anlaşılamayan düşünceleri tanımlamak” olarak 
tanımlamışlardır. Kısaca metafor; bir algı aracı, düşünce ve görme biçimidir. 

Metaforlar, bir durum ile ilgili görünümleri, kavramları ve terminolojiyi bireylerin bilmedikleri veya az 
bildikleri bir alana aktarmalarını; ayrıca bireye iki olay, olgu, konu ya da kavram arasında karşılaştırma 
yapmayı ve bunlar arasındaki benzerlikleri mecazlı bir anlatımla sunmayı sağlar. Böylece iki şey ile ilgili 
benzerliklere dikkat çeker ya da birini diğerinin yerine geçirerek açıklama olanağı sunar. Metaforlar, 
durumların ve olayların algılanma yollarını etkilediği için gerçekleri yeniden tanımlamak ve problem 
durumlarını yeniden kavramsallaştırmayı teşvik etmek için kullanılabilir (Kaya, 120). 

Araştırmalarda olay, nesne ya da kavramla ilgili düşünce ve algıları ortaya çıkarmak için değişik 
yöntemler kullanılır ve semboller aracılığıyla nesnelere, ilişkilere ve fikirlere değer ve anlamlar 
yüklenmeye çalışılır. Metaforlar bu araştırmalarda (belirli bir kavrama anlam yüklemede) en çok 
kullanılan yöntemlerden biridir. Metafor kelimesi Latince ve Grekçe 'metafora' kökünden gelmektedir. 
“İleri taşımak” anlamına gelen birleşik bir addır. Genellikle bir ifadeyi başka bir kavramsal ifadeyle 
tanımlamak veya açıklamak anlamına gelmektedir. Metafor “algısal benzerlik olan bir objeden diğerine 
geçen anlam transferidir.” Şeklinde de tanımlanmaktadır. Aynı zamanda metaforun, olayların meydana 
gelişi ve işleyişle ilgili fikirleri yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan 
olduğu da belirtilmektedir (Saban, 2004: 131-155). Metaforlar bir kavramı anlatmak için başka kavramlar 
kullanmak, anlatımı kuvvetlendirmek, dili zenginleştirmek ve düşünceleri dilsel eylemlere en etkili bir 
biçimde dönüştürmek için kullanılan yapılardır. Edebi, bilimsel inşalar olarak metaforlar bir çağın, bir 
kültürün, bir ortamın yansımalarıdır. Metaforlar, onarlı kullananların faaliyetlerini ve düşüncelerini ifade 
ederler (Draaisma, 2007). Eylemler ve düşüncelerin zihinsel birer imge olmaktan çıkıp 
kavramsallaşmaları sürecinin yapıtaşları olan metaforlar, dilsel yapılardır.  

Metafor genellikle eylemi süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret sayılır ve bu anlamda dil ve dilin 
kullanımıyla ilgili gibi görünür (Şimşek, 2005). Benzetmelerden farklı olarak metaforlarda neyin neye 
benzetildiğini, ne ölçüde ve hangi nedenle benzetildiğini, dinleyen ve okuyanın kendisinin keşfetmek 
zorunda olduğu açık bir farktır. Bu zorlu keşif dinleyen ya da okuyana büyük bir zevk verir, düş gücünü 
devreye sokar, zenginleştirir. Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavramayı sağlayan bir düşünme ve 
görme biçimi anlamına gelir. Metafor; düşünme biçimi olarak, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, 
kendimizi ifade etme üzerinde de biçimlendirirci bir etki yapar. 

Metafor, gündelik hayatta sadece dil değil, düşünce ve eylemde de yaygındır. İnsanın düşünce sistemi, 
kavram sistemi, düşünülen ve eylemde bulunulan terimler doğaları gereği metaforiktir. Bu nedenle 
metaforlar, sadece dili süslemek için kullanılan yapılar ve basit benzetmeler olarak algılanmamalıdır; 
çünkü metaforlar sadece konuşmanın araçları değildirler, aynı zamanda önemli bir düşünce mekanizması 
da oluşturmaktadırlar. Dilin temel yapıtaşlarından olan metaforlar, gündelik hayatta sürekli kullanılır, 
hatta konuşma sırasında metafor kullanmadan üç cümle dahi kurulamaz. Schuul, “Bir resim eğer 1000 
kelimeye bedelse, bir metafor 1000 resme bedeldir diyerek metaforların önemi belirtmiştir. Çünkü bir 
resim zihinde durağan bir imge oluştururken, metaforlar herhangi bir şey hakkında düşünmek için daha 
karmaşık zihinsel çerçeveler oluştururlar”  demiştir.  

Bu çerçevede ele almak gerekirse metafor konusuna yönelik yapılan çalışmaların genel olarak üç 
kategori altında toplandığı görülür: 

➢ Metaforların yapısına ve oluşumuna yönelik çalışmalar 
➢ Metaforların herhangi bir konunun öğretiminde kullanılmasına yönelik çalışmalar 
➢ Metaforların çeşitli zihinsel algıları ortaya çıkarmak için kullanılmasına yönelik çalışmalar  
 

Metaforlar, genellikle söylemi süslemeye yönelik söz sanatından ibaret sayılır, ama önemi bundan çok 
daha fazladır. Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme 
biçimi anlamına gelir. Sözgelimi, çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki metafor, düşünme 
biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, insanın kendini ifade edişi üzerinde de biçimlendirici bir etki 
yaratmaktadır. Fakat dilimizin ve düşüncemizin önemli bir parçası olabilmelerine rağmen bunların 
farkında değiliz. Farkına vardığımızda ise içlerinde barındırdıkları anlam üzerinde derinlemesine 
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düşünmemekteyiz. Son zamanlarda metaforların belli başlı sosyal ortamlardaki faaliyetlere nasıl rehber 
olduğu,  

İnançları, tutumları ve değerleri nasıl şekillendirdiği, örgütsel süreçleri nasıl gösterdiği ve örgütsel 
yaşamın oluşturulmasında nasıl vurgulandığına ilgi artmıştır. Birçok araştırmacı okulların işletilmesinde 
ve yönetilmesinde örgütleri çeşitli yönleriyle karakterize eden metaforları tartışmaktadır. Dilin kullanımı 
konusunda inceleme yapanlar, artık herhangi bir olguyu anlayabilmek için metaforları kullanmaktan 
başka çıkar yol olmadığını söylemektedirler (Çelikten, 2006; 270). 

Bu araştırmada “metaforların çeşitli zihinsel algıları ortaya çıkarmak için kullanılmasına yönelik bir 
çalışma” yapılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada tüm canlılar için bir sorun olan küresel ısınma olgusunun 
lise öğrencilerinin zihinlerinde nasıl bir karşılık bulduğu ve bu karşılığın ne tür metaforlarla ifade edildiği 
incelenmiştir.  

1.9. Projenin Problemi, Projenin Problem Cümlesi ve Alt Problemleri 

1.9.1. Projenin Problemi  

Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi 
çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının (karbon dioksit, di azot monoksit, metan, su 
buharı, kloroflorokarbon) atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de 
katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerindeki 
sıcaklık artışına “küresel ısınma” denir.  
 
Sera etkisinin artması, atmosferin üst bölümünün yani stratosferin soğumasına, alttaki troposferin ise 
ısınmasına yol açıyor. Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar 
atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde 
oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. 
Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim 
eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve di azot monoksit gazların atmosferdeki 
yığılması artış gösterdi. İşte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor.  Bilim adamları son 50 yıldaki sıcaklık 
artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkileri olduğu görüşünde. İklim değişikliklerinin kalp, 
solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer hastalıkları tetikleyebiliyor. 
 
Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden, 
okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki 
buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı 
artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Kışın sıcaklıklar artıyor, 
ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor. Yani iklimler değişiyor. 
İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. 

Bu önemli sorun karşısında herkesin duyarlılık gösterdiğini söylemek güçtür. Aslında bu sorunun 
ortaya çıkmasında hepimizin olumsuz anlamda payı bulunmaktadır. Belki de konunun ehemmiyetini 
anlamakta zorluk çekiyoruz. Hele biz lise öğrencilerinin bu konuda neler yapabileceğimizi gerçekten 
bilmiyoruz. Bu proje böyle bir algıdan doğmuştur. Dolayısıyla projemin problem cümlesi şöyle ifade 
edilmiştir:  

1.9.2. Problem Cümlesi  

Geleceğin toplumlarını yönetecek, gelecekteki çevre problemlerinin çözümüne yön verecek olan ve 
kendi ülkelerinin geleceği olan lise öğrencilerinin “Küresel Isınma Sorunu” karşısındaki tutumları ve 
algıları büyük önem arz etmektedir. Bu tespitten hareketle projemin problem cümlesini şöyle ifade ettim: 

“Farklı türde liselerde öğrenim gören öğrenciler Küresel Isınma Sorunu ve kavramı hakkında ne 
biliyorlar? Nasıl bir algıya sahiptirler? Küresel Isınma Sorunu neye benzetiyorlar? Lise öğrencileri bu 
sorunla ilgili algılarını hangi metaforlarla ifade etmektedirler?” 

1.9.3. Alt Problemler 

Projenin problemine, problem cümlesine ve amacına hizmet etmek üzere aşağıdaki durumlar birer alt 
problem olarak belirlenmiştir: 

1. Lise öğrencileri küresel ısınma sorununa ilişkin algılarını ne tür metaforlarla belirtmektedirler? 
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2. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin ürettikleri metaforlar, sınıf düzeyine göre 
farklılık göstermekte midir? 

3. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin ürettikleri metaforlar, okul türüne göre 
farklılık göstermekte midir? 

4. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin ürettikleri metaforlar, sosyal medyayı kullanıp 
kullanmamalarına göre farklılık göstermekte midir? 

5. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin algısına ilişkin dile getirdikleri metaforlar 
benzerlik ve farklılık göstermekte midir? 

6. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin ürettikleri metaforlar hangi başlıklar altında 
kategorileştirilebilir? 

7. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin bilinç düzeyi nedir? 
 

1.10. Projenin Amacı 

Küresel ısınma, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Daha şimdiden kuraklık 
tehdidi baş gösterdi. Kışlar yağışsız geçiyor, ağaçlar erken çiçek açıyor.  Küresel ısınma ile mücadele 
etmenin yolları; su ve enerji kaynaklarını dikkatli kullanma, ulaşımda karbondioksit oranını azaltacak 
önlemler alma ve geri dönüşümü desteklemektir.4 

Yukarıda anlatılanların ışığında bu projenin amacı, lise öğrencilerinin Küresel Isınma Sorununa 
ilişkin algılarını ve bu algılarını hangi metaforlarla dile getirdiklerini ortaya koymak ve bu metaforları 
çeşitli bilişsel, coğrafik bilgi ve ekolojik değişkenler bakımından değerlendirmektir. 

1.11. Projenin Hipotezleri ve Alt Hipotezleri 

Okumalarım, literatür çalışmalarım ve gözlemlerim sonucunda araştırmamın konusuna, problemine ve 
amacına yönelik “araştırma diğer bir deyişle alternatif hipotezimi” şöyle geliştirdim: 

Araştırma / Alternatif) Hipotez (H1): “Lise öğrencilerinin “küresel ısınma” olgusuna ilişkin ifade 
ettikleri metaforlar farklılık gösterir.” 

1.11.1. Alt Hipotezler 

Projemin araştırma / Alternatif (H1) hipotezini daha somut hale getirmek ve test edilebilirliğini 
artırmak amacıyla şu alt hipotezleri geliştirdim: 

• Farklı türde liselerde okuyan öğrencilerin küresel ısınma sorunuyla ilgili olarak üretecekleri 
metaforlar farklılık gösterecektir. 

•  Farklı türde liselerde okuyan öğrencilerin küresel ısınma sorunuyla ilgili olarak üretecekleri 
metaforlar sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterecektir. 

• Farklı türde liselerde okuyan öğrencilerin küresel ısınma sorunuyla ilgili olarak üretecekleri 
metaforlar farklı temalar altında kategorileştirilebilir. 

• Farklı türde liselerde okuyan öğrenciler küresel ısınma sorunuyla ilgili olarak en az birer metafor 
üreteceklerdir. 

1.12. Projenin Önemi 

Dünyamızın atmosferi giderek ısınıyor. Küresel Isınma olarak adlandırılan bu olayın en büyük sebebi 
atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı değişiklikler. Küresel Isınmaya sebep olan ve sera gazları olarak 
adlandırılan gazların biri de CO2 (karbondioksit). Bilimsel çalışmalar küresel ısınma ile atmosferdeki CO2 
derişimi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor. Buzul çağları sırasında atmosferdeki CO2 

derişimi litrede 200 miligrama kadar düşerken buzul çağları arasındaki dönemlerde litrede 280 miligrama 
kadar çıkıyor. Bu da buzul çağları sırasındaki ve buzul çağları arasındaki dönemler arasında atmosferdeki 
CO2 miktarında 170 milyar tonluk bir değişim yaşandığını gösteriyor. Okyanuslardaki CO2 miktarının da 
değişmesi kaçınılmaz.5 

 
4 http://www.sabah.com.tr/kuresel-isinma Erişim tarihi: 23.12.2015 
5 Ocak, Bilim Teknik Dergisi, Demir Hipotezi: 43 

http://www.sabah.com.tr/kuresel-isinma
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Dolayısıyla, farklı türde liselerde öğrenim gören öğrencilerin “Küresel Isınma Sorunuyla” ilgili algılarını 
ve bu algılarına ait metaforları ortaya koymayı amaçlayan; bu metaforları bilişsel, coğrafik bilgi ve ekolojik 
açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bu projem, aşağıda sıraladığım noktalarda önem arz etmektedir: 

1. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin algılarının nasıl bir durum gösterdiğini ortaya 
koyması 

2. Bu konuda sınıf düzeyi bakımından bir karşılaştırma fırsatı vermesi, 
3. Lise öğrencilerinin küresel ısınma olgusunu doğru anlayıp anlamadıklarını ortaya koyması 
4. Lise öğrencilerinin küresel ısınma konusunda ne kadar duyarlı olduklarını ve bu duyarlılık 

doğrultusunda neler yaptıklarını ortaya koyması 
5. Lise öğrencilerinin küresel ısınma algılarının sosyo-demografik faktörlere göre nasıl bir durum 

gösterdiğini ortaya koyması  
6. Lise öğrencilerinin küresel ısınmayla ilgili olarak ne tür metaforlar ürettiklerini ortaya koyması. 
1.13. Projenin Varsayımları  (Sayıltıları) 

Projemin temelinde “Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin Küresel Isınma Sorunuyla ilgili 
algılarında benzer ve farklı yönler vardır. Bu algı farklılığı muhtemelen belirtecekleri metaforlara 
da yansıyacaktır.” varsayımı bulunmaktadır. Projemizde katılımcı öğrencilerin fikirleri bizzat alındığı 
için projemiz tamamen nitel bir yapıya sahiptir ve gerçekleri yansıtmaktadır. Ayrıca aşağıda verilen 
durumlar projemde birer varsayım (sayıltı) olarak kabul edilmiştir: 

1. Araştırmada görüş bildirecek öğrenciler gerçek düşüncelerini ifade edeceklerdir. 
2. Örneklemde yer alacak öğrenciler, küresel ısınma kavramı hakkında bilgi sahibidirler. 
3. Araştırmada kullanılacak ölçme aracı hedeflenen verileri toplayabilecek kapsam ve geçerliliğe 

sahiptir. 
4. Örneklemde yer alan öğrenciler, metafor kavramı hakkında bilgi sahibidirler. 
 
1.14. Projenin Sınırlılıkları 

Her bilimsel araştırmada olduğu gibi benim bu projemde de bazı sınırlılıklar söz konusudur. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz:   

• Projem, çalışma grubu / çalışma evreni ve örneklemi bakımından 15-19 yaş grubu, yani lise 9, 10, 
11, 12. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.  

• Projem, Aralık-2015’te yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerle sınırlıdır. 

• Araştırma kapsamında ulaştığım veriler ve sonuçlar, ilgili örneklem grubuna genellenebilir. 

1.15. Muhataplar 

Bu proje ortaya koyacağı bulgular ve sonuçlar bakımından şu muhataplara sahiptir: 

• ÇEKÜL 
• Çevre Koruma Derneği 
• Çevre Koruma Vakfı 
• Valilikler 
• TÜBİTAK 
• MEB 
• Coğrafya Öğretmenleri. 

2. Yöntem 

Projenin bu bölümünde projenin modeline, evren ve örnekleme, veri toplam aracı ve verilerin 
toplanmasına, verilerin analizi ve yorumlanmasına yer verilmiştir. 

2.1. Projenin Modeli 

Bu araştırma öncelikle betimsel olup, tarama modeliyle yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel bir desene 
sahiptir. Nitel bölümde, olgu bilim diğer adıyla fenomonolojik bir desenle yürütülmüştür. Olgu bilimi 
kısaca anlatmak gerekirse şunlar söylenebilir: Yirminci yüzyılın önemli felsefi akımlarından biri de 
fenomenolojidir. Bu akıma göre fenomenler ve bilincin verileri incelenerek fenomenlerin içindeki öz 
bilinebilir. Asıl varlık fenomenlerin içinde gizli olan “öz”dür. Öz varlığı varlık haline getiren; onu o şey 
yapan temel nedendir. Bu görüşe göre “öz” fenomenin içinde vardır ve bilinç onu sezgiyle kavrayabilir. 
Fenomenoloji aynı zamanda öze ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle bir fenomenin 
“öz”ünü bilebilmek için önce bütün verilmiş bilgileri “bir ayraç (parantez) içine alıp” yok saymak gerekir. 
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Bu yöntemi kullanan düşünür, toplumsal yaşamdan, dini inançlarından ve bilimsel yolla elde edilen tüm 
görüşlerinden, kanılarından ve önyargılarından arınmak durumundadır. Ancak bu yolla duyularla 
algılanan nesnelerin ötesinde bulunan “öz” kavranabilir.6 

2.2. Projenin Evreni 

Bu projenin çalışma evreni, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan, farklı 
türde eğitim-öğretim yapan 12 lise ve bu liselerde okuyan 351 öğrencidir. 

2.3. Projenin Örneklemi  

Projenin örneklemini ise çalışma evrenimizde bulunan liselerin 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarında öğrenim 
gören 366 öğrencidir. Bu öğrenciler basit tesadüfî örnekleme (Random) ve Oransız Eleman Örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. 

2.4. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma verileri önce 25 sorudan oluşan 
demografik özellikler (I. Bölüm) ve devamında metafor analizi yöntemi (II. Bölüm) ile toplanmıştır. İkinci 
bölümde araştırmaya katılan lise öğrencilerinin “küresel ısınma” kavramına ilişkin metaforik algılarını 
ortaya çıkarmak için                                                        “Bana göre Küresel Isınma……..……………gibidir, 
çünkü……………………..” şeklinde bir sorudan oluşan cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Örneklemdeki 
öğrencilere bu cümlenin yazılı olduğu formlar verildi, cümleyi kavramla ilgili düşünceleri doğrultusunda, 
tek bir metafor oluşturarak tamamlamaları söylendi. Cümlede yer alan “gibi” ifadesiyle bir benzetmenin 
ortaya çıkması, “çünkü” ifadesi ile de bu benzetmenin akılcı bir gerekçeye dayandırılması amaçlanmıştır.  

Buna göre hedeflenen verilerin toplanması süreci şu basamaklarla gerçekleştirilmiştir:  

a- Metafor yöntemi kullanılan benzer araştırmalar incelenmiş, olgu bilim (fenomenoloji/öz bilimi) 
tekniği hakkında araştırma yapılmıştır. 

b- Demografik özellikleri ve metaforik soruyu oluşturan iki bölümlük anket formu hazırlanmış, 
birinci bölümde öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorulara yer verilmiştir.  

c- İkinci bölümdeki anlaşılırlığı sağlamak ve yanlış ya da eksik doldurulmasını önlemek adına bir 
açıklama ve “Küresel Isınma” hakkında çeşitli metafor örnekleri oluşturulmuş, ikinci kısmın başına 
eklenmiştir.  

d- Örneklemde yer alan okulların müdürlüklerinden gerekli izinler alındıktan sonra, bu okullara 
gidildi ve anket uygulaması yapıldı. Her öğrenciye anketi doldurması için 20 dakika süre verildi. 
Öğrencilerce doldurulan anketler toplandı ve numaralandırıldı.  

 
2.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
 Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde şu aşamaları gerçekleştirdim: 

a. Önce formların gerektiği biçimde doldurulup doldurulmadığını belirlemek amacıyla formlar teker 
teker incelenmiştir. 

b. Geri dönen anketler tek tek sayılmıştır.  
c. Değerlendirmeye alınan formlar 1’den başlayarak numaralandırılmış ve bilgisayarda işlenmeye 

hazır hale getirilmiştir.  
d.Verilen cevaplara da numaralar verilmiş, bilgisayara girilerek işlenmeye hazır duruma getirilmiştir. 

Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan 40 veri toplama aracından elde edilen verilerin I. 
bölümdeki demografik özelliklerinin analizinde “SPSS 20,0 for Windows (Statistical 14 Package for Social 
Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Bu bölümde frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar 
hesaplanmıştır. İkinci bölümde (Metaforik kısım), elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik 
analizi” tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara 

 
6 http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_akimlari/fenomenoloji_gorungubilim_nedir_ne_demektir.asp  Erişim 
Tarihi: 28.12.2015 

http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_akimlari/fenomenoloji_gorungubilim_nedir_ne_demektir.asp
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ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizi, iletişimin açık belirgin içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel 
tanımlanmasına yönelik bir araştırma tekniğidir.7 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanmasını üç aşamada 
gerçekleştirdim. Bu aşamaları şöyle sıralayabilirim:  

1. Adlandırma Aşaması  

2. Tasnif Etme Aşaması  

3. Kategori Geliştirme Aşaması  

1.Adlandırma Aşaması  

Bu aşamada araştırmaya katılan lise öğrencilerinin oluşturdukları metaforlar öncelikle bir Excel 
tablosu oluşturdum ve olduğu gibi bilgisayara aktardım. Sonra alfabetik sıraya göre genel bir liste yaptım. 
Bu aktarma aşamasında öğrencilerin ifadelerini gözden geçirdim, metaforların belirgin bir şekilde dile 
getirilip getirilmediğine baktım. Öğrencilerin doldurduğu her formda belirtilen metaforları kodladım.  

2.Tasnif Aşaması  

Bu bölümde metafor analizini ve içerik analizi kullandım. Metaforları önce ayrıştırdım, ortak ve benzer 
yönleri bakımından analiz ettim. Projemde geçerli kabul edilen 351 anket formundan toplam olarak 259 
adet metafor elde ettim, elde edilen metaforlar tekrar sıralanarak frekansı birden fazla olan metaforlarda 
temsilen örnek bir ifade belirledim. Son olarak verileri kategorileştirmek için bir metafor listesi 
oluşturdum. 

3. Kategori Geliştirme Aşaması  

Bu aşamada lise öğrencilerinin “Küresel Isınma” olgusuna ilişkin oluşturdukları metaforları ortak 
özellikleri yönüyle incelenmeyi hedefledim. Daha önce oluşturulan 259 metafor içeren liste dikkate 
alınarak “Küresel Isınma” olgusunun nasıl ifade edildiğini inceledim. Bu bakımdan öğrenciler tarafından 
üretilen her metaforu öğrencilerin “Küresel Isınma” olgusuna bakış açılarına göre belli bir tema ile 
ilişkilendirdim ve toplamda 16 farklı kavramsal kategori oluşturdum. 

3. Bulgular 

Projemin bu bölümünde araştırmanın başlangıcında geliştirdiğim ölçekle elde ettiğim verilere / 
bulgulara yer verilmiştir.  

A. Örneklemde Yer Alan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Grafik 1: Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında; 189 kadın, 162 erkek olduğu 
görülmüştür. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin sınıf düzeyi dağılımına bakıldığında; Hazırlık sınıfından 7 öğrenci, 
9. Sınıftan 85 öğrenci, 10. Sınıftan 86 öğrenci,  11. Sınıftan 87 öğrenci, 12. Sınıftan 86 öğrenci olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin okul türüne bakıldığında; 34’ünün Anadolu 
Lisesi’nden, 31’inin Endüstri Meslek Lisesi’nden, 32’sinin Sağlık Meslek Lisesi’nden, 30’unun Sosyal 
Bilimler Lisesi’nden, 32’sinin Fen Lisesi’nden, 32’sinin Özel Lise’den, 32’sinin Temel Lise’den, 32’sinin 
Spor Lisesi’nden, 32’sinin Otel Turizm Lisesi’nden, 32’si Güzel Sanatlar Lisesi’nden ve 32’sinin İmam hatip 
Lisesi’nden olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kendini çevreye duyarlı görmesine bakıldığında; 322 öğrencinin 
kendini çevreye duyarlı gördüğü, 29 öğrencinin ise kendini çevreye duyarlı görmediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin aile bireylerinin çevreye duyarlı olduğuna bakıldığında; 
309’unun aile bireylerinin çevreye duyarlı olduğunu ve bu yönde çevreye duyarlı davranışlar sergilediğini 
ve 42’sinin ise aile bireylerinin çevreye duyarlı olmadığı ve bu yönde çevreye duyarlı davranışlar 
sergilemediğini düşünmektedir. 

 
7 http://www.acikders.org.tr/dersler/sbay-tonta/sbay-dokumanlar/sbay-08-icerik-analizi-alan-

arastirmasi.pptx Erişim tarihi: 29.12.2015 

 

http://www.acikders.org.tr/dersler/sbay-tonta/sbay-dokumanlar/sbay-08-icerik-analizi-alan-arastirmasi.pptx
http://www.acikders.org.tr/dersler/sbay-tonta/sbay-dokumanlar/sbay-08-icerik-analizi-alan-arastirmasi.pptx
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Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınmanın tehdit düzeyi’ ne bakıldığında;  tehdit 
düzeyinin oldukça riskli diyenlerin en fazla (184) olduğu görülmektedir. 117’si normal riskli, 33’ünün 
düşük düzeyde riskli ve 17’sinin tehdit görmediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin en önemli küresel sorununa bakıldığında; 77’sinin çevre kirliliği, 
67’sinin küresel ısınma, 60’ının biyolojik denge, 53’ünün hava kirliliği, 48’inin biyo-çeşitliliğinin ve doğal 
kaynakların azalması, 37’sinin ormanların azalması, 20’sinin deniz kirliliği, 19’unun küreselleşme, 
14’ünün diğer dediği görülmektedir. Diğer diyen öğrencilerin küresel ısınmanın en önemli nedeni olarak; 
9’unun insanlığın yok olması, 4’ünün hepsi, 1’inin ise açlık olarak dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin medyada takip ettikleri araştırmalara bakıldığında; medyada 
yer alan araştırmaları takip etme sıklığına ara sıra diyenlerin sayısının (141) en fazla olduğu 
görülmektedir. 87’sinin genellikle, 83’ünün denk gelirse belki, 21’inin her zaman, 17’sinin her zaman ve 
2’sinin diğer dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınmanın en önemli nedenlerine bakıldığında; 155’inin 
sanayileşme, 96’sının sera gazları, 66’sının ormansızlaşma, 26’sının güneş ışınları, 22’sinin fikri yok, 
9’unun diğer, 6’sının tarımsal faaliyetler dediği görülmektedir. Diğer diyen öğrencilerin 4’ünün insanların 
bilinçsizliği, 4’ünün ise kentleşme dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin küresel ısınmanın neden olacağı etkilere bakıldığında; en fazla 
(120) kuraklık denildiği görülmektedir. 67’sinin çölleşme, 51’inin su rezervlerinin azalması, 47’sinin 
salgın hastalıklar, 27’sinin fikrim yok, 22’sinin üretimde azalma, 19’unun yiyecek kıtlığı, 17’sinin 
yoksulluk, 15’inin göç, 15’inin enerji temininde güvenirlik 13’ünün tarımsal üretimde azalma, 10’unun 
üretimde düşüklüğe bağlı olan işsizlik, 8’inin diğer dediği görülmektedir. Diğer diyen öğrencilerin 2’sinin 
dünyanın yok oluşu, 2’sinin doğal kaynakların bozulması, 2’sinin aşırı sanayileşme, 1’inin insanların 
duyarsızlığı, 1’inin insanların yok oluşu dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Kyoto Sözleşmesi’nin ne anlama geldiğine bakıldığında; Kyoto 
sözleşmesini en fazla (160), küresel ısınmaya neden olan gazların salınımını kısmak üzere sanayi 
ülkelerine çeşitli sınırlamalar getiren anlaşma diye tanımlamaktadır. 144’ü Kyoto Sözleşmesi’nin ne 
anlama geldiğini bilmemekte, 23’ü Kyoto Sözleşmesi’ni, çevrede yaşayan canlı türlerini araştırmak için 
ülkelerin bir araya gelip imzaladığı sözleşme, 20’sinin Kyoto Sözleşmesi’ni Türkiye’nin AB’ye girmesi için 
sunulan şartlar, 3’ü diğer, 1’inin ise boş bıraktığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Kyoto Protokolü’nü Türkiye’nin imzalayıp imzalamamasına 
bakıldığında; 196’sı Kyoto Protokolü’nü Türkiye’nin imzalayıp imzalamadığını bilmemektedir. 99’u 
imzaladığı, 56’sı ise imzalamadığını söylemiştir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik bireysel önlemlerine bakıldığında; 
126’sının suyu tedbirli kullanıldığı, 108’i toplu taşıma araçlarını kullandığı, 83’ünün elektriği tedbirli 
kullandığı, 76’sının çöpleri ayrıştırdığını, 73’ünün çevreye zararı az olan ürünler kullandığı, 51’inin bitki 
yetiştirdiğini, 31’inin bireysel alışkanlıkları değiştirmenin soruna çözüm getirmeyeceği, 17’sinin çevre 
kuruluşlarına destek sağladığını, 15’inin ise diğer dediği görülmektedir. Diğer diyen öğrencilerin ise 6’sı 
hiçbiri, 5’i hepsi, 2’si hepsini yapıyorum ama yararı yok, 2’si yapmıyorum ama yapsam da zaten yararı 
olmayacak dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınma ile mücadelede gerekli önlemlerin alınmadığı 
diyenlerin (259) en fazla olduğu görülmektedir. 49’unun küresel ısınma ile ilgili gerekli önlemlerin 
alındığı, 42’sinin fikri olmadığı, 1’inin ise boş bıraktığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerin 179’unun halkın eğitilmesine ve bilinçlenmesine yönelik 
etkinliklerin daha etkili olacağı, 128’inin yasal düzenlemeler, 28’inin sivil toplum kuruluşlarının önleyici 
çabaları, 13’ü diğer, 3’ünün boş bıraktığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınmaya önlemek için yapabileceği en büyük katkının 
en fazla (147) elimden gelen her şeyi yapar, tüm gücümle önlemek için çabalarım diyenlerin olduğu 
görülmektedir. 109’unun ilgili kuruluşlarda görev alır, maddi manevi destek veririm; 47’si bireysel olarak 
bir çaba göstermenin bir anlamı olmadığından, bir çaba göstermem; 40’ıilgili kuruluşlara maddi destek 
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veririm, başka bir şey yapmam; 7’si diğer; 1’i cevap vermemiştir. Diğer diyen öğrencilerin genellikle 
“Hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten küresel ısınma artık önlenemez.” Dedikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınmanın bir çözümü olduğuna 244’ünün evet, 64’ünün 
hayır, 42’sinin fikrim yok, 1’inin ise cevap vermediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınma ile mücadele yenilenebilir enerji kaynaklarına 
alternatif çözüm olup olmamasına bakıldığında; küresel ısınma ile mücadele yenilenebilir enerji 
kaynaklarının alternatif çözüm olabileceğine 252’sinin evet, 56’sının fikrim yok, 43’ünün hayır dediği 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin bireysel fedakârlık yapıp yapmamasına bakıldığında; 210’unun 
bireysel fedakârlık yaparak yaşantısında değişiklikler yapmayı düşündüğünü, 87’sinin küresel ısınmanın 
yaşantısına etki etmediği, 51’inin bireysel fedakârlık yaparak yaşantısında değişiklikler yapmayı 
düşünmediği, 3’ünün ise cevap vermediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik bir etkinliğe katılıp katılmamasına 
bakıldığında; 289’unun hayır, 62’sinin evet dendiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınma ile ilgili filmler, reklamlar ve haberlerin konuya 
bakışını değiştirme değiştirmemesine bakıldığında; 214’ünün evet, 100’ünün hayır ve 37’sinin hayır 
dediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınma ile ilgili yapılan filmlerin gerçekleşip 
gerçekleşmemesine bakıldığında; 183’ünün evet, 102’sinin hayır, 66’sının fikrim yok dediği 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin küresel ısınma hakkında bilinç kazanmaya yönelik etkinliklerin 
olup olmadığına bakıldığında; 169’unun yok, 98’inin fikrim yok, 84’ünün var dediği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin okulları ve öğretmenleri tarafından küresel ısınma problemi 
hakkında bilinç kazanmalarına yönelik etkinlikler yapılıp yapılmamasına bakıldığında; hayır diyenlerin en 
fazla (203) olduğu görülmektedir. 85’inin fikrim yok, 62’sinin evet, 1’inin ise cevap vermediği 
görülmektedir. 24. soruya evet cevabı veren katılımcıların 25. Soruya yanıt vermeleri beklenmektedir. 
Buna göre katılımcı cevapları şu şekildedir: 

Bilgilendirici sunumlar (Sempozyum) 

Dergiler (Basın, yayın) 

Seminerler 

B. Metafor Analizi 

Araştırmaya katılan 11 farklı türde lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencisi ‘küresel ısınma’ kavramına ilişkin 
toplam 259 metafor üretmiştir. En fazla ifade edilen metafor, 25 öğrenci tarafından tekrar edilen virüs (f 
25) metaforu olmuştur. Bu bölümde, araştırmamıza katılan üniversite öğrencilerinin ‘küresel ısınma‛ 
kavramına ilişkin geliştirmiş oldukları metaforlar, oluşturulan 16 farklı kavramsal kategoride, aşağıdaki 
başlıklar altında, tablolar eşliğinde verilerek analiz ve yorumlar yapılmıştır: 

1. Hastalık olarak Küresel Isınma 
2. Tabiat olarak Küresel Isınma 
3. Mevsim olarak Küresel Isınma 
4. Eylem olarak Küresel Isınma 
5. Nesne olarak Küresel Isınma 
6. Kişi olarak Küresel Isınma 
7. Hayvan olarak Küresel Isınma  
8. Tehlikeli durum olarak Küresel Isınma 
9. Duygu olarak Küresel Isınma 
10. Kıyamet olarak Küresel Isınma 
11. Coğrafi olay olarak Küresel Isınma 
12. Zararlı madde olarak Küresel Isınma 
13. Sıfat olarak Küresel Isınma 
14. Beklenmezlik olarak Küresel Isınma 
15. Bilinmezlik Olarak Küresel Isınma 
16. İsraf olarak Küresel Isınma 
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Kavramsal Kategoriler 

Hastalık Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını hastalık olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. 
Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında hastalıklarla bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 1’de detayları verilen, toplam 11 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 25 katılımcı tarafından ifade edilen virüs  metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir.    

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bir virüs gibidir. Çünkü insanlar çevrelerine dikkat etmedikçe bir virüs gibi 
gittikçe artacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA mikrop gibidir. Çünkü bu mikrop yavaş yavaş yayılıyor ve insanlara ve her 
türlü canlıya zarar veriyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hastalık gibidir. Çünkü önlem alınmazsa ölümcül olur.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA astım gibidir. Çünkü yavaş yavaş nefesimizi kısar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA salgın hastalık gibidir. Çünkü insanlar birbirlerinden ne görüyorlarsa onu 
uyguluyor ve bu yüzden küresel ısınma git gide artıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA salgın bir mikrop gibidir. Çünkü insanları zehirliyor ve yayılıyor.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA kanser gibidir. Çünkü farkında bile olmadan dünyayı sarıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bir grip hastalığı gibidir. Çünkü bizler dikkat etmediğimiz sürece mikroplar 
vücudumuza girer.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bulaşıcı hastalık gibidir. Çünkü kimse bir şey yapmazsa engellenemez ve git 
gide yayılır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bakteri gibidir. Çünkü önlem alınmazsa ve o bakteri öldürülmezse git gide 
yayılır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yavaş yavaş yayılan hastalık gibidir. Çünkü eğer başta önlenmezse büyük 
sorunlar ortaya çıkabilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bir mikrop yığını gibidir. Çünkü görüldüğü her yerde bir sürü yan etkisi 
vardır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA tedavisi olmayan grip gibidir. Çünkü insanlar git gide bilinçsizleşiyor ve 
önlemek için elinden geleni yapmıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ayzaymır gibidir. Çünkü dünya yavaş yavaş erir, tıpkı insanların hatıraları 
gibi.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA veba gibidir. Çünkü şifası bulunmadığı sürece yaygınlaşmaya mahkûmdur.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kangren gibidir. Çünkü dünyamızın nefesi kesiliyor.” 
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Tablo 1 
Hastalık olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Virüs 25 
2 Bakteri 2 
3 Kanser 8 
4 Grip 2 
5 Hastalık 15 
6 Astım 1 
7 Mikrop 3 
8 Ayzaymır 1 
9 Bir adamın beyin ölümü 1 
10 Veba 1 
11 Kangren  1 
Toplam  60 

Tabiat Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını tabiat olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında tabiat ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 2’de detayları verilen, toplam 9 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 7 katılımcı tarafından ifade edilen ‘çölleşme’ metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir.  

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA karın üstüne yağan yağmur gibidir. Çünkü git gide bütün dünyayı 
kapsayarak yok etmeye kadar gidecek.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA çölleşme gibidir. Çünkü sıcaklık yüzünden her yer kuraklaşıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çöl gibidir. Çünkü kuraklık yüzünden dünya çölleşmeye başlıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çığ gibidir. Çünkü en başta küçük bir sorun olarak görünmesine rağmen 
gittikçe büyür.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ateş gibidir. Çünkü ateş ilk başta küçük bir şey iken daha sonra büyüyerek 
etrafı sarar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hava kirliliği gibidir. Çünkü havayı, egzozların salınımı kötü etkiler.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kurumaya başlamış ağaç gibidir. Çünkü oksijen olmazsa nefes alamayız.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çevre kirliliği gibidir. Çünkü çevrenin kirlenmesine ve insanların yaşadıkları 
ortamın bozulmasına yol açar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA suyun kirlenmesi gibidir. Çünkü su olmasaydı yaşam da olmazdı.” 

 

Tablo 2 
Tabiat olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Karın üstünde yağan yağmur 1 
2 Çölleşme 7 
3 Çöl 2 
4 Çığ 2 
5 Ateş 5 
6 Hava kirliliği 1 
7 Kurumaya başlamış ağaç 1 
8 Çevre kirliliği 2 
9 Suyun kirlenmesi 2 
Toplam  23 

Mevsim Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını mevsim olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. 
Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında mevsim ile bağlantılı olarak 
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açıklamaktadırlar.   

Tablo 3’de detayları verilen, toplam 8 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 2 katılımcı tarafından ifade edilen ‘yazın kalın giyinmek’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir.  

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yazın kalın giyinmek gibidir. Çünkü dünyanın sıcaklığı dehşet verici bir 
şekilde normal ısının üzerindedir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sıcak sonbahar gibidir. Çünkü sıcak sonbaharda bitkiler ölmeye başlar ve 
ağaçlar yapraklarını döker.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kutupta yaz gibidir. Çünkü buzular küresel ısınma yüzünden oluşan sıcaklık 
yüzünden erir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA tek bir mevsim yaşamak gibidir. Çünkü git gide kuraklık olacak ve su 
kaynakları kuruyacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kışın atletle gezmek gibidir. Çünkü havalar çok değişiklik gösteriyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA soğuk havada tişört giymek gibidir. Çünkü havalarda iklim değişiklikleri 
çok fazla” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sıcak havada mont giymek gibidir. Çünkü güneş olduğundan fazla dünyayı 
ısıtıyor. Böylece biz daha çok ısınıyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kışın yağmayan kar gibidir. Çünkü havaların dengesi bozuluyor ve iklimler 
olması gibi gerçekleşmiyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yazdan kışa girmek gibidir. Çünkü bitkileri kurutuyor ve öldürülüyorlar.” 

 

Tablo 3 
Mevsim olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR  FREKANS 
1 Kışın yağmayan kar 1 
2 Sıcak havada mont giymek 1 
3 Soğuk havada tişört giymek 1 
4 Kışın atletle gezmek 1 
5 Tek bir mevsim yaşamak 1 
6 Kutupta yaz yaşamak 1 
7 Sıcak sonbahar 1 
8 Yazın kalın giyinmek 2 
Toplam  9 

Eylem Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını eylem olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında eylem ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 4’de detayları verilen, toplam 20 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından ifade edilen ‘orman yangını çıkarmak’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir.  

“Bana göre KÜRESEL ISINMA uzaktan baktığımız gemi gibidir. Çünkü uzaktayken büyüklüğü fark 
edilmez, yakınlaştıkça büyüklüğü belli olur.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA sınava çalışmadan girmek gibidir. Çünkü sonucunun kötü olacağını 
bildiğimiz halde sorumluluğumuzu yerine getirmeyiz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çayın üzerime dökülmesi gibidir. Çünkü çay, küresel ısınmanın sıcaklığı gibi 
bizi yakar; çayın üzerimizde bırakacağı iz ise küresel ısınmanın ülkemizde yaratacağı sorunlardır.” 
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“Bana göre KÜRESEL ISINMA bindiğin dalı kesmek gibidir. Çünkü bu dünya hepimizin ve dünyanın başına 
gelen her şey bizi de etkileyecektir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA denize atlayıp, yüzmeden yüzeyde kalmaya çalışmak gibidir. Çünkü 
kaçınılmaz sonu değiştirmek için harekete geçmeden kurtulmayı beklersiniz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA tok karna yemek yemek gibidir. Çünkü küresel ısınma gereksiz kullanım 
sonucu oluşmaktadır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA oksijen tüpü olmadan dalış yapmak gibidir. Çünkü ciğerlerinize 
doldurduğunuz hava bittiğinde acı içinde öleceğiz. Tıpkı küresel ısınma sonucunda olacağı gibi.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA içten fethedilen şehir gibidir. Çünkü küresel ısınma en başta şehri, sonra 
dünyayı çökertir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yediğin kaba pislemek gibidir. Çünkü hem dünyamızda yaşıyoruz ve ondan 
yararlanıyoruz hem de yaşadığımız dünyaya verebileceğimiz en büyük zararı veriyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA orman yangını çıkarmak gibidir. Çünkü sıcaklığı bile bile en yüksek seviyeye 
çıkartıyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ateşi olan bir hastayı kat kat giydirmek gibidir. Çünkü sıcaklık çok artacak 
ve sonunda insanlara zarar verecek.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yanan bir eve ateş atmak gibidir. Çünkü küresel ısınma sorununu bildiğimiz 
halde çaba göstermiyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hasta bir şekilde uzanmak gibidir. Çünkü yaşadığın olayın kötü olduğunu 
bile bile çabalamıyorsun.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yazın odanın içinde kaloriferin derecesini artırmak gibidir. Çünkü 
kendimizi isteyerek ısıtmaya çalışıyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA intihar etmek gibidir. Çünkü kendi sonunu sen hazırlarsın.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yalan söylemek gibidir. Çünkü dünyamızın eridiğini bildiğimiz halde, 
dünyamızı koruduğumuzu söylüyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA gerçeklerle yüzleşmek gibidir. Çünkü insanlar, kendilerine Dünya’nın 
eridiğini bile bile yalan söylüyorlar ve bununla yüzleşmekten korkuyorlar.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA yanmak gibidir. Çünkü sıcaklığı artırır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA boğulmak gibidir. Çünkü kendi dünyanda kendi yarattığın sonuçlarla 
boğulursun.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA gerçeklerle yüzleşmek gibidir. Çünkü insanlar, kendilerine Dünya’nın 
eridiğini bile bile yalan söylüyorlar ve bununla yüzleşmekten korkuyorlar.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA yanmak gibidir. Çünkü gazlar atmosferden çıkamaz ve sıcaklığı artırır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA boğulmak gibidir. Çünkü kendi dünyanda kendi yarattığın sonuçlarla 
boğulursun.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA plansız yaşamak gibidir. Çünkü ne yapabileceğimizi bilemeyiz.” 

Tablo 4 
 Eylem olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Uzaktan baktığımız gemi 1 
2 Sınava çalışmadan girmek 1 
3 Çayın üzerimize dökülmesi 1 
4 Bindiğin dal kesmek 1 
5 Denize atlayıp yüzmeden yüzeyde 

kalmaya çalışmak 
1 

6 Tok karna yemek yemek 1 
7 Oksijen tüpü olmadan dalış yapmak 1 
8 İçten fethedilen şehir 1 
9 Yediğin kaba pislemek 1 
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10 Orman yangını çıkarmak 3 
11 Ateşi olan bir hastayı kat kat giydirmek 1 
12 Yanan bir eve ateş atmak 1 
13 Hasta bir şekilde uzanmak 1 
14 Yazın odanın içinde kaloriferin 

derecesini artırmak 
1 

15 İntihar etmek 1 
16 Yalan söylemek 1 
17 Gerçeklerle yüzleşmek 1 
18 Yanmak 2 
19 Boğulmak 1 
20 Plansız yaşamak 1 
Toplam  23 

 

Nesne Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını nesne olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında nesne ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 4’de detayları verilen, toplam 30 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 4 katılımcı tarafından ifade edilen ‘dünyanın canlı bombası’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kefen gibidir. Çünkü kefen parası biriktirip kefen alırsın, ölüm için 
hazırlanırsın. Küresel Isınmada insanlar kendi sonunu kendisi hazırlıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kalorifer gibidir. Çünkü sıcaklığı normal düzeyin üstüne çıkarır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kalorifer kazanı gibidir. Çünkü patladığı an bütün her şeyi yakar ve her şeye 
zarar verir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA doğalgaz gibidir. Çünkü ne kadar çok ısısını artırırsan o kadar çok etraf 
ısınır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA atom bombası gibidir. Çünkü geri dönülemeyecek sonuçları vardır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünyanın canlı bombası gibidir. Çünkü bile bile kendini yok etme çabasıdır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sıcakta duran dondurma gibidir. Çünkü istenilenin üstündedir, çözümü 
eskiye dönmez, şekli değişir. Dünya git gide eriyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA eriyen buz gibidir. Çünkü eridikçe yayılır, yayıldıkça etrafı ıslatır. Küresel 
Isınma da yayılır, yayıldıkça da etrafı batırır, zarar verir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bozuk buzdolabı gibidir. Çünkü buzdolabı çalışmazsa içi ısınır ve içindekiler 
bozulur.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA süresiz ısınan su gibidir. Çünkü ocaktan alınmadığı, ateşle teması 
kesilmediği sürece yok olup gidecektir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ocağı açık kalmış yemek gibidir. Çünkü küresel ısınma da dünyaya fazla ısı 
vererek olması gerekenden fazla ısıtıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA akıllı telefon gibidir. Çünkü ısındığı zaman zor soğur ve işlevleri aksar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA şarjı olmayan telefon gibidir. Çünkü görünürde dünya vardır ama dünya 
içten içe yok olmaktadır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çikolata yemek gibidir. Çünkü ilk başta güzeldir ama sonucunda sivilce 
çıkar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sahte bir sınav gibidir. Çünkü sahte mevsim yaşatır.” 
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“Bana göre KÜRESEL ISINMA eriyen bir mum gibidir. Çünkü gün geçtikçe dünyamız erimektedir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çatlamaya başlayan buz dağı gibidir. Çünkü dünya gittikçe yok oluyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ütü gibidir. Çünkü fişini çekmezsen kazalara sebep olur.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sakız gibidir. Çünkü her önüne gelen küresel ısınmayla ilgili bilinçsiz 
hareket ediyorlar. Sakız gibi her ağızda kullanılıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA felakete açılan pencere gibidir. Çünkü pencere açıldığı zaman insanlık için 
bir felaket gerçekleşecek.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sonunu bildiğimiz kitap gibidir. Çünkü herkesin bir fikri olduğu halde 
bilinçsiz bir şekilde hareket etmekteyiz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kalitesiz parfüm gibidir. Çünkü gazların birikmesiyle ozon tabakası 
deliniyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bacağı sallanan sandalye gibidir. Çünkü üzerine oturunca, her şey yerle bir 
olur.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA ışık gibidir. Çünkü ışık yayıldıkça aydınlık saçar, küresel ısınma arttıkça 
dünyamızın dengesi bozulur, etrafa ısı yayar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA boş geçen ders gibidir. Çünkü zararları hemen fark edilmezse belli bir süre 
sonra zararlarının çok fazla olduğu görülür.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA patlamış lastik gibidir. Çünkü dünyanın işlevlerini kısıtlar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA bozuk oyuncak gibidir. Pil takılmazsa hiçbir işe yaramaz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ölmeye başlamış çiçeğe benzer. Çünkü küresel ısınma, dünyayı ve 
içindekileri öldürmeye başladı.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA içi çürümüş elma gibidir. Çünkü dünyamızın görünüşü ne kadar güzel olsa 
da, içindekiler dünyamızı mahvetmiştir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kurşun kalem gibidir. Çünkü kurşun kalem yazıldıkça bitmeye başlar, dünya 
ise küresel ısınma yüzünden eriyerek yok olmaya başlar.” 

Tablo 5 
Nesne olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Kefen 1 
2 Kalorifer 3 
3 Kalorifer kazanı 1 
4 Doğalgaz 1 
5 Atom Bombası 2 
6 Dünyanın canlı bombası 4 
7 Sıcakta duran dondurma 1 
8 Eriyen buz 1 
9 Bozuk buzdolabı 1 
10 Süresiz ısınan su 2 
11 Ocağı açık kalmış yemek 1 
12 Akıllı telefon 1 
13 Şarjı olmayan telefon 1 
14 Çikolata 1 
15 Sahte bir sınav 1 
16 Eriyen mum 2 
17 Çatlamaya başlayan buz dağı 1 
18 Ütü 1 
19 Sakız 1 
20 Felakete açılan pencere 1 
21 Sonunu bildiğimiz kitap 1 
22 Kalitesiz parfüm 1 
23 Bacağı sallanan sandalye 1 
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24 Işık 1 
25 Boş geçen ders 1 
26 Patlamış lastik 1 
27 Bozuk oyuncak 1 
28 Ölmeye başlamış çiçek 1 
29 İçi çürümüş elma 1 
30 Kurşun kalem 1 
Toplam  38 

 

Kişi Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kişi olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında kişi ile bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 6’da detayları verilen, toplam 11 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından ifade edilen ‘insan’ metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA takım elbiseli bir hırsız gibidir. Çünkü her şeyi sen anlamadan alır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yürümeyi bilmeyen birinin koşması gibidir. Çünkü insanlar Küresel 
Isınmanın tehlikesini gerçekten bilmiyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kafasına poşet geçirilmiş insan gibidir. Çünkü dünyada git gide oksijen 
tükeniyor. Artık nefes bile almakta güçlük çekiyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA insan gibidir. Çünkü her şeyin sorumlusu insandır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yaşayan bir ölü gibidir. Çünkü Dünya görünürde var ama aslında yok 
olmaya başladı bile.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA boksör gibidir. Çünkü Küresel Isınma dünyaya yumruk atar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA avcı gibidir. Çünkü eğer normalden fazla olursa soyların sonunu 
getirebilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yürümeyi bilmeyen birinin koşması gibidir. Çünkü insanlar bu konu 
hakkında fikir sahibi bile değilken, fikir üretmeye çalışıyorlar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA annesiz kalan bebek gibidir. Çünkü dünya yok olursa yaşayabileceğimiz bir 
yer göremiyorum.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA canlıların annesiz kalması gibidir. Çünkü dünya eriyor, canlılar yok olmaya 
başlıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA acı bir çocuk gibidir. Çünkü çocuk nasıl bir çocuğa muhtaçsa, toprak da 
suya muhtaçtır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ilgisiz anne gibidir. Çünkü insanlar dünya ile ilgilenmiyor, aksine zarar 
veriyorlar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yoğun bakımda yatan hasta gibidir. Çünkü yeterince iyileşmesi için 
çabalanılmazsa hasta hayatını kaybeder.” 

 

Tablo 6 
Kişi olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Takım elbiseli bir hırsız 1 
2 Kafasına poşet geçirilmiş insan 1 
3 İnsan 3 
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4 Yaşayan bir ölü 1 
5 Boksör 1 
6 Yürümeyi bilmeyen birinin koşması 1 
7 Annesiz kalan bebek 1 
8 Canlıların annesiz kalması 1 
9 Acı bir çocuk 1 
10 İlgisiz anne 1 
11 Yoğun bakımda yatan hasta 1 
Toplam  13 

 

Hayvan Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kişi olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında kişi ile bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 7’de detayları verilen, toplam 6 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 2 katılımcı tarafından ifade edilen ‘çölde yaşamaya çalışan balık’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA çölde yaşamaya çalışan balık gibidir. Çünkü çölleşme meydana geliyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünyaya git gide yaklaşan ejderha gibidir. Çünkü dünya gittikçe daha fazla 
ısınıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA evcil bir kedi gibidir. Çünkü besleyen, büyüten insandır ama nankördür.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA at gibidir. Çünkü kontrol altına alınmazsa ters yöne gider.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA aslanın, zebranın şakak kemiğini parçalaması gibidir. Çünkü aslan insandır, 
zebra ise dünyadır. Dünyayı içten yok eden ise biziz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yavru pandanın annesiz kalması gibidir. Çünkü nesilleri tükeniyor. 

Tablo 7 
Hayvan olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Çölde yaşamaya çalışan balık 2 
2 Dünyaya git gide yaklaşan ejderha 1 
3 Evcil bir kedi 1 
4 At 1 
5 Aslanın zebranın şakak kemiğini 

parçalaması 
1 

6 Yavru pandanın annesiz kalması 1 
Toplam  7 

 

Tehlikeli Durum Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kişi olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında tehlikeli durum ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 8’de detayları verilen, toplam 13 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından ifade edilen ‘toplu imha’ metaforudur. Bu kategoride yer 
alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA felaket gibidir. Çünkü ölüm ile sonuçlanabilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yaşamı tetikleyen tehlike gibidir. Çünkü yaşama özgürlüğümüzü kısıtlayan 
olumsuzluklar var.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA facia gibidir. Çünkü insanların duyarsızlığından dolayı oluşur ve 
yaşamımızı tetikler.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kavga gibidir. Çünkü iklimler insanlar yüzünden kavga eder ve ortayı 
karıştıran insandır.” 
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“Bana göre KÜRESEL ISINMA toplu imha gibidir. Çünkü insanlar çaba göstermezse, küresel ısınma tüm 
canlıları imha edecek.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA katliam gibidir. Çünkü küresel ısınma dünyayı eritiyor ve insanlar da 
dünyanın içinde ölmeye mahrum kalıyor.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA kaygan zemin gibidir. Çünkü tedbirsiz olursan hayatın yok olabilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA işkence gibidir. Çünkü canlıları yavaşça öldürür.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA zamanı gelmiş intikam gibidir. Çünkü yaptıklarımızın intikamı olacaktır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dehşet gibidir. Çünkü insanları korku içine düşürür.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA lav gibidir. Çünkü etrafı yakar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA uyuyan volkan gibidir. Çünkü bir anda ortaya çıkar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hayat damarından birinin kopması gibidir. Çünkü belli bir süre sonra 
hayatın son bulur.” 

Tablo 8 
Tehlikeli Durum olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Felaket 2 
2 Yaşamı tetikleyen tehlike 1 
3 Facia 2 
4 Kavga 2 
5 Toplu İmha 3 
6 Katliam 2 
7 Kaygan zemin 3 
8 İşkence 1 
9 Zamanı gelmiş intikam 2 
10 Dehşet 2 
11 Lav 1 
12 Uyuyan volkan 1 
13 Hayat damarlarından birinin kopması 1 
Toplam  23 

 

Duygu Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kişi olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında duygu ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 9’da detayları verilen, toplam 4 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 2 katılımcı tarafından ifade edilen ‘yalnızlık’ metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yalnızlık gibidir. Çünkü her şey yok olup gidecek ve biz her şeyden yoksun 
kalacağız.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA fok balıklarının gözyaşı gibidir. Çünkü küresel ısınma çok ilerledi ve 
önlenemeyebilecek bir sorun haline geldi.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA timsah gözyaşı gibidir. Çünkü insanlar dünyanın geleceği hakkında 
yalandan üzülüyorlar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA taşlaşmış kalp gibidir. Çünkü insanlar ellerinden gelen her şeyi 
yapmıyorlar, aksine çevreye ve dünyaya daha fazla zarar veriyorlar.” 

Tablo 9 
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 Duygu olarak küresel ısınma 
SIRA METAFOR FREKANS 
1 Yalnızlık 2 
2 Fok balıkların gözyaşı 1 
3 Timsah gözyaşı 1 
4 Taşlaşmış kalp 1 
Toplam  5 

 

Kıyamet Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kıyamet olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. 
Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında kıyamet ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 10’da detayları verilen, toplam 9 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3’er katılımcı tarafından ifade edilen ‘hayatın sonu’ ve “dünyanın sonu”  
metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kıyamet gibidir. Çünkü küresel ısınma önlenemeyecek boyuta kadar 
geldiğinde kıyamet kaçınılmaz olacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kaçınılmaz bir ölüm gibidir. Çünkü dünya evimiz ve biz onu kendi 
ellerimizle yıkıyoruz.” 

 “Bana göre KÜRESEL ISINMA yok olmak gibidir. Çünkü buzullar eriyip dünya hiçliğe sürükleniyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünyanın yok olması gibidir. Çünkü dünyanın dengesi bozulacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünyanın sonu gibidir. Çünkü çevre kirliyse ve bu sorunun önlenmesi için 
çaba gösterilemiyorsa dünya yaşanılamayacak bir hal alır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA insan ırkının sonudur. Çünkü küresel ısınma yüzünden her şey yok olacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hayatın sonudur. Çünkü küresel ısınma daha da ilerlerse bu son kaçınılmaz 
olabilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA tekrar diriliş gibidir. Çünkü küresel ısınma yaklaştıkça hayatın sonunun 
geldiğini düşünüyorum.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA cehennem gibidir. Çünkü küresel ısınma dünyayı yakıp kavuracak.” 

Tablo 10 

Kıyamet olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Kıyamet 2 
2 Kaçınılmaz bir ölüm 1 
3 Yok olmak 2 
4 Dünyanın yok olması 2 
5 Dünyanın sonu 3 
6 İnsan ırkının sonu 2 
7 Hayatın sonu 3 
8 Cehennem 2 
9 Tekrar diriliş 1 
Toplam  18 

 

Coğrafi Olay Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını kıyamet olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. 
Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında coğrafi olay ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 11’de detayları verilen, toplam 6 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından ifade edilen ‘kutupların erimesi’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 
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“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünya çekirdeğinin küçülmesi gibidir. Çünkü dünya gittikçe eriyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA güneşin dünyaya yaklaşması gibidir. Çünkü ozon tabakasını yok ederek 
dünyamız kuraklaşmaya başlıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kutupların erimesidir. Çünkü küresel ısınma yüzünden buzullar ve kutuplar 
erimeye başlıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA atmosferin delinmesi gibidir. Çünkü atmosferin delinmesi ile her türlü çevre 
kirliliği ortaya çıkıyor ve küresel ısınma bunların başında yer alıyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dünyaya çarpacak olan bir meteor gibidir. Çünkü gittikçe sıcaklığı artıyor 
ve canlılara hızla zarar vermeye başlayacak.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sıkıştırılmış gaz gibidir. Çünkü küresel ısınma dünyayı elde etmek için 
canlıları sıkıştırıyor.” 

Tablo 11 

Coğrafi olay olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Dünya çekirdeğinin küçülmesi 1 
2 Güneşin Dünyaya yaklaşması 1 
3 Kutupların erimesi 3 
4 Atmosferin delinmesi 1 
5 Dünyaya çarpacak olan meteor 1 
6 Sıkıştırılmış gaz 1 
Toplam  8 

 

Zararlı Madde Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını zararlı madde olarak algılayan öğrenci ifadelerinden 
oluşmaktadır. Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında zararlı madde ile 
bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 12’de detayları verilen, toplam 5 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 4 katılımcı tarafından ifade edilen ‘sigara’ metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA yavaş yavaş yayılan bir zehir gibidir. Çünkü kimseye fark ettirmeden tüm 
dünyayı bitirebilir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA fare zehri gibidir. Çünkü insanı yavaş yavaş yok eder.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA öldürücü zehirli madde gibidir. Çünkü doğal kaynakları kurutur.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA sigara gibidir. Çünkü dünya akciğer, sigara o akciğeri sömürüyor.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA alkol gibidir. Çünkü küresel ısınma da alkol de etkisini yavaş yavaş 
gösteriyor.” 

Tablo 12 
Zararlı madde olarak küresel ısınma 

 
SIRA 

METAFOR FREKANS 

1 Yavaş yavaş yayılan zehir 3 
2 Fare zehri 1 
3 Sigara 4 
4 Alkol 3 
5 Öldürücü zehirli madde 1 
Toplam  12 
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Sıfat Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını sıfat olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında sıfat ile bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 4’de detayları verilen, toplam 3 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 6 katılımcı tarafından ifade edilen ‘kötü’ metaforudur. Bu kategoride yer alan 
ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA kötüdür. Çünkü çevreye ve insanlara zarar verir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA iyidir. Çünkü insanlar bunu hak ediyorlar.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA karanlık oda gibidir. Çünkü dünya, aydınlık yolda ilerlemiyor.” 

Tablo 13 
Sıfat olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Kötü 6 
2 İyi 2 
3 Karanlık oda 1 
Toplam  9 

 

Beklenmezlik Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını beklenmezlik olarak algılayan öğrenci ifadelerinden 
oluşmaktadır. Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında beklenmezlik ile 
bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 14’de detayları verilen, toplam 2 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 2 katılımcı tarafından ifade edilen ‘fark edilemeyen son’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA fark edilemeyen son gibidir. Çünkü küçük görünen ihmallerle aslında tüm 
dünyaya zarar verdiğimizin farkında bile olmuyoruz.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA son dakika atılan gol gibidir. Çünkü en sonunda insanları çökertebilir.” 

Tablo 14 

Beklenmezlik olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Fark edilemeyen son 2 
2 Son dakika atılan gol 1 
Toplam  3 

 

Bilinmezlik Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını beklenmezlik olarak algılayan öğrenci ifadelerinden 
oluşmaktadır. Bu kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında beklenmezlik ile 
bağlantılı olarak açıklamaktadırlar.   

Tablo 15’de detayları verilen, toplam 3 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından ifade edilen ‘gelecekteki tehlike’ metaforudur. Bu 
kategoride yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA ilerideki yaşam gibidir. Çünkü hayatı belirleyecek en büyük etmen ve 
ilerideki hayat küresel ısınma olacaktır.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA gelecekteki tehlike gibidir. Çünkü insanlar bu davranışlarını 
değiştirmezlerse, gelecekte küresel ısınma artacak ve tüm canlılara zarar verecektir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA hiç bitmeyecek yol gibidir. Çünkü dünyanın sonu nereye gidiyor belli değil.” 
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Tablo 15 

Bilinmezlik olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 İlerideki yaşam 1 
2 Gelecekteki tehlike 3 
3 Hiç bitmeyecek son 1 
Toplam  5 

 

İsraf Olarak Küresel Isınma 

Bu kategori, ‘küresel ısınma’ kavramını israf olarak algılayan öğrenci ifadelerinden oluşmaktadır. Bu 
kategoride öğrenciler küresel ısınmayı genellikle yaşamlarında israf ile bağlantılı olarak 
açıklamaktadırlar.   

Tablo 16’da detayları verilen, toplam 3 metafor bu kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoride en 
çok tekrarlanan metafor 2 katılımcı tarafından ifade edilen ‘boşa akan su’ metaforudur. Bu kategoride yer 
alan ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA boşa akan su gibidir. Çünkü hiç bitmeyecek sanarız ve sonunda her şey 
biter.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA damlayan musluk gibidir. Çünkü başta etkileri küçük olsa bile zamanla 
büyür ve aşılamaz hale gelir.” 

“Bana göre KÜRESEL ISINMA dolu bardağa su koymak gibidir. Çünkü bardak doluyken su koyarsan su 
taşar. Yani dünya sıcakken, üzerine daha fazla ısı verirsen dünya bozulmaya başlar.” 

 

Tablo 16 

İsraf olarak küresel ısınma 

SIRA METAFOR FREKANS 
1 Boşa akan su 2 
2 Damlayan musluk 1 
3 Dolu bardağa su koymak 1 
Toplam  4 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Çağımız toplumlarında yaşayan insanlarda karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan biri, belki de 
en önemlisi “çevre sorunu” dur. Lise öğrencilerinin küresel ısınma sorunuyla ilgili lise öğrencilerinin sahip 
oldukları algılarına ilişkin belirttikleri metaforları ortaya koymayı hedefleyen bu projemde, farklı türde 
liselerde öğrenim gören 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin “küresel ısınma” olgusuna ilişkin algılarını 
metaforlar üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular ve veriler 
ışığında değişkenler arasında bağlantılar kurulmuş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Anketin uygulandığı 351 öğrenci toplam 259 adet metafor üretmiştir. 
2. Üretilen 259 adet metafor 16 adet kategori altında toplanmış ve analiz edilmiştir. 
3. Ankete katılıp metafor belirtmeyen öğrencilerin küresel ısınma hakkında herhangi bir fikri 

olmadığı veya küresel ısınma olgusuna ilişkin herhangi bir metafor üretemedikleri görülmektedir. 
Bu öğrencilerin çoğunun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi oldukları görülmektedir. 

4. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre ürettikleri metaforlar neticesinde küresel ısınma olgusunu 
daha iyi anladıkları gözlemlenmiştir. 

5. en Lisesi’nde bulunan öğrenciler, Meslek Lisesi’nde bulunan öğrencilere göre küresel ısınma 
metaforlarını daha iyi benzetmelerle açıklamışlardır. 

6. Metafor algıları okul türleriyle paralellik göstermektedir. 
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7. Metafor algıları sınıf düzeyi ile paralellik göstermektedir. 
8. Küresel Isınmaya yönelik etkinliğe katılan öğrencilerin ürettikleri metaforların daha  yaratıcı 

oldukları görülmüştür. 
9. Mehmet Fatih Kaya’nın “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Küresel Isınma” Kavramına Yönelik 

Metafor Algıları” tezinde en fazla metafor üretilen katılımcıların; “sıcaklığın artmasına” (f=33, % 
33.67) , “zamanla etkisinin artmasına” (f=22, %22.45) ve “doğal dengenin bozulmasına”  (f=18, % 
18.37) yönelik kategorilerde olmuştur. Benim projemde en fazla üretilen metafor “virüs” metaforu 
olup “hastalık” kategorisinde toplanmıştır. 

10. Murat Ateş ve Akif Karatepe’nin (2013) “Üniversite Öğrencilerinin “Küresel Isınma” kavramına 
İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi” tezinde öğrencilerin bir kısmı küresel ısınmayı 
önlem alınması gereken bir tehdit olarak algılanmaktadır. Benim projemde de öğrencilerin bir 
kısmı küresel ısınmayı önlem alınması gereken bir tehdit olarak algılamışlardır ve “Üniversite 
Öğrencilerinin “Küresel Isınma” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”  tezin 
ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

11. Gökhan Demircioğlu ve Hülya Demircioğlu’nun (2015) “Trabzon Halkının Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı tezinde bireylerin 
küresel ısınmayı büyük bir sorun olarak gördükleri, küresel ısınma ile ilgili haberleri ve gelişmeleri 
genellikle takip ettikleri görülmüştür. Benim projemde ise 184 öğrencilerin küresel ısınmayı 
büyük bir sorun olarak gördükleri, 141 öğrencinin ise küresel ısınma ile ilgili haberleri ve 
gelişmeleri ara sıra takip ettikleri görülmektedir. “Trabzon Halkının Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Ve Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” tezin ilgili sonucu ile benim 
projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

12. Hakan Şevki Ayvacı ve Tülay Şenel Çoruhlu’ nun (2009) “Öğrencilerin Küresel Çevre Sorunlarına 
Bakışları Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma” tezinde lise 
düzeyindeki çoğu öğrencinin küresel ısınmayı ozon tabakasının delinmesi ile doğrudan 
ilişkilendirdikleri görülmektedir. Benim projemde ise küresel ısınma genellikle kutupların erimesi 
ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.  

13. Zübeyir Emli’nin (2014) “ Yedinci Sınıf öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Zihinsel 
Modelleri” adlı yüksek lisans tezinde Öğrencilerin çok az bir kısmı (% 2,7 ) küresel ısınmayı gerçek 
anlamı dışında değerlendirmiştir hatta hayatımız için gerekli ve faydalı olduğunu düşünmektedir. 
Aynı düşünceye sahip 2 lise öğrencisi küresel ısınma sorununu “iyi” metaforu kullanarak 
açıklamıştır. Bu bağlamda “ Yedinci Sınıf öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Zihinsel 
Modelleri” adlı yüksek lisans tezin ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

14. Koray Ulutaş’ın (2013) “ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi 
Düzeyleri” adlı yüksek lisans tezinde 8. Sınıf öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine göre Küresel 
Isınma konusundaki bilgi düzeyleri daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçta da görülebileceği 
üzere küresel ısınma olgusu sınıf düzeyi ile paralellik gösterilmiştir. Aynı şekilde benim projemde 
de 12. Sınıf öğrencilerin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeyleri 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine 
göre daha yüksektir ve küresel ısınma olgusu sınıf düzeyine göre paralellik göstermiştir. 
“İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” yüksek lisans 
tezin ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu örtüşmektedir. 

15. Hakan Öncül’ün (2010) “Kırsal Bölge İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Ve İklim 
Değişikliğiyle İlgili Algıları” adlı yüksek lisans tezinde öğrencilerin büyük çoğunluğunda küresel 
ısınmaya ilişkin algıların, kuraklık ve buzulların erimesi kavramlarıyla ilişkilendirildiğini 
göstermektedir. Bu sonuç, öğrencilerin küresel ısınmaya bağlı kuraklık etkileri ve buzulların 
erimesiyle ortaya çıkabilecek olası sonuçları birlikte ifade etmeleri ile desteklenmektedir. Aynı 
şekilde penim projemde de 120 öğrencinin küresel ısınmanın neden olacağı en önemli etkiye 
kuraklık dediği görülmektedir. Böylelikle “Kırsal Bölge İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Küresel 
Isınma Ve İklim Değişikliğiyle İlgili Algıları” adlı yüksek lisans tezin ilgili sonucu ile benim projemin 
bu sonucu örtüşmektedir. 

16. Ali Özgür Güley’in (2009) “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencilerinin Küresel Isınma 
Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi” adlı yüksek lisans tezinde öğrencilerin %74.2’si 
sanayileşmeyi küresel ısınmaya neden olan etmenlerin başında görmektedir. Bunu %62.4 ile 
ormansızlaşma takip etmektedir. Buna paralel olarak benim projemde de anketime katılan lise 
öğrencilerinin yarısına yakını (155) küresel ısınmanın en önemli nedenini sanayileşme olarak 
görmektedirler. Böylelikle “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencilerinin Küresel Isınma 
Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi” adlı yüksek lisans tezin ilgili sonucu ile benim projemin 
bu sonucu örtüşmektedir. 

17. Zeynep Aksan’ın (2011) “ İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Algıları Ve 
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Görüşleri” adlı yüksek lisans tezinde öğretmen adaylarının üniversite eğitimlerinde küresel ısınma 
hakkındaki bilgi düzeylerini etkileyecek herhangi bir eğitim alıp almadıklarına ilişkin soruya, 
İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının %94.8’i “Hayır”, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 
%93.8’i “Evet”, Sınıf Öğretmen adaylarının %75.2’si “Hayır”, Okul Öncesi öğretmen adaylarının 
%70.8’i “Hayır”, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının %62.5’i “Evet” yanıtını vermiştir. Benim 
projemde ise lise öğrencilerinin okulda küresel ısınma problemi hakkında bilinç kazanmasını 
sağlamaya yönelik etkinlikler yapılmadığını neredeyse anketime katılan öğrencilerin tamamına 
yakınının (203) dediği görülmektedir. “ İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma 
Konusundaki Algıları Ve Görüşleri” adlı yüksek lisans tezi ile benim projem çelişmektedir. 

18.  Orçun Bozkurt ve Özlem Cansüngü (Koray)’nün (2002) “İlköğretim Öğrencilerinin Çevre 
Eğitiminde Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları” adlı tezinde 6. Sınıf öğrencilerinin %38.3’ü ve 7. 
Sınıf öğrencilerinin %31.8’i “kutuplardaki buz dağlarının erimesinin sera etkisinin sonuçlarından 
biri olmadığı” yanılgısını zihinlerinde yapılandırmışlardır. Fakat yaptığım projemde lise 
öğrencilerinin küresel ısınmanın bir sonucu olarak “kutupların erimesi”ni görmüşlerdir.  

19. Barış Eroğlu’nun “ Fen Bilgili Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 
Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezinde küresel ısınmanın sonuçları ile ilgili Fen Bilgisi öğretmen 
adaylarının bilgi düzeyleri ise oldukça yüksektir. Öğretmen adaylarının neredeyse tamamı küresel 
ısınma ile birlikte kullanılabilir tatlı su miktarında azalmalar meydana geleceğini, iklim 
değişiklikleri meydana geleceğini, canlıların yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, insan sağlığının 
olumsuz etkilendiğini, hastalık taşıyıcı organizmaların daha geniş alanlara yayılacağını 
düşündükleri ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde anketime katılan lise öğrencilerinin çoğunun kuralık, 
çölleşme, su rezervlerinin azalması, salgın hastalıklar gibi cevaplar verdikleri görülmektedir. 
Ayrıca insanların ve dünyanın yok oluşu, doğal kaynakların azalması gibi cevaplar da verilmiştir. 
Bu bağlamda lise öğrencilerinin küresel ısınmanın sonuçları hakkındaki bilgi düzeylerinin yüksek 
olduğu görülmektedir. “ Fen Bilgili Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi 
Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezin ilgili sonucu ile benim projemin bu sonucu 
örtüşmektedir. 

Küresel ısınma konusu ile açık uçlu bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test uygulanarak da öğrencilerin 
bilgilerine ulaşılabilirdi. Ancak çalışmadaki amaç öğrencilerin zihinlerindeki kavramlar, bu kavramları 
nasıl öğrendikleri, kavramlar arasında nasıl ilişki kurdukları kısacası zihin modellerine ulaşmaktır. Ancak 
öğrencilerin zihin modellerine ulaşmak basit değildir. Çünkü bu şemalar amaca ulaşmak için birer araçtır. 
Öğrenciler çoğu zaman onlara sorulan sorulara doğru yanıtlar verebilirler, fakat cevaplarını açıklamaları 
istendiğinde “bilmiyorum”, “düşünmedim” gibi cevaplar verebilmektedirler. Çoğu zaman bunun nedeni 
ezbere dayalı bilgi edinmeleri, bilgiyi yapılandırmadan yani ön bilgileriyle ilişkilendirmeden, üstünde 
yorum yapmadan, sorgulamadan kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır (Ulutaş, 2010’dan aktaran Emli, 
2014, s. 5).  

Öğrencilerin, küresel ısınma konusu ile ilgili zihinsel modellerini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan 
bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerde yeterli düzeyde olmasa da kırsal ve kentsel bölgelerde görülen 
çevre sorunlarına ilişkin farkındalık algısının varlığı kabul edilebilir. Ancak; öğrencilerin, çevre sorunu 
olarak yaşamlarında karşılaştıkları ve onları doğrudan etkileyen olayları küresel ısınma olarak görmeleri, 
kendileri için son derecede önemli olan, sera gazları gibi sorunları daha az dile getirmeleri, öğrencilerin 
yaşadıkları çevrede belirginleşen ve olası çevre sorunlarına ilişkin algılarının düşük olduğu şeklinde 
yorumlanabilir (Emli, 2014: 84).  

Özetle, yaşamımızı doğrudan etkileyen küresel ısınma olgusuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmalı, 
öğrencilerin zihinsel modellerinin ortaya konulması noktasında çok yönlü araştırmalar 
gerçekleştirilmelidir. 

Öneriler 

Araştırma sonuçlarından hareketle projenin muhataplarına (ÇEKÜL, Çevre Koruma Vakfı, Çevre 
Koruma Derneği, TÜBİTAK, MEB, Valilikler, Coğrafya Öğretmenleri), paydaşlarına ve bu konuda araştırma 
yapacak insanlara şu önerilerde bulunulmuştur: 

1. Lise müfredatlarında öğrencilerinin küresel ısınma sorununu daha iyi anlayabilmesi ve 
öğrenebilmesi için  “Küresel Isınma Sorunu” başlığı eklenmelidir. 
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2. Liselerde Küresel Isınma ile ilgili sınıf ve okul etkinlikleri çoğaltılmalıdır ve okullarda küresel 
ısınmanın zararları hakkında bilinçlendirilmelidir. 

3. MEB tarafından Küresel Isınma sorunu; broşürler, gazeteler ve çeşitli dergilerde incelenebilir 
ve okullara gönderilebilir. 

4. Küresel Isınma temelde bir eğitim sorunu olduğu için Ana sınıfı öğrencilerine etkinlik olarak 
çizgi film, resimler ve oyunlar ile küresel ısınma sorunu eğlenceli bir şekilde anlatılabilir. 

5. Küresel Isınma ile ilgili vakıflar ve dernekler çoğaltılmalıdır. 
6. Yerel yönetimler bu soruna eğilmeli ve alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemler noktasında 

bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar. 
7. Üniversitelerin coğrafya bölümlerine “Küresel Isınma-Ekoloji ve Biz” adlı bir ders konulabilir. 
8. Liselere “Küresel Isınma” adlı bir seçmeli ders konulabilir. 
9. MEB her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle yurt çapında “Küresel Isınmayla” ilgili 

deneme ve kompozisyon yarışmaları düzenleyebilir. 
10. Okullarda “Küresel Isınma Bilinçlendirme ve Küresel Isınmayla Mücadele” adlı öğrencilerden 

oluşan gönüllü bir kulüp kurulabilir. 
11. MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine “Küresel Isınmayla Mücadele Günü” adlı bir gün 

ekleyebilir.  
12. Medya bireylerin küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olmalarında önemli bir role sahiptir. Bu 

sebeple küresel ısınma, sera gazları ve sera etkisi gibi dünyayı tehdit eden çevresel 
problemlere medyada daha fazla yer verilmeli ve doğru bilgiler içeren yayınlar yapılmasına 
özen gösterilmelidir. 

13. Örgün eğitim ve yaygın eğitimde küresel ısınma konusuna bireylerin seviyelerine uygun bir 
şekilde yer verilmelidir. Küresel ısınmayla mücadeleye yönelik bireyin tutum geliştirmesi 
özendirilmelidir. Bireylere yenilenebilir, geri dönüşümlü, çevre dostu olan ürünleri 
kullanılmasının önemini vurgulayan, özendirici çalışmalar yapılmalıdır. 

14. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları ve resmi kuruluşların da küresel ısınmaya dikkat 
çekmek için etkinlikler ve eğitimler düzenlemesi bireylerin bilgilenmelerine ve 
bilinçlendirilmesine yardımcı olabilir. 

15. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması, çocukların küresel ısınma konusunda bilgi sahibi 
olmaları ve konuyla ilgili duyarlılık kazanmaları için televizyon, görsel medya etkin 
kullanılabilir. Konuyla ilgili spot yayınlar yapılabilir. 

16. Çocukların zihinsel imgelerinin / metaforlarının araştırılması küresel ısınma dışında başka 
teması coğrafya konularında da yapılabilir.  

17. İlk, orta ve liselerde Küresel Isınma konusuyla ilgili Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi 
uygulanarak daha kalıcı öğrenmeler sağlanabilir.  

18.   Uluslararası veya ulusal düzeyde “Küresel Isınma İle Mücadele Günü” belirlenerek konuyla 
ilgili her yaştan insanın duyarlılık kazanması sağlanabilir. 
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Özet 

 Son yüzyılda dünyada yaşanan çok hızlı endüstrileşmenin beraberinde getirdiği teknolojik 
gelişmeler bir yandan insan yaşamını kolaylaştırırken bir yandan da daha önceki yüzyıllarda yaşamış 
insanların tanışmadığı yeni kavramlarla ve tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu tehlikelerden biri de 
elektromanyetik alan kirliliğidir. Bu nedenle araştırmamızda alışveriş merkezlerinde 21. Yüzyılın yeni kirlilik 
türlerinden biri olan elektromanyetik alan kirliliği ve bu kirliliğe dair bir farkındalık oluşturmak 
amaçlanmıştır. Projemiz alışveriş merkezlerinin sayısının hem dünyada hem de ülkemizde hızla arttığını 
ortaya koyması, yeni bir kirlilik türü olan elektromanyetik alan kirliliği ile ilgili farkındalık yaratması, 
elektromanyetik alan kirliliği açısından insan sağlığına olumsuz yöndeki etkilerini vurgulaması açısından 
önem arz etmektedir. 

Alışveriş merkezlerinde yüksek oranda bulunan elektromanyetik alan kirliliği insanların yeni tanıştığı bir 
kirliliktir. Alışveriş merkezlerinde bulunan cihazların yaydığı radyasyonlar birleşerek cihaz-cihaz etkileşimi 
(Elektromagnetic-Compatibility) ile elektromanyetik alan kirliliği ortaya çıkarmaktadır. Cihazların 
oluşturduğu elektromanyetik alan ile insan vücudu (Biyo-elektromanyetik) etkileşime girmektedir ve insan 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kirlilikle birlikte kişide baş ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları hatta 
kanser gibi rahatsızlıklar olarak görüldüğü tıp insanları tarafından öne sürülmektedir. 

Projemizde veri toplama tekniklerinden 15 sorudan oluşan ankete yer verilmiştir. Anket Eskişehir 2016-
2017 yılları il merkezinde arasında yaşayan 400 kişiye uygulanmıştır. Anket ile alışveriş merkezinde bulunan 
elektromanyetik alan kirliliği ve ortaya çıkardığı problemler hakkında farkındalığı ortaya koyan sorular 
sorulmuştur ve farkındalık düzeyinin az olduğu ölçülmüştür. Araştırmamızda Elektromanyetik alan diğer 
kirlilik türleri gibi gözle görülen bir kirlilik olmadığından gözlemlenmesi ve temizlenmesinin de zor olduğuna 
ulaştık. Diğer bir yandan da çeşitli ülkelerde elektromanyetik alan kirliliğini önlemeye yönelik yasalar 
konulmuştur ve sıkı denetlemeler yapıldığı görülmüştür fakat Türkiye’de elektromanyetik alan kirliliği için 
önlem alıcı yasalar konulmuştur ancak bu yasalar yeterli düzeyde olmamakla birlikte bu yasalara ilgili 
kişilerin, kurumların vb. uyumu tartışılacak bir biçimde olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmamızda alışveriş 
merkezlerindeki ışık, ses ve görüntü kirliliklerine de değinilmiştir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda yasalarda katı düzenlemelere gidilmesi ve düzenli aralıklarla kontrol 
ölçümleri yapılması gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Alan, Çevre Kirliliği, Alışveriş Merkezi, Sağlık. 

AWARENES OF ELECTROMAGNETIC FIELD POLLUTION IN SHOPPING CENTERS: AN EXAMPLE OF 
ESKİŞEHİR CITY CENTER 

Abstract 

 Technological development show a big leap through rapid industrialization in the last century so it 
makes human life easier.Beside this, it emerges new concepts and dangers to the people who live today as 
compared to previous century. One of these dangers is electromagnetic field pollution. Therefore, the 
objective of this research is to create an understanding about electromagnetic field pollution, which is one of 
the new pollution types of the 21st century mostly confronted in shopping centers. Our project shows that the 
number of the shopping centers not only in our country but also in the world is increasing rapidly. 

It means that this new type of pollution surround us and almost nobody can escape from its negative 
effects. The high rate of electromagnetic field pollution in shopping centers is a new type of problem that 
people face with. Radiation emitted by devices and cables generates electromagnetic field in shopping 
centers. These devices penetrate the electromagnetic field to interact with the human body and make people 
unhealthy. This pollution leads headache, weakness in immune system and cancer in human body. 

 In our project, a questionnaire consisting of 15 questions from data collection techniques was used. The 
questionnaire was applied to 400 people between 2016-2017 in the city center of Eskişehir. The 
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questionnaire was asked to raise awareness about the electromagnetic field pollution in the shopping center 
and the problems it poses and the level of awareness was measured to be low. In our research, we found that 
electromagnetic field is not a visible pollution like other types of pollution and it is difficult to observe and 
clean. On the other hand, New laws have been introduced to prevent electromagnetic field pollution in some 
countries. Strict inspection measurements should be done. Although there are preventive laws for the 
electromagnetic field pollution in Turkey, these laws are weak and insufficient. Individuals and institutions 
do not comply with these laws. In addition, light, sound and visual pollution in shopping centers were also 
mentioned in our project.  

As a result of our data, it has been suggested that strict regulations should be made in laws and 
measurements should be made at regular intervals. 

 Keywords: Electromagnetic Field, Environment Pollutions, Shopping Center, Health 

Giriş 

 Son yüzyılda dünyada yaşanan çok hızlı endüstrileşmede beraberinde gelen teknolojik gelişmeler 
bir yandan insan yaşamını kolaylaştırırken bir yandan da daha önceki yüzyıllarda yaşamış insanların 
tanışmadığı yeni kavramlarla ve tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu tehlikelerden biri de 
elektromanyetik alan kirliliğidir. Bu bağlamda araştırmamız alışveriş merkezlerinde 21. Yüzyılın yeni 
kirlilik türlerinden biri olan elektromanyetik alan kirliliği ve bu kirliliğe dair bir farkındalık çalışmasıdır.  

“ ‘Küçülen dünyanın büyüyen insanı’, etkin alan hâkimiyetiyle birlikte birçok sorunun oluşmasına da 
neden olmuştur.” (ÖZGEN, 2012)Farklı bir açıdan bakarsak etkin alan hâkimiyetiyle oluşan bu sorunlar 
insanlığın işini kolaylaştıran buluşlar sonucu ortaya çıktığını görebiliriz.  

“Endüstri devrimiyle başlayan, hammaddelerin bol olduğu yerlerin kolonizasyonu, dünyanın onulmaz, 
onarılmaz yaralar almasına yol açmıştır.” (GÜNEY, 2004) İnsanoğlunun bu doyumsuzluğu hammaddeleri 
evrensel kullanmak yerine kendi çıkarları için yani kişisel kullanmasıyla dünyaya zarar vermeye başladı. “ 
‘Dünyanın derisi soyulmuş…’ İnsanoğlu derisini soymakla kalmamış: saçları karşılığı olan koruyucu orman 
varlığını, bitki örtüsünü de yok etmiştir. Sonuçta çöller giderek büyümüştür, büyümektedir.” (GÜNEY, 
2004) Sayın Güney`in  kitabında yazmış olduğu bu cümle insanların dünyaya vermiş olduğu zararları 
gösteren güzel bir örnektir. Gelişen teknoloji insanlık için yararlı ve önemli bir gelişme iken bu 
gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunlar hem insan vücudunu hemde dünyayı tehdit etmektedir. “Amerikan 
Bilim Geliştirme Derneği tarafından yayınlanan ‘Nüfus ve Çevre Atlası’ adlı eserde; insanlığın çevre 
üzerindeki etkisi üç faktörle açıklanıyor: Nüfus, tüketim ve teknoloji. Tüm bu faktörler el ele verip doğal 
kaynakların korumasına ve kirlilik üretimine sebep oluyor.” (ÖZEY, 2006)   

Dünyamızda hızla artan teknolojinin ve hayatımızı kolaylaştıran buluşların bize faydası oldukça 
fazladır. Ancak bu gelişmelerin faydası olduğu gibi olumsuzlukları da vardır. Karşımıza çıkan sorunlardan 
biri de elektromanyetik alan kirliliğidir. “Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik 
akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz 
istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.nin yarattığı, insanın ve diğer 
canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratan ‘elektromanyetik alanlar ’dır.” 
(http://emrkoruma.net/catagory/genel) 

Bodur (Aktaran: Uygunol ve Durduran 2009) önemli bir noktaya değinmiş ve önemli noktadan şu 
şekilde bahsetmiştir “Çevre değişkeni, içinde yaşanılan herhangi bir evin odası, banyo, mutfak gibi sıradan 
ortamı ifade edebildiği gibi AVM`leri bazı eğlence merkezlerini, iş ortamını, sanayi ortamını, 
Elektromanyetik kaynakların güzergahını ve kaynağa yakınlığı yada bölgeleri, ülkeleri ifade edebilir. 
Bölgesel olarak elektromanyetik kirliliği belirlemek ve ciddi bir problemin olduğu bölgelerde bu kirliliği 
uygun yöntemlerde kontrol altına almak amacıyla elektromanyetik kirlilik haritaları oluşturulmaya 
başlanmaktadır.” 

http://emrkoruma.net/catagory/genel
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Aynı zamanda Bodur (Aktaran: Uygunol ve Durduran 2009) “Bir bölgenin haritası üzerinde CBS 
yardımı ile problem kaynaklarını ortaya konulması, çözüm yolarının üretilmesi ve elektromanyetik 
kirliliğin haritalar üzerinde gösterilmesi amaçlanmıştır. Ölçümler yapılarak farklı noktalardaki kirlilik 
düzeyleri belirlenmekte, kirlilik düzeyleri sınıflandırılarak farklı renk verilebilmekte böylece, az, orta, çok 
kirlikteki alanlar belirlenip gelecekte bu alanlarda uygulanacak önlem çalışmalarının izlenmesine altyapı 
oluşturulabilmektedir” demiştir. 

  “Elektromanyetik alan, bir iletken üzerinden geçen akım şiddeti ve gerilim seviyesine bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilmektedir. Bu iletkenin bulunduğu ortama elektrik alan ve manyetik alan 
yayılmaktadır”(http://cevreonline.com/elektromanyetik-kirlilik/) . Günlük yaşamımızda kullandığımız 
pek çok elektrikli alet yaşamı kolaylaştırdığı gibi bu elektrikli cihazların tümü birer elektromanyetik alan 
kaynağıdır. Bir bakıma üzerinden elektrik akımı geçen her iletken elektromanyetik alan yaymaktadır. 
İnsanların yaptığı yapay elektromanyetik alan kaynaklarının yanı sıra doğal kaynaklarda vardır ve bu 
kaynaklar istenmeyen bir kirlilik olan elektromanyetik alan kirliliğine yol açmaktadır. 

Bilimin amacı kanunları keşfetmek ve ne anlama geldiklerini öğrenmektir diyen Stephen Hawking, bir 
kitabında en önemli kanunların güçleri açıklayan kanunlar olduğundan bahsetmiştir. Dört farklı güçten 
bahseden Hawking, birinci güç olarak elektromanyetik gücü ele almıştır. Bu gücün, atomları bir arada 
tuttuğunu ve ışığı, radyo dalgalarını ve bilgisayar gibi elektronik aygıtları yönettiğini yazmıştır.3 Bu 
bilgilerden de yola çıkarak dünyamız üzerinde zaten bir elektromanyetik güç alanı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak insan katkısıyla günümüzde bu durum daha vahimdir. Eğlence mekanlarını arttırıp 
sosyal alanda gelişmelere adım atarken maalesef ki sağlığımızı ve dünyamızı tehlikeye atacak temeller 
atmış bulunmaktayız. (Hawking ve Hawking, 2009) 

  “Yer küre etrafında kuzey-güney doğrultusunda mevcut olup kuşlar ve balıkların yön bulmalarına 
yardımcı olan ancak gözle görülemeyen dalgalar doğal elektromanyetik alan kaynağıdır. Atmosferde 
meydana gelen yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları, doğal elektrik alan oluşturan unsurlardandır. Kısaca 
elektrik ve elektromanyetik alan yaşamımızın her anında etrafımızı sarmış 
durumdadır”(http://emrkoruma.net/category/genel/). Peki ya alışveriş merkezlerinde bu durum 
nasıldır? Alışveriş merkezleri içerisinde barındırdıkları ışıklı tabelalar, teknolojik ürün mağazaları, 
aydınlatma sistemleri, ses sistemleri gibi kaynakların ortak noktasına bakarsak, hepsi için elektrik, 
elektrik akımı ve elektromanyetik alan kaynağı demek mümkündür. Üzerimizde taşıdığımız ve 
günümüzde insanların yanından ayırmadığı en büyük aletlerden birisi olan cep telefonları 
elektromanyetik alan yayan tehlikeli bir cihaz konumundadır. Alışveriş merkezlerinde diğer ortamlara 
göre daha yüksek voltajda aynı zamanda yüksek oranlarda elektrik akımının geçtiği bölgeler 
bulunmaktadır. Pek çok insan karşılaştıkları bu tehlikenin farkında değildir.  

http://cevreonline.com/elektromanyetik-kirlilik/
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Elektrik alanın varlığına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik alan ile elektrik alanı arasındaki 
ilişki şu şekildedir: “Elektrik alan ortamdaki voltaj farklılıklarının sonucunda ortaya çıkmakta ve voltaj 
yüksekliğine bağlı olarak artmaktadır. Manyetik alan ise ortamdaki elektrik akımının varlığına bağlı olarak 
ortaya çıkmakta ve akım değerine bağlı olarak artmaktadır. Ortamda elektrik akımı olmaksızın voltaj 
varlığı elektrik alan oluşumu için yeterli olup akımın varlığı ile elektrik alanın büyüklüğü değişmezken 
ortamdaki manyetik alanın büyüklüğü güç harcamasına bağlı olarak artmaktadır”. 
(http://emrkoruma.net/category/genel/) 

2010 yılında Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özen bir 
röportajında“Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalanların zaman zaman baş dönmesi ve baş ağrısı 
şikayetin de bulunduğunu belirterek, bunun nedenlerinden birinin de manyetik alan olduğunu söyledi. 
Bununla ilgili bilimsel bir çalışma yapmaya başladıklarını kaydeden Özen, alıveriş merkezlerinin çok geniş 
alana yayıldığını ve genellikle de tavanlarının çok yüksek olmadığını belirtti.” Aynı röportajda Özen 
Alışveriş merkezlerinde yoğun bir aydınlatma olduğuna dikkati çekmiştir. ''Her yerde bir ağ şeklinde 
kablolardan elektrik akımı var. Bu elektrik akımının etrafında yoğun bir manyetik alan ortamı vardır. 
Kompakt floresan dediğimiz tasarruflu ampuller, elektromanyetik ışıma yaparlar ve elektromanyetik 
dalga yayarlar. Orta güçlü bir kompakt enerji tasarruflu ampulün yaydığı elektromanyetik radyasyon, 
yaklaşık 20- 30 santimetre mesafede, 150 volt/metrelere çıkabiliyor. Bu, bir cep telefonunun 30 santimde 
yaydığı alanın neredeyse 2- 3 katıdır. Alışveriş merkezlerinde yoğun bir manyetik alan dağılımı var.'' 
(http://www.haberler.com/avm-lerde-yogun-manyetik-alan-haberi/)  şeklinde açıklamasını bitirmiştir.  

2011 yılında Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumunda Prof. Dr. Taner Gönen yaptığı 
konuşmasında canlıların ilk ortaya çıkışlarından itibaren doğal elektromanyetik alanlara maruz kalarak 
onlarla beraber yaşadıklarından bahsetmiştir. 19. Yüzyılda sanayi devrimi ile beraber oluşan elektrik ile 
gelen risklerin daha da arttığını daha sonraki yıllarda ise elektrikli ev aletleri, evlerin donanımı 
vazgeçilmez parçalarımız olduktan sonra elektromanyetik alanın daha çok dikkat çekmeye başladığını 
söylemiştir. (GÖNEN, 2011)  

Alışveriş merkezlerindekilerin bir de ultraviyole ışık bombardımanında olduğunu ifade eden Şükrü 
Özen, “Tüm bunları bir araya getirirseniz orada insanı yoran bir durum oluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz 
gittiğimiz zaman. Bu saydığım faktörler yorgunluğa etki eden faktörlerden biridir. Teknik açıdan 
elektromanyetik ve ışık yayılımını yorgunluk açısından bir risk faktörü olarak görebiliriz” (GÖNEN, 2011) 
diyerek ifade etmiştir. 

2003 yılında yayınlanan bir kitapta elektromanyetik dalgaların insan biyokimyası üzerine etkilerinden 
şu şekilde bahsedilmiştir: “Elektronik cihazlarda üretilen elektromanyetik dalgaların gücü ister yüksek, 
ister düşük olsun, bu dalgalar insan vücudunda etkili olmaktadır. Elektromanyetik dalgalar vücuttaki 
dokulara ısıtarak yada kimyasal değişimlere yola açarak zarar verirler. Yüksek güçlü elektromanyetik 
dalgalar ısıya bağlı zarar verirken. Düşük watt`lı elektromanyetik dalgaların uzun süre alınmasıyla 
dokularda kimyasal değişmeler nedeniyle zararlı etkiler ortaya çıkar.” (Yağmur, Bozbıyık, ve Hancı, 2003) 

Araştırmalarımız sonucunda elektromanyetik kirlilik riskinde olan meslek ve çalışanlara  örnekleri şu 
sekilde sıralayabiliriz:  

• Baz istasyonu montaj ve bakımında çalışanlar 

 • Trafo işletme ve bakımında çalışanlar 

 • Server odalarında çalışanlar  

• Enerji üreten tesislerde çalışanlar 

 • İndoor kapsama alanı bulunan plazalarda çalışanlar  

• Baz istasyonu, enerji nakil hattı, televizyon-radyo vericisi, trafo yakınında bulunan evlerde 
oturanlar 

 • Tıbbi elektronik cihazlar kullananlar, 

• Kablosuz ağlar, wi-fi bulunan yerlerde uzun süre vakit geçirenler elektromanyetik kirliliğin  
tehlikesi altındadır. 

Eskişehir ilinin coğrafi özellikleri 

    İnceleme sahamiz olan Eskişehir ilinin genel coğrafik özelliklerine baktığımızda İç Anadolu 
Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Eskişehir’in topografik yapısını, Sakarya ve Porsuk havzalarındaki 
düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar oluşturur. Sakarya ve Porsuk havzaları kuzeyden Bozdağ ve 

http://www.haberler.com/avm-lerde-yogun-manyetik-alan-haberi/
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Sündiken sıradağları ile çevrelenirken batı ve güneyden ise İç Batı Anadolu eşiğinin doğu kenarında yer 
alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ ile çevrelenmektedir. İl merkezinin doğal sınırını 
belirleyen bu topografik yapı sonucu il merkezi yaklaşık olarak 13,653km2’dir. Sahip olduğu bu alan ile 
Türkiye topraklarının %1,8’ ini kaplayan il merkezinin deniz seviyesine olan yüksekliği ise 792m’ dir. 
Yaklaşık olarak %22’sini dağların oluşturduğu Eskişehir ilinin sahip olduğu yer şekilleri içerisinde 
ovaların payı ise %26 civarındadır. Kentin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleriyle yerleşme arasında 
kurulan ilişki ise ilk olarak yerleşimin ova sahasında olmasıyla beliren toplu yerleşme özelliğidir. Diğer 
taraftan jeomorfolojik yönden bir başka etki ulaşım üzerindedir. Önemli yolların kent yakınından geçmesi 
aynı etkinin bir sonucu olarak demir yolunu da yerleşmeye yakın kısma döşenmesi şehrin gelişimini 
yönlendirmiştir. Günümüzde de şehrin ana ve iç ulaşım sistemi bağlantıları bu yüzey şekillerinin sağladığı 
avantaj ile dümdüz uzanan ve birbirini kesen caddeler ile belirir(Ertin1994:95). 

İnceleme sahası olan Tepebaşı ilçesi şehrin çekirdeğini oluşturan Odunpazarı ilçesinden sonra gelişim 
göstermiş ve şehrin büyümesi batıya doğru gerçekleşmiştir. Şehirdeki AVM’ lerin tamamı şehre daha 
sonra katılan bu ilçe belediye sınırları içinde karşımıza çıkmaktadır 

ESKİŞEHİR İL LOKASYON HARİTASI 

 

Eskişehir’deki Alışveriş Merkezleri 

 

          Kanatlı Alışveriş Merkezi                                 Neo Plus Outlet ve Yaşam Merkezi 
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Espark Alışveriş Merkez                           Özdilek Alışveriş Merkezi 

 

  

 

 

 

Alışveriş merkezleri (AVM’ler)  

            “Alışveriş merkezleri günümüz modern kent yaşamının ‘paketlenmiş’ halde kentlilere 
sunulduğu, tüketim anlayışı ve kültürün geçirdiği dönüşümün mekana yansımasıdır.” (1989)   Lewis’ in 
tanımladığı gibi alışveriş merkezleri salt alışveriş faaliyetlerinin gerçekleşmesinin hedeflendiği 
merkezlerden öte, kapalı ve iklim kontrollü fiziksel ortamı ve güvenli sosyal çevresiyle birçok farklı 
faaliyetin gerçekleşebileceği önemli buluşma mekanlarıdır. Buna bağlı olarak 1950’ lerden bu yana ticari 
faaliyetlerin kent merkezlerinden alışveriş bileşiklerine kaydığı gözlenmektedir. “Bu sıçrama ilk olarak 
1920’ lerde merkezleşmiş kentsel dokunun ulaşım hatlarını takip etmesiyle başlamıştır. Daha sonra 1930’ 
larda , otomobil sahipliği artma 2. Dünya Savaşı ile birlikte kentsel yayılma hız kazanmış, şehirlerarası 
yolların ve modern ticari komplekslerin gelişimi ile “dağılma” olgusu ortaya çıkmıştır”(Chapin, 1965). 
Alışveriş merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmakta ve artmaya devam etmektedir. 

 AVM Tarihçesi 

          Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u canlandırma projesi olarak dünyanın ilk alışveriş merkezi 15. 
Yüzyılda Kapalı Çarşı’da kurulmuştur. Çarşı kültürünün temellerinin atıldığı Kapalı Çarşı aynı zamanda 
bugünkü modern anlayışta mağaza karması çalışmalarının da kökenlerini oluşturmuştur. 1993’te Capitol 
Alışveriş Merkezi ve Akmerkez açılmış, bu tarihten sonra alışveriş merkezleri yayılmaya başlamıştır. 

 “Alışveriş zamanı olgusunun değişmesi ve gelişmesiyle, açık hava gezintilerinin yerini alışveriş 
merkezlerinde dolaşmak almıştır.”(Crawfor, 1995) Bunun belirgin göstergesi alışveriş merkezlerinin 
1960’larda yirmi dakika olan ziyaret süresinin 3 saate çıkmış olmasıdır. Alışveriş merkezleri yeterli 
otopark alanları ile sinemalar, restoranlar ve farklı eğlence merkezleri sunmaya başladıktan sonra vakit 
geçirme açısından önemli mekanlar olmuşlardır. Alışveriş merkezleri hareketinin kuramcıları Victor 
GRUEN ve James ROUSE’ dur. Alışveriş merkezlerinin yukarıdaki özelliklerinden dolayı insanların bu 
merkezlerde geçirmiş oldukları zaman oldukça fazladır. Bu sebeple de çalışmamızda bahsedilen 
elektromanyetik alan kirliliği insanların maruz kaldığı bir kirlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Amaç 

21. Yüzyıl’ın tüketim alışkanlıkları kapsamında hayatımızın bir parçası olan alışveriş merkezleri 
insanların çok sık uğradıkları ve oldukça uzun zaman geçirdikleri mekanlar olarak karşımıza çıkmıştır. 
Geçirilen zaman uzadıkça alışveriş merkezlerinin içerisini de son yüzyılda tanıştığımız yeni bir kirlilik türü 
olarak literatüre giren ve insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinen elektromanyetik alan kirliliğinden 

Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan Kanatlı Alışveriş Merkezi 07 Şubat 

2007 tarihinde açılmıştır. 

Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan Neo Plus Outlet ve Yaşam 

merkezi 1 Nisan 2007 tarihinde açılmıştır. 

 

Tepebaşı Belediyesi sınırları 

içerisinde bulunan Espark Alışveriş Merkezi 

30 Ekim 2007 tarihinde açılmıştır. 

 

Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan Özdilek Alışveriş Merkezi 24 

Aralık 2011 tarihinde açılmıştır. 
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insanlar olumsuz etkilenmektedir. Projenin amacı kişilerin özellikle alışveriş merkezlerinde ki 
elektromanyetik alan kirliliği hakkında farkındalığın ne düzeyde olduğunu  ortaya koymaktır. 

Bunun yanında elektromanyetik alan kirliliğine karşı kişileri bilgilendirmek ve yeni bir kirlilik türü 
olan elektromanyetik alan kirliliğini azaltıcı çözüm önerileri ortaya koymakta çalışmanın diğer amaçları 
olarak tanımlanabilir. 

Problem 

 Bütün bu araştırmalar çerçevesinde çalışmamızın problemini şu şekilde ifade edebiliriz,  21. Yüzyılda 
değişen tüketim alışkanlıkları kapsamında karşımıza çıkan alışveriş merkezlerindeki 
elektromanyetik alan kirliliği konusunda insanlar bir farkında lığa sahip midirler? Sorusu 
çalışmamızın problem sorusu olarak belirlenmiştir. 

Sınırlılıklar 

• Bu araştırma, Eskişehir il merkezinde yaşayan insanlar ile sınırlıdır. 

• Bu araştırma, örneklemin araştırmanın anketinde yer alan sorulara katılımcıların verdikleri 
cevaplarla sınırlıdır. 

• Bu araştırma Ocak 2017 de yapılan anket çalışmasıyla sınırlıdır. 
• Araştırmada elde edilen sonuçlar çalışma evrenini oluşturan bireylere genellenebilir. 
 
Bütün bu çalışmalar ışığında elektromanyetik alan kirliliği farkındalığı konulu projemiz şu 

bakımlardan önem arz etmektedir. 
• Alışveriş merkezlerinin sayısının hem dünyada hem de ülkemizde hızla arttığını ortaya koyması, 
• Eskişehir`de oldukça kısa bir zamanda AVM sayılarının arttığı konusunda bilgi vermesi, 
• Yeni bir kirlilik türü olan elektromanyetik alan kirliliği ile ilgili farkındalık yaratması, 
• Elektromanyetik alan kirliliği açısından insan sağlığına olumsuz yöndeki etkilerini vurgulaması 

açısından çalışmamız önem arz etmektedir. 

Varsayımlar 

Bu çalışmada aşağıdaki durumlar birer varsayım olarak kabul edilmiştir; 

• Anketteki soruların doğru şekilde anlaşıldığı varsayılmıştır. 
• Anketlere verilen yanıtların doğru olduğu varsayılmıştır. 
• Araştırmada ele alınan problemin ve elde edilen sonuçların tüm dünya ve Türkiye`deki alışveriş 

merkezleriyle ilişkili olduğu varsayılmıştır. 
• Araştırmanın örnekleminin bütün evreni temsil yeterliliğine sahip olduğu varsayılmıştır. 

Bu proje ulaşacağı bulgular ortaya koyacağı sonuçlar bakımından şu muhataplara sahiptir, 

Muhataplar 

Alışveriş merkezleri 
 Üniversitelerdeki Çevre Mühendisliği Fakülteleri 
Endüstri Mühendisliği Fakülteleri 
Elektrik Elektronik Mühendisliği fakülteler 
Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı  

 

Yöntem 

 Aşağıda araştırmamızın deseni veya modeli, örneklemi veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve 
yapılan işlem yer almaktadır. 
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Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma betimsel ve ilişkisel modelle yapılmıştır, uygulamalı bir çalışmadır. Uyguluma safhasında 
katılımcı kişiler Eskişehir il merkezinde yaşayan kişilerdir. Ayrıca nicel bir çalışmadır. Ankete katılan 
kişiler arasında ki ilişkinin yönünün ortaya konması bakımından ilişkisel modellerle yapılmış bir 
araştırma özelliği taşımaktadır.  

 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini Eskişehir il sınırları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise  2017 yılında 

Eskişehir merkezinde yaşayan insanlardır ve değişkenler bakımında farklılık gösteren 400 kişiden 
ibarettir. Bu kişiler rastgele örnekleme (basit tesadüfi örnekleme) ile belirlenmiştir. 

 
Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplam araçlarından 15 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. 
 
Teknik Değerlendirme 
 
a. Ölçtüğü Davranış/Nitelik: Alışveriş merkezlerinde oluşan elektromanyetik alan kirliliğinin 

Eskişehir il merkezinde yaşayan insanlar tarafından farkındalığı. 
b. Ölçek Türü: Kâğıt, kalem testi. Kişisel olarak uygulanmalıdır. 
c. Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Yaklaşık 2-10 dakika yanıtlanabilir. 
d.  Materyali: Anket formu. 
e. Verilerin toplanması: Veri toplama envanteri olan anket kişilere gerekli açıklamalar yapıldıktan 

sonra dağıtılmıştır ve formları doldurmaları istenmiştir. Veri toplama işlemi Eskişehir il merkezinde farklı 
işletmeler ile alışveriş merkezine yakın bölgelerde uygulanmıştır. Anketlerin uygulama süresi yaklaşık 
olarak 3 haftada tamamlanmıştır. Çalışmada alışveriş merkezlerinin yönetimleri alıveriş merkezlerinin 
içinde anket uygulamaya izin vermemişlerdir. Bu sebeple anketi uygulamakta zorluklar yaşanmıştır. 

f. Verilerin Değerlendirilmesi: Anket formu ile elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 18.0 
Windows yazılım programında veri tabanı oluşturularak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler sisteme 
girilmiştir. 

Bulgular 

Anket çalışması 

1) Cinsiyetiniz? 
Araştırmaya katılan 400 kişiden 156`sı erkek, 244`ü kadındır. Soruya bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 

2) Yaşınız? 

 Araştırmaya katılan kişilerin 1`i 12, 52, 54, 55, 57, 60, 62,  68,  69, 73; 2`si 27, 29, 32, 42, 48,53, 58, 59; 
3`ü 22, 33, 34, 36, 45; 4`ü 13, 24, 46, 47, 50; 5`i 23, 30, 39, 49; 6`sı 19, 28, 31,  38; ; 7`si 21, 25,37, 41, 43; 
16`sı 10; 8`i 35, 44;14`ü 11; 9`u 20,  26; 29`u 14, 15; 46`sı 16; 53`ü 17; 26`sı 18; 13`ü 40 yaş grubunda 
bulunmaktadır. Soruya bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 
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3) Mesleğiniz? 
Araştırmaya katılan kişilerin meslek durumları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Soruya bağlı grafik  

aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 

4) Öğrenim durumunuz?  

Araştırmaya katılan kişilerin öğrenim durumu aşağıda görüldüğü gibidir. Soruya bağlı grafik aşağıda 
belirtilmiştir. 

 

 

5) Alışveriş merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? 

Alışveriş merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Sorusuna 21 kişi her gün, 47 kişi üç günde bir, 154 kişi 
haftada bir, 128 kişi ayda bir, 50 kişi daha az cevaplarını vermiştir. Soruya bağlı grafik aşağıda 
belirtilmiştir. 
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6) Alışveriş merkezlerinde yaklaşık ne kadar süre kalıyorsunuz?  

 Alışveriş merkezlerinde yaklaşık ne kadar süre kalıyorsunuz? Sorusuna 50 kişi 30 dakikadan az, 
110 kişi 1 saat, 131 kişi 2 saat, 68 kişi 3saat ve 41 kişi 4 saat veya daha fazla cevaplarını vermiştir. Soruya 
bağlı grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

 7) Elektromanyetik alan kirliliği hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Belirtiniz. 

Araştırmaya katılan kişiler 156 kişi düşünüyorum, 172 kişi düşünmüyorum ve 25 kişi fikrim yok 
cevaplarını vermiştir. 156 kişiden 83 kişi düşünceleri ile ilgili açıklama yapmıştır. 47 kişi bu soruya yanıt 
vermemiştir. Soruya bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 

8) Alışveriş merkezlerinde elektromanyetik alan kirliliği bulunduğunu düşünüyor musunuz? 

Araştırmaya katılan kişilerin 287`si evet, 24`ü hayır, 89`u ise fikrim yok cevabını vermiştir. Soruya 
bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 
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9)Alışveriş merkezine gittiğinizde elektromanyetik kirliliğin size zararları olduğunu 
düşünüyor musunuz?  

Araştırmaya katılan kişilerin 273`ü evet, 39`u hayır,  88`i fikrim yok cevaplarını vermiştir. Soruya bağlı 
grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 

10)Alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliğinin vücudunuza ne gibi 
olumsuzluklar verdiğini düşünüyorsunuz ? (Alışveriş merkezlerine girmeden önce yaşadığınız 
rahatsızlıklar hariç.) 

Anketimizde bu soruya Hâlsizlik, Stres, Baş dönmesi, Mide bulantısı, Baş ağrısı, Vücut ağrıları (kol, 
bacak, eklem ağrıları vb.), Uykusuzluk, Depresyon, Kalp rahatsızlığı, Diğer, Hiçbiri, Herhangi bir 
olumsuzluk ile karşılaşmadım şıklarını vererek birden fazla işaretleme hakkı tanınmıştır. Cevaplar 
grafiklerde verilmiştir. Soruya bağlı grafikler aşağıda belirtilmiştir.  
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11)Alışveriş merkezlerindeki elektromanyetik kirlilikle ilgili herhangi bir uyarı veya 
bilgilendirme aldınız mı? 

Araştırmaya katılan kişilerden 35`i evet, 332`si hayır ve 33`ü fikrim yok cevabını vermiştir. Soruya 
bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 
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12)Sizce alışveriş merkezlerinde bulunan reklam panoları, afişler, ışıklı tabelalar vb. Görüntü 

kirliliğine neden olmakta mıdır? 
Araştırmaya katılan kişilerden 190`ı evet, 158`i hayır, 52`si fikrim yok cevaplarını vermiştir. Soruya 

bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 
 
 
 
13)Sizce alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliği hava kirliliğine neden 

olur mu? 
Araştırmaya katılan kişilerden 126`sı evet, 104`ü hayır, 170`i fikrim yok cevaplarını vermiştir. Soruya 

bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 
 
14)Sizce alışveriş merkezlerinde gürültü kirliliği var mıdır? Var olduğunu düşünüyorsanız 

bununla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? 
 Araştırmaya katılan kişilerden 369`u alışveriş merkezlerinde gürültü kirliliği olduğunu 

söylemiştir ve bunlardan 186`sı gürültü kirliliği ile ilgili sorun yaşamaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin 
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31`i ise alışveriş merkezlerinde gürültü kirliliği olmadığını ve buna bağlı bir sorun yaşamadığını 
söylemiştir. Soruya bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 
 
15)Sizce sorularımızda verilen kirlilikler dışında alışveriş merkezlerinde başka kirlilikler 

bulunur mu? Belirtiniz.  
Araştırmaya katılan kişilerden 174`ü alışveriş merkezlerinde başka kirlilikler bulunduğunu söylemiştir 

ve bu kişilerden 152`si düşüncelerini belirtmiştir. Araştırmaya katılanlardan 57`si bulunmaz, 43`ü fikrim 
yok demiştir. 126 kişi ise bu soruya yanıt vermemiştir. Soruya bağlı grafik aşağıda belirtilmiştir. 

 
 
 

Sonuç ve Tartışma 
 
 Elektromanyetik kirlilik alışveriş merkezlerine girdiğimiz an karşımıza çıkmaktadır, örneğin 

alışveriş merkezlerinin girişindeki x-ray cihazlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar ve elektronik 
cihazların yaydığı radyasyon bu kirliliğe örnek teşkil etmektedir. Daha önceki yüzyıllarda insanların pek 
farkında olmadığı elektromanyetik alan kirliliği günümüzde insanların yeni tanıştığı bir kirlilik çeşididir. 
Bu kirlilik hakkında yaptığımız projede aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 Uyguladığımız anketler sonucu Eskişehir il merkezinde yaşayan insanların elektromanyetik alan 
kirliliği hakkında bilgi sahibi olmadıkları belirlenmekle birlikte alışveriş merkezlerine gitme sıklıklarının 
elektromanyetik alan kirliliğine bağlı olmadığı tespit edilmiştir. Elektromanyetik alan kirliliği hakkında 
farkındalık sahibi olan katılımcılarında bu kirliliğin farkında olmalarına rağmen kişilerin alışveriş 
merkezlerine gitmeye devam ettikleri tespit edilmiştir 

• Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak kadınlar erkeklere göre 
alışveriş merkezlerini daha çok tercih etmektedirler. 

• Katılımcıların çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır. 
• Katılımcıların çoğunluğu lise düzeyindedir. 
• Katılımcılar alışveriş merkezlerine en az haftada bir kez gittikleri tespit edilmiştir. 
• Katılımcıların çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yaklaşık 2 saat zaman geçirdikleri tespit 

edilmiştir. 
• Katılımcıların çoğunluğu elektromanyetik alan kirliliği hakkında bilgi sahibi olmadıkları tespit 

edilmiştir. 
• Katılımcılar alışveriş merkezlerin elektromanyetik alan kirliliği bulunduğunu düşünmektedir. 
• Katılımcılar alışveriş merkezlerindeki elektromanyetik kirliliğin zararları olduğunu 

düşünmektedir. 
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• Katılımcıların alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik kirlilik hakkında 157 kişi 
halsizlik, 107 kişi stres, 58 kişi baş dönmesi, 37 kişi mide bulantısı, 157 kişi baş ağrısı 79 kişi vücut ağrısı, 
41 kişi uykusuzluk, 27 kişi depresyon, 11 kişi kalp rahatsızlığı ve 26 kişi farklı sorunlarla karşılaşmıştır. 78 
kişi ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaktadır. 

• Katılımcılar alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik kirlilik ile ilgili herhangi bir uyarı 
veya bilgilendirme almadığı tespit edilmiştir. 

• Alışveriş merkezlerinde bulunan reklam panoları, afişler, ışıklı tabelalar vb. görüntü kirliliğine 
neden olduğu tespit edilmiştir. 

• Katılımcıların alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliği hava kirliliğine 
neden olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 

• Katılımcılardan 369`u alışveriş merkezlerinde gürültü kirliliği olduğunu söylemiştir ve bunlardan 
186`sının gürültü kirliliği ile ilgili sorun yaşadığı tespit edilmiştir. 

• Katılımcıların çoğu alışveriş merkezlerinde başka kirlilik türlerinin bulunduğu söylemiştir. 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak alışveriş merkezlerindeki elektromanyetik alan 

kirliliği yaratan elektronik aletlerin sayıları belli bir standarda bağlanmalı bunun yanında elektromanyetik 
kirliliği ölçen cihazlar yasalar çerçevesinde AVM` lerde mutlak olarak yer almalıdır. 

• Elektromanyetik alan kirliliği ölçümleri düzenli olarak yapılmalı ve ÇED raporlarında bu ölçümler 
sayısal verilerle belirlenmelidir. 

• Yasalar bağlamında elektromanyetik alan kirliliği azaltacak farklı teknolojiler ve yöntemler 
kullanılabilir  

• Yerel yönetimler tarafından alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliğini 
denetleyen bir kurul oluşturulmalıdır. Ölçüm sonuçları vatandaşa bildirilmelidir. 

• Sağlık Bakanlığı desteği ile medya, yazılı ve basılı iletişim kanalları sayesinde bu konu hakkında 
toplumu bilinçlendirilecek kamu spotları oluşturulabilir. 

• Yerel yönetimler tarafından alışveriş merkezlerindeki diğer kirlilikleri denetleyen bir kurul 
oluşturulmalıdır.(ışık kirliliği ,ses kirliliği) 

• Kurallara uymayan alışveriş merkezlerine çevre yasaları kapsamında cezalar tanımlanabilir. 
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Ekler 
Ek1:ANKET ÇALIŞMASI 

1. Cinsiyetiniz:  Erkek (  )  Kadın (  )  

2. Yaşınız: …………….. 

3. Mesleğiniz:……….. 

4. Öğrenim durumunuz: 

Okuryazar değil (  ) Okuryazar ( )  İlkokul (  )   Ortaokul(  )   Lise (  )   Ön Lisans (  )    Lisans (  ) 
 Yüksek Lisans  (  )     Doktora (  )  

5.  Alışveriş merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? 

 Her gün  
 3 günde bir 
 Haftada bir 
 Ayda bir 
 Daha az  

6. Alışveriş merkezinde yaklaşık ne kadar süre kalıyorsunuz? 

 30 dakikadan az 
  1 saat 
 2 saat 
 3 saat 
 4saat  veya daha fazla 

7. Elektromanyetik alan  kirliliği hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Belirtiniz. 

8. Alışveriş merkezlerinde elektromanyetik alan kirliliği bulunduğunu düşünüyor musunuz? 

 Evet  
 Hayır 
 Fikrim yok 

9. Alışveriş merkezine gittiğinizde elektromanyetik kirliliğin size zararları olduğunu 
düşünüyor musunuz?  

 Evet      
 Hayır 
 Fikrim yok 

10. Alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliğinin vücudunuza ne gibi 
olumsuzluklar verdiğini düşünüyorsunuz ? (Alışveriş merkezlerine girmeden önce yaşadığınız 
rahatsızlıklar hariç.) 

 Hâlsizlik                                
 Stres 
 Baş dönmesi  
 Mide bulantısı 
 Baş ağrısı 
 Vücut ağrıları (kol, bacak, eklem ağrıları vb.) 
 Uykusuzluk 
 Depresyon 
 Kalp rahatsızlığı 
 Diğer: ………………………………………….. 
 Hiçbiri 
 Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmadım 

11. Alışveriş merkezlerindeki elektromanyetik kirlilikle ilgili herhangi bir uyarı veya 
bilgilendirme aldınız mı? 
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 Evet      
 Hayır 
 Fikrim yok 
12.Sizce alışveriş merkezlerinde bulunan reklam panoları, afişler, ışıklı tabelalar vb. Görüntü 

kirliliğine neden olmakta mıdır? 
 
 Evet  
 Hayır 
 Fikrim yok 
13.Sizce alışveriş merkezlerinde bulunan elektromanyetik alan kirliliği hava kirliliğine neden 

olur mu? 
 
 Evet 
 Hayır 
 Fikrim yok 
  14. Sizce alışveriş merkezlerinde gürültü kirliliği var mıdır? Var olduğunu düşünüyorsanız 

bununla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? 
 
 Gürültü kirliliği vardır bununla ilgili sorun yaşıyorum 
 Gürültü kirliliği vardır ama bununla ilgili sorun yaşamıyorum 
 Gürültü kirliliği yoktur bununla ilgili sorun yaşamıyorum 
 
15.Sizce sorularımızda verilen kirlilikler dışında alışveriş merkezlerinde başka kirlilikler 

bulunur mu? Belirtiniz.  
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TÜRKİYE, İTALYA, FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE’NİN LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA EKOLOJİK 

AYAK İZİ KARŞILAŞTIRMASI 

ZEYNEP CEBECİ, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, zeynepcbc2003@gmail.com  

SİMGE NUR SEVİM, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, sevimsimge.ss@gmail.com 

IŞIN ERDOĞAN, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, isinerdogan@mynet.com 

Özet 

Bu araştırma beş farklı ülkedeki lise öğrencilerinin ekolojik ayak izlerini karşılaştırmak amacı ile 
hazırlanmıştır. 

21.yüzyılın en temel sorunlarından birisi küresel iklim değişikliğidir. Hızla artan dünya nüfusu küresel 
iklim değişikliği ile bir yandan dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketirken bir yandan da çevre 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple sınırlı olan Dünya kaynaklarının daha uzun süre 
kullanılabilmesi ve daha temiz bir Dünya anlayışı tüm Dünya insanlarının ortak hedefleri arasında olmak 
zorundadır. Hızlı tüketim süreci artan nüfusa büyük bir enerji sorununu doğurmuştur. Artan nüfusun 
yerleşme ve barınma ihtiyacı için çözüm olarak üretilen hızlı şehirleşme ve sanayileşme başta göçler olmak 
üzere beraberinde büyük metropol ve megapetropolleri doğurmuştur. Şehirlerdeki bu hızlı ve anormal 
büyüme ile birlikte 21 yy da insanoğlu ekolojik ayak izi kavramı ile tanışmıştır. Bu bağlamda projenin 
problem cümlesi: “Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki lise öğrencileri ekolojik ayak izi 
büyümesi ülkelerde ki lise öğrencileri arasında nasıl bir farklılık göstermektedir?” Şeklinde 
belirlenmiştir. 

Projenin evreni beş ülke, örneklem ise random yöntemiyle seçilen altı ülkeden ellişer kişi olmak üzere 
toplam 250 kişidir.Proje betimsel tarma modeliyle yapılmıştır. Nicel yöntemle desenlenmiştir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış standart ekolojik ayak izi anketi 
kullanılmıştır. Anket; gıda, seyahat, ev, diğer ve okul olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Ankette çoktan 
seçmeli ve açık uçlu sorulmuştur Sorulan sorular SPSS 20.00 Windows (Statistical Package for Social 
Sciences) programıyla analiz edilmiştir. Beş ülkenin ekolojik ayak izi ortalamalarında anlamlı farklılıklara 
rastlanmıştır. Bu çalışmada, farklı ülkelerde yaşayan (Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya) lise 
öğrencilerinin ekolojik ayak izi bilinci ve çevre duyarlılıkları araştırılmıştır. Araştırma sonunda Lise 
öğrencilerine uygulanan ekolojik ayak izi anketinden elde edilen veriler sonucunda Türkiye ekolojik ayak izi 
ortalamasının 2,60 gha İtalya ekolojik ayak izi ortalamasının 2,83 gha, Fransa ekolojik ayak izi 
ortalamasının 2,60 gha Almanya ekolojik ayak izi ortalamasının 2,67 gha ve İngiltere ekolojik ayak izi 
ortalamasının 2,63 gha olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ekolojik ayak izi, Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Çevre 
 

HIGH SCHOOL STUDENTS ECOLOGICAL FOOTPRINT COMPARASIONS AMONG TURKEY, ITALY, 
FRANCE, GERMANY AND ENGLAND 

Abstract 

The world’s population is increasing day by day. That is caused by consumption. This consumption 
duration is reasoned some energy problems for the population. The barrier to reach sustainability is human 
being. The problem is not being a crazy and thoughtless 

consumer, but behaving like a blind in our daily preferences. That causes natural sources extinction and it 
also helps to develop industry and urbanization. With all these problems human being came across ecological 
footprint idea in 21st century. : This project was made to calculate chosen countries’ ecological footprint.Also 
the future is enthrusted to youth. There are some many things which teens should do. Because of that, this 
project was made to calculate high school students’ ecological footprint. Besides, in the review of literature 
we have not come across with any similar researches. It makes our project unique and original. 

We made this research with “descriptive survey modal” quantitative pattern. For this research totally 
250 participants were chosen with “ simple random sampling”. In this research we have used “The 
Ecological Footprin Questionnares” to collect data.  And our questionnares were both in English and Turkish. 
The standard ecological footprint questionnares were designed according to WWF’s  2012 Turkey Report. 
The multiple choice questions were analyzed by SPSS Statistics Program. The frequences were obtained from 
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the program. The quantile tables which were obtained from SPSS were designed in Excel. The frequency 
which we got from SPSS we have calculated the ecological footprint averages of the chosen countries. And the 
open ended questions were shaped in a qualitative technique. At the end of this research, we got these results. 

Turkey’s ecological footprint is 2,60 gha, France’s ecological footprint is 2,60 gha, England’s  ecological 
footprint is 2,63 gha, Germany’s ecological footprint is 2,67 gha,  Italy’s ecological footprint 2,83 gha.   

After considering the results, we made these suggestions:  

➢ The use of less harmful ecological products to environment  can be encouraged to use in houses and 
public buildings.  

➢ The studies about recycling can be improved.  
➢ We can provide ecological labelling  on the products  sold at markets. 
➢ The use of public transport should be supported. 
 

Key words: Global Hectar Area, Ecological Footprint, Sustainability, Environment, Ecology 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu, güngeçtikçe daha da katlanarak artmaktadır. Bu da beraberinde büyük bir tüketim 
çılgınlığını doğurmuştur. Bu hızlı tüketim süreci artan nüfus için büyük bir enerji sorununa da yol 
açmaktadır. Sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engel tüketicilerdir. Sorun tüketicilerin kötü olması 
değil günlük tercihlerinde kör gibi davranmalarıdır. (Goleman,2009:1).Tüketicilerin bu kadar kör 
davranmaları, hızla tükenen doğal kaynakların tükenmesinin ve sanayileşme sürecinin hızlanmasına 
neden olmuştur. Bu nedenle Dünya nüfusu, küresel ısınma gerçeğiyle karşı karşıya getirmiştir. Küresel 
ısınmanın en büyük sorumlusu ise doğayı kendisine hizmet için yaratılmış olarak gören, insanlardır. 
İnsanoğlu şunu bilmelidir ki; bu Dünya bize miras değil, emanettir. Küresel ısınma gerçeği çok da uzak 
olamayan bir gelecekte karşılaşabileceğimiz bir problem olmaktan çıkıp bizzat içinde yaşadığımız bir 
gerçek haline dönüşmüştür. 

Sürdürülebilirlik veya doğanın olanakları içerisinde tatmin edici hayatlar, insanların doğanın tekrar 
üretebileceğinden daha fazla ekolojik hizmet kullanmamasından emin olmaya bağlıdır. Genel olarak 
insanların algısı, insan baskısının dünyanın ekolojik kapasitesini daha şimdiden aşmasından, 
sürdürülebilirlik mücadelesinin toplam insan baskısını nasıl azaltılacağına dönüşmektedir. Eğer bu 
baskıyı herkes için adil bir şekilde azaltmazsak bu mücadelede şüphesiz başarılı olamayız. (Wackernagel, 
2001). Hayatın canlı ile ortam arasında ancak madde ve enerji alışverişi ile devam edebileceği 
düşünüldüğünde, herhangi bir canlının yaşaması ve yaşantısını sürdürebilmesi için uygun bir ortama 
ihtiyacı vardır. İşte organizma ile ortam arasında mevcut bu karşılıklı ilişkiler biyolojinin ve coğrafyanın 
önemli kollarından biri olan ekolojinin esasını teşkil eder. (Geldiay ve Kocataş,1975:7) Canlılar içinde 
bulundukları bu ortamda karşılıklı bir iş birliği halindedirler.Fakat zaman ilerledikçe, oluşan iş birliğinin 
kapsamı değişecektir çünkü hiçbir şey,durağan değildir. 

Artan nüfusun yerleşme ve barınma ihtiyacı için çözüm olarak üretilen hızlı şehirleşme ve sanayileşme, 
beraberinde büyük metropol ve mega metropolleri doğurmuştur. Şehirlerin bu hızlı ve anormal büyümesi 
ile birlikte 21 y.y.da insanoğlu ekolojik ayak izi kavramı ile tanışmıştır. İnsanlık olarak bir parçası 
olduğumuz ve dolayısıyla her türlü ihtiyacı ondan karşıladığımız gezegenimize sorumlu olduğumuzu 
göstermek için yapmamız gerekenlerden birisi de ekolojik ayak izi kavramının ne olduğunu sorgulamak 
olmalıdır.Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan olumlu-olumsuz, kısa-uzun süreli, dolaylı-
direkli, bütün etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.(Görür,2013:3)Tükettiğimiz kaynakların üretimini 
sağlamak ve yarattığımız atıkların absorbe edilmesi için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su 
alanına ekolojik ayak izi denir (Schaller,1999 akt: Keleş,2014:141). Ekolojik ayak izi fikri William Rees’in 
taşıma kapasitesiyle ilgili verdiği bir seminer sonrasında ortaya çıkmıştır. 1970’lerin ortasında diğer 
türlerin yaşamına saygı gösteren, insan faaliyetlerine dönüştürülebilir ekolojik prensipler bulmak için 
çabalamıştır (Rees, 2000 akt: Keleş,2014:141). Ekolojik ayak izi bireyler için hesaplanabildiği gibi 
toplumlar hatta ürünler için de hesaplanabilir. Bir örnek verilecek olursa: Birkavanoz vişne reçeli göz 
önünde bulundurulduğunda, vişne reçelin yapımında kullanılan vişne ve hammaddelerin üretimi, 
işlenmesi ve depolanması için üretim yapan şirkete bir alan gereklidir. Ayrıca bu reçellerin satışının 
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yapıldığı marketlerde bir yer işgal etmektedir. Ayrıca vişne reçeli üretimi ve dağıtımı sırasında açığa çıkan 
atık maddelerin ortadan kaldırılması için de belirli bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Hesaplamaya dahil 
olan tüm bu alanların toplamı bir kavanoz reçelin dünya üzerinde bıraktığı ekolojik ayak izidir Bir 
nüfusun ayak izi içerisinde; solunum için gerekli olan hava, temiz su, gıda, hareket edebilmek için gerekli 
enerji, yaşam alanlarının kurulması için tüketilen kaynaklar, tüketim sonucu oluşan atıklar yer alır.  
Toplumların Ekolojik ayak izi ortalaması ne kadar az olursa, gezegenin ömrünün daha uzun olacağı bir 
gerçektir. Bu yüzden ekolojik ayak izini düşürebilmek adına farklı çalışmalar yapılmalıdır. İnsanoğlu, 
tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek ayak izini küçültmek adına ilk adımları atmalıdır. Bunun için 
ulaşım, ev içi alışkanlıklar, yiyecek ve aldığımız her türlü tüketim malzemesini değerlendirmek gereklidir. 
Eğer bisiklete binmek veya daha az karbon salınımına sebep olacak toplu taşıma kullanmak gibi 
alternatifler var ise ekolojik ayak izini azaltmaya katkıda bulunulabilir Araştırmaya 
Türkiye,İtalya,Fransa,Almanya ve İngiltere’deki,basit seçkisiz örnekleme(basit tesadüfî örnekleme) yani 
random yöntemi ile seçilen beş farklı ülkedeki liselerden toplam 250 kişi katılmıştır Araştırmada veri 
toplama aracı olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış “Ekolojik Ayak İzi Anketi” kullanılmıştır. 
Araştırmanın kapsamında ekolojik ayak iz anketinin standart bir anket olması sebebiyle bu çalışmada 
kullanılan ekolojik ayak izi anketlerinden İngilizce olan anket 2012 Türkiye ‘WWF’ raporuna yer alan 
sorulara göre düzenlenmiştir. .Diğer ülkelerde bu anket öğrencilere uygulanmıştır. 

Amaç: Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya lise öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzini ölçmeye 
yönelik hazırlanan bu çalışmada bahsedilen ülkelerdeki lise öğrencilerinin ekolojik ayak izi 
karşılaştırmasının yapılması hedeflenmiştir. 

  Projenin Önemi: Yapılan bu proje, beş farklı ülkedeki gençlerin ekolojik ayak izlerinin farklılıkları 
arasında bir karşılaştırma yapması açısından önem arz etmektedir. Yapılan alan yazın taraması 
sonuçlarında, bu çalışma ile aynı nitelikte bir araştırmaya rastlanmamış, bu da, projenin konusunun 
özgünlüğü açısından önem arz etmektedir 

   Hipotez (Araştırma Hipotezi): Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki lise öğrencileri 
arasında ekolojik ayak izi büyümesi farklılık göstermektedir. 

      Problem: Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki lise öğrencileri ekolojik ayak izi 
büyümesi ülkelerdeki lise öğrencileri arasında nasıl bir farklılık göstermektedir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli: Lise öğrencilerinin ekolojik ayak izi bilinci ve çevreye duyarlılıklarını 
gözlemlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel tarama modeliyle yapılmıştır. Ankette hem nicel hem nitel 
sorulara yer verildiğinden karma bir desene sahiptir. 

Çalışma grubu: Araştırmaya veri toplamak için Türkiye,İtalya,Fransa,Almanya ve İngiltere’den 
amaçsız örnek yoluyla 250 katılımcıya ulaşılmıştır.Katılımcıların %78 kadın %22 erkektir. İtalya’da 
ankete katılan öğrencilerin %60 kadın %40 erkek, Fransa’da ankete katılan öğrencilerin %11 kadın %89 
erkek, Almanya’da ankete katılan öğrencilerin %53 kadın %47 erkek ve İngiltere’de ankete katılan 
öğrencilerin %62 kadın ve %38 erkektir 

tarafından gerçekleştirilmiş Türkçe ve İngilizce hazırlanan  “Ekolojik Ayak İzi Anketi” kullanılmıştır. 
Uygulanmak üzere hazırlanmış olan anket çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
Hazırlanmış olan anket formunda; gıda, seyahat, ev, diğer ve okul olmak üzere toplam beş bölüm 
bulunmaktadır.  

Verilerin Analizi: Ankette kapalı uçlu sorulara verilen yanıtlar SPSS 20 paket programı ile analiz 
edilmiş daha sonra bu programdan alınan yüzdelik dilim tabloları Excel'de düzenlenmiştir. Bu bağlamda 
istatistik programından sırasıyla frekanslar alınmıştır. Alınan bu frekanslar ile farklı ülkelerde bulunan 
lise öğrencilerinin ekolojik ayak izleri ortalaması hesaplanmıştır. Ekolojik ayak izi anketinde yer alan açık 
uçlu sorulardan ise elde edilen veriler nitel yöntem doğrultusunda şekillenmiştir. Bu süreçte verilerin 
analizi ikiye ayrılmıştır. İlk aşamada anketler gözden geçirilmiş ve geçerli cevap belirtilmeyenlerde veri 
kaybı yaşanmıştır. Bu noktada boş bırakılan anketler ekolojik ayak izi hesaplamasına katılmamıştır. İkinci 
aşamada ise sorulara geçerli cevap verenlerin açıklamaları bilgisayar değiştirilmeden, objektif olarak 
ortamına aktarılmıştır. Özetlemek gerekirse araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde 
şu aşamalar gerçekleştirilmiştir: 

a.Önce formların gerektiği biçimde doldurulup doldurulmadığını belirlemek amacıyla formlar teker 
teker incelenmiştir 

b.Ülkelerden gönderilen anketler tek tek sayılmıştır. 
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c.Değerlendirmeye alınan formlar 1’den başlayarak numaralandırılmış ve bilgisayarda işlenmeye hazır 
hale getirilmiştir. 

Bulgular 

Soru1: Cinsiyetiniz? 

 

Tablo1’ de Ekolojik ayak izi anketini Türkiye’den %78 kadın katılımcı %22 erkek katılımcı,İtalya’dan %60 kadın 
katılımcı %40 erkek katılımcı, Fransa’dan %89 kadın katılımcı %11erkek katılımcı, Almanya’dan %53 kadın katılımcı 
%47 erkek katılımcı, İngiltere’den %62 kadın katılımcı %38 erkek katılımcı cevaplamıştır. 

Soru2: Yaş Grubunuz 

5. ve 10. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların yaş grupları 15-18 yaş aralığında sınırlıdır. 

Soru3: Gelir Durumunuz? 

11. ve 15. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların gelir durumları 1000-7500TL arasındadır. 

Soru 4: Beslenme Biçiminizi En İyi Hangisi Tanımlar?  

 

Tablo 1: Türkiye Tablo 2: İtalya Tablo3 : Fransa Tablo 4: Almanya Tablo 5: İngiltere 

Tablo 6: Türkiye Tablo 7: İtalya Tablo 10: İngiltere 

Tablo 11: Türkiye Tablo 12: İtalya Tablo 13: Fransa Tablo 14: Almanya Tablo 15: İngiltere 

Tablo 16: Türkiye Tablo 17: İtalya Tablo 18:Fransa Tablo 19: Almanya Tablo 20: İngiltere 

Tablo 8: Fransa Tablo 9: Almanya 
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16. ve 20.tablolarda görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Beslenme Biçiminizi En İyi 
Hangisi Tanımlar?” sorusuna en çok %92 oranı ile Türkiye, Almanya ve Fransa beslenme biçimimde “et de yer 
alıyor” cevabını vermiştir. En az %2 oranı ile Almanya “hayvansal hiçbir gıda tüketmiyorum” cevabınıvermiştir. 

Soru5: Ne sıklıkla et ya da balık yersiniz? 

 

21. ve 25. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusuda “Ne sıklıkla et ya da balık 
yersiniz?” sorusuna en çok %40 oranı ile İtalya“haftada birkaç kez” cevabınıvermiştir. En az cevap %2 oranı ile 
Türkiye “hiç” cevabınıvermiştir. 

Soru6: Ne sıklıkla organik besinler alırsınız? 

 

26.ve 30. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Ne sıklıkla 
organik besinler alırsınız?” sorusuna en çok %52 oranı ile Türkiye“çoğunlukla” cevabını vermiştir.En az 
cevap %4 oranı ile Türkiye“hiçbir zaman” cevabını vermiştir. 

Soru7: Tükettiğiniz besinleri kendi bölgenizden alır mısınız? 

 

Tablo 21: Türkiye Tablo 22: İtalya Tablo 23: Fransa Tablo 24: Almanya Tablo 25: İngiltere 

Tablo 26: Türkiye Tablo 27: İtalya Tablo 28: Fransa Tablo 29: Almanya Tablo 30: İngiltere 

Tablo 31: Türkiye Tablo 32: İtalya Tablo 33: Fransa Tablo 34: Almanya Tablo 35: İngiltere 
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31. ve 35. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Tükettiğiniz 
besinleri kendi bölgenizden alır mısınız?” sorusuna en çok %72 oranı ile İtalya“her zaman” cevabını 
vermiştir. En az cevap %2 oranı ile Fransa ve İngiltere“hiçbir zaman” cevabını vermiştir.. 

Soru8: Genellikle ulaşımınızı nasıl sağlıyorsunuz? 

 

36. ve 40. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Genellikle 
ulaşımınızı nasıl sağlıyorsunuz?” sorusuna en çok %64 oranı ile Türkiye“toplu taşıma” cevabını vermiştir. 
En az cevap %4 oranı ile İtalya bisiklet ile cevabını vermiştir. 

Soru9: Haftada kaç saatinizi trafikte harcıyorsunuz? 

 

41. ve 45.tablolar arasında görüldüğü üzere 
katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Haftada kaç saatinizi trafikte harcıyorsunuz?” sorusuna en 
çok %48 oranı ile İtalya“2 saatten az” cevabını vermiştir. En az cevap %2 oranı ile Almanya “15 saat ve 
daha fazla” cevabını vermiştir 

Soru10: Uçak seyahatlerinizde kaç saat harcadınız? 

 

46.ve 50. 
Tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Uçak seyahatlerinizde 

Tablo 36: Türkiye Tablo 37: İtalya Tablo 38: Fransa Tablo 39: Almanya Tablo 40: İngiltere 

Tablo 41: Türkiye Tablo 42: Türkiye Tablo 43: Türkiye Tablo 44: Türkiye Tablo 45: Türkiye 

Tablo 46: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 47: İtalya

 

Tablo 48: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 49: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 50: İngiltere
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kaç saat harcadınız?”sorusuna en çok %66 oranı ile İngiltere “hiç” cevabını vermiştir En az cevap %2 
oranı ile Türkiye ve İtalya “15 saat ve daha fazla” cevabını vermiştir. 

Soru11: Yaşadığınız evin büyüklüğü ne kadar? 

 

51. ve 55. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Yaşadığınız 
Evin Büyüklüğü Ne Kadar?” sorusuna en çok %46 oranı ile İtalya“51-80 m2” cevabını vermiştir. En az 
cevap %2 oranı ile Türkiye ve Almanya“50 m2 az” cevabını vermiştir. 

Soru12: Evinizde kaç kişi yaşıyorsunuz? 

 

56. ve 60. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Evinizde kaç 
kişi yaşıyorsunuz?” sorusuna en çok %40 oranı ile Türkiye, İtalya veFransa “4 kişi”cevabını vermiştir En 
az cevap %10 oranı ile Türkiye,İtalya,Fransa“1 kişi”cevabını vermiştir. 

Soru13: Evinizde ısınmayı nasıl sağlıyorsunuz? 

61. ve 

65.tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Evinizde ısınmayı 
nasıl sağlıyorsunuz?” sorusuna en çok %40 oranı ile Türkiye “doğalgaz"cevabını vermiştir. En az  %2 
oranı ile İngiltere “mazot-akaryakıt”cevabını vermiştir. 

Tablo 51: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 52: İtalya

 

Tablo 53: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 54: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 55: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 56: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 57: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 58: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 59: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 60: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 61: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 62: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 63: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 64: Almanya

 

 Tablo 56: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 65: İngiltere

İngiltere

 

 Tablo 56: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
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Soru14: Cihazları bekleme modunda bırakmamaya özen gösteriyor musunuz? 

 

66. ve 70. 
tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Cihazları bekleme 
modunda bırakmamaya özen gösteriyor musunuz?” sorusuna en çok %60 oranı ile İtalya “her 
zaman”cevabını vermiştir. En az cevap %2 oranı ile İngiltere“hiçbir zaman”cevabını vermiştir. 

Soru15: Evinizi hangi sıcaklıkta tutuyorsunuz?  

 

71. ve 75. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği 
cevaplar doğrultusunda “Evinizi hangi sıcaklıkta tutuyorsunuz?” sorusuna en çok %50 oranı ile Türkiye 
“ılık”cevabını vermiştir. En az cevap %2 oranı ile İtalya“serin”cevabını vermiştir. 

Soru16: Enerji tasarruflu sistemlerden hangilerini kullanıyorsunuz? 

 

 

76. ve 80.  tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Enerji 
tasarruflu sistemlerden hangilerini kullanıyorsunuz?” sorusuna en çok %100 oranı ile Almanya “enerji 
tasarruflu ampuller”cevabını vermiştir. En az cevap %4 oranı ile İngiltere “yoğuşmalı kombi” cevabını 
vermiştir. 

Tablo 66: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 67: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 68: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 69: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 70: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 71: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 72: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 73: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 74: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 75: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 76: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 77: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 78: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 79: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 80: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 
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Soru17: Son bir yılda her hangi bir ev aleti satın aldınız mı? 

 

 

 

 

 

 

81. ve 85. 81.ve 85. Tablo arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Son bir 
yılda her hangi bir ev aleti satın aldınız mı?” sorusuna en çok %76 oranı ile İtalya ve Fransa“1 tane” 
cevabını vermiştir.  En az cevap %2 oranı ile İtalya ve Fransa “beyaz eşya” cevabını vermiştir. 

Soru18: Evcil hayvanınıza masrafları için ne kadar harcadınız? 

 

86. ve 90. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Evcil 
hayvanınıza masrafları için ne kadar harcadınız?” sorusuna en çok  %64 oranı ile Türkiye “evcil hayvanım 
yok ”cevabını vermiştir. En az cevap %4 oranı ile Fransa“600TL ve daha fazla” cevabını vermiştir. 

Soru19: Son bir yılda eviniz için ne kadar harcama yaptınız? 

 

 

Tablo 81: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 82: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 83: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 84:Almanya

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 85: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 86: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 87: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 88: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 89:Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 90: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 91: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 92: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 93: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 94:Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 95: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

40%

26%

24%

10%

Son Bir Yılda Herhangi Bir Ev Aleti 
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1 tane
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91. ve 95. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Son bir yılda 
eviniz için ne kadar harcama yaptınız?” sorusuna en çok  %61 oranı ile Almanya “0-400TL”cevabını 
vermiştir. En az cevap %6 oranı ile Fransa “+1200TL”cevabını vermiştir. 

Soru20:Son bir yılda kendiniz için ne kadar harcama yaptınız? 

 

96.ve 100. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği 
cevaplar doğrultusunda “Son bir yılda kendiniz için ne kadar harcama yaptınız?” sorusuna en çok  %64 
oranı ile Almanya “+200TL”cevabını vermiştir. En az cevap %4 oranı ile Türkiye “101-150TL”cevabını 
vermiştir. 

Soru21: Belirtilen atıklardan hangilerini geri dönüşüme veriyorsunuz? 

 

 

101. ve 105. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Belirtilen 
atıklardan hangilerini geri dönüşüme veriyorsunuz?” sorusuna en çok  %100 oranı ile Almanya “1 
tanesini” cevabını vermiştir. En az cevap %2 oranı ile İtalya “4 tanesini”cevabını vermiştir. 

Soru22: Şimdiye kadar kaç ağaç diktiniz? 

 

Tablo 96: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 97: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 98: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 99:Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 100: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 101: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 102: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 103: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 104: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 105: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 106: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 107:İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 108: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 109: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 110: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 
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106. ve 110. tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Şimdiye 
kadar kaç ağaç diktiniz?” sorusuna en çok  %74 oranı ile İtalya “0-5 tanesini”cevabını vermiştir. En az 
cevap %2 oranı ile Almanya “16-20 tanesini”cevabını vermiştir. 

Soru23: Okulda ambalajlı ürünleri geri dönüşüm kutularına atar mısınız? 

 

111. ve 115. 
tablolar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Okulda ambalajlı 
ürünleri geri dönüşüm kutularına atar mısınız?” sorusuna en çok  %84 oranı ile Fransa “evet”  vermiştir. 
En az cevap %2 oranı ile Türkiye “hayır”cevabını vermiştir. 

Soru24:Sınıftan çıkarken ışıkları kapatır mısınız? 

 

 

 

116

. ve 

120

. 

tabl

olar arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Sınıftan çıkarken ışıkları 

kapatır mısınız?” sorusuna en çok  %94 oranı ile Fransa “evet"  vermiştir. En az cevap %2 oranı ile 

Fransa, Almanya ve İngiltere “hayır” cevabını vermiştir. 

Soru24:Sürdürülebilirlilik için neler yaptınız? 

 

121. ve 125. tablolar 

arasında görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda “Sürdürülebilirlik için neler 

yaptınız?” sorusuna en çok  %94 oranı ile İtalya “fikrim yok” cevabını vermiştir. En az cevap %2 oranı ile 

İtalya akıllı okullar yapılmalıdır cevabını vermiştir. 

Tablo 111: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 112: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 113: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 114: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 115: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 116: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 117: İtalya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 118: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 119: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 120: İngiltere

n 

 Tablo 41: Türkiye 

Tablo 121: Türkiye

  Tablo 41: Türkiye 

Tablo 122: İtalya Tablo 123: Fransa

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 124: Almanya

  Tablo 41: Türkiye 
Tablo 125: İngiltere

  Tablo 41: Türkiye 
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Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada, farklı ülkelerde yaşayan (Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya) lise 
öğrencilerinin ekolojik ayak izi bilinci ve çevre duyarlılıkları araştırılmıştır. Araştırma sonunda şu 
sonuçlara ulaşılmıştır:   

• Elde edilen bulgular karşılaştırıldığında, son bir yılda evine en çok beyaz eşya alan ülke, 
Türkiye’dir. 

• En çok evcil hayvan besleyen ve evcil hayvana en fazla harcamayı yapan ülkenin, İtalya olduğu 
tespit edilmiştir. 

• Ulaşılan sonuçlardan biri de örneklemdeki öğrencilerin (ülke bazında) ekolojik ayak izleri genel 
anlamda farklı ortalamalara sahiptir. Bu durumun birçok faktörden kaynaklandığı ortadadır. Ayrıca bu 
sonucumuz Abdalla (2018) tarafından yapılan “Çevre Bilincinin Ekolojik Ayak İzi ve Kültürel Dünya 
Görüşü ile İlişkisi” adlı çalışmasındaki “Bu çalışmaya katılan KSÜ’lü öğrencilerin ekolojik ayak izi 
ortalamaları Hartumlu öğrencilerininkine kıyasla daha yüksek ve aradaki farkın da anlamlı olduğu 
belirlenmiştir.” şeklindeki sonuçla örtüşmektedir. 

Yapılan ekolojik ayak izi anketi sonucunda elde edilen veriler ana hipotezi destekler niteliktedir. 
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GELECEĞİN OKULLARI 

 

Melike Nur DUMLUPINAR, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 

Öykü Simay ŞAĞBAN, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 

Işın Erdoğan, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 

 
Özet 

Hepimiz yaşamımızda bizlere “Nereye gidiyorsun?” diye sorulduğunda “İşe, okula, hastaneye’’ gibi bir 
mekân ismi veririz. İnsan ve mekân iç içedir. Herkesin hayatının bir bölümünde, gününün tamamını geçirdiği 
okullar en önemli mekânlarımızdan birisidir. 100 yıl önce, bir okuldan çevre için beklentiler farklıyken, 
günümüzde çok daha farklıdır.50 yıl sonra bambaşka olacaktır. Geleceğin okulları içinde birden fazla enerji 
sistemi bulunduran mevcut okullardan ayrılan, bir bütün olarak yenilenebilir enerjiyi kullanan tam bir 
ekolojik okul binası olarak tanımlayabiliriz.   

Bu bağlamda geliştirilen problem cümlesi: “Türkiye’de bölgelere göre farklılık gösteren ekolojik okul 
binası modeli nasıl yapılabilir?” Yapılan araştırmanın amacı, gün geçtikçe kirlenen Dünya’mızı 
sürdürülebilir çevre hedefleriyle daha yaşanılabilir hale getirmek, bunu yaparken bürokratik süreci de işin 
içine katarak “Ekolojik bir okul binası modeli” geliştirmektir. Yapılan araştırma nitel ve nicel ölçme 
araçlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem ile desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket ve 
mülakat kullanılmıştır. Eskişehir ve Mannheim olmak üzere iki farklı şehirde anket formu uygulanmıştır. Elde 
edilen veriler SPSS 21.00 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya 
çıkan öneriler göz önüne alınarak üç boyutlu ekolojik okul binası modeli SketchUp Make 2017 programında 
çizilmiştir. Çizimi tamamlanan model yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sistemleri dikkate alınarak maket 
olarak modellenmiştir.  

Araştırmanın temelini oluşturan uygulanabilirlik ilkesi doğrultusunda tasarlanan ekolojik okul binasının 
maliyet tablosuna ulaşılmıştır. Bu süreçte  “Standart bir okul binasında sürdürülebilir çevre için neler 
yapılabileceği”  ve  “Ekolojik bir okul binasında sürdürülebilir bir çevre için neler yapılabileceği” üzerinde 
durularak farklı öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, enerji kazanımı. 

 

SCHOOLS OF THE FUTURE 

Summary 

 The aim of the Project is to make our rapidly polluted world more livable with sustinable 
environment targets and to develop an ecological school building model by taking bureaucratic process into 
consideration. 

In daily life, when somebody asked us: “ Where are you going?” . We answer: “To work, to school, to 
hospital…” with a name of place such as. People and places are linked. The schools where everybody spends 
their whole Day in their part of their life are one of our most important sites. 100 years ago expectation was 
different for school buildings for environment. However today, our expectations have changed In the future it 
will be much more diffrent than now. Various energy systems will be located in schools of the fututre and it 
will be different from normal school buildings. So, we can define them  as completely  ecological school 
buildings using renewable energy systems. In this context, our problem statement: “How can an ecological 
school building model be built which can change according to conditions of seasonal region of the Turkey?” 

 Research consists of mixed method. Quantitative and qualitative measurement tools are used 
together. Survey and interview tools are used to collect data. The survey was carried out in two different 
cities; Eskişehir and Mannheim. Obtained datas have been evaluated in SPSS 21.00 program. At end of the 
data analysis, an ecological school building model was drawn in SketchUp Make 2017 program with by 
taking into account the suggestions. The final drawing of the model has been  shaped by taking attention of 
renewable energy and recycling systems. 

 At the end of the project, to get an achieveable the cost table of designed ecological school building is 
aimed in accordance with the applicable policy. In this process, we have focused on two facts: One of them; 
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“What should we change in normal and present school buildings for sustainable environment?”. The Second 
one:“What should we add an ecological school building  for sustainable environment?”. After that, different 
offers were developed to collocutor. 

Key Words: Ecology recycling. renewable energy, sustainability. 

Giriş 

Hepimiz yaşamımızda bizlere “Nereye gidiyorsun?” diye sorulduğunda “İşe, okula, hastaneye’’gibi bir 
mekân ismi veririz. Mekân coğrafyanın ana unsurlarından biridir ve bulunulan yer anlamına gelir. İnsan 
ve mekân iç içedir. Herkesin hayatının bir bölümünde, gününün tamamını geçirdiği okullar da en önemli 
mekânlarımızdan birisidir. Dünya gün geçtikçe yaşanılamaz hale gelirken, bazı yeniliklere ihtiyaç 
duyulmakta veokullar da buna dahildir.100 yıl önce, bir okuldan çevre için beklentiler farklıyken, 
günümüzde çok daha farklıdır.50 yıl sonra bambaşka olacaktır.“Bilimin dayanaklarıyla ekolojik ortam 
oluşturma fikri yasalarla desteklenmelidir. Bizim modern yaşam alanları dediğimiz yerler böyle oluşabilir” 
(Sutton,2007:113).Bu noktada, geleceğin okulları devreye giriyor. İçinde birden fazla enerji sistemi 
bulunduran mevcut okullardan farklı, bir bütün olarak yenilenebilir enerjiyi kullanan tam bir ekolojik okul 
binası… 

Doğayı kendisine hizmet için yaratılmış olarak gören Batı anlayışı, onunla uyum içinde yaşamak yerine 
ona egemen olmayı tercih etmiştir(Flashbart,2001akt:Kılıç,2006:114).Daha sonra artan dünya nüfusu ile 
birlikte, var olan kaynaklar insanlara yetmemiş, farklı kaynak arayışına girmişlerdir. Bu arayış, 
günümüzde hala devam etmektedir (Mars One Projesi, SpaceX gibi…). İnsanoğlunun bu arayışı 
sonucundayeni dünya kıtalarından biri olan Amerikakıtası keşfedilmiş, Sanayi Devrimi ile birlikte doğal 
kaynaklar çok hızlı bir şekilde tüketilmeye başlanmıştır.  

Ekolojik krizlerin ve çevre sorunlarının da temelleri bu dönemde atılmış, 1960’lara kadar modern 
toplum doğal değerlerin yok olmasına, çevrenin kirlenmesine, uzun süre seyirci kalmıştır. Hatta bir 
dönem, sanayinin yok ettiği değerleri korumak bir yana, kentlerin üzerindeki kirli hava sanayileşmenin 
sembolü olmasından dolayı insanlar için övünç kaynağı olmuştur(Flashbart,2001 akt:Kılıç,2006:114-115). 
Nitekim Batı’da 1960’lı yılların sonuna doğru çıkan sosyal hareketler, mevcut kültürel anlayışa karşı bir 
tepki olarak doğmuş ve bunun sonucunda Batı, önemli bir değişim sürecine girmiştir (Kılınç,2011:115).Bu 
değişim süreci içerisinde sürdürülebilirlik, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji, ekoloji, 
ekolojizm ve perma kültür gibi kavramları ortaya atan, dünya çapında şu çevre örgütleri kurulmuştur: 
Greenpeace (1972), Avrupa Çevre Ajansı (1990), Birleşmiş Milletler Çevre Programı(1972), Dünya 
Dostları(1985), Uluslararası Doğa Koruma Birliği (1961), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF,1895), 
Uluslararası Fauna ve Flora (1903), Doğal Hayatı Koruma Derneği (20.yy başları) (Milli Eğitim Bakanlığı, 
2014: 202-205 ). 

Saydığımız tüm bu çevre örgütlerinin temel amacı, sürdürülebilirliği sağlamaktır. Sürdürülebilirlik ise, 
“Ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinimlerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden 
karşılanması” şeklinde tanımlanmıştır (Tokat,2010: 55). Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini; biyolojik, 
ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirmek mümkündür (Milli Eğitim Bakanlığı,2016:225-230).Yaşlı 
Dünya’mız bu nüfus artışına ve oluşturduğu gereksinimlere daha ne kadar cevap verebilecek? Dünya bu 
kadar insanı besleyebilir mi?(Attali,2006 akt: Kılınç,2011:11-12).Bunun cevabı, insanların bu kaynakları 
sürdürebilmesine bağlı. Enerji kaynaklarının günümüzdeki durumu eğer böyle giderse bizleri en fazla 
2100’e kadar idare edebilir.Bir taraftan enerji kaynaklarının azalması, diğer taraftan talebin artması 
nedeniyle enerji tabanlı uluslararası çatışma ve şiddetin de önü açılmaktadır. Bu nedenle, günümüzde 
çoğu gelişmiş ülke, enerji konusunda her geçen gün artan bağımlılıklarını azaltmak adına yenilenebilir 
enerjiyi toplam enerji üretimindeki payını arttırmayı hedeflemektedir (Karabulut,2016:30-
31).Kaynakların kullanımı bizim için bu kadar önemliyken, “Bu kaynakların devamlılığını nasıl 
sağlayabiliriz?’’sorusunun cevabı da yine bizde saklı. Sürdürülebilirlik için; yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılabilir [Biokütle, Fotovoltaik, rüzgâr, su, jeotermal enerji ve gelgit gibi (Topçuoğlu ve Daşkıran, 
2003:70-422)].Bu enerji kaynaklarının arzu edilesi olduğu savunulur. Çünkü çevresel anlamda zararsız ve 
yeşili korumaya yönelik olduğu kabul edilir (Dobson,2016:145).Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesinin ilk 
enerji etkin kamu binası hizmete açılmıştır.Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası, enerjisinin yüzde yirmilik 
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bölümünü güneş panellerinden sağlayıp Eskişehir'in ilk enerji etkin kamu binasıdır. Belediyelerdeki bu 
tür çalışmalar, aynı zamanda halka örnek olacak niteliktedir8. 

Yaşamımızı sürdürürken hayatımızın sonuna kadar kaynak tüketmekte ve atık üretmekteyiz. Tüketilen 
her bir madde ve üretilen her bir atık belli bir miktar verimli toprak ve su gerektirmektedir. Tükettiğimiz 
kaynakların üretimini sağlamak ve oluşturduğumuz atıkların absorbe edilmesi için gereken biyolojik 
olarak verimli toprak ve su alanına ekolojik ayak izi denir (Schaller,1999 akt:Keleş: 141). Ekolojik ayak izi 
fikri William Rees’in taşıma kapasitesiyle ilgili verdiği bir seminer sonrasında ortaya çıkmıştır.1970’lerin 
ortasında diğer türlerin yaşamına saygı gösteren, insan faaliyetlerine dönüştürülebilir ekolojik prensipler 
bulmak için çabalamıştır (Rees,2000akt:Keleş:141).Ekolojik ayak izimizin ne kadar olduğunu bilmek, 
insanoğlunu yaşadığı çevreye karşı daha duyarlı hale getirir. 

21.yüzyılın en temel sorunlarından birisi küresel iklim değişikliğidir. Hızla artan dünya nüfusu küresel 
iklim değişikliği ile bir yandan dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketirken bir yandan da çevre 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple sınırlı olan Dünya kaynaklarının daha uzun süre 
kullanılabilmesi ve daha temiz bir Dünya anlayışı insanoğlunun  ortak hedefleri arasında olmak 
zorundadır 

Buraya kadar bahsedilen konular, geçmişten günümüze kadar bu konuda nelerin olduğuydu.Buradan 
sonra ise kaynakları bu şekilde israf etmeye devam edersek nelerin olacağından bahsedilecektir. 

➢ Çok değil, 2035 yılından önce kent nüfusu bugünküne göre yaklaşık iki kat artacak ve beraberinde 
hammadde talebini iki katına çıkaracaktır (Attali,2011 akt: Kılınç,2015:11-12). 

➢ 1900 yılından bu yana dünya genelinde deniz düzeyi 20 cm kadar yükseldi. Şimdiyse yılda 1 
cm’nin 3’te 1’i hızında yükseliyor ve giderek hızlanıyor (Kingslover,2010: 90). 

➢ 2050 yılında, dünya nüfusunun 11 milyara ulaşacağı belirtilmektedir. Böyle bir dünyada ise tüm 
ekolojik dengelerin bozulmasıyla, çöllerin, aşınmış dağların, tükenmiş okyanusların ve yok olmuş tropik 
ormanların devri başlayabilecektir (Torunoğlu,2013:9). 

➢ 2002 yılında düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, son 10 yılda temiz suya 
erişim ve atık suların arıtımında karşılaşılan yetersizlikler nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümlerinin, 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan silahlı çatışmalarda kaybedilen insan sayısından fazla olduğu gerçeği 
gözler önüne serilmiştir (Torunoğlu,2013:12-13). 

➢ Dünyadaki tüm ülkelerin, bazı gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde sera gazı üretmesi durumunda, 
dünya gibi dokuz gezegene daha gerek duyulacağı öngörülmektedir. 

➢ Yapılan tahminlere göre, bu gidişle 2050 yılında ekilebilir topraklar yaklaşık %20-30 oranında 
azalacaktır. İnsanlığın geleceğini ve yaşamını tehlikeye atan bu olumsuz gidiş 

“çölleşme’’ olarak adlandırılır(Torunoğlu,2013:12-13). 
➢ Küresel ısınmadan ise, gelecekte oluşabilecek bir felaket senaryosu olarak bahsetmek yanlış 

olacaktır. Bugün, zaten küresel ısınmayla birlikte yaşıyoruz ve sonuçlarına tüm insanlık olarak katlanmak 
zorundayız. Çünkü Dünya’yı bu hale getirenler bizleriz. Ne uçan kuş ne de karnını doyurmak için avını 
öldüren aslan… 

Problem 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak okullardaki öğrenci sayısı arttıkça yeni eğitim binalarına 
olan ihtiyaç artmaktadır. Ancak yapılan her yeni okulun bir önceki okul binasından farkı 
bulunmamaktadır. Bu sebeple Türkiye’de hemen hemen her bölgede okul binalarının aynı olması ve enerji 
sistemlerinin yetersiz olması göze çarpmaktadır. Yapılan yeni okul binaları fiziki görünüş olarak insanları 
cezbetse de bu binaların çevre dostu, ergonomik ve birçok noktada kullanışlı oldukları söylenemez. Bu 
bağlamdayapılan araştırmanın problem cümlesi; “Türkiye’de bölgelere göre farklılık gösteren 
ekolojik okul binası modeli nasıl yapılabilir ?” 

Amaç 

Yapılan araştırmanın temel amacı, oluşturduğumuz okul modeli ile ilgili paydaşlar aracılığıyla hayata 
geçirilerek bundan sonra kurulacak okul ve kamu binalarının ekolojik olarak inşa edilmesini sağlamaktır. 
Gün geçtikçe kirlenen Dünya’mızı sürdürülebilir çevre  hedefleriyle daha yaşanılabilir hale getirmek, bunu 
yaparken  bürokratik süreci de  işin içine katarak “Ekolojik bir okul binası modeli” geliştirmek  
amaçlanmaktadır.Temel amaçtan yola çıkarak bazı alt amaçlar geliştirilmiştir: 

➢ Okulların enerji giderlerinden kaynaklanan devlet üzerindeki gider yükünü azaltmak. 

 
8http://www.enerjidergisi.com.tr/haber/2012/12/ ( Erişim Tarihi:08.01.2018, 12.13 ) 

http://www.enerjidergisi.com.tr/haber/2012/12/
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➢ Okul binalarından yola çıkarak hem okulların hem de diğer tüm kamu binalarınınekolojik olarak 
kurulmasıyla ilgili önerilerde bulunmak. 

➢ Öğrencilerin, öğretmenlerin zihinlerinde var olanstandart okul binalarından daha farklı bir 
ekolojik okul binası tasarımı yaparak bu sıcak, çevre dostu yuvaya öğrenci ve öğretmenlerin her gün daha 
mutlu ve isteyerek gelmelerini fikrini benimsetmek. 

➢ Ekolojik okul binaları ile okulları öğrenciler açısından birer cazibe merkezi haline getirmeyi 
hedeflemek. Okulun enerji giderlerine harcanan paraların öğrencilerin sosyal aktivitelerine (gezi, kültür, 
sanat, spor) harcanması sağlanmasıyla ilgili öneriler geliştirmek. 

➢ Bir okulun yemekhanesinden, kantininden ya da sınıflarından çıkan organik atıkları 
değerlendirmek, beraberinde geri dönüşümü destekleyici uygulamalarla okullardakiçöpleri azaltılmasına 
yönelik öneriler sağlamak. 

➢ Geleceğin temel yapı taşlarını oluşturacak olan öğrencilerin, ekoloji, sürdürülebilirlik ve doğayı 
koruma kavramlarını okulun içinde yaparak ve yaşayarak yetişmelerini sağlamak. 

Hipotez 

Ana Hipotez / Araştırma Hipotezi (H₁):Yapılacak olan araştırmanın İngiltere’de, Almanya’da, 
Hollanda’da ekolojik okul binaları bulunurken Türkiye’de sayıca yetersizdir. 

Varsayımlar(Sayıltılar) 

➢ Mannheim ilinde bulunan öğrenciler Eskişehir ilinde bulunan öğrencilere oranla ekolojik okul 
binaları hakkında daha çok bilgiye sahiptirler. 

➢ Eskişehir ilinde bulunan öğrenciler ve öğretmenleri arasından en az on kişi geri dönüşüm 
hakkında bilinçlidir ve bu konuda hassasiyet göstermektedir. 

➢ Mannheim ilinde geri dönüşüm ile ilgili hassasiyet daha fazladır. Her on kişiden sekizi kâğıtları, 
plastikleri, camları geri dönüşüme göndermektedir. 

➢ Eskişehir ilinde bulunan öğrenci ve öğretmenlerden her 10 kişiden en az 5 kişi ışıkları sınıftan 
çıkarken kapatmaktadır. 

➢ Eskişehir’de bulunan okullar yağmur suyu depolamazken, Mannheim’da bulunan okullardan en az 
biri yağmur suyu depolamaktadır. 

Projenin Önemi  

Yapılan çalışmanın diğer çalışmalardan ayrılan en önemli boyutu farklı tasarımıdır. Ekolojik okul 
binalarına yönelik yapılan diğer çalışmalardaekoloji ve çevre korunmasına dair sadece birkaç enerji 
sistemlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde bulunan ekolojik okul binaları örneklerine 
bakıldığında LEED sertifikası almaya aday bir liseokul binası bulunmamaktadır. 

Tasarlanan ekolojik okul modelinde, ülkemizin fiziki coğrafyasının özellikleri dikkate alınarak yola 
çıkılmıştır.Yapılan çalışmanın diğer çalışmalardan farklılığı, ekolojik okul binalarının 
tasarımında,ülkemizin bölgesel farklılıklarının da  göz önünde bulundurulmasıdır.Böylece coğrafi koşullar 
göz önünde bulundurularak okul binalarında enerji tasarrufunun daha fazla sağlanması hedeflenmiştir.  

Bunun yanında yemekhanesi olan tüm okul binalarında organik atık kökenli kompost uygulamalarının 
hayata geçirilmesi yönünde planlamalar hedeflenmiştir. Bahçe alanı uygun olan okul binalarında ise 
yapraklardankompost yapımı ile küçük ölçekli tarım etkinlikleri yer alacaktır. Yapılacak olan çalışma, 
ekolojik bir okul binasında eğitim alan öğrencilerin  sürdürülebilirve temiz bir dünya bilincine sahip 
olmalarını sağlayabilme açısından da  önem taşımaktadır. 

Sınırlılıklar 

➢ Bu araştırma Tübitak 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi’ne göre, 

➢ Eskişehir ve Mannheim şehirlerinde bulunan öğrenciler, eğitimcilerin vermiş oldukları cevaplara 
göre, 
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➢ Mülakat formunu cevaplayan yetkili kişilerle bağlantılı olarak sınırlandırılmıştır. 

Tanımlar 

➢ Ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya 
birlikte inceleyen bilim dalı (TDK,1932).9 

➢ Ekolojik Ayak İzi:Tükettiğimiz kaynakların üretimini sağlamak ve yarattığımız atıkların absorbe 
edilmesi için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanına ekolojik ayak izi denir (Schaller,1999 
akt:Keleş,2014:141). 

➢ Sürdürülebilirlik: En basit tanımlama ile bir şeyin varlığını sürdürebilmesi ya da nesnelerin ve 
süreçlerin değişebilme, dolayısıyla da değişebilme özelliğinin korunabilmesi anlamına gelmektedir (Ceritli 
ve Çağlar,1997 akt:Güney Karadişoğulları:3). 

➢ Sürdürebilir Mimari:Sürdürülebilir yapılar, doğal ışık ve iyi bir iç mekân hava kalitesi ile 
kullanıcıların sağlığını, konforunu, üretkenliğini korur ve geliştirir; yapımı ve kullanımı sırasında doğal 
kaynakların tüketimine duyarlıdır, çevre kirliliğine neden olmaz, yıkımından sonra diğer yapılar için 
kaynak oluşturur ya da çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner (Sev,2009 akt: Güney 
Karadişoğulları:5). 

➢ Enerji: Bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği, "yaratılan güç" 
anlamındadır(Özçiftci,2010:10). 

➢ Geri Dönüşüm: Atıkların fiziksel ve / veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil 
hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır (Torunoğlu,2013:79). 

➢ PermaKültür: İnsan yerleşimiyle ilgili barınak ve enerji kullanımından toplumu yeniden 
kurmaya kadar bütünlükçü ekolojik tasarım yöntemidir (Değirmenci,2011:42). 

➢ Enerji Kazanımı: Atık maddelerin enerji içeriğinin kullanılması ile yenilenemez enerji 
kaynaklarının tüketimini azaltmak (Torunoğlu,2013:79). 

➢ Çöp: İşe yaramaz görüldüğü için atılması gerektiği düşünülen şeylerin tamamına çöp denir. 

Paydaşlar 

Yapılan çalışma, ulaşacağı bulgular ve ortaya koyacağı sonuçlar açısından belli başlı 
paydaşlarasahiptir. Bunlar: 

➢ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
➢ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 
➢ Millî Eğitim Bakanlığı, 
➢ Milli Eğitim Müdürlüklerindeki İnşaat Emlak Bölümü, 
➢ Belediyelerdeki Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, 
➢ Okul Binası Yapan İnşaat Firmaları, 
➢ Çevre İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
➢ Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri, 
➢ Üniversitelerin Çevre ve Endüstri Mühendisliği Fakülteleri, 
➢ Üniversitelerin Fen Edebiyat FakültelerininCoğrafya Bölümleri, 
➢ UCEK.  
 

Yöntem 
Araştırmanın Deseni  

Yapılan araştırmada nitel ve nicel ölçme araçlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem ile 
desenlenmiştir. Karma yöntem araştırması; araştırmacı veya araştırma ekibinin anlama ve doğrulamanın 
genişliği ve derinliği amacıyla nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının bileşenlerini (örnek, nitel ve nicel 
bakış açıları, veri toplama analiz ve çıkarım tekniklerinin kullanımı) birleştirdikleri bir araştırma türüdür 
(Creswell ve Clark, 2011:çev.ed. Dede ve Demir,2014:4).Bununla birlikte karma yöntemi destekleyen nicel 
çalışmalarda anket kullanılırken, nitel çalışmalarda ise 4 farklı kişiyle yapılan mülakatlar sonucunda 3 
boyutlu ekolojik okul modeli tasarlanmıştır. Anket formları IBM SPSS Statistics 21.00 paketprogramında 
analiz edilmiştir. İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde kullanılan SketchUp Make 2017 ve 
SketchUp Pro 2017 programlarından yararlanılarak 3 boyutlu ekolojik okul binası çizilmiştir. Ayrıca 

 
9http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=EKOLOJ%C4%B0 , Erişim tarihi: 06.09.2017 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=EKOLOJ%C4%B0
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konuya dair uzun süre ve oldukça fazla kaynak içeren literatür taramasıgerçekleştirilmiştir. Bu süreç  
sonucunda yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sistemleri dikkate alınarak tamamlanan çizim maket 
haline getirilmiştir.Çeşitli maket malzemeleri kullanılarak yapılan model tasarımı ekler bölümünde 
belirtilmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Eskişehir il merkezinde yapılan anket çalışmaları ile Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim 
ilindeyapılan anket çalışmalarındaki katılımcılar koşullu örneklemdir. 

Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiş ve çalışma evreni ikiye ayrılmıştır;  

Birinci çalışma evreninde: Eskişehir il merkezinde bulunan öğrenciler ve eğitimcilerden oluşan 
130kişi ile çalışılmıştır. 

İkinci çalışma evreninde: Mannheim il merkezinde bulunanöğrencilerdenoluşan 30 kişi ile 
çalışılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak,iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır.İlk bölümde katılımcıların 
sosyodemografik bilgilerine ulaşılmak amaçlanmıştır. İkinci bölümde ise öğrenen ve öğretenlerin 
gözünden geri dönüşüm bilgilerini ve okul binalarının ekoloji düzeyini ölçmek amaçlanmıştır. Elde edilen 
anket formuAlmanca ve İngilizceye çevrilmiştir. Çevirisi yapılan bu anketler koşullu örnekleme dahil 
kişilerle çalışılarak iki ülke arasındaki farklılıklar tespit edilmek istenmiştir. 

 Eskişehir’de ise üç faklı mülakat formu yetkili kişilerle çalışılmıştır. İlk mülakat formunda okul 
müdürlerine 6 farklı soru yöneltilmiştir. Bu görüşmeden yola çıkılarak normal bir okulun elektrik, su, 
doğalgaz ve temizlik malzemeleri gibi giderlerini öğrenmek hedeflenmiştir. İkinci mülakat formuyla ise 
konuyla ilgilenen yetkili kurumlardaki yetkin  kişilere yönelik görüşme gerçekleştirilmiştir. Paydaşlarda 
belirtilen kişilerle ekolojik okul binasının uygulanabilirliğinde karşımıza çıkabilecek bürokratik engellerin 
tespiti ve bölgemizde, içinde herhangi bir geri dönüşüm sistemi bulunan kamu binası örneği olup 
olmadığını öğrenmek amaçlanmıştır.Üçüncü mülakat formunda yer alan sorular, içinde ekolojik unsurlar 
bulunduran bir okulun müdürüne sorularak yaklaşık maliyet analizi elde etmek hedeflenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Her iki şehirde yapılan anketler sonucunda elde edilen ham veriler kodlandıktan sonra bilgisayar 
ortamında SPSS 21.00 programına girilerek, bu programdan frekanslar,yüzde oranları ve grafikler alındı. 
Daha sonra bu veriler toparlanarak Excel programında tekrardan yazıldı ve tabloların görünümlerinde 
düzenlemeler gerçekleştirildi.Eskişehir ve Mannheim şehirlerinde olmak üzere iki anket uygulandı. 
Anketlere verilen cevaplar göz önünde bulundurularak somut öneriler geliştirildi. Literatür analizlerinin 
ardından geliştirilen öneriler de baza alınarakdijital ortamda 3 boyutlu çizim tamamlandı. 

Proje Kapsamında Geliştirilen Modelleme  

Bu projeyle, içinde yenilenebilir enerji sistemleri bulunduran tam anlamıyla bir ekolojik okul binası 
modeli geliştirildi. Bu maketin fiziksel özellikleri ise şöyledir: 

➢ Bu maket 50 x 70 ebatlarındadır. Yerden yüksekliği ise 17 cm’dir. 

[ okul binası: 40 x 50 + bahçe ( 25 x 50 + 5 x 50) ] 

➢ Yapımında birçok materyalden yararlanılmıştır: 

Okulun ana malzemesi; 

Güneş panelleri; Mukavva kartonu ve röntgen filmi 

Tarım alanı; Mukavva kartonu ve kahve  

Camlar için; Asetat kullanılmıştır. 

➢ Maket videodaki normal ölçülere göre %100 oranında küçültülerek hesaplanmıştır. 

Verilerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması  
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WWF raporunda bulunan ekolojik ayak izi ölçeğinden esinlenilerek yeni bir anket formu 
oluşturulmuştur. Yeni anket formu oluşturulurken literatür araştırmasında bulunan hususlar göz önüne 
alınmıştır ve katılımcılara uygulanmadan önce 30 kişilik bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Zamanlama  

Bu araştırma yaklaşık olarak 170 günde ortaya konulmuştur. Araştırmanın başlangıç tarihi 15 Temmuz 
2017 olup, 10 Ocak 2018 bitiş tarihi kabul edilmiştir. Her çalışmada olduğu gibi, bu çalışma içinde belli bir 
zaman planlaması yapılmıştır. Bu süreç aşağıda belirtilmiştir. 

 

Bulgular 

Karma yöntem olarak tasarlanan araştırmanın veri toplama araçları olarak literatür taraması, anket ve 
mülakat teknikleri kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının sonucunda elde edilen bilgiler çözümlenmiş ve 
sonuçları aşağıda 3 başlık halinde sunulmuştur. 

Literatür Taraması Sonuçları 

Ekolojiyi ve bunun felsefesini yeni nesile benimsetme amacıyla yapılmış pek çok okul örneği var. 
Dünya çapında ekolojik özellikler taşıyan bazı okullar şunlardır: 

➢ Kingsmead Örneği 
 

 

Şekil 1. Yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir malzeme kullanımı, mükemmel yalıtımıve 
yağmur suyu kullanımı ile bu okul bulunduğu çevredeki en sürdürülebilir okul. (Rocha 
veArquitectura,2014)10. 

 
➢ Bali Örneği 

 
10http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html , Erişim Tarihi:28.12.2017, 

20.48. 

SÜREÇLER  AYRILAN  ZAMAN 

1.Problemin Tespiti ve Hazırlık 15 gün 

2.Literatür Taraması 35 gün 

3.Verilerin Toplanması 25 gün 

4.Proje Raporun Yazılması 25 gün 

5.Maketin Dijital Ortamda Çizilmesi 20 gün 

6.Maketin Hazırlanması 50 gün 

Toplam : 170 gün 

http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html
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Şekil 2. Ülkenin coğrafi özellikleri dikkate alınarak yapılan bu okul ( Green School ) yontma 
bambulardan yapılmıştır. Okulun yazı tahtaları geri dönüştürülmüş araba camlarından üretilmiş. 
Okul, klasik batı eğitimine ve binalarına tepki olarak kurulmuş (Rocha ve Arquitectura,2014)11. 

 
➢ Klaus Örneği 

 

Şekil 3. “Klaus” ortaokul binasının yapım fikri, öncelikle eskimiş mevcut okul binasının yenilenmesinin 
uzun vadede daha maliyetli olacağından doğmuş. (Rocha ve Arquitectura, 2014) 12. 

 

Türkiye’de ise en çok isminden bahsettiren ekolojik okul örnekleri mevcuttur: 

➢ Muş Endüstri Meslek Lisesi 
 

 

 
11http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html , Erişim Tarihi:28.12.2017,22.33. 
12http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html ,Erişim Tarihi:28.12.2017, 23.12 

http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html
http://www.ekoyapidergisi.org/378-10-surdurulebilir-okul-binasi-ornegi.html


 

1368 
 

Şekil 4. Okulun çatısı tümüyle güneş panelleriyle kaplı. Okul binası kendi enerji ihtiyacını 
karşılıyor, ek olarak da başka elektrik firmalarına elektriğini satarak yılda 60.000 TL gelir elde 
ediyor. ( Milliyet Gazetesi,2015 ) 13. 

 
 
➢ Mutlu Keçiler Okulu 

 

Şekil 5. Bodrum’da 2010 yılında “Başka bir okul mümkün” derneği tarafından yapılmış olan bu 
okulda, tahta, resim, müzik atölyeleri, ufak bir tarım alanı bulunuyor.(2014) 14. 

Anket Formunun Analizi 

1) Atıkları geri dönüşüme verir misiniz? Eskişehir/Türkiye Mannheim/Almanya 

Evet             85               30  

Hayır              5                 - 

Bazen            38                - 

Veri Kaybı              2                - 

Tablo 1:Eskişehir’de bulunan katılımcıların  %65’inin atıklarını geri dönüşüme verdiğini,%4’ünün 
vermediğini,%29’unun ise bazen verdiğine ulaşılmıştır. Mannheim’da bulunan katılımcıların ise 
tamamının atıklarını geri dönüşüme verdiğine ulaşılmıştır. 

 

2)Ortamdan çıkarken ışıkları kapatır mısınız? Eskişehir/Türkiye Mannheim/Almanya 

Evet 87 27 

Hayır 5 3 

Bazen 36 - 

Tablo 2: Eskişehir’de bulunan katılımcıların  %68’inin ortamdan ayrılırken ışıkları kapattığına,%4’ünün 
kapatmadığına,%28’inin ise bazen kapattığına  ulaşılmıştır. Mannheim’da bulunan katılımcıların ise  %90’nın ışıkları 
kapattığına,%10’nun kapatmadığına ulaşılmıştır. 

 

3)Okulunuzda yağmur suyu biriktirir misiniz? Eskişehir/Türkiye Mannheim/Almanya 

Evet - 21 

Hayır 130 9 

Tablo 3: Eskişehir’de bulunan okulların tamamının yağmur suyu biriktirmediğine ulaşılmıştır. Mannheim’da 
bulunan okulların ise % 70’inin yağmur suyunu biriktirdiğinde, %30’unun biriktirmediğine ulaşılmıştır. 

 

 
13http://www.milliyet.com.tr/gunes-enerjisiyle-bir-yilda-yuzde-50-mus-yerelhaber-791852/ ,Erişim Tarihi: 

10.01.2018,21.13) 

 
14http://listelist.com/mutlu-keci-ilkokulu/ Erişim Tarihi:28.12.2017, 21.32 

http://www.milliyet.com.tr/gunes-enerjisiyle-bir-yilda-yuzde-50-mus-yerelhaber-791852/
http://listelist.com/mutlu-keci-ilkokulu/
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Tablo 4: Eskişehir’de bulunan okulların tamamında güneş paneli veya yeşil çatı uygulaması bulunmadığı 
görülmektedir. Mannheim şehrinde bulunan okulların ise  % 47’sinde güneş paneli veya yeşil çatı uygulaması 
bulunmakta, %53’ünde bulunmamaktadır. 

 

5)Okulunuzun kütüphanesinde ekoloji bölümü var mı? Eskişehir/Türkiye Mannheim/Almanya 

Evet             62 25 

Hayır             62 5 

Bilmiyor               6 - 

 

Tablo 5:Eskişehir’de ki katılımcıların %48’inin okulundaki kütüphanede ekoloji bölümü bulunurken%48’inde 
bulunmamaktadır, %4’ü ise bu sorunun cevabını bilmemektedir. Mannheim’daki katılımcıların %83’ünün okulundaki 
kütüphanede ekoloji bölümü bulunurken, %17’sinde bulunmamaktadır. 

 

Nitel Görüşmelerin Temalandırılması ve Görüşmeci İfadeleri 

Birinci Görüşmeci 

Çalıştığı Bölüm: İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak 

Görüşme Tarihi: 29.11.2017 / 14:25 

 
 
1)  Eskişehir’de ekolojik okul 

olmaya aday bir proje var mı? 

Bunlar, yağmur suyunun veya lavabo suyunun depolanması 
lavabolarda kullanılan atık suyu gibi şeylerse olabilir. Bunu esas 
düşünce olarak geri kullanım olarak tekrar musluklardan akması 
sağlanabilir. Ama biz bunu bahçe sulamada, çocukların yurtta su 
sıkıntısı olmadığı için işte ilk defa Eskişehir’de yapılan şey bu. 
Yani ekolojik dediğimiz biraz sizin demek istediğinize yakın. 
Hocam bir okulu tamamıyla ekolojik yapmanın maliyetlerini 
biliyoruz. Biz ancak ekolojik unsurlar kullanabiliriz. 

2) Şuan Eskişehir’de kaç yeni 
okul gündemde? 

Devam edenler, yapılamayanlar, bitme aşamasında olanlar, 
yaklaşık 50 tane. 

 
3) Yeni yapılacak okulların kaç 

tanesinde yeni nesil enerji 
sistemlerinden yararlanılabilir? 

Eski Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu biliyorsunuz değil mi? 
Orası Gülay Kanatlı tarafından yapılıyor. Buranın en son 
görüşmemizde oradaki yetkililerden maliyet analizini çatıya 
güneş panellerini konulmasını istedik, bunu araştıracaklarını 
söylediler. Bir de eğer yapabilirsek enerji verimliliği ile ilgili 
çalışmalar yapacağız. Özellikle sularla ilgili projemiz var. 

4) Eğer ekolojik bir okul 
yaptırmak istersek nasıl bir 
bürokratik engelle karşılaşırız? 

Projeyi kime çizdireceksiniz? Maliyet unsurları da var. 
Binaların yeni projeleri 6-7 milyon Türk lirasına yapılıyor. 

4)Okulunuzda  güneş  paneli ve yeşil çatı  
uygulaması var mı? 

Eskişehir/Türkiye Mannheim/Almanya 

Evet            130               14 

Hayır               -               16 
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5) Neden bakanlık protokollerine 

sürdürülebilir dünya ve enerji 
gerçeğiyle ilgili bu tip projeler 
çizdirmiyor ? 

Bizim burada sadece projeyi çizmek, uygulamakla bitmiyor. 
Bunu kullanacak kişilerin bilinçlenmesi lazım. Bu lise 
kısımlarında biliyorsunuz başarılı öğrencilerde olmaz ama diğer 
yerlerde tahribatlar çok fazla. Bu dediğiniz projeler çizilebilir, 
sürdürülebilirlikleri nasıldır bilemeyiz belki ama. Devletin bazı 
kurumları var enerji kimlik belgesi istiyor. Enerji kimlik belgesi 
ekolojiye yardımcı olacak bir şey. Ama son güne kadar bakın 
evlerimizde dahil olmak üzere hiçbirimiz enerji kimlik belgesi 
almayacağız. Çünkü firmalara para ödemek istemeyeceğiz. Bu iş 
böyle. Bir ev yapsak maliyetinin ne kadar az olduğuna bakarız. 
Ekolojik olmasına değil. Zamana, zemine ve yere göre 
projelendirme yapmamız gerekiyor. Böyle projeleri çizmiyorlar 
yani çok pahalı çiziyorlar. 

 

 

 

 

İkinci  Görüşmeci 

Branşı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Devlet Okulu Müdürü 

Görüşme Tarihi: 30.09.2017 / 13.24 

1) Okulunuzda   geri   dönüşüm 
adına neler yapılıyor? 

Geri dönüşüm adına sadece kâğıtların geri dönüşümü, yani kâğıt, 
cam şişeleri, plastik kapak birde pille ilgili. Eski pillerin geri 
dönüşümü gibi. Bunlar yapılıyor. 

2) Okulunuzda elektrik, su, 
doğalgaz, temizlik ürünleri için ne 
kadar ödüyorsunuz?                                                          

Onların hesabını yapmam gerekiyor. Bilmiyorum. Memur Cevdet 
Bey’den öğrenebiliriz. Onu öğreniriz. Yani tabi bayağı var. Özellikle 
kimyasal kullanmak. Temizlik malzemeleri için bayağı bir 
yatırımımız var. Çünkü onlar olmadan temizlik yapamıyoruz. 

3) Bir    okulda      harcama 
kalemlerinden biri olarak enerji ne 
kadar yer  kaplıyor? 

 

Tabi ki doğalgaz olarak, yakıt olarak, elektrik olarak 
düşündüğümüzde enerjiye gitmiş oluyor en çok. En fazla parayı biz o 
konuya harcıyoruz. Pansiyon olarak değerlendirmiyorum. Elektrik 
ve doğalgaza yani enerjiye harcamış oluyoruz 

4) Okulunuzda  enerji   
tasarrufu sistemlerinden     
hangileri bulunuyor? (ısıcam vs.) 

Bizim okulumuz için ısıcam, çift camdır o var. Şey duvarlarda 
yalıtımlıdır. 

5) Bir okulda rüzgârgülü 
kullanmayı, tarım yapmayı ya da 
güneş paneli kullanmayı, okulun 
enerji ihtiyacını karşılamak 
amacıyla tercih eder miydiniz? 

Tarım mümkün olmaz da, çünkü hem yerimiz az, hem de bu ciddi 
bir şey gerektirir belki. Hobi gibi olabilir ancak yani bir enerji 
sağlayıcı olmaz. Fakat rüzgârgülü ya da güneş paneli. Keşke niye 
olmasın? Çok hoş olur yani. Özellikle güneş paneli. Şöyle güneye 
komple döşendiğinde… 

 
 
6) Son zamanlarda şehir dışına 

taşınan okullar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Nedeni ne 
olabilir?   

Bazı okulların şehir dışına çıkması gerekir. Yani şehir 
merkezinde olan bazı yerlerin, bunlar güvenliği açısından, etkileşimi 
açısından şehir dışında olabilirler. Daha izole bir okul güzel olabilir 
belki veya meslek liselerinin olduğu, daha geniş yere ihtiyacı olan, 
atölyelere ihtiyacı olan, okullar olabilir ama şart bir şey olabilir. Ama 
yani Eskişehir’de çok yok öyle. Ben bilmiyorum. Özellikle liseler 
şehirden uzak olmalı. Öğrencilerin dikkati bir gün boyunca okulda 
olmalı, dağılmamalı. Dışarıda başka bir dünya var, öğrenci o 
dünyadan izole olamadığından sıkıntılı. Şehir merkezinde dikkat 
dağılabilir, okullarımız keşke şehir dışında olsa. 
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Üçüncü Görüşmeci 

Branşı: Coğrafya / Devlet Okulunda Müdür 

Görüşme Tarihi: 08.01.2018 / 09.08 

1) Okulunuzda geri dönüşüm 
adına neler yapılıyor? 

Mavi kapak toplanıyor. Piller toplanıyor, bir de atık kâğıtlarımız 
toplanıyor. Sene sonunda öğrencilerin kullanmış oldukları 
kitapların hepsini getirmelerini sağlıyoruz. Onları tekrar geri 
dönüşüme gönderiyoruz. 

2) Okulunuzda elektrik, su, 
doğalgaz, temizlik ürünleri için ne 
kadar ödüyorsunuz?                                                          

Ortalama elektrik her ay bize 2000 liraya yakın geliyor. Hemen 
hesap edeceğim.2000 x 12 = 24000 olur. Yaz aylarında biraz az gelse 
21000 lira kadar elektrik faturası geliyor. Doğalgazda 30000 lira 
geliyor. Ne yaptı 50000 lira yaptı. Su için de yıllık 2500 lira para 
harcarsak, toplam 52000 liradır. 

3) Bir    okulda      harcama 
kalemlerinden biri olarak enerji ne 
kadar yer  kaplıyor? 

Personel giderleri buna dahil mi? Kırtasiye malzemesi var, başka 
ne var bizde? Yani, %30 civarındadır. 

4) Okulunuzda  enerji   tasarrufu 
sistemlerinden     hangileri 
bulunuyor? (ısıcam vs.) 

Lambaların büyük bir kısmını led lamba yaptık. Led daha az 
yakıyor. Isıcam var, mantolama istedik, ama yok. Ofis perdelerimiz 
yok. Tasarruflarımızdan biri de, çok sıcak havalarda kaloriferleri 
kısıyoruz. Başka bir şey yok yani. 

5) Bir okulda rüzgârgülü 
kullanmayı, tarım yapmayı ya da 
güneş paneli kullanmayı, okulun 
enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 
tercih eder miydiniz? 

Rüzgâr enerjisini mâkûl görmem. Çünkü burda rüzgârın yönü 
sabit değil. Rüzgârın esiş yönü belli değil, etrafımız binalarla kaplı 
olduğu için rüzgârgülü kullanamayız burda. Çok yükseğe kurmak 
gerekiyor. Buna müsaade edilmez. Güneş enerjisi paneli çatıya 
yapılsa bu çatıdan üretilecek enerji miktarı olabilecek kadar iyi mi? 
Ama olsa mı? Güneş enerjisi panelinin olmasını isterim. 

 
6) Son zamanlarda şehir dışına 

taşınan okullar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Nedeni ne 
olabilir?   

 
Okulların şehir dışına taşınması, şu anki sistemde mantıklı değil. 

Çünkü mahalle okullarına döndüğümüze göre, şehir dışındaki 
okulların notları çok iyi olur mu bilmiyorum ama, aslında şehir 
dışına okulların taşınması daha mantıklı olacaktır. En azından kendi 
enerjisini de üretir. Onların o şekilde yapılması daha mantıklı 
olacaktır. Kampüsü merkez şeklinde komple oraya taşımak çok daha 
iyi olacaktır. 

Dördüncü Görüşmeci 

Branşı: Fizik / Özel Okul Müdürü  

Görüşme Tarihi: 07.01.2018 / 14.00 

1) Yeni yapılan okul binanızda 
enerji tasarruf sistemlerinden 
hangisi mevcuttur? 

Fotovoltaik güneş paneli, gri su sistemi, solar tube, ısı pompası, 
güneş panelli çevre aydınlatması, ısı yalıtımlı alüminyum ve pencere. 

2) Enerji tasarruf sistemlerinin 
bulunduğu bir okul yapma fikri 
aklınıza nereden geldi? 

İlk hedefimiz bu binanın öğrencilere kazanımının olması. 
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Sonuç ve Tartışma 

Yapılan mülakatlardan elde edilen veriler doğrultusunda birtakım sonuçlara ulaşılmıştır: 

➢ Eskişehir ili sahip olduğu yarı karasal yarı step ikliminden dolayı enerji tüketiminde en çok 
harcama doğalgaz giderlerine yapılmaktadır. Bu nedenle ekolojik okul binası modeline, ısıyı tutacak ve 
tasarruf sağlayacak olan bir sistemin eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

➢ Görüşülen katılımcıların verdikleri cevaplar esas alındığında okulların şehir dışına  taşınması ve 
bu sayede başarının artacağı fikri desteklenmiştir.  

➢ Görüşmecilerden biri “Okulların şehir dışında bulunması, rüzgârgülü kullanımının uygun 
olduğunu; şehrin içinde bulunmasının rüzgârgülü kullanımına uygun olmadığını” teyit etmiştir.  

➢ İnşaat Emlak’ta çalışan görüşmeci, okul binalarının yapımında uzun vadeli yatırımlara yer 
verilmediğini, daha çok maliyet ile sınıf sayılarının doğru orantıda olmasına önem verildiğini 
vurgulamıştır.  

➢ Görüşülen katılımcılar başlangıçta yapılacak olan ekolojik okul binasının maliyetlerinin pahalı 
olabileceği, ancak ilerleyen zamanlarda maliyetinden daha fazla pay getirebileceği yargısına varmıştır.  

➢ Günümüzde birçok yenilenebilir enerji sistemlerinin mevcut olduğunu ve bu sistemlerin, okul 
binalarının yapım aşamasına entegre olabileceğini vurgulamıştır.  

➢ Okul binasının bahçesinde tarım yapılmasının ihtiyaçları karşılama doğrultusunda olamayacağı, 
sadece belli bir oranda hobi bahçesi olarak kullanılabileceği yargısına ulaşılmıştır. 

Yapılan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçların varsayımları 
desteklediği görülmüştür: 

➢ Bulgular incelendiğinde Eskişehir’de atıkların geri dönüşüme verilmediği, öğrencilerin geri 
dönüşümü olan ve olmayan çöpleri ayırt edemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç bir problem olarak ele 
alınmış ve öğrencilerin geri dönüşüm atıklarını ayırt ederek ilgili yerlere atabilmelerini sağlamak için 
ekolojik okul binası modeline geri dönüşüm boru hatları eklenmiştir. Boru hatları bütün katları dolanarak 
bodrum kattaki atık deposu alanına ulaşmaktadır.  

➢ Eskişehir’de bulunan okullarda yağmur suyunun biriktirilmediği sonucuna ulaşılmış, buna çözüm 
olarak da yağmur suyunun depolanmasını sağlayacak kurulumu kolay olan küçük bir enerji sistemi, 
ekolojik okul binası modeline dahil edilmiştir. Depolanan yağmur sularının bahçedeki çiçekleri sulaması, 
suların arıtılarak tuvaletlerdeki musluklarda kullanılması sağlanmıştır.  

➢ Eskişehir’de bulunan okullarda güneş paneli veya yeşil çatı sistemlerinin bulunmadığına ulaşılmış 
ve bu problemin çözümüne yönelik de ekolojik okul binası modeline yeşil çatı sistemi eklenmiştir. Okul 
binasının modelinde bulunan yeşil çatı sisteminin yazın çatının ısınmasını önleme, kışın ise iç ısıyı 
yansıtma ya da absorbe etme özelliklerinden yararlanılmıştır. Çatının belli bir bölümüne güneş 
enerjisinden maksimum düzeyde yararlanabilmek adına güneş panellerini koyarak kendi elektriğini ve 
sıcak suyunu üretebilen aktif bir bina tasarımı yapılmıştır.  

➢ Mannheim ve Eskişehir illerinde bulunan üniversite ve lise kütüphanelerinde ekoloji bölümünün 
yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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3) Bu sistemlerin binaya 
uygulanmasında ortaya çıkacak 
ortalama maliyetler hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Fotovoltaik sistem 1,8 milyon, gri su sistemi,875 bin, solar tube 
600 bin, ısı pompası 1 milyon, güneş enerjili çevre aydınlatması 750 
bin, ısı yalıtımlı pencere 480 bin. 

4) Enerji tasarrufu 
sistemlerinin bulunduğu bir okul 
binası yapmakta ki ana 
hedefleriniz nelerdir? 

Eğitimci bakış açısıyla binamızda eğitim gören öğrenciler elektrik 
enerjisinin nasıl üretildiğini öğrenecek, tasarruf ve sürdürülebilirlik 
bilincini aşılayacak. 

5) Bu okul binasını inşa 
ederken daha önce yapılmış örnek 
aldığınız bir proje var mıdır? 

Bu binada ki yenilenebilir enerji kaynakları kendimiz tarafından 
sisteme entegre edilmiştir. 
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ÖZET 

Manisa ilinin Salihli ilçesinin Sart mahallesi geçmişten bugüne pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir 
bölgede yer almaktadır. Sart’ın gerek Lidya’nın başkenti, gerekse paranın bulunduğu yer olması sebebiyle 
yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Ancak sahip olunan bu potansiyel yeterince iyi 
değerlendirilememekle birlikte yöre halkının gelirine de ekonomik olarak bir katkı sağlamamaktadır. Bu 
durum hem yerel hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir kayıptır.  

Bu çalışmayla: bölgenin verimli tarım alanlarını, tarihini ve doğal güzelliklerini kullanarak Sart’ı turistik 
bir yöre haline getirmek, mahallede seçilecek pilot bölgedeki evleri pansiyon haline dönüştürerek turizm 
potansiyelinden yararlanmalarını sağlamak,  bölge halkını tarım turizmi ile tanıştırarak onlara yeni kazanç 
kapıları açmak ve bundan sonraki süreçte ise Sart halkına gerekli eğitimi vererek büyük bir tarihi öneme 
sahip olan ören yerinin daha iyi tanıtımını sağlamak amaçlanmaktadır.  

Araştırmamız şu aşamalardan oluşmaktadır: İlk olarak, araştırma sahasını kapsayan yazılı kaynaklar 
taranmış ve bazı dokümanter veriler elde edilmiştir. Ayrıca, araştırma sahasını doğrudan ilgilendiren yerel 
kaynakların sınırlı olması nedeniyle, genel coğrafi eserlerden de önemli ölçüde yararlanılmıştır. Literatür 
taraması yapıldıktan sonra alan araştırmalarına başlanmıştır. Bu amaçla yörede gezi, gözlem ve görüşmeler 
yapılmıştır. Sart Mahalle Muhtarlığı, Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü, Salihli İlçe Orman Şefliği, Salihli 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, TUİK verilerinden yararlanma yoluna 
gidilmiştir. 

          Araştırma sonucunda mahalledeki konutların önemli bir bölümünü aile konutları oluşturmaktadır. 
Mahallenin merkezinde yer alan ve konut ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı alanlar olmasına 
rağmen binaların bazıları boştur.  İnceleme sahasının sit alanı olması bu binaların yıkılıp, yerine modern 
yapılar inşa edilmesine izin vermemektedir. Mahalle genelinde aile konutları bahçe içerisinde tek veya iki 
katlıdır. Mahallede gelen turistlere hizmet verecek olan herhangi bir turizm işletmesi bulunmamaktadır. 
Sadece harabelerin girişine yakın alanlarda birkaç seyyar satıcı yer almaktadır Mahalleye turlarla gelen 
yabancı turist sayısı yıllara göre artış göstermektedir. 2018 verilerine göre Sart’a 56211 yabancı turist 
ziyaret etmiştir. Mahalleye gelen yabancı turist kafileleri turla gelmekte ve yöreye önemli bir ekonomik 
katkıda bulunmamaktadır. Anlaşmaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
tarafından giriş ücretlerinin % 5’ i temizlik işlerinde kullanılmak üzere Sart Mahallesine verilmektedir. Ören 
yerini sadece yabancı turistler değil yerli turistler de ziyaret etmektedir. Bu ziyaretçilerin büyük 
çoğunluğunu öğrenciler, öğretmenler ve müze kart sahibi olan kişiler oluşturmaktadır. Gelen halkı da sayıya 
dâhil edersek bir yıl içerisinde mahalleyi ziyaret eden turist sayısı 80 binleri bulmaktadır.         

Çalışmada kullanılmak üzere mahallede yaşayan halka yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. 
Anketimize 11’i kadın, 24’ü erkek olmak üzere toplam 35 kişi katılmıştır.   Anketimizin amacı problemleri 
görmek ve çözüm yolları geliştirmektir. Yaptığımız ankete ilişkin bulgular incelendiğinde mahalle halkının 
yörede bulunan harabeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu tarihi mekanların kendilerine 
yeterince ekonomik katkısının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunlara çözüm olarak ta öncelikle 
yabancı dillerini geliştirerek, yaşadıklar evleri pansiyon olarak kullanarak kendi bütçelerine katkı sağlamak 
istemeleri ve yörede tarım turizmini uygulayarak var olan topraklarını en iyi şekilde değerlendirme istekleri 
yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Sart ve çevresinde uygulanacak projeler sayesinde yöre halkının 
ekonomik ve kültürel bakımından bir zenginliğe kavuşması düşünülmektedir. Yörede hayata geçirilecek bu 
çalışmalar ülkemizde bu potansiyele sahip yerleşim yerleri için bir örnek teşkil edecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Sardes, Turizm, Tarım Turizmi, Ekonomi 
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AN INVESTIGATION THAT HOW TOURISTIC AREAS INFLUENCE LOCAL PEOPLE IN ECONOMIC 
WAYSFOR AN EXAMPLE; SART (SARDES) 

Abstract 

Sart neighborhood of Salihli district of Manisa is located in a region that has been home to many 
civilizations from past to present. It is seen that Sart has a high tourism potential, because we know the fact 
that  Sart is capital of Lydia and the place where the money is invented. However, this potential cannot be 
evaluated well enough and it does not influence to the income of the local people economically. This situation 
is a big loss both for local and national economy. 

With this study, my goals are, to make Sart a touristic region by using the fertile agricultural areas, 
historical and natural beauties of the region, to make the houses in the pilot region to be used as a hostel to 
benefit from the tourism potential, to introduce the people of the region to agricultural tourism and to open 
new gates for them. It is aimed to provide a better introduction of the historical site which has great 
historical importance by providing necessary education to people who live in Sart. 

Our research consists of the following stages; firstly, written sources covering the research area were 
scanned and some documentary data were obtained. In addition, due to the limited local resources directly 
related to the research area, the general geographic works have been utilized to a great extent. After the 
literature review, field researches were started. For this purpose;  excursions, observations and interviews 
were conducted in the region. Sart Mukhtar, Salihli District Directorate of Agriculture, Salihli District 
Directorate of Forestry, Salihli Municipality Directorate of Science Affairs, Zoning and Urbanization 
Directorate, TURKSTAT data were used for this research.  

As a result of the research, a significant portion of the houses in the neighborhood are family houses. 
Although there are areas in the center of the neighborhood where most of the housing needs are met, some of 
the buildings are empty. The fact that the study area is a protected area does not allow the demolition of 
these buildings and the construction of modern buildings instead. Family houses throughout the 
neighborhood are single or double storied in the garden. There are no tourism establishments that will serve 
tourists in the neighborhood. There are a few peddlers only in the areas near the entrance of the ruins. The 
number of foreign tourists coming to the neighborhood by tours has increased over the years. According to 
2018 data, 56211 foreign tourists visited Sart. Foreign tourists coming to the neighborhood come on tour and 
do not make an important economic contribution to the region. According to the agreement, the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Monuments and Museums gives 5% of the entrance fees to Sart 
District for cleaning purposes. Not only foreign tourists but also local tourists visit the ruins. The majority of 
these visitors are students, teachers, and museum card holders. If we include the people, the number of 
tourists visiting the neighborhood in a year reaches 80 thousand. 

A questionnaire was conducted for the people living in the neighborhood to be used in the study. A total of 
35 people, 11 females and 24 males, participated in our survey. The aim of our survey is to see problems and 
develop solutions. When the findings of our survey were examined, it was concluded that the people of the 
neighborhood did not have enough information about the ruins in the region and that these historical places 
did not have enough economic contribution to them. As a solution to these problems, firstly, we can 
encourage them to develop their foreign languages. Secondly, we aim to  they learn about how they are 
contribute to their own budgets by using the houses they live in. Also, they can learn to make the best use of 
the existing land by applying agricultural tourism in the region. These studies to be implemented in the 
region will serve as an example for settlements with this potential in our country. 

Key words:  Sardes, Tourism, Agricultural Tourism, Economy 

 
Giriş 

  Manisa ilinin Salihli ilçesinin Sart mahallesi geçmişten bugüne pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
bir bölgede yer almaktadır. Gerek Lidya’nın başkenti olması, gerekse paranın bulunduğu yer olması 
sebebiyle yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyel yeterince iyi 
değerlendirilememekle birlikte yöre halkının gelirine de bir katkı sağlamamaktadır. Bu sorunlar 
projemizin temelini oluşturmaktadır.  

Amaç 
 Sart Mahallesi tarihi mekânlarıyla geçmişe ışık tutmaktadır. Mahalle halkı iç içe yaşadığı bu turizm 

potansiyelini yeteri kadar kullanamamaktadır. Tarihte ilk resmi altın parayı kullanan Lidya halkı yaşadığı 
çevrenin doğal zenginliğini en iyi şekilde kullanmıştır. Günümüzde ise beldedeki turizm potansiyelinin 
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değerlendirilmemesi ve verimli tarım arazilerinin turizmde kullanılmaması hem bölge hem de ülke 
ekonomisi açısından büyük bir kayıptır.  

Çalışmanın amacı; bölgenin verimli tarım alanlarını, tarihini ve doğal güzelliklerini kullanarak 
bölgedeki turizm potansiyelini açığa çıkarıp; Sart’ı turistik bir belde haline getirmek, beldede seçilecek 
pilot bölgedeki evleri pansiyon haline dönüştürerek turizm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamak,  
bölge halkını tarım turizmi ile tanıştırarak onlara yeni kazanç kapıları açmak ve bundan sonraki süreçte 
ise kasaba halkına gerekli eğitimi vererek büyük bir tarihi öneme sahip olan ören yerinin daha iyi 
tanıtımını sağlamaktır. 

 
Çalışma alanının Konumu, Sınırları ve Başlıca Özellikleri 
Araştırma sahası, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde 38° 30' K enlemi, 28° 03' D boylamında yer 

almaktadır. Manisa ili, Salihli ilçesinde bulunan Sart Mahallesi, doğudan Salihli ilçe merkezi, kuzeyden 
Kapancı köyü, batıdan Mersindere kasabası, güneydoğudan Çamur hamamı ile çevrilidir (Şekil 1). Sart 
Mustafa ve Sart Mahmut köylerinin birleşmesiyle 1972 yılında belediyelik olan Sart büyükşehir belediye 
yasasının çıkmasıyla birlikte  belde özelliğini yitirerek mahalle durumuna gelmiştir. (Fotoğraf 1). 

Sart; bağlı olduğu Salihli ilçesine 9 km., Manisa'ya 70 km., İzmir’e 82 km., Ankara’ya 499 km. ve 
İstanbul’a 533 km. uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunması nedeniyle ulaşım 
çok kolaydır; Ayrıca, demiryolu ulaşımı da bulunmaktadır. 

Çalışma sahasında Akdeniz İklimi hâkimdir. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,4˚ C dir.(kış:3-4˚ C,yaz:17˚ C). 
İstisnalar haricinde sıcaklık yıl boyu 5˚ C ila 30˚C arasında seyretmektedir. Cephe sistemlerinin bazen 
fazlaca etkili olması durumunda bahar aylarında günde 4 mevsim yaşanabilmektedir. Bozdağların 
etkisiyle de bazen gündüz sıcaklıkları bile 0˚C altında olabilmektedir. En yüksek nem ocak, şubat 
aylarında, en düşük nem ise, temmuz, ağustos aylarında ölçülmüştür. Yıllık ortalama yağış miktarı 500 
mm. civarındadır. Akdeniz yağış rejiminde olması dolayısıyla yağışın %48'i kış,% 27'si ilkbahar,%8'i 
sonbahar,%7'si de yaz mevsiminde düşmektedir. Ancak bazı yaz aylarında hiç yağış düşmediği de 
görülebilmektedir. 

 
Fotoğraf 1. Sart Mahallesinden Genel Bir Görünüm. 
Araştırma sahasının ortalama yükseltisi 110 metredir. Genellikle düz bir topografya üzerinde yer alan 

kasaba, güneyden Bozdağlar, kuzeyden ise Kula Volkanik Dağ silsilesiyle çevrilidir. Gediz çayı ve kollarının 
yer aldığı vadilerin taban düzlükleri ise, Kuaterner’e ait alüvyonlarla kaplanmıştır. Beldenin güneyinde 
dağlardan ovaya inen akarsuların oluşturdukları birikinti koni ve yelpazeleri gibi birikim alanları da 
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görülürken kuzeyinde ise alüvyon düzlükler hâkimdir. Gediz Nehrinin getirdiği bu alüvyonlar, toprakları 
verimli hale getirmiştir (Şekil 2). Halkın başlıca gelir kaynağı olan bağcılık ve sebze yetiştiriciliği bu 
sayede ön plana çıkmıştır. 

 

 
 Şekil 1.Sart Mahallesinin Lokasyon Haritası. 
   
  



 

1379 
 

 
  Şekil 2. Sart ve Çevresinin Topografya Haritası. 
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Araştırma sahasında Türkiye Jeoloji Haritasının İzmir Paftasında metamorfik seri olarak gösterilen 
çoğunlukla gnays, mikaşist, kuvarsit ve mermerler yer almaktadır. İnceleme sahası ve yakın çevresi 
tektonik bakımından oldukça hareketli bir bölgede yer almaktadır. Gediz Grabeninin oluşumuna neden 
olan ve ova sahasını sınırlayan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan fay hattı, genç tektoniğin 
önemli rol oynadığını gösteren başlıca unsurlar yer almaktadır. Bu faylar tektonik bakımdan çok etkindir 
ve burada çok sayıda diri normal eğim atımlı faylar bulunmaktadır (Şekil 3). 

 İnceleme sahası ve çevresinde bu tektonik hareketliliğe bağlı olarak birçok kaplıca ve maden 
suları vardır. Sart Kasabası’nın güneyinde yer alan Çamur Hamamları ve doğusunda yer alan Kurşunlu 
Kaplıcaları bu durumun göstergesidir (Fotoğraf 2). 

 

 Fotoğraf 2. Sart’ın Doğusunda Yer Alan Kurşunlu Kaplıcaları. 
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   Şekil 3. Sart ve Çevresinin Jeoloji Haritası 
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 Sart’ın Tarihçesi  
             Çalışma sahamız Sart Lidya döneminden (MÖ. 7. yy) erken Bizans Çağı'na kadar (M.S. 7. yy) 

büyük bir yönetim ve ticaret merkezi hüviyetini korumuştur. Beş sülalenin hüküm sürdüğü Lidya 
Krallığında yükseliş M.Ö. 7. yy’ ın sonunda Kral Gyges ile başlamıştır. Lidyalıların en ünlü kralı ise 
Kroises’dür. Cömertliği ile ünlü Kral Kroises, "Karun gibi zengin" nitelemesine de kaynaklık eden kişidir. 
Lidya Krallığı'nın başkenti Sardis'te Paktolus (Sart) Çayı kenarındaki altın işleme atölyelerinde altınla  
gümüş karışımı bakla formunda "elektron" adındaki para Kral Kroises zamanında bastırılmıştır. Dünya 
tarihinde altın ve gümüş gibi iki ayrı madenden para basan ilk kişi Kral Kroises’dür. Dillere destan serveti 
de vergiler, ticaret gelirleri ve altın madenlerinden kaynaklanmaktadır. Bölgede bulunan kaya anıtlar 
Bronz Çağında burada yaşayan Hititlerin varlığını kanıtlamaktadır. Sart kenti, Perslerin Başkenti Susa'dan 
başlayan “Kral Yolu”nun batı ucunu oluşturmuştur (Şekil 4). 

 

  Şekil 4. Sardis’te Tarihi Yapıları Gösteren Harita. 
            

Bozdağ (Tmolos), Sart Akropol’ünü oluştururken, kuzeyinde Gediz (Hermus) ırmağının aktığı 
düzlük, güneyinde ise Paktolus’un (Sart Çayı) dar vadisi bulunmaktadır. Bir yandan doğuya ve batıya 
doğru 30 km. den fazla uzanan tarla ve otlaklar, diğer yandan Sart Çayının altın yüklü efsanevi kumları ile 
güneydeki dağlık bölgeyi yararak ovaya açılan küçük dereler, Lidya'da zenginliği oluşturan kaynaklar 
olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 5).  
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 Şekil 5. Sart’ta Yer Alan Artemis Tapınağının ve Gymnasium' un Konumu.  
              

 Gediz Vadisi'nde yer alan Sart, Anadolu'nun yüksek yaylalarına gidiş ve gelişi sağlayan bir geçit 
görevi yapmaktadır. Görkemli yapılar göz kamaştırmakta, 10 yıl öncesine kadar İzmir'den Uşak'a 
karayoluyla gidenlerin ihtişamını rahatça görebildiği Gymnasium, daha sonra çevre yolunun yapılması 
nedeniyle her ne kadar gözlerden ırak kalsa da, gezip görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Sardes 
Antik Kentinin önemli yapılarından biri olan Gymnasium, hamam külliyesi ve mermer avluyla birlikte 2 
hektardan fazla bir alan üzerinde yükselirken, geç Roma dönemine ait bu yapı, hamam-gimmaz denilen 
yeni bir mimarinin ortaya çıktığı yerlerden biri olarak bilinmektedir. Gymnasium-hamam kompleksinin 
büyük bir salonu geç Roma döneminde kentin Musevi topluluğuna verilerek, burasının bir sinagoga 
çevrildiği anlaşılmaktadır. Bir bazilika biçimindeki sinagogda zengin süslemeler yer alır. Bu bölümde 
özenle işlenmiş döşeme mozaikleri, duvarlarda küçük parçalar halinde kesilmiş renkli mermer plakaların 
oluşturduğu geometrik desenler bulunmaktadır. Salonun batı ucunda ise ayaklarında kartal kabartmaları 
bulunan, sunak olarak kullanılan göz alıcı bir masa yer alır. Çok geniş bir alana yayılmış olan Sardes Antik 
Kenti'nin tapınak kısmının da yer aldığı bölümüne ulaşmak için karayolundan güney yönüne doğru bir 
kilometreye yakın bir yol kat etmek gerekmektedir (Fotoğraf 3-4).  

 

 Fotoğraf 3. Sart Harabelerinden Bir Görünüm. 
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 Fotoğraf 4. Sart Harabelerinden Bir Görünüm. 
        

 Yakınında kazı ekibinin yerleşkesinin de bulunduğu Artemis Tapınağı, günümüze kadar iyi 
korunmuş yapılardan biri olarak dikkat çekmektedir. Orijinal Artemis Tapınağı'nın M.Ö. 30'larda inşa 
edildiği ve bundan sonra üç aşamadan geçtiği anlaşılıyor. 21x111 m boyutlarındaki pembe kumtaşı 
sunağın tanrıça "Kybele'ye adandığı düşünülmüş olsa da, kazılarda ortaya çıkarılan çok sayıda Yunanca ve 
Lidce yazıt, tapınağın Artemis’e ait olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Artemis Tapınağı'nın yakınındaki 
Akropol, sipsivri doruğu ile kentin gerisinde yükselirken üzerinde M.Ö. 6. yy’a tarihlenen surlara ait izler 
bulunan bu dik ve kayalık tepenin, bölgenin eski sakinleri için çekici bir korunma ve savunma yeri olduğu 
düşünülmektedir. Yapılan araştırma ve kazılar sonucunda bulunan yaklaşık iki metre yüksekliğinde ve 
oldukça iyi korunmuş bir kireçtaşı duvarın, özenli işçiliği ve çok ince hatlarla işlenmiş derzleri ile   "Lidya 
işçiliği" ne örnek gösterilmektedir (Fotoğraf 5-6). 

 

 Fotoğraf 5. Artemis Tapınağından Bir Görünüm (1926).  
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 Fotoğraf 6. Artemis Tapınağının Günümüzdeki Görünümü.  
           

Sart'ta bulunan en değerli sanat eserlerinden biri olan ayaklı içki kabı Akropol’de odaya 
çıkarılmış. Ayrıca Akropol'ün dik yamaçlarının altında yer alan düz alt teraslardan birinde, çok sayıda geç 
Roma yer altı mezarına ulaşılmıştır. Lidyalıların,  krallarının ve önde gelen kişilerin mezarlarını ise Sart'a 
15 km. uzaklıktaki Bintepeler’e gömdükleri anlaşılmaktadır. Salihli-Gölmarmara yolu üzerinde ve Gediz 
Nehri ile Marmara Gölü arasında kalan arazide irili ufaklı 90 kadar Tümülüs’ün yer aldığı bir kral 
mezarlığı bulunuyor. En büyükleri Lidya Kralı Krezüs’ün babası Kral Altayes ile Kral Gyges’e ait olan 
Tümülüsler bölgede ilginç görüntüler oluşturmaktadır (Şekil 6). Sardis dini açıdan da önemli bir yer 
olarak kabul edilirken, İncil'in vahiy bölümünde Hıristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan 
Batı Anadolu'daki yedi kiliseden biri olarak da Sardis'in adı geçmektedir. 

         Sart Kasabası 1300’lerin başında Saruhanoğulları’nın, 1400’de Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yönetimine girerek Aydın sancağına bağlı bir kaza olmuştur. O tarihlerde Sart kazasına bağlı bir köy olan 
ve Veled-i Salih adıyla anılan şimdiki ilçe merkezi, zaman içinde Sart’a oranla daha hızlı bir gelişim 
göstererek 18. Yüzyıl başlarında kasaba, 1927 yılında ise Manisa’ya bağlı en büyük ilçelerden biri 
olmuştur.     
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 Şekil 6. Sart ve Çevresindeki Ören Yerleri. 
 

Yöntem 
 "Turistik Alanların Yöre Halkına Ekonomik Etkilerinin Araştırılmasına Bir Örnek; Sart Kasabası ( 

Sardes )" adlı bu araştırma, uygulamalı coğrafya metoduyla hazırlanmıştır. Çalışma sahası seçilirken, söz 
konusu sahanın daha önce coğrafî bir görüşle incelenmemiş olması da dikkate alınmıştır. 

 Araştırma şu aşamalardan oluşmaktadır: İlk olarak, araştırma sahasını kapsayan yazılı kaynaklar 
taranmış ve bazı dokümanter veriler elde edilmiştir. Ayrıca, araştırma sahasını doğrudan ilgilendiren 
yerel kaynakların sınırlı olması nedeniyle, genel coğrafi eserlerden de önemli ölçüde yararlanılmıştır. 
Literatür taraması yapıldıktan sonra alan araştırmalarına başlanmıştır. Bu amaçla yörede gezi, gözlem ve 
görüşmeler yapılmıştır. Sart Belediyesi, Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü, Salihli İlçe Orman Şefliği, Salihli 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, TUİK verilerinden yararlanma yoluna 
gidilmiştir. 

 Dokümanter veriler elde edildikten sonra, araştırmanın yazım aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada, 
coğrafya ilminin temel düşünce ilkelerine (dağılım, bağlantı, neden-sonuç) ve ifade tekniklerine (haritalar, 
tablolar, grafikler, fotoğraflar) bağlı kalınmıştır. Ayrıca bu çalışma fizikî, beşerî ve ekonomik coğrafya 
metotlarından da yararlanılarak analiz ve sentez edilmiştir. 

 
Bulgular 

 Çalışma sahasında demografik yapıyı incelemek için veriler elde edilmiş, elde edilen veriler tablo 
ve grafiklere dökülerek analizleri yapılmıştır. Mahallede 2012 yılında 5153 kişilik nüfus % 9 luk bir artış 
yaşayarak 2013 yılında 5619 kişiye yükselmiştir. Buna rağmen 2014 yılında nüfusta % 4 lük bir azalma 
meydana gelmiş ve nüfus 5393 kişiye gerilemiştir. 2015 yılında ise % 1,5 lik bir azalma ile nüfus 5322 
kişiye düşmüştür. 2016 yılındada % 1,8 lik bir düşüş ile Sartın nüfusunda 5281 kişi bulunmaktadır. 2017 
yılında erkek nüfusu % 3,5 düşüş yaşayarak 2515 kişi olmuş, kadın nüfusunda ise % 2,4 lük bir azalma 
meydana gelmiş ve 2612 kişi bulunmuştur. Bunlar da toplam nüfusun % 3,2 lik bir düşüş yaşanmasına 
neden olarak toplam nüfusu 5127 kişi yapmıştır ( Tablo 1, Şekil 7 ). 

 Mahallede altı yıllık gibi kısa bir periyotta nüfustaki azalmanın sebebleri; Mahallenin dışarıya göç 
vermesi ve ekonomik kaygılardan dolayı ailelerin fazla çocuk sahibi olmak istememeleridir. 
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Tablo 1 

Sart Mahallesi’ nde Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı ( 2017 ) 

Sayım Yılı Erkek 
Nüfus 

Yıllık Artış 
% si 

Kadın 
Nüfus 

Yıllık Artış 
%  si 

Toplam 
Nüfus 

Yıllık Artış 
% si 

2012 2556 - 2597 - 5153 - 

2013 2758 -7,9 2861 10 5619 9 

2014 2649 -4 2744 -4,9 5393 -4 

2015 2606 -1,2 2716 -1,1 5322 -1,5 

2016 2607 0,03 2674 -2,6 5281 -1,8 

2017 2515 -3,5 2612 -2,4 5127 -3,2 

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Veri Tabanı 2017 

Şekil 7. Sart Mahallesi’ nde Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı ( 2017 ). 
Birleşmiş Milletler istatistiklerinde, 15–64 yaş grubu aktif nüfus olarak kabul edilirken, 0–14 yaş 

grubundaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki yaşlılar bağımlı nüfus olarak kabul edilmektedir (Doğanay, 
1994). Araştırma sahasında nüfusun geniş aralıklı gruplandırmasını incelediğimizde, nüfusun yaklaşık % 
21’ ini çocuklar, % 70’ ini aktif nüfus veya yetişkinler, geriye kalan % 9’ u yaşlılar oluşturmaktadır (Tablo 
2, Şekil 8) 

 
Tablo 2 
Sart Nüfusun Geniş Aralıklı Gruplandırılması ( 2017 ) 

Yaş Grupları Nüfus Miktarı %' si 

0–14 1089 21 

15–64 3577 70 

65+ 461 9 

Toplam 5127 100 

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Veri Tabanı 2017 
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 Şekil 8. Sart Nüfusunun Geniş Aralıklı Gruplandırılması. 

Ülkemizde sosyal ve ekonomik amaçlı yapılan araştırmalarda ülke ortalaması olan 5,5 kişilik aile 
büyüklüğü esas alınmaktadır ( Doğanay,1994, s. 162). Fakat bu değer tek başına pek fazla bir anlam ifade 
etmez. Çünkü ülkemizde çeşitli coğrafî bölgeler arasında aile büyüklükleri bakımından büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. Örneğin, batı illerimizde aile büyüklüğü sayısı az iken, doğu illerimizde bu rakamın daha 
fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu bu farklılıklar, yörenin kendi sınırları içerisinde ve bulunduğu 
bölge arasında da mevcuttur. Mahallemizde aile büyüklüğü Türkiye ortalamasının altındadır. 

Nüfus yapısında, aile büyüklüklerinin az veya çok olması ailelerin sosyal ve ekonomik özellikleri ile 
yakından ilgilidir (Doğanay, 1994, s. 163). Son yıllarda yörede ailelerin ekonomik durumlarının 
iyileşmesine bağlı olarak, çekirdek aile tipi giderek yaygınlaşmaktadır. Geçmiş yıllarda anne, baba ve 
çocukların yanı sıra aynı meskende diğer yakın akrabalarla beraber oturulurken, günümüzde ise, yeni 
evlenen bireyler ayrı konutlara taşınarak aile büyüklüğü sayısının azalmasına neden olmaktadır (Tablo 
3).  

Tablo 3 

Sart Mahallesi’ nde Aile Büyüklüğü ( 2017 ) 

Mahalle Hane Sayısı Nüfus Aile Büyüklüğü 

Sart 1477 5127 3,47 

Kaynak: Salihli Belediyesi ve TUİK verilerinden. 

          Araştırma sahasındaki konutların önemli bir bölümünü aile konutları oluşturmaktadır. 
Mahallenin merkezinde yer alan ve konut ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı alanlar olmasına 
rağmen binaların bazıları boştur.  Araştırma sahasının sit alanı olması bu binaların yıkılıp, yerine modern 
yapılar inşa edilmesine izin vermemektedir. Mahalle genelinde aile konutları bahçe içerisinde tek veya iki 
katlıdır (Fotoğraf 7). 
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 Fotoğraf 7. Sart’ tan Bir Görünüm. 
  
Mahalleye gelen turistlere hizmet verecek olan herhangi bir turizm işletmesi bulunmamaktadır. Sadece 

harabelerin girişine yakın alanlarda birkaç seyyar satıcı yer almaktadır ( Fotoğraf 8 ). 

 
 Fotoğraf 8. Sart Mahallesi’ nde Gymnasium Girişindeki Seyyar Satıcılar. 
 

Sart Mahallesi’ nde arazinin genellikle düz olması tarımsal faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Toplam 
tarım arazisi 3346 dekardır (Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü, Faaliyet Raporu, 2017, s.2.). Nitekim aktif 
nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlamaktadır. Yapılan üretim genellikle ticarete yönelik 
olup mahalle halkı kendi ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 

Araştırma sahası Akdeniz iklimin etkisi altındadır. Bu nedenle tarımda sulama problemi olmayıp 
iklime uygun ürünler yetiştirilmektedir. Dolayısıyla, yörede ekilen en önemli tarım ürünü % 37,4’le üzüm 
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bağıdır (Fotoğraf 9). Üretilen üzümler yaş sofralık ve kurutmalık olarak iç ve dış piyasaya 
pazarlanmaktadır mahallede sulu tarımın mümkün olmadığı alanlarda buğday ve arpa ekilmektedir. 
Mahallenin güneyinde arazinin eğimli olduğu alanlarda ise zeytin tarımı yapılmaktadır (Fotoğraf 10). 
Sahada ayrıca meyvecilik ve sebzecilik yapılarak yıl içerinde tarım arazisinden iki ürün alınmaktadır 
(Tablo 4, Şekil 9 ). 

 

Fotoğraf 9. Sart Mahallesi’ nde Harabeler Çevresindeki Üzüm Bağından Bir Görünüm. 

Tablo 4 

Sart Mahallesi’ nde Tarım Arazilerinin Dağılışı ( 2017 ) 

Arazi Çeşidi Arazi Miktarı ( Dekar ) %'si 

Buğday Arazisi 737 22 

Arpa Arazisi 30 0,8 

Zeytin Arazisi 448 13,2 

Bağ Arazisi 1219 37,4 

Slaj Mısır Arazisi 618 18,4 

Dane Mısır Arazisi 95 2,8 

Fiğ Arazisi 74 2,2 

K. Meyve Arazisi 125 3,2 

TOPLAM 3,346 100 

Kaynak: Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü verilerinden. 
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Şekil 9. Sart Mahallesi’ nde Tarım Arazilerinin Dağılışı ( 2017 ). 

Fotoğraf 10. Sart Mahallesi’nin Güneyinde Eğimli Tarım Arazilerinde Zeytin Ağaçları. 

Hayvancılık eskiden beri genellikle tarım faaliyetleri ile birlikte yapılmış ve ülke insanının hayatında 
yıllar boyu önemli bir yer tutmuştur. Sart Mahallesi’ sin doğal yapısı ve bitki örtüsünün zenginliği, 
hayvancılık için uygun olmasına karşılık, hayvancılık istenilen seviyede değildir. Bunun nedenleri 
meraların giderek azalması ve tarım arazisi haline getirilmesidir.  

Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü hayvancılık faaliyet raporuna göre Sart Mahallesi’ nde 1075 büyükbaş ve 
735 küçükbaş hayvan beslenmektedir (Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü, Hayvancılık Faaliyet Raporu, 2017, 
s.1.) (Tablo 5, Şekil 10 ).  Söz konusu mahalledeki hayvan yetiştiriciliği konutların eklentilerinde veya alt 
katlarındaki ahır (dam) denilen ortamlarda yapılmaktadır. Mahalle halkı kendi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla evinin bahçesinde bir, iki inek veya beş, on koyun ve keçi beslemektedir. Hayvanlardan üretilen 
süt ve ürünlerinin bir kısmı pazarlanmakta, diğer kısım ise ailelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılmaktadır. 

Tablo 5 
Sart Mahallesinin Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Dağılımı ( 2017 ) 

Hayvan Cinsi Hayvan Sayısı %si 

Küçükbaş 735 40 

Büyükbaş 1075 60 

Toplam 1810 100 
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Kaynak: Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü verilerinden. 

 

Şekil 10. Sart Mahallesi’ nde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Dağılımı (2017). 
 
İnsanların yaşamlarını sürdürebilecek daha rahat bir ortama kavuşabilmeleri için yapmış oldukları 

etkinlikler ekonomik faaliyetlerdir. İnsanın hayatını kazanma faaliyetleri olarak üretim, tüketim ve 
değişim gibi faaliyetler ekonomik coğrafyanın inceleme alanına girer  (Tümertekin, 1972, s.23). Her 
yerleşim merkezinin kendine özgü potansiyel kaynakları vardır. Önemli olan bu potansiyel kaynakların 
verimli bir biçimde değerlendirilmesidir. Söz konusu kaynakları değerlendirecek tesisler kurulmadığı 
sürece, yerleşme birimi, ekonomik açıdan dışa bağımlı olur. Ekonomik açıdan gelişemeyen bu yerlerden 
devamlı olarak dışarıya göçler meydana gelir. Sart Mahallesi bu anlamda ekonomik açıdan tam olarak 
istenilen seviyede değildir.Turistik yörelerin oluşabilmesi için, turistik potansiyel yanında beşeri çevre 
faktörlerinin de bulunması gerekmektedir. Araştırma sahasında bulunması gerekli beşerî çevre 
faktörlerinin en önemlilerini tanıtım faaliyetleri, ulaşım araçları ve ulaştırma kuruluşlarıyla konaklama 
tesisleri oluşturmaktadır. 

Ülkelerin gelişmeleri ile birlikte turizm faaliyetlerinde de birtakım değişme ve çeşitlenmeler meydana 
gelmiştir. Denizlere bağlı olarak gelişen turistik faaliyetlerin giderek önem kazanması ve belli bir düzeye 
ulaşması, diğer turistik kaynakların da harekete geçirilmesi fikrini doğurmuştur. Sart Mahallesi bu sıra 
dışı kimliği ile pek çok bilim adamının adeta bir uğrak yeri haline gelmiş, yapılan akademik çalışmalar 
sonunda da, kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı kapsamına alınmıştır. Sardis Antik Kenti’nde ilk kazılar 
Birinci dünya Savaşı öncesinde Almanlar tarafından başlatılmış, daha sonra uzun bir suskunluk dönemi 
yaşandıktan sonra 1958 yılından günümüze gelinceye kadar A.B.D.’nin Harvard Üniversitesi bünyesinde 
devam etmektedir. 

Mahalleye turlarla gelen yabancı turist sayısı yıllara göre artış göstermektedir. 2017 verilerine göre 
mahalleye 45672 yabancı turist gelmiştir (Tablo 6, Şekil 11). Mahalleye gelen yabancı turist kafileleri 
turla gelmekte ve mahalleye önemli bir ekonomik katkıda bulunmamaktadır. Anlaşmaya göre Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından giriş ücretlerinin % 5’ i temizlik 
işlerinde kullanılmak üzere Salihli Belediyesine verilmektedir. Ören yerini sadece yabancı turistler değil 
yerli turistler de ziyaret etmektedir. Bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu öğrenciler, öğretmenler ve 
müze kart sahibi olan kişiler oluşturmaktadır. Gelen halkı da sayıya dahil edersek bir yıl içerisinde 
kasabayı ziyaret eden turist sayısı 70 binleri bulmaktadır.  

 
Tablo 6 
Sart Mahallesine Gelen Yabancı Turistlerin Yıllara Göre Dağılışı ( 2017 ) 

Yıllar Turist Sayısı 

2015 42764 

2016 44583 

2017 45672 
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Şekil 11. Sart Mahallesi’ ne Gelen Yabancı Turistlerin Yıllara Göre Dağılışı ( 2017 ). 
Kaynak. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Sart Harabeleri Gişe Memurluğu. 

 
  Araştırma çalışmasında kullanılmak üzere mahallede yaşayan halka yönelik bir anket çalışması 

yapılmıştır. Anketimize 11’i kadın, 24’ü erkek olmak üzere toplam 35 kişi katılmıştır ( Tablo 7 ).  Buradaki 
amaç problemleri görmek ve çözüm yolları geliştirmektir. Yaptığımız ankete ilişkin bulgular aşağıda 
tablolar halinde özetlenmiştir. 

 
Tablo 7 
Proje Sahasında Anket Uyguladığımız Kişilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Cinsiyet Kişi Sayısı % 

Kadın  11 34 

Erkek 24 66 

Toplam 35 100 

 
Geçim kaynağınız genellikle tarım mı? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 5’ i evet, 6’ sı 

hayır, erkeklerin ise 9’ u evet, 15’ i hayır şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında tüm Sart 
halkının % 40’ ı evet, % 60’ ı da hayır demiştir (Tablo 8). 

 
 Tablo 8 

 Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 1. 

Soru 1. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Geçim kaynağınız genellikle tarım mı? Kadın 5 6 - 11 

Erkek 9 15 - 24 

% 40 60 - 100 

Tarım dışında başka ekonomik uğraşınız var mı? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 7’ si 
evet, 4’ ü hayır, erkeklerin ise 17’ si evet, 7’ si hayır şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında 
Sart halkının % 69’ u evet, % 31’ i de hayır demiştir ( Tablo 9 ). 

 
Tablo 9 
 Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 2. 

Soru 2. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Tarım dışında başka ekonomik uğraşınız var mı? Kadın 7 4 - 11 
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Erkek 17 7 - 24 

% 69 31 - 100 

Mahallenizdeki tarihi mekânların ekonominize katkısı var mıdır? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan 
kadınların 3’ ü evet, 8’ i hayır, erkeklerin ise 10’ u evet, 13’ ü hayır, 1’ i kararsızım şeklinde düşüncelerini 
belirtmiştir. Toplam olarak bakıldığında bölge halkının  % 37’ si evet, % 60’ ı hayır, % 3’ ü de kararsız 
olduğunu söylemiştir ( Tablo 10 ). 

 
Tablo 10 
 Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 3. 

Soru 3. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Mahallenizdeki tarihi mekânların ekonominize 
katkısı var mıdır? 

Kadın 3 8 - 11 

Erkek 10 13 1 24 

% 37 60 3 100 

 Mahallenizdeki Sart Harabeleri hakkında yereli bilgiye sahip misiniz? Sorusuna Sart Mahallesi’nde 
yaşayan kadınların 10’ u hayır, 1’ i kararsızım, erkeklerin ise 6’ sı evet, 14’ ü hayır, 4’ ü kararsızım şeklinde 
cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında yöre halkının % 17’ si evet, % 69’ u hayır, % 14’ ü de 
kararsızım demiştir ( Tablo 11 ). 

 
 Tablo 11 
Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 4. 

Soru 4. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Mahallenizdeki Sart Harabeleri hakkında yereli 

bilgiye sahip misiniz? 

Kadın - 10 1 11 

Erkek 6 14 4 24 

% 17 69 14 100 

 Gelen yerli ve yabancı turistlere mahallenizi en iyi şekilde tanıtabilir misiniz? Sorusuna Sart 
Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 1’ i evet, 10’ nu hayır, erkeklerin ise 7’ si evet, 15’ i hayır, 2’ si 
kararsızım şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında bölge halkının % 23’ ü evet, % 71’i hayır, 
% 6’ sı da kararsızım demiştir ( Tablo 12 ). 

 
Tablo 12 
Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 5. 

Soru 5. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Gelen yerli ve yabancı turistlere mahallenizi en 
iyi şekilde tanıtabilir misiniz? 

Kadın 1 10 - 11 

Erkek 7 15 2 24 

% 23 71 6 100 

Yabancı dil kursu almak ister misiniz? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 10’ u evet, 1 
hayır, erkeklerin ise 12’ si evet, 8’ i hayır, 4’ ü kararsızım şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak 
bakıldığında tüm Sart halkının % 63’ ü evet, % 26’sı hayır, % 11’ i de kararsızım demiştir ( Tablo 13 ). 

 
Tablo 13 
 Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 6. 

Soru 6. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Yabancı dil kursu almak ister misiniz? Kadın 10 1 - 11 

Erkek 12  8 4 24 

% 63 26 11 100 

Evinizi turizm amaçlı kullanmak üzere pansiyona çevirmek ister misiniz? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde 
yaşayan kadınların 6’ sı evet, 2’si hayır, 3’ ü kararsızım, erkeklerin ise 17’ si evet, 7’si hayır şeklinde cevap 
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vermiştir. Toplam olarak bakıldığında yöre halkının % 66’ sı evet, % 25’ i hayır, % 9’ u da kararsız 
olduğunu belirtmiştir ( Tablo 14 ). Mahallede pilot bölge seçilerek uygun olan bazı evler pansiyona 
dönüştürüp, mahalle halkının turizm içerisine çekilmesi planlanmaktadır ( Şekil 12 ).     

 
Tablo 14  
Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 7. 

Soru 7. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Evinizi turizm amaçlı kullanmak üzere 
pansiyona çevirmek ister misiniz? 

Kadın 6 2 3 11 

Erkek 17 7 - 24 

% 66 25 9 100 

 

 

Şekil 12. Evlerin Pansiyona Çevrilmesi Planlanan Bölge. 
  
Sahip olduğunuz topraklar sizi geçindiriyor mu? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 3’ ü 

evet, 8’ i hayır, erkeklerin ise 15’ i evet, 9’u hayır şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında  
tüm Sart halkının % 51’ i evet, % 49’ u da hayır demiştir ( Tablo 15 ). 

 
Tablo 15 

Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 8. 

Soru 8. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Sahip olduğunuz topraklar sizi 
geçindiriyor mu? 

Kadın 3 8 - 11 

Erkek 15 9 - 24 

% 51 49 - 100 

Topraklarınızda organik tarım yapmak ister misiniz? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 
3’ ü evet, 8’ i hayır, erkeklerin ise 15’ i evet, 6’ sı hayır, 3’ ü kararsızım şeklinde cevap vermiştir. Toplam 
olarak bakıldığında bölge halkının % 51’ i evet, % 40’ ı hayır, % 9’ u da kararsızım demiştir ( Tablo 16 ). 
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Tablo 16 
Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 10. 

Soru 9. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Topraklarınızda organik tarım yapmak ister 
misiniz? 

Kadın 3 8 - 11 

Erkek 15 6 3 24 

% 51 40 9 100 

 
Tarım Turizmi (Temel olarak küçük çiftlikler olmak üzere, çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla bağ, 

bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb. tarımsal üretim alanları ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri 
gibi faaliyet alanlarını ziyaret etmek, günlük işlerine katılmak, çiftlik evinde gecelemek, gezinmek, eğlenmek, 
alış veriş yapmak ve bazen de eğitim almak gibi aktivitelerin bir veya birkaçını kapsayan bir turizm türüdür).  
diye bir ekonomik faaliyet duydunuz mu? Sorusuna Sart Mahallesi’ nde yaşayan kadınların 11’ i hayır, 
erkeklerin ise 5’ i evet, 19’ u hayır şeklinde cevap vermiştir. Toplam olarak bakıldığında tüm Sart halkının 
% 14’ ü evet, % 86’ sı da hayır demiştir ( Tablo 17 ). 

 Proje sahası ve çevresi tarım turizmi uygulamaya oldukça elverişlidir. Bu kapsamda mahallenin 
güneyindeki tarım arazileri kullanılabilir ( Şekil 13 ).  

 
Tablo 17 
Sart Mahallesi Halkına Uyguladığımız Anket Sorusu 9. 

Soru 10. Cinsiyet Evet Hayır Kararsızım Toplam 

Tarım Turizmi diye bir ekonomik 
faaliyet duydunuz mu? 

Kadın - 11 - 11 

Erkek 5 19 - 24 

% 14 86 - 100 

 

 

Şekil 13. Sart Mahallesi’ nin Güneyinde Tarım Turizmine Açmayı Planladığımız Bölge. 

 
Araştırma sahası ve çevresi tektonik bakımından jeotermal kuyular açmaya müsait bir bölgede yer 

almaktadır. Bu özelliğiyle çıkarılacak enerji mahalledeki evlerde ve oluşturacağımız tarım turizmi 
alanlarında kullanılarak enerji verimliliği sağlanacaktır. Sart ve çevresinde kullanılmak üzere İzmir DSİ 
Müdürlüğü tarafından jeotermal sahalarının sınırları belirtilmiştir. 

 Araştırma sahasında bir pilot bölge seçilerek şu etkinlikler yapılabilir: 
Konaklama Etkinlikleri: Konaklamalar kısa (Günübirlik, hafta sonu) veya uzun (Genelde 1 haftadan 

fazla) süreli olarak gezi, piknik, hafta sonu tatili, kırsal alanda düğün törenleri, yıldönümleri kutlama, 
balayı, eğitim-öğretim alma, kırsal alanda yaşama gibi amaçlarla yapılır. Çiftlik faaliyetlerine katılmak veya 
sadece gezip görmek ve vakit geçirmek üzere gerçekleştirilebilir. 
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Eğitsel faaliyetler: Organize turlar okul grupları, büyük grupları, tur grupları, tarımsal eğitim 
programları yetiştiricilik, ekim, dikim, bakım, gübreleme, ilaçlama, mekanizasyon, teknik eğitim turları, 
doğa eğitimi programları doğal yaşam, kırsal yaşam, bitkiler, hayvanlar, ürün tanıtım programları, peynir 
yapımı, reçel yapımı, bal işleme, el sanatları, egzotik-kültürel - sportif  turlar, tarım tarihi gibi eğitsel 
faaliyetler yöre halkı tarafından uygulanabilir.  

Özel Günler ve Şenlikler: Hasat günleri ve şenlikleri, ürün festivalleri, kırsal müzik ve halk oyunları 
şenlikleri, özel günler ve tatil kutlamaları, kermesler düzenlenebilir. 

Araştırma sahamızda uygulanması planlanan tarım turizmi ile birlikte gelen misafirlerimize yönelik 
çeşitli etkinlik ve projeler üretilebilir. Bunlara örnek verecek olursak, gelen turistler Sart’ ta ki tarihi 
yapıları ve Salihli’ deki kaplıcaları, Bozdağ Kayak Merkezini, Yanık Yöre’ deki insanlığın ilk ayak izlerini ve 
çeşitli yakın turistlik mekânlar rehberler eşliğinde tanıtılmalıdır. Temiz enerji kaynağı olan bisiklet 
kullanımını arttırmak için Sart ile Salihli arasında bisiklet yolları yapılmalıdır. Gelen turistler proje 
sahamızın coğrafi yapısının avantajlarından biri olan ormanlık alanlarda doğa yürüyüşlerine katılmalıdır. 

Araştırma sahamızdaki insanlara tarım turizmini göstermek ve onları bu konuda eğitmek için 
ülkemizde de örnekleri bulunan; Buğday Derneğinin Ekolojik Tarım Turizm Bilgi ve Tecrübe 
Takası(TaTuTa) adlı projesi kapsamında 72 çiftlikte yapılan tarım turizminin örnekleri gösterilmelidir. 
Bunun yanında Antalya’daki Tarım Eğitim Derneği’nden yetkililerin Tarım Turizmi hakkında bilgilendirici 
çalışmalarını Sart Halkına da aktarmaları sağlanmalıdır. Çok uzağa gitmeden Fethiye’ deki Pastoral Vadi 
Çiftliğinin de bir örnek olarak tanıtılması sağlanmalıdır. TÜBİTAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, ODTÜ ve Muğla Üniversitesi'nin destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan Turgutreis Tarihi 
Aspat Projesi ile organik tarımda yeniliklerin hem turistlerin hem de Sart halkının sağlıklı tarım yapmaları 
için Aspat Projesi, tarım turizmi uygulayıcılarına aktarılmalıdır. 

Araştırma sahasında yapılması planlanan evlerin etrafında oluşturulacak hayvan barınaklarında hem 
küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar yetiştirilebilir. Bahçede yapılacak organik tarım ürünlerini 
turistlerin de faydalanmaları sağlanacak. Yetiştirilecek hayvanların ürünlerinden çeşitli şekillerde 
kullanılabilir ( Şekil 14 ). 

 

Şekil 14. Sart Mahallesi’ nde Evlerin Pansiyona Dönüştürülmesine Bir Örnek. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Manisa ilinin Salihli ilçesinde yer alan araştırma sahamız önemli bir nüfus potansiyeline sahiptir. Bu 

potansiyele sahip olan araştırma sahası birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Dünyada ilk resmi altın 
paranın basıldığı bölge olması, doğal ve kültürel zenginliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Günümüzde hala kazı çalışmaları devam eden Sardes Antik Kenti, gizemliliğini hala 
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korumakta olup geleceğe ışık tutmaktadır. Fakat var olan bu turizm potansiyeli, yöre halkı ve yöneticiler 
tarafından iyi bir şekilde değerlendirilememektedir.  

Mahalle gerek yeryüzü şekilleri bakımından gerekse iklim açısından tarıma uygun bir alanda yer 
almaktadır. Yöre halkı da geçiminin büyük kısmı tarım sektöründen karşılamaktadır. Bağcılık, zeytincilik, 
sebze ve meyvecilik halkın uğraştığı tarım türlerini oluşturmaktadır. Sart ve çevresi tektonik bakımdan 
hareketli bir bölgede yer aldığı için kaplıcalar ve maden suları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.  

Sart Mahallesi Sart Mustafa ve Sart Mahmut köylerinin birleşmesiyle 1972 yılında belediye olmuş, 
bugün beş mahalleden kurulmuş bir mahalledir. Manisa ilinin Büyük Şehir olması sebebiyle nisan ayından 
itibaren belediyelik unvanını kaybederek Salihli İlçesi’ ne bağlı bir mahalle olmuştur. 

Proje sahası barındırdığı bu tarihi özellikleriyle Dünya Tarihi Kentler Birliği üyesi olmuş ve T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sit alanı haline getirilmiştir. 
SATURDER (Salihli Turizm Derneği ) tarafından önerilen Sardes, UNESCO Dünya Mirasları geçici listesinde 
yer almaktadır. Önümüzdeki süreç de ise kalıcı liste içerisinde yer alacaktır. Yıllar içinde mahalleye gelen 
turist sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Fakat gelen turistlerin yöre halkına herhangi bir 
ekonomik katkısı bulunmamaktadır. 

Araştırma sahasında yöre halkına uyguladığımız anketler sonucunda problemler göz önüne serilmiş, 
mahallede yer alan turizm ve tarım potansiyeli sayesinde halk farklı ekonomik uğraşlar içerisine girmek 
istemektedir. 

 Mahalle ve çevresinde bir ekonomik kalkınma sağlamak amacıyla; Yöneticilerin ve yöre halkının da 
içinde bulunduğu bir ekip kurularak, tanıtım, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları başlamalıdır. Bu 
bağlamda Sardis Antik Kenti içinde yer alan Gymnasium’da televizyon programı, panel, konferans ve 
müzik dinletileri yapılmadır. Manisa’daki belirli park ve bahçelerde küçük boyutlu Gymnasium heykelleri 
konularak il halkının da Sart’ın önemini anlamalarını sağlanmalıdır.  

Araştırma sahasında yer alan eğitim kurumlarındaki öğrencilere yabancı dil ile Sardis’ i tanıtacak 
rehberlik eğitimi verilmeli ve sonraki süreçte öğrencilerin aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını 
sağlanmalıdır. Mahalleye gelen ziyaretçilerin konaklamaları ve her türlü ihtiyaçları için harabelere yakın 
mahallelerde pansiyon evler oluşturulmalıdır. Gişeler yanındaki açık alanlarda Lidya ve Sardis’ le ilgili 
eşya satan küçük dükkanlar ve kafeler açılarak gelen turistlerin hizmetine sunulmalıdır.  

Bölgenin verimli toprak yapısı ve elverişli ikliminden faydalanarak yöre halkı tarım turizmine teşvik 
edilmelidir. Yöre halkını bilinçlendirmek için Türkiye’deki tarım turizmi yapılan örnek yerlere tanıtım 
gezileri düzenlenmeli ve bu yerlerle ilgili çekilen videolar Sart halkına gösterilmelidir. Proje sahasındaki 
halkın organik tarım yapabileceği küçük çiftlik evleri oluşturulmalıdır. Tarımda seracılık faaliyetinin 
gerçekleştirilmesi ve konutların ısıtılmasında çevredeki jeotermal kaynaklar kullanılmalıdır. Bu şekilde 
mahallede enerji verimliliği sağlanacaktır. 

Uygulanacak bu proje sayesinde yöre halkı ekonomik ve kültürel bakımından bir zenginliğe kavuşarak 
bölge ve ülke ekonomisi canlanacaktır. Ülkemizde Sart Mahallesi gibi dünyanın ilk borsasının kurulduğu 
Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde yer alan “Aizonai Antik Kenti” büyük bir turistik potansiyele sahip 
olmasına rağmen yöre halkı bu potansiyelden yeterince yararlanamamaktadır. Bunun gibi potansiyele 
sahip yerleşim yerleri için hayata geçireceğimiz projemiz bir örnek teşkil edecektir. 
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Özet 

Araştırma sahası Orta Sakarya Vadisinin Yenice (Nallıhan)-Alpagut (Mihalgazi) köyleri arasındaki 
bölümünü oluşturmaktadır. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan sahanın büyük bir kısmı Batı Karadeniz 
Bölümü içerisinde kalmaktadır. Batıdan Marmara, güney ve doğudan İç Anadolu, kuzeyden ise Karadeniz 
Bölgesi tarafından çevrelenen saha, coğrafi açıdan tam bir geçiş alanı özelliğindedir. İdari bakımdan 
Eskişehir ilinin Mihalgazi ve Sarıcaya ilçelerinin sınırları ile büyük oranda örtüşen saha, doğuda Nallıhan 
(Ankara) ilçesinin Yenice, Çamalan, Tekirler ve Kuzucular köylerini de kapsamaktadır. Sahanın güneyinde 
Eskişehir’in Tepebaşı, Alpu ve Mihalıçcık ilçeleri, doğusunda Nallıhan (Ankara), kuzeyinde Göynük (Bolu) ve 
Yenipazar (Bilecik), batısında ise İnhisar (Bilecik) ilçeleri bulunmaktadır. 

 Hem farklı coğrafi bölgeler arasında yer alması, hem de kuzey ve güneyinden zirveleri 1500 m.yi geçen 
dağlarla çevrelenmiş derin bir vadi özelliği taşıması burada faklı bir ekolojik ortamın oluşmasını sağlamıştır. 
Nitekim ortasından Sakarya nehrinin geçtiği vadi tabanında yükseltileri 200 m.lere kadar düşen seki 
düzlüklerinde zeytin ve pamuk başta olmak üzere birçok ılıman bölge bitkisi yetiştirilebilirken, yamaçlarda 
bazı maki türleri, daha üst kesimlerde ardıç, kızılçam, karaçam, ıhlamur ve meşe ağaçları ile kuzeye bakan 
derin vadiler içerisinde fındık bitkisine bile rastlanmaktadır. Sahayı çevreleyen Göynük ve Sündiken 
dağlarının üzerinde ise platolar bulunmaktadır. Bu doğal çevre özellikleri nedeniyle sahaya yerleşen Türk 
boyları uzun süre vadi tabanını kışlak, platoları ise yayla olarak kullanmışlardır. Ancak zaman içerisinde 
sulanabilen tarım alanlarının artması, büyük şehirlere ulaşımın kolaylaşması ve tarımsal ürünlerin ticari 
değerinin artmasına paralel olarak yöredeki konar-göçerlik sona ermiştir. Çevresinden oldukça farklı iklim 
özelliklerine sahip yörede günümüzde yoğun olarak sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Hatta örtü altı 
yetiştiriciliği sayesinde yörede her mevsim sebze üretimi yapılabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle yörenin 
mikroklima alanı olarak nitelendirilmesi yanlış olmaz. 

Halk arasında “Sakarı, Sakarı Deresi, Sakarı Yöresi ” olarak da adlandırılan bu sahadan Eskişehir semt 
pazarlarına yetiştiriciler tarafından her mevsim çeşitli sebze ve meyveler getirilerek satışa sunulmaktadır. 
Hem ürün çeşidinin fazla olması, hem de şehirle arasındaki mesafenin kısa olması nedeniyle ürünlerin 
oldukça taze bir şekilde pazara sunulması tüketicinin ilgisini çekmektedir. Bu ise zamanla yörenin tüketiciler 
tarafından “Eskişehir’in Adanası” şeklinde tanımlanmasına yol açmıştır. Bununla birlikte yakın çevresine 
göre; yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü ve hidrografik özellikleri ile ekonomik, kültürel ve ekoturizm 
özellikleri açısından adeta ayrı bir ekosistem potansiyeline sahip olan saha yeterince bilinmemektedir.  Bu ise 
sahanın potansiyelinin değerlendirilmesini geciktirmekte ve yöre insanının göç etmesine yol açmaktadır. 
Nitekim yörede 1990 yılında 17055 kişi yaşamaktayken, bu rakam 2018 yılında 9339 kişiye düşmüştür. Son 
bir yılda ise yöre nüfusunda 974 kişilik bir azalma olmuştur. 

Bu nedenle çalışmada yörenin doğal, beşeri ve ekonomik özelikleri ile sahip olduğu coğrafi potansiyelin 
ortaya çıkarılması, tanıtılması amaçlanmıştır. Yöreye ilişkin veriler öncelikle sahada yapılan gezi-gözlem ve 
mülakat yöntemi ile elde edilmiş, daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve çeşitli kamu ve özel 
kuruluşlarının verilerinden de yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, Sakarya, Orta Sakarya Vadisi, Mikroklima 

 

ESKİŞEHİR’S ADANA; CENTRAL SAKARYA VALLEY 

Abstract 

The study field covers the region between the villages Yenice (Nallıhan)-Alpagut (Mihalgazi) in the 
Central Sakarya Valley. Surrounded by high mountains, a large part of the area is within the Western Black 
Sea Region. The area, surrounded by Marmara from the west, Central Anatolia from the south and east, and 
the Black Sea Region from the north, is a geographically transit area. The area, which is largely overlapping 
with the boundaries of Mihalgazi and Sarıcaya districts of Eskişehir province, includes Yenice, Çamalan, 
Tekirler and Kuzucular villages of Nallıhan (Ankara) district in the east. In the south of the region there are 
the districts of Eskişehir, namely Tepebaşı, Alpu and Mihalıçcık; in the east there is Nallıhan (Ankara); in the 
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north there are the districts of Göynük (Bolu) and Yenipazar (Bilecik), and in the west there is İnhisar 
(Bilecik). 

 The fact that it is located between different geographical regions and has a deep valley surrounded by 
mountains with peaks exceeding 1500 meters in its north and south, has created a different ecological 
environment here. As a matter of fact, many temperate plants, especially olive and cotton, can be grown in 
the seki plains of which altitudes fall to 200 meters at the valley floor where the Sakarya River passes 
through. On the other hand, there are some types of scrub on the slopes, juniper, red pine, larch, linden and 
oak trees in the upper parts and hazelnut plant in deep valleys facing north. There are plateaus on Mount 
Göynük and Mount Sündiken surrounding the site. Due to these natural environmental characteristics, the 
Turkish tribes who settled in the field used the valley floor as winter quarters and plateaus as summer 
camping grounds for a long time. However, in parallel with the increase in irrigated agricultural areas, 
easier access to big cities and the increase in the commercial value of agricultural products, the nomadism in 
the region ended. Vegetable and fruit farming is carried out extensively in the region which has quite 
different climatic characteristics from its surroundings. Even under cover production, vegetables can be 
produced in every season in the region. Due to these characteristics, it would not be wrong to define the 
region as a microclimate area. 

This region, which is also known as “Sakarı, Sakarı Creek, Sakarı Region” among the people, is a source for 
the Eskişehir district markets by bringing various vegetables and fruits for sale in every season. Both the 
variety of products and the short distance to the city market the products are presented in a very fresh way 
which attracts the attention of consumers. This led to the definition of the region by consumers as Eskişehir’s 
Adana. However, the area, which has a distinct ecosystem potential in terms of earth shapes, climate, 
vegetation and hydrographic features and economic, cultural and ecotourism characteristics in contrast to 
its immediate surroundings, is not sufficiently known. This delays the assessment of the potential of the site 
and leads to the migration of local people. For instance, 17055 people lived in the region in 1990, this figure 
decreased to 9339 people in 2018. In the last year, there was a decrease of 974 people in the region. 

Therefore, in the study it is aimed to reveal and introduce the natural, human and economic 
characteristics and geographical potential of the region. The data related to the region were obtained 
primarily through the field trip-observations and interviews, and the previous studies were examined. The 
data of various public and private institutions were also utilized. 

Keywords: Eskişehir, Sakarya, Central Sakarya Valley, Microclimate  

 

Giriş 

Kızılırmak ve Fırat’tan sonra ülkemiz içerisindeki en uzun akarsuyunu (824 km) oluşturan Sakarya 
nehri Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinin bazı bölümlerini kapsayan oldukça geniş bir 
drenaj alanına (58160 km²) sahiptir. Bu alan genel olarak; Yukarı Sakarya, Orta Sakarya ve Aşağı Sakarya 
şeklinde bölümlenmektedir. İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya Bölümü’nde yüksekliği 850-950 m.ler 
arasında değişen platolar içerisinde akan Sakarya nehri Polatlı civarında, kaynaklarını Kütahya 
yaylalarından alan Porsuk çayı ile birleştikten sonra kuzeye yönelir. Buradan itibaren yatağını 
derinleştirmeye başlayan nehir, Sarıyar köyünden sonra hemen tamamen batıya yönelip, Bilecik’in kuzey 
doğusundaki Paşalar boğazı çıkışına kadar kanyon görünümlü derin vadiler içerisinde akar. Bu kesimde 
nehir yatağının yükseltisi hızla azalarak Yenice köyü  (Nallıhan) civarında 250 m.ye, Paşalar boğazı 
çıkışında ise 105 m.ye kadar düşmektedir. İşte bu kesimde vadi tabanı genişleyerek nehrin her iki 
kenarında nispeten genişçe alüviyal düzlükler oluşmuştur. Özellikle doğudaki Yenice boğazı ile batıdaki 
Alpagut boğazı arasında yer alan bu düzlükleri kuzeyden Göynük dağları (1499 m.), güneyden ise 
Sündiken dağları (1685 m.) çevrelemektedir (Bkz. Harita 1). Çalışmamızın konusunu oluşturan bu saha,  
tam bir “ coğrafi yöre” karakteri taşımaktadır. 

İdari açıdan Eskişehir ilinin Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin sınırları ile hemen tamamen paralellik 
gösteren yörenin doğusunda Nallıhan (Ankara), kuzeyinde Göynük ve Yenipazar (Bolu),batısında İnhisar 
(Bilecik) ilçeleri bulunmakta, güneyinde ise Eskişehir Tepebaşı ve Alpu ilçeleri yer almaktadır. Bütün bu 
özellikleri yanında sahanın bir başka dikkati çeken özelliği ise üç ayrı coğrafi bölgenin (İç Anadolu, 
Marmara ve Karadeniz) sınırlarının kesiştiği bir geçiş kuşağı üzerinde yer almasıdır. Gerçekten de İç 
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Anadolu bozkırlarının 40 km. kadar kuzeyinde bulunan sahanın gerek doğal ortam özellikleri, gerekse 
ekonomik karakteri yakın çevresindeki sahalardan oldukça önemli farklılıklar göstermektedir. Nitekim 
kuzey ve güney yamaçları orman örtüsüyle kaplı olan vadinin, taban düzlüklerinde turunçgiller hariç 
olmak üzere ılıman iklim bitkilerinin pek çoğu (zeytin, Antep fıstığı, incir, üzüm, nar, kayısı, elma, armut 
vb. meyveler ile pamuk, pirinç, susam ve çok çeşitli sebzeler) kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. Son yıllarda 
büyük gelişme gösteren örtü altı yetiştiriciliği sayesinde mevsim dışı üretim de yapılmakta ve tarım 
ekonomisi yıl boyunca sürdürülebilen bir ekonomik faaliyet şekline dönüşmüş bulunmaktadır. Bu 
özellikleri açısından yöre “mikroklima alanı”1  olarak ta nitelendirilebilir. 

 

Harita 1. Çalışma Sahasının Lokasyon Haritası 

Doğal çevre koşullarının insan yaşamı için oldukça elverişli olması, yöredeki yerleşme tarihinin en az 
Bizans dönemine kadar gitmesine neden olmuştur. Gerçekten de bugün yörenin çeşitli kesimlerinde 
Bizans dönemine ait olduğu sanılan çeşitli maddi kültür unsurlarına rastlanmaktadır. Daha sonra ise 
(1350-1400’lü yıllar) yöreye Kayı boyuna mensup Türk aşiretleri yerleşerek uzun yıllar vadi tabanındaki 
kışlaklar ile dağların üzerindeki yaylaklar arasında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla önceleri 
yeterli ulaşım imkânları olmadığı için yörede kapalı ekonomi şartları hâkimken, 1950’li yıllarda vasıflı 
karayolu yapılıp Eskişehir’e motorlu taşıt ulaşımı başlayınca tarım sektörü cazip hale gelmiş ve yarı 
göçebe yaşam tarzı giderek azalmıştır. 1980’li yılların sonlarından itibaren ise sulama, gübreleme, 
makineleşme, ürün çeşitliliğinin artması ve ulaşım imkânlarının daha da gelişmesiyle yörede tarımsal 
faaliyetler birinci ekonomik sektör haline gelmiştir.  

Bulgular 

Yörenin Doğal Çevre Özellikleri 

İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Sakarya Bölümü’nde yükseltisi 850-950 m. ler arasında değişen Neojen 
plâtoları içerisine sürempoze bir şekilde gömülerek doğu batı yönünde akan Sakarya nehri, Yassıhöyük 
civarında kaynaklarını Kütahya yaylalarından alan Porsuk çayı ile birleşip kuzeye yönelir (Ardel, 1955). 
Buradan itibaren vadisini derinleştirmeye başlayan nehir, Sarıyar köyünden itibaren hemen tamamen 

 
1 Mikro iklim: Herhangi bir yerde yatay yöne 1 m – 100 m arasında ve dikey yönde yüzeyden 100 m. yüksekliğe 

kadar olan saha dâhilinde oluşan iklimdir (Atalay, 2010, s.270). 

 Mikro İklim/microclimate: Yeryüzü şekillerinin etkisinden dolayı küçük bir sahada hüküm süren iklim. Bir 

çukur saha, derin bir vadi, çevresine göre yağış ve sıcaklık yönünden farklı olduğundan bir mikroiklim ortamı 

oluşturur. Bir vadinin alt kesimi ile yamaçları arasında hüküm süren iklim buna örnektir. Örneğin Çoruh 

Vadisinin Artvin-Yusufeli arasındaki taban kesiminde zeytin, güneye bakan alt kesimdeki yamaçta kurakçıl çalı 

yetişir (Atalay, 2013, s.297). 
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batıya yönelip Bilecik’in kuzeydoğusundaki Paşalar boğazı çıkışına kadar kanyon görünümlü vadiler 
içerisinde akar. Bu kesimde nehir yatağının eğimi artarak, deniz seviyesinden yükseltisi hızla azalır 
(Bilgin, 1990). Buna bağlı olarak çevre dağlık alanların zirveleri ile vadi tabanı arasındaki yükselti farkı da 
artarak yer yer 1000 m.ye erişmekte hatta geçmektedir (Bkz. Harita 2). 

Morfolojik açıdan ortaya çıkan bu farklılıklar, Sakarya yağış havzasının; Porsuk kavşağı-Paşalar boğazı 
arasındaki kesiminin “Orta Sakarya Vadisi” olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Darkot’un da ifade 
ettiği gibi, Sündiken dağlarının kuzey eteklerini doğu-batı yönünde kat eden bu vadi boyunca boğazlar ve 
düz zeminli ovalar birbirini takip etmektedir (Darkot, 1964). 

Araştırmamıza konu olan saha; Sakarya nehrinin Porsuk kavşağından sora ulaştığı ilk alüviyal düzlük 
olan Yenice boğazı çıkışından başlamakta, vadinin daralarak bu düzlüklerin kesintiye uğradığı Alpagut 
boğazında sona ermektedir. 

Sahanın bu bölümündeki jeolojik gelişmeyi ”levha tektoniği”ne göre açıklayan Yılmaz; Permiyen’den 
önce bölgenin kuzey kesimine granitlerin yerleştiğini, bu kesimde Jura’dan Paleosen sonuna kadar 
çökelmeler, transgrasyon ve regresyonların olduğunu, sahanın hemen güneyindeki okyanus ortamında ise 
ofiyolitlerin geliştiğini, daha sonra da kayaların yitilme zonuna taşınarak kuzey-güney yönünde 
çarpışmanın meydana geldiğini ileri sürmektedir. Okyanus yitiminin muhtemelen üst Kretase’de bittiğini 
belirten aynı araştırıcı, ofiyolit topluluğunun granitlerle bir araya gelerek bölgenin bu günkü yapısal 
iskeletini oluşturduğunu düşünmektedir (Yılmaz, 1977). 

 

Harita 2. Çalışma Sahasının Topografya Haritası 

Orta Sakarya Vadisi’nin bu kesimi esas şeklini, güney ve kuzeyde yüksek seviyelerde (1100-1200 ve 
1400 m.) uzanan plato yüzeyleri içerisinde 800-900 m. civarında gelişmiş genişçe bir oluk sahasının 
yarılması ile almıştır. Yani yüksek plato yüzeylerinden vadiye geçiş 800-900 m. civarında yarılmış sırtlar 
ve yer yer sekilere dönüşmüş eski bir oluk sahası ile olmaktadır (Bilgin, 1990). 

Sündiken dağları ile Göynük dağları arasındaki bu oluk sahasının oluşumunda faylanmanın da çok 
önemli etkisi bulunmaktadır. Nitekim faylanmanın delili durumundaki, volkanizma, sıcak su ve maden 
suyu kaynakları ile fay ve bindirme dikliklerini vadinin çeşitli kesimlerinde görmek mümkündür. Bu 
fayların ve vadinin Paleosen’den önce oluştuğu söylenebilir. Çünkü vadi tabanı ve yakın çevresini 
dolduran karasal Kızılçay formasyonunun içerisinde volkanik malzemelerin de bulunduğu; (çakıl taşı-
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kumtaşı-kil taşı-marn ardalanmalı seri) Paleosen yaşlı olduğu konusunda araştırıcılar görüş birliği 
içerisindedirler (Bilgin, 1990). 

Nitekim Kızılçay formasyonunun Eosen sonunda Alp orojenezi ile kuzeyden güneye itilerek, vadinin en 
önemli tektonik hattı olan “Tuzaklı-Gümele Sürüklenim Hattı” nı meydana getirdiği belirtilmektedir. 
Kuzeyden bindirilen, güneyden de metamorfik şistlere diskordans olarak dayanmış olan Kızılçay 
formasyonunun vadi tabanının şekillenmesinde önemli etkileri olmuştur. Zira vadinin çeşitli kesimlerinde 
dikkati çeken klip ve nap görünüşlü tepeler ve bunlar arasında yer alan derin vadiler, volkanik çıkıntılar 
ve Sakarya’nın menderesleri arasında yer alan burun setleri şeklindeki sırtlar hemen tamamen sözü 
edilen formasyona bağlı olarak ortaya çıkmış şekillerdir (Bilgin, 1990; Kibici, 1984). 

Sonuç olarak çalışma sahası Sündiken ve Göynük dağları arasında yer yer 800-900 m. derinliğinde 
açılmış, taban genişliği 2-3 km. arasında değişen, doğu-batı uzanışlı bir oluk vadidir. Vadiyi çevreleyen 
dağların üzerinde geniş plato sahaları bulunmaktadır. Sahanın güneyinde bulunan Sündiken dağlarının 
üzerinde yaklaşık olarak 1250 m. izohipsi ile çevrelenen platoların yüzeyi genellikle lavlarla kaplıdır. Ağaç 
formasyonunun azaldığı, çayır ve otlakların daha geniş yer kapladığı bu sahalar, vadi içerisindeki köylerin 
yaylacılık alanlarını oluşturmaktadır. Birbirlerinden kalker kornişleri ile ayrılan farklı yükseklikteki 
düzlüklerden oluşan Göynük platolarında hayvancılıkla beraber ekip-biçme faaliyetleri de yapılmaktadır. 

 Hem farklı coğrafi bölgelerin geçiş sahasında yer alması, hem de etrafı yüksek dağlarla çevrili 
korunmuş bir alan olması nedeniyle araştırma sahası kendine özgü iklim özelliklerine sahiptir. Bunun bir 
sonucu olarak yörede bazı Akdeniz iklimi bitkileri yetişebilmektedir. Bununla birlikte yörenin iklim 
özelliklerini ülkemiz ikliminden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. 

 Bilindiği üzere ülkemiz, ılıman kuşakta ”akdeniz iklim tipi” olarak tanınan makroklima sahasında yer 
almaktadır. Dolayısıyla ülkemiz kışın polar, yazın da tropikal hava kütlelerinin etkilediği bir geçiş sahası 
üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde kışın sıklıkla orta enlem siklonları etkili olmaktadır. 
Dinamik kökenli olan bu siklonlar basıncın düşmesine ve yağışların meydana gelmesine neden olur. Bu 
dönemde hava sıcaklığı azalırken, Orta Sakarya Vadisi’nin alçak kesimlerine yağmur, yüksek kesimlerine 
ise kar şeklinde yağışlar düşmektedir. Aynı mevsimde belirli aralıklarla etkili olan kuzey sektörlü hava 
akımları ile birlikte ülkemiz üzerinde yere yakın seviyelerde dinamik doğuşlu yüksek basınç alanları 
oluşmaktadır. Bu hava akımları bazen uzunca devreler halinde (aralık-mart) etkisini artırarak şiddetli 
soğukların görülmesine yol açmaktadır. İşte bu devrede yörede meydana gelen don olayları akdeniz 
ikliminin görüldüğü sahalara göre daha şiddetli olmakta ve daha uzun sürmektedir. Nitekim Sarıcakaya 
meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümlere (1980-1992) göre yıllık ortalama sıcaklığın 15.9°C civarında 
olduğu yörede, sıcaklığın 0°C nin altında olduğu günler sayısı 34’ü bulmakta, mutlak en düşük sıcaklığın 
ise -13 °C olarak ölçüldüğü (22.02.1985) görülmektedir. Belirli aralıklarla da olsa en düşük sıcaklık 
değerlerinin -10 °C ve daha altındaki seviyelere düşmesi başta zeytin olmak üzere yöredeki Akdeniz 
bitkilerinin zarar görmesine neden olmaktadır (MGM; Yazıcı, 1998). 

Yaz mevsiminde yörede uzun sayılabilecek devreler halinde sıcak, güneşli ve yağışsız günler 
yaşanmakta ve kuraklık sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitekim mart ayı sonundan itibaren yörede don 
olayları sona ermekte ve ortalama sıcaklık değerleri nisan ayından itibaren 15°C yi bulmakta, temmuz ve 
ağustos aylarında ise 26-28 °C’ler arasında seyretmektedir. Bununla birlikte toplam rasat süresi 
içerisindeki en yüksek sıcaklık 44 °C ile temmuz ayında (03.07.2017) ölçülmüştür.  Bunun nedeni ise 
ülkemizde ve dolayısıyla yörede tropikal hava kütlelerinin hüküm sürmesidir. Ancak yine bu mevsimde az 
da olsa kuzeyden sokulan soğuk hava kütlelerinin etkisiyle düzensiz yaz yağışları görülebilmektedir. 
Sonuç olarak yörede kış mevsiminin nispeten soğuk, geçiş mevsimlerinin serin ve yaz mevsiminin de 
oldukça sıcak geçtiği söylenebilir. Bununla birlikte en sıcak ve en soğuk ayların ortalamaları arasındaki 
farkın bir ifadesi olan termik genlik (amplitüd) değerinin (20.6°C) ne karasal iklim bölgelerindeki kadar 
yüksek, ne de denizel iklim bölgelerindeki kadar düşük olmadığı görülür. Başka bir ifadeyle yörenin, 
karasal ve denizel bölgeler arasında “geçiş tipi bir termik rejim”e sahip olduğu belirtilebilir (MGM; Yazıcı, 
1998). 

Geçiş mevsimlerinde ülkemiz polar ve tropikal hava kütlelerinin değişik oranlarda etkisinde kalır. 
Buna bağlı olarak Anadolu’nun yüksek düzlüklerinde konvektif hava olayları önem kazandığından, 
özellikle karasal bölgelerde ilkbahar maksimum yağışların görüldüğü mevsim olarak belirir. Sarıcakaya 
meteoroloji istasyonu verilerine göre (1980-2018) yıllık ortalama yağışın 350.8 mm.yi bulduğu yörede en 
fazla yağış alan mevsimleri sırasıyla ilkbahar (%34.5) ve kış (%25.4), en az yağış alan mevsimleri ise yaz 
(%19.7) ve sonbahar (%20.3) oluşturmaktadır. Sonbaharda ülkemiz ve çevresinde Sibirya yüksek basıncı 
yeniden güçlenerek Akdeniz siklonlarının etkisi artmakta, böylece ekim ayı sonlarından itibaren kış 
şartları belirmeye başlamaktadır (MGM; Yazıcı, 1998). 
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Genel atmosfer dolaşım sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu makroklima şartları coğrafi 
faktörlerin etkisiyle değişikliğe uğrayarak farklı büyüklükte klima alanlarının meydana gelmesine yol 
açmıştır. Orta Sakarya Vadisi de bu tür lokal klima alanlarından biridir. Karadeniz iklim bölgesinin 
“Karadeniz ardı sahası”nda (Gürsoy, 1950) kalmakta ve kıyı iklimi ile iç bölge iklimi arasında bir “geçiş 
iklimi sahası” oluşturmaktadır. Ancak doğu-batı uzanışlı Orta Sakarya Vadisinin batıdan Marmara 
Bölgesi’ne açılması, sahanın bu bölge ikliminden de etkilenmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak 
meteoroloji verileri Thornthwaite formülü ile analiz edildiğinde sahada; yarı kurak, ikinci dereceden 
mezotermal, su fazlası çok az olan ve denizel şartlara yakın bir iklim tipinin görüldüğü ortaya çıkmaktadır 
(Yazıcı, 1998). 

Yöre hidrorafik açıdan zengin sayılabilecek bir potansiyele sahiptir. Yörenin en önemli hidrografik 
unsurunu Sakarya nehri ve kolları oluşturmaktadır. Ana kolunu Çifteler yaylalarındaki karstik 
kaynaklardan, diğer kolu olan Porsuk çayını da Kütahya yaylalarından alan nehir Türkiye sınırları 
içerisindeki çığırları dikkate alındığında Kızılırmak ve Fırat’tan sonra ülkemizin üçüncü en uzun (824 km) 
akarsuyudur. İç Anadolu Bölgesi’nde genişçe bir yay çizdikten sonra Sarıyar köyünden itibaren yatağını 
derinleştirerek batıya yönelen akarsu Yenice köyü civarında sahamıza girdikten sonra Alpagut boğazına 
kadar daha geniş bir vadi içerisinde menderesler çizerek akar. Sakarya’nın bu kesimdeki drenaj alanı 
yaklaşık 700 km² kadardır. Bu saha içerisinde sularını Sündiken ve Göynük dağlarından alarak Sakarya 
nehrine boşaltan çok sayıda dere ve çay bulunmaktadır. Genellikle paralel veya yarı paralel uzanışlı bu 
akarsuların bir kısmı mevsimlik akışlı iken, diğer kısmı yıl boyunca akışa sahiptir. Gerek Sakarya nehri 
gerekse ona karışan kol akarsuların bazıları üzerinde baraj ve göletler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 
akarsuların yöredeki tarım alanlarının sulanmasında önemli rolü vardır. Ayrıca vadi tabanındaki yer altı 
sularından da sulama suyu amaçlı olarak yararlanılmaktadır. 

Akarsuların dışında yörede soğuksu, sıcak su ve maden suyu kaynakları da bulunmaktadır. Yöredeki 
tek sıcaksu kaynağı Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ofiyolit 
içerisindeki bir fay boyunca çıkan sıcak sular; sodyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir. İçerisinde 
bol miktarda CO2 bulunduran suyun sıcaklığı 56 ºC dir. Bu kaynak ve yakın çevresi “ Sakarıılıca 
kaplıcaları” adıyla bilinen termal turizm merkezi haline gelmiştir. Aynı sahada halkın yararlandığı bir 
madensuyu kaynağı da bulunmaktadır. Yöredeki diğer madensuyu kaynağı Sarıcakaya ilçesinin Laçin köyü 
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu suyun rezervuarını da Sündiken dağlarının eteklerindeki ofiyolitik 
kayaçlar oluşturmaktadır (Yazıcı, 1998). Yüksek mineralizasyon ve CO2 içeren bu kaynaklardan alınan su 
borularla Laçin köyüne taşınarak buradaki fabrikada işlenip “Laçin Maden Suyu” adıyla yurtiçi ve 
yurtdışında pazarlanmaktadır. 

Kuzey ve güneyinden yüksek dağlarla çevrili, doğu-batı uzanışlı derin bir vadiden oluşan yöre bitki 
örtüsü bakımından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Nitekim vadi tabanında tarım yapılan 
arazilerin dışında genellikle otsu türlerin hâkim olduğu, ancak yer yer çalı formunda bitkileri de içeren 
stepler yer almaktadır. Vadi tabanından yamaçlara geçildiğinde çalı formasyonu ile karşılaşılır. İçerisinde 
yer yer kızılçamların da yer aldığı bu kuşakta yabani zeytin, menengiç ve badem bitkileri de bulunur. 
Zeytin ve badem bitkilerinin bir kısmı kültüre alınarak üretim yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde 
menengiç bitkileri aşılanarak Antep fıstığı üretimine geçilmiştir. 

Vadi tabanından yamaçlar boyunca önce kızılçam, sonra karaçam, meşe ve ardıç ağaçları yer alır. 
Ayrıca belli kesimlerde ıhlamur, fındık, kızılağaç, titrek kavak, yabani erik ve armut ile kızılcık ve sandal 
bitkilerine de rastlanmaktadır. Orman altı florası olarak ise böğürtlen, orman gülü, kuşburnu ile diğer bazı 
çalı türleri yer alır. Bu orman alanları aynı zamanda kurt, çakal, tavşan, keklik, tavşan, tilki, domuz, ayı, 
geyik, akbaba, kartal vb. gibi pek çok yaban hayvanını içlerinde barındırdıklarından zengin bir fauna 
potansiyeline sahiptirler. 

 Yörenin Beşeri ve Ekonomik Özellikleri 

Bütün bu doğal özellikleri insan yaşamına oldukça elverişli olan sahada insanlık tarihinin ilk çağlara 
kadar gittiği söylenebilir. Nitekim Orta Sakarya Vadisi’nin çeşitli yerlerinde bulunan kalay yatakları ile 
Mihalgazi (Gümele) gümüş yatakları, Kalkolitik dönemde milattan önce 4000’lerden itibaren bu sahayı 
cazip bir hale getirmiştir. Hitit döneminde yörede önemli bir gelişmeye rastlanmamıştır. Frigyalılar 
döneminde ise Eskişehir çevresinde nispi bir canlılık yaşanmıştır (Oğuzoğlu ve Emecen, 1995). Bizanslılar 
döneminde Orta Sakarya Vadisinin etkin olarak yerleşildiği anlaşılmaktadır. Nitekim yörenin çeşitli 
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kesimlerinde bulunan ve günümüze kadar erişebilen bazı tarihi kalıntıların (kale ve kilise kalıntıları, taş 
ambar ve suyolları ile mezarlar, küpler ve süs eşyaları) Bizans kültürünün izlerini taşımaktadır.  

Miryakefalon savaşından sonra Eskişehir ve çevresine Türkler yoğun olarak yerleşmeye 
başlamışlardır. Selçuklular döneminde Eskişehir ve çevresi Bizans sınırında yer aldığı için “Uç” olarak 
adlandırılmıştır. Bu uç bölgesinde Türkmen gruplarının kalabalık olması Osmanlıların doğuşuna yol 
açmıştır. Dolayısıyla Sultanönü sancağı ve onun merkezi olan Eskişehir, Osmanlı devletinin ilk sancağını 
oluşturmuştur. Sancağın kuzey sınırı Orta Sakarya Vadisini kapsamaktaydı. Burada akarsuyun 
kenarındaki düzlükler verimli tarım alanlarını oluşturduğundan buralarda çok sayıda kırsal yerleşme 
ortaya çıkmıştır. Nitekim buradaki köylerin tamamı 1466’daki tahrirlerden beri bilinmektedir (Doğru, 
1992). Bu yörenin ana yollardan uzak olup asayiş bozukluklarından etkilenmemesi buradaki 
yerleşmelerin birçoğunun 1430’lardan beri hiç değişmeden günümüze kadar gelmelerini sağlamıştır 
(Tunçdilek, 1953). Söğüt ve Göynük dağlarında yaşayan konargöçer aşiretlerin XVIII. Yüzyılın ikinci 
yarısında sedanter hayata geçmeye başlamaları ile hem Orta Sakarya’daki mevcut yerleşmelerin nüfusları 
artmış hem de yeni yerleşmeler kurulmuştur (Karal, 1943). Nitekim 1901 yılına ait tespitlerde yöredeki 
yerleşmelerde toplam 3383 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Korunaklı bir coğrafyaya sahip olan yöre 
İngiliz ve Yunan işgallerinden etkilenmemiştir. Cumhuriyet döneminde yöredeki nüfus giderek artmış ve 
1950 yılında 13.058 kişi iken, 1990’da 19.606‘ya ve 2000 yılında 28.997 kişiye ulaşmıştır. Ancak 2000 
yılındaki sayım Ülkemizdeki birçok yerleşmede olduğu gibi çok sağlıklı yapılamamıştır. 2007 yılında 
yapılan Adrese Dayalı Nüfus tespiti sonuçlarına göre yörede yaklaşık 10.400 kişi yaşarken, bu miktar 2018 
de 9339’ a düşmüştür Yani yörenin nüfusu giderek azalmaktadır. 

Orta Sakarya Vadisi’nin kış mevsiminde çevresine göre bir hayli ılıman geçmesi, bu yöreye 12-16. 
yüzyıllar arasında peyder pey gelen Türk aşiretlerinin burayı kış barınağı olarak kullanmasına yol 
açmıştır. Bu nedenle yörenin ekonomik hayatında hayvancılık yakın tarihe kadar ön planda yer tutmuştur. 
Bununla birlikte gerek klimatik özelliklerin elverişli olması, gerekse verimli tarım alanlarının varlığı 16. 
yüzyıldan itibaren vadi tabanı düzlüklerinde ekip-biçme faaliyetlerinin giderek yaygınlaşmasına yol 
açmıştır. Önceleri tarım topraklarının büyük bölümü tahıl tarımına ayrılırken, yöredeki sulanabilen 
alanlarda giderek pirinç, pamuk ve susam ile çeşitli sebze ve meyveler üretilmeye başlanmıştır. Hatta ipek 
böcekçiliği önemli bir uğraş haline gelmiştir. Ancak 1950’li yıllarda Eskişehir-Nallıhan karayolunun 
hizmete girmesiyle birlikte üretilen sebze ve meyvenin getirisi artmış, böylece başta hayvancılık olmak 
üzere ipek böcekçiliği, tahıl tarımı ve pamuk tarımı giderek gerilemiş, hatta pirinç tarımı tamamen terk 
edilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise yörede kayısı, üzüm, incir, elma, nar, ceviz gibi meyveler de 
azalmış ve sebze üretimine yönelik olarak örtü altı yetiştiriciliği oldukça yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte 
bir taraftan zeytin yetiştiriciliği artarken, diğer yandan yöreye kuşkonmaz, brokoli, karnabahar, nektarın 
ve Trabzon hurması gibi birçok yeni ürün girmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak yörenin doğal şartları hem insan yaşamına çok elverişli, hem de oldukça zengin bir 
ekonomik potansiyel içermektedir. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilemediği için çözüm 
bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Bunların başında nüfus göçü gelmektedir. Nitekim yüzölçümü 722 
km² civarında olan araştırma sahasında 1990 yılında 19606 kişi yaşarken (km² ye 28.6 kişi), bu değer 
2018 sayımında 9339 kişiye (km² ye 12.9 kişi) düşmüştür. Dolayısıyla yöre Türkiye’de nüfus ortalaması 
en düşük olan sahalarından birini oluşturmaktadır. 

Yöredeki diğer önemli sorunları; ulaşım yetersizliği, tarım ve hayvancılıkta kooperatifleşme, alternatif 
ürünlerin desteklenmesi, yeni üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi, sulama imkânlarının 
artırılıp tarım topraklarının ıslah ve bakımı ile elde edilen ürünlerin tasnif, paketleme ve tüketim 
merkezlerine naklinde karşılaşılan sorunlar oluşturmaktadır. Yörede çok çeşitli ürünler üretilebilmesine 
karşılık çiftçinin emeğinin karşılığını alamaması son yıllarda birçok tarım alanının ekilmeyip boş 
bırakılmasına yol açmıştır. 

Yörenin daha yaşanılır hale getirilebilmesi için tarım, hayvancılık, turizm, ormancılık, madenler, su 
kaynakları vd. alanlardaki potansiyeli yeniden değerlendirilip buna uygun yöresel kalkınma planları 
yapılmalıdır. Buna ilişkin bazı önerilerimiz şu şekildedir: 

- Yörenin tarım topraklarının dağılışı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulama imkânları, ürün 
çeşitliliği, üretim teknikleri, paketleme ve tüketim merkezlerine transferi konuları bilimsel metotlarla 
yeniden belirlenmeli ve üretim planlaması yapılmalı. 

- Geleneksel ürünler yerine getirisi daha yüksek olan Zeytin, kuşkonmaz ve aromatik bitkiler 
(lavanta, kekik vb.) ile ipek böcekçiliği, arıcılık ve organik hayvan yetiştiriciliği teşvik ve desteklerle 
geliştirilmelidir. 
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- Yörede yetiştirilen ürünlerin doğrudan pazarlanması yerine bitkisel yağ üretimi (zeytinyağı, 
susam yağı vb),konserve, turşu, çeşitli meyve ekstreleri, tarhana, bulgur, kurutulmuş sebze ve meyve 
üretimi ile süt ürünleri üretimi gerçekleştirilmelidir. 

- Bütün bunlar organize edildiğinde yörede Agro-ekoturizm faaliyetinin de gerçekleştirilmesi 
mümkün olacaktır. 

- Ayrıca yöredeki bazı yerleşmelerin “sakin şehir” potansiyelinin araştırılması gerekmektedir. 
- Sakarya nehri ile ilgili olarak su sporları, balıkçılık ve rekreasyon imkanları araştırılmalıdır. 
- Yöredeki sıcak su, madensuyu ve soğuksu kaynakları ile orman içi rekreasyon alanlarının yeniden 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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Özet 

     Bu çalışma, Orta Karadeniz Bölümü’nde bulunan Çakır Dağının Merzifon (Amasya) ile Mecitözü 
(Çorum) ilçeleri arasında kalan bölümünü kapsamaktadır. Çalışmada, bu dağlık alan üzerinde yaklaşık 700-
1300 m’ler arasında gelişim gösteren farklı seviyelerdeki aşınım yüzeyleri üzerindeki doğal çevre şartları ile 
kartlaşma süreci arasındaki ilişkiden yola çıkarak yüzey karstına ait karstik şekillerin gelişimi ve dağılışı 
incelenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında sahadaki karstik şekillerin oluşumunu sağlayan kayaçların CaCO3 
özellikleri, karstik şekillerin yerleri, metrik ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca yakın çevre şartları 
incelenmiş, ulaşım ve arazi kullanımıyla ilgili bilgiler derlenmiş ve fotoğraflama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
İnceleme sahasındaki karstik şekiller Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. Bu 
kireçtaşlarının birbirini kesen çatlak ve kırık sistemlerine sahip olması, yüzey sularının yeraltına geçişini 
kolaylaştırmakta ve karstlaşmayı teşvik etmektedir. Ana kayanın bu özelliği, karstik şekillerin oluşumu ile 
biçimleri üzerinde belirgin rol oynamıştır. Sahadaki karstik şekiller çoğunlukla 700-1300 m yükseltiler 
arasındaki farklı seviyelerde bulunan aşınım düzlükleri üzerinde gelişme göstermiştir.  Karstik şekillerin 
oluşum gösterdiği bu düzlükler, eğim azlığı nedeniyle sızmayı, dolayısıyla karstlaşmayı desteklemişlerdir. 
İnceleme sahasında yüzey karstına bağlı flüvio-karstik depresyonlar, dolin ve farklı türde lapya oluşumu 
tespit edilmiştir. Bu karstik şekiller bitki örtüsünün çalı ve otsu türlerden oluştuğu cılız bir bitki örtüsü 
altında gelişmiş bulunmaktadır. Bu özelliğiyle araştırma sahası, bir bütün olarak “çıplak karst” manzarası 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karstik Depresyon, Dolin, Çıplak Karst, Merzifon, Mecitözü 

 

KARSTİFİCATİON AND KARSTİC LANDFORMS İN THE AREA BETWEEN MERZİFON (AMASYA) 
AND MECİTÖZÜ (ÇORUM) 

Abstract 

      This study involves the area of the Çakır Mountain situated between Merzifon (Amasya) and Mecitözü 
(Çorum) in the Blacksea Region. In the study, the development and the distribution of karstic landforms 
belonging to the surface karst were investigated by mentioning the relation between the karstification period 
and the natural environment circumstances on the erosion surfaces located on different levels between the 
heights of 700-1300 m. During the area studies, CaCO3 features, the places of the karstic shapes, metric and 
morphological features of the rocks which provide the occurrence of the karstic shapes in the area, which 
causes karstification. Moreover, near environment conditions were investigated, the knowledge about 
transportation and using the area were collected and the photographs were taken. The karstic shapes in the 
investigated area were developed on Upper Jurassic-Lower Cretaceous old limestones. As these limestones 
have crack systems which crosswise each other, the surface water seeps into the ground easily and causes 
karstification. The feature of the bedrock plays an important role on the occurrence and the shapes of the 
karsts. The karstic shapes in the area mostly developed on the erosion flatness located at different levels at 
700-1300 m heights. These flat areas where karstic shapes developed support the seeping of surface water 
into the ground and cause karstification because of the lack of the slope. In the investigated area, there seems 
flüvio-karstic depression related to the surface karst, dolin and occurrence of karren in different types. These 
karstic shapes developed under the thin and weak vegetation consisting of bush and herbaceous types. The 
investigation area with these features depicts “naked karst” view as a whole. 

Keywords: Karstic Depression, Dolin, Naked Karst, Merzifon, Mecitözü 

Giriş 

     Litolojik yapı ile yeryüzü şekilleri arasındaki ilişkiyi en iyi gösteren alanların başında karstik sahalar 
bulunmaktadır. Kalker, jips, dolomit, kayatuzu ve tebeşir gibi kayaçlar üzerinde; iklim, bitki örtüsü, karst 
taban seviyesi ve tektonik yapı gibi etkenlere bağlı olarak karakteristik şekiller oluşmaktadır (Korkmaz ve 
Diğ., 2012;49). Kaya anlamına gelen karst, Hint-Avrupa dil ailesi kökeninden bir sözcük olan “kar” 
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sözcüğünün Almanca ifadesidir. İtalyancada “carso” olarak bilinen bu kavram Slovencede ise “kras” olarak 
kullanılmaktadır. Kras veya Krš kelimesinin karşılığı ise Slovenya’da “çıplak taşlı zemin anlamına 
gelmekte ve bu ülkenin batısındaki engebeli bir alan bu isimle bilinmektedir. Jeomorfolojide ise karst 
kavramı çözünebilen kayaçların, suyun çözücü etkisine bağlı olarak yüzeyde veya yeraltında çözünmeye 
bağlı olarak meydana gelen karakteristik yeryüzü şekillerini ve drenaj özelliklerine sahip arazileri ifade 
etmektedir (Doğan, 2015;390). Karstlaşma sonucu oluşan yer şekillerine “Karst Topoğrafyası” denilmekte 
olup, bu yer şekillerinin oluşmasında kayaç türü, arazinin yüksekliği, iklim özellikleri ile bitki örtüsü 
önemli etkiye sahiptir. Karst yaygın olarak kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayaçlar ile kayatuzu, 
anhidrit ve jips gibi evaporit kayaçlarda gelişir. Karstik şekiller tam gelişimlerini %80’den fazla kalsiyum 
karbonat içeren oldukça saf, kalın, mekanik olarak dayanıklı, kırık ve çatlaklara sahip kireçtaşları üzerinde 
göstermektedir (Doğan, 2015;393). Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’deki 
karakteristik karst şekilleri, bu kayaçlar üzerinde daha yaygın olarak görülmektedir. Kireçtaşı en yaygın 
karstik oluşumun görüldüğü kayaç türü olduğu için bu kayacın çözünmesi ve çözünmüş haldeki 
malzemenin depolanması karstik şekillerin oluşumunda önemli süreçlerdir.  

     Saf suda 16°C’de 13 mg/l civarında ve 25°C’de 25 mg/l civarında doyma konsantrasyonuna sahip 
olan kalsit düşük bir çözünürlüğe sahiptir. Ancak kalsit karbonik asit bulunan sularda çok daha fazla 
çözünmeye uğrar (Doğan, 2015;393). Atmosferden geçerken CO2’i bünyesine alarak hafif asitli hale gelen 
yağmur sularının etkisi altında kimyasal süreç başlar ve kireçtaşının ana maddesi olan kalsit hızla 
çözünmeye başlar ve CaCO3’tan çok daha kolay eriyen kalsiyumbikarbonat ortaya çıkmaktadır (Sür, 
1993;1). Kireçtaşlarındaki erime üzerinde yüzeydeki bitki örtüsünün yoğunluğu, toprak özellikleri ve 
kimyasal süreçlerin hızı da etkilidir. Karstik süreçlerin yaşandığı alanlarda yüzeydeki bitki örtüsünün 
anakayadaki çözünme sürecini çok fazla etkilemediği ve atmosferik koşulların direkt anakayayı etkilemesi 
ile oluşan karstik yer şekilleri “Çıplak Karst” terimi ile ifade edilirken, bitki örtüsü yoğunluğundan dolayı 
atmosfer ile neredeyse hiç temas etmeyen anakaya üzerinde oluşan karstik yer şekilleri “Örtülü Karst” 
olarak ifade edilmektedir (Doğan, 2015;396). 

     Alpin kıvrım sistemi içerisinde yer alan Türkiye arazisi; kendi içinde stratigrafi, fauna, yapı, 
metamorfizma ve jeofizik özellikler bakımından jeolojik bütünlüğü olan, genel olarak doğu-batı yönünde 
uzanan tektonik birlikler meydana getirmiştir (Güncüoğlu ve diğ., 1997;515). “Batıdan doğuya, aralarında 
yer yer kesintiler bulunan belirgin kuşaklar halinde uzanan tektonik birlikler ve örtülerin %40’ı 
çözünmeye uygun karbonatlı ve evaporitik kayaçlardan meydana gelmiştir. Yeraltında oluşan karstik 
şekillerin en önemlisi olan mağaralar da dikkate alınacak olunsa, bu oran %60 ları bulmaktadır” (Nazik, 
2004; Nazik ve Tuncer, 2010). Türkiye’de karstik şekillerin yer aldığı alanlar Paleozoik, Mesozoik, 
Tersiyer ve Kuaterner (travertenler) arazilerine karşılık gelmektedir. Karstik sahalar bu jeolojik 
zamanların çeşitli devirlerine ait kireçtaşlarının yayılış alanlarına bağlı bulunmaktadır. Nitekim Paleozoik 
içinde Permokarbonifer (Atalay 1973); Mesozoik’te Trias (Doğan, 1996), Jura (Biricik, 1982; Doğan, 1996) 
ve Kretase (Akkuş, 1991; Ardos, 1996); Tersiyer’de Paleosen (Pekcan, 1996), Eosen (Güldalı, 1972; Biricik, 
1982), Miosen’e (Atalay, 1973; Nazik ve Güldalı, 1985; Doğu ve diğ., 1993) ait kireçtaşları başlıca karstik 
sahaları oluştururlar. Jipse (CaSO4 + 2H2O) bağlı karstik alanlar ise çoğunlukla Oligo-Miyosen yaşlı 
arazilere karşılık gelmekte olup (Alagöz, 1967), Sivas (Hafik ve Zara ilçeleri arasında olduğu gibi), Çankırı 
ve Çorum (Sungurlu doğusunda olduğu gibi) çevrelerinde geniş yayılışa sahiptirler (Zeybek, 2010).  

     Farklı jeolojik zamanlara ait kireçtaşları Türkiye’nin birçok sahasında bulunmakla birlikte, Toros 
dağlık kuşağı üzerinde karst ile ilgili yapılan çalışmaların fazlalığı bu dağlık kuşağı önemli bir  alan haline 
getirmiştir (Bener, 1965: Doğan, 1993: Doğu ve Diğ., 1993: Güneysu, 1993: Doğu ve Diğ., 2000: Çiçek, 
2001: Tonbul, 2002: Koçak, 2003: Ekmekçi, 2003: Ekmekçi ve Nazik, 2004: Keser, 2004: Atayeter, 2005: 
Keser, 2007: Büyüktopçu ve Akdemir, 2011: Korkmaz ve Diğ., 2012: Özşahin, 2013: Öztürk ve Diğ., 2015: 
Öztürk ve Diğ., 2016: Ege, 2017: Nazik ve Poyraz, 2017)  Bu dağlık kuşakta saf ve kalın tabakalar halinde, 
kireç oranı yüksek kireçtaşları geniş yayılış göstermektedir. Ayrıca bu dağlık kuşakta yükselti, tektonik 
özellikler, karstlaşmanın uzun zamandan beri devam etmesi gibi nedenlerden dolayı karsta bağlı yer 
şekilleri son derece çeşitli ve zengindir.  

     Toroslardaki karstik alanlar ile ilgili bu tespit gerçek olmakla beraber, son yıllarda yapılan ve 
yapılmakta olan çalışmalar Türkiye’nin diğer bölgelerinde de kireçtaşı ve jipsli alanların varlığına bağlı 
olarak sanılandan daha fazla karstik potansiyellerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle Karadeniz 
Bölgesi, karsta bağlı oluşan şekillerin yoğunluğu açısından oldukça önemli bir alan olarak görülmektedir 
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(Alagöz, 1944: Erinç, 1960: Erinç, 1971: Pekcan, 1995: Doğan, 2002: Uzun, 2002: Tuncer, 2004: Uzun, 
2004a, 2004b: Zeybek, 2010: Demirağ, 2012: Polat ve Güney, 2013: Aylar ve Diğ., 2018). Her ne kadar 
kalker Karadeniz Bölgesi’ndeki dağlık alanlarda Toroslar kadar geniş yayılış göstermese de özellikle 
Paleozoik ve Mesozoyik yaşlı arazilerde gelişmiş şekillerle kaplı karstik alanlar dikkat çekicidir. Kaldı ki 
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kuşağında nemli-ılıman iklim özellikleri de hiç değilse günümüzde karstlaşmayı 
teşvik edecek niteliktedir. Nitekim Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Zonguldak, Çorum çevresinde başta 
mağaralar olmak üzere, Dolin, lapya, düden gibi şekillerle kaplı karstik alanlar önemli yer 
kaplamaktadırlar (Zeybek, 2001). Kireçtaşları Kuzey Anadolu Dağları’nın batı kesiminde bulunan Küre 
Dağları’nda önemli alanlar kaplamaktadır. Ancak bu dağlık alan üzerinde bitki örtüsünün yoğunluğu karst 
araştırmalarını güçleştirmekte ve çalışmaların sınırlı sayıda kalmasına neden olmaktadır. Kuzey Anadolu 
Dağları’nın batısındaki Küre Dağları’nda kireçtaşı üzerinde hem yüzey karstına hem de derinlik karstına 
ait yoğun bir karstlaşma süreci yaşanmaktadır. Yoğun bir bitki örtüsü ve az çok kalın toprak örtüsü altında 
örtülü bir karstlaşma  bu dağlık alandaki kireçtaşlarının bulunduğu alanların tamamında etkili olmaktadır 
(Aylar ve Diğ., 2018;4). 

     İlksel karst ortamını belirleyen birincil faktörler (jeolojik özellikler) ve şekillendirici ikincil faktörler 
(jeomorfoloji, paleocoğrafya, iklim, bitki örtüsü, zaman) ile erimeyi gerçekleştiren fiziksel-kimyasal 
süreçlerin karşılıklı etkileşimleri ve bu etkileşim sonucu yeraltında ve yerüstünde meydana gelen 
şekillerin morfojenetik ve morfometrik özellikleri olan yer, şekil, dağılım, yoğunluk ve gelişim modellerine 
göre Türkiye’de 6 karst bölgesi ayırt edilmiştir (Nazik ve Tuncer, 2010;9: Nazik ve Poyraz, 2015; 205: 
Nazik ve Poyraz, 2017;44). Çalışma sahasını oluşturan Merzifon (Amasya) ile Mecitözü (Çorum) ilçeleri 
arası, bu karst bölgeleri içerisinde ayırt edilen “Karadeniz Dağları ve Trakya Karst Bölgesi”nin Orta 
Karadeniz Dağları karst alanı içerisine girmektedir. Nazik ve Tuncer (2010), Jura-Kretase ve daha aşağı 
düzeylerde Paleosen-Eosen yaşlı killi kireçtaşlarından oluşan bu alan için, özellikle düşey doğrultuda 
devamlılığı olmayan bir kuşak olduğunu ve bu kayaçların karstlaşma için uygun kayaçlar olduğunu ifade 
etmektedir. İnceleme sahasının da içinde bulunduğu bölge morfolojisinin gelişiminde Kuzey Anadolu Fayı 
ve Karadeniz’in Kuaterner’deki seviye değişimleri ve bu değişime bağlı olarak genç akarsularca yarılma ve 
buzul ve buzul arası dönemlerin karstlaşmada etkili olduğu görülmektedir (Nazik ve Tuncer, 2010;14).  

      Nazik ve Poyraz (2017) “Orta Anadolu Platoları Karst Kuşağı” adını verdikleri çalışmada Kızılırmak 
ile Yeşilırmak arasında kalan inceleme sahası için Türkiye’nin kuzey yönünde, Karadeniz’e doğru en fazla 
genişlediği bir bölgede bulunduğun ifade etmektedirler. Ayrıca Orta Karadeniz Dağları’nın inceleme 
sahasının da bulunduğu güney kesimlerinde yer yer Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) oluşturduğu tektonik 
hatlar üzerine yerleşen akarsular tarafından derin şekilde yarılarak parçalanan plato karakterli yüzeylerle 
karakterize olduğu ifade etmekte ve bu sahada karstlaşmanın gerçekleştiği kayaçların Permo-Triyas 
metamorfikleri içinde bulunan mermer mercekleri ile özellikle bunları üzerleyen Jura-Kretase yaşlı neritik 
kireçtaşları olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları üzerinde belirgin bir 
yüzey ve yeraltı karstı geliştiğini, bu alanda karst taban düzeyinin morfolojik taban düzeyinden yukarıda 
olduğu bu alanlarda çok dönemli, çok kökenli karsta ait şekillerin geniş yer kapladığını ifade 
etmektedirler.  

     Bu çalışma da Orta Anadolu Platoları Karst Kuşağı’nın kuzeydoğusunda bulunan Merzifon (Amasya) 
ile Mecitözü (Çorum) ilçeleri arasında bulunan Çakır Dağı üzerinde adacıklar halinde parça parça oluşum 
gösteren karstik alanlar incelenmiştir. Yüzey karstına ait önemli yer şekillerinin bulunduğu bu alanda 
doğal çevre şartları ile kartlaşma süreci arasındaki ilişkiden yola çıkarak, karsta bağlı oluşan yer 
şekillerinin yeri, gelişimi, yoğunluğu ile dağılışı belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular neticesinde 
Orta Anadolu Platoları Karst Kuşağı’nın bu bölümünde kartlaşma, karstik alan ve şekiller literatürüne de 
katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Çalışmanın Bu çalışma hazırlanırken arazi çalışmaları dışında, 1/25.000 ölçekli Çorum G34a1-a2-a3-
a4, G34b1-b2-b3-b4, G34c1-c2-c3-c4, G34d1-d2-d3-d4, G34a1, G3d1-d4 ve 1/100.000 ölçekli Çorum G34 
ile G35 topografya haritalarından yararlanılmıştır. İnceleme sahasının jeoloji haritası hazırlanırken 
1/100.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları ölçekli Çorum G34 ile G35 paftalarından, ekli literatürden ve 
yöredeki meteoroloji istasyonlarının verilerinden yararlanılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında karst 
şekillerinin üzerinde geliştiği kireçtaşlarının CaCO3 içerikleri için alınan kayaç örnekleri Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü Analiz Laboratuvarına gönderilmiş ve karstik şekillerin oluşumundaki etkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2019 ilkbahar ve yaz aylarında yapılan arazi çalışmaları sırasında 
karstik şekillerin yoğunluk gösterdiği 900-1200 m yükseltiler arasında bulunan Kuşsaray-Palabıyık 
köyleri arası, Beyözü köyünün kuzeybatısı, Figani-Kayacık köyleri arası ile Ağılönü köyünün 
kuzeybatısındaki 4 alandan kireçtaşı numunesi incelenmek üzere alınmıştır. Arazi çalışmaları sırasında 
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karstlaşmanın boyutunun belirlenmesi amacı ile özellikle karstik depresyonların yoğunlaştığı yukarıdaki 
alanlarda, karstik depresyonların tabanlarından 4 adet toprak numunesi alınmıştır. Alınan bu toprak 
numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri Amasya Üniversitesi Merkez Laboratuvarında yaptırılmış ve 
sonuçlar toprak özellikleri başlığı altında verilmiştir.  

Saha çalışmaları esnasında karstik şekillerin yerleri, şekilleri, dağılımları, yoğunlukları, metrik ve 
morfolojik özellikleri belirlenmiş ve haritalanmıştır. Ayrıca yakın çevre şartları incelenmiş, ulaşım ve arazi 
kullanımıyla ilgili bilgiler derlenmiş ve fotoğraflama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Büro çalışmaları 
sırasında araziden ve literatürden derlenen bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemleri kullanılarak 
haritalanmıştır. CBS analizlerinde 15 m yersel çözünürlüğe sahip ASTER uydu görüntülerinden 3D analiz 
yöntemi kullanılarak havzanın sayısal yükseklik modeli (DEM) üretilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında 
koordinat ve yükseklik ölçümleri “Garmin Oregon 550” GPS ile yapılmış ve ardından Google Earth 
programına işlenmiştir. Eğim, yükseklik ve mesafe ölçümleri ise “Leica DISTO D8” lazer metresi ile 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan yol uzunlukları ise Google maps üzerinden hesaplanmıştır. Arazi 
çalışmaları sırasındaki fotoğraf çekimlerinde ise DJI Phantom 4 Pro Plus drone kullanılmış ve arazideki 
karstik yer şekillerinin havadan gözlemlenmesi sağlanmıştır.  

Araştırma Sahasının Yeri 

     Araştırma sahası Orta Karadeniz Bölümü’nde Çakır Dağı’nın Merzifon (Amasya) ile Mecitözü 
(Çorum) ilçeleri arasında bulunmaktadır. Çalışma sahasının sınırları belirlenirken litolojik yapı dikkate 
alınmış ve adacıklar halinde bulunan Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşlarının formasyon sınırı çalışma 
sahasının da sınırlarını oluşturmuştur (Şekil 1). Batısında Çorum ovası doğusunda Amasya ve Merzifon 
ovalarının bulunduğu Çakır Dağı’nın kuzeyini Düvenci ovası sınırlarken güney kısmında Mecitözü Çayının 
içinden aktığı geniş bir tektonik oluk bulunmaktadır bulunur. Bu dağlık alan üzerinde adacıklar halinde 
bulunan Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşları üzerinde oluşan karstik şekillerin bulunduğu sahanın 
yüzölçümü yaklaşık 199 km2 olup, karstik şekillerin oluştuğu bu parçalı kütlenin yükseltisi kuzeyden 
güneye doğru artmaktadır. İnceleme sahasının çevresindeki en alçak sahayı Amasya ve Merzifon 
ovalarının taban kısımlarıyla (370 m) sahanın batısındaki Alören köyünün kuzeyinde bulunan Boncukluk 
Tepe (1366 m) arasında yaklaşık 1000 m lik yükselti farkına sahiptir. İnceleme alanı kuzeydoğuda 
Kanatpınar köyü ile güneybatıda Ahmediye köyleri arasında kuş uçuşu yaklaşık 44 km, kuzeybatıda 
Büyükçay köyü ile güneydoğuda Figani köyleri arasında ise19 km uzunluğa sahiptir.  
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Şekil 1. İnceleme sahasının lokasyon haritası  

    Batısında Çorum ovası doğusunda Amasya ve Merzifon ovalarının bulunduğu Çakır Dağı’nın batısını 
Düvenci ovası sınırlarken, güney kısmında Mecitözü Çayının içinden aktığı geniş bir tektonik oluk 
bulunmaktadır. Bu dağlık alan üzerinde adacıklar halinde bulunan Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşları 
üzerinde oluşan karstik şekillerin bulunduğu bu parçalı kütlenin yükseltisi kuzeyden güneye doğru 
artmaktadır.  

Araştırma Sahasının Doğal Ortam Özellikleri ve Karstlaşma Üzerine Etkileri 

     Jeolojik Özellikler 

      İnceleme sahası ve yakın çevresinde aflörman veren en eski kayaç topluluğu Paleozoik’e aittir (Şekil 
2). Tokat metamorfikleri (Pzt) olarak bilinen bu kayaç topluluğu killi, kumlu, karbonatlı ve volkanik 
kayaçların bölgesel metamorfizma geçirmesi ile oluşmuşlardır (Sevin ve Uğuz, 2013;5). Sahada 
Mesozoik’e ait ilk kayaç topluluğunu Karakaya formasyonu (Tk) olarak bilinen kumtaşı, çakıltaşı, kumlu 
kireçtaşı ve volkanik kayaçlardan oluşan birim oluşturur. Sarı, kahve, gri renkli bu birim ince-orta tabakalı 
ve sık. Bu zamana ait bir diğer kayaç topluluğu olan ofiyolitler (Mof) sahada oldukça dar alanlı görülmekte 
olup, Kuşsaray köyünün güneyi ile Kanatpınar köyünün doğusu başlıca aflöre oldukları sahalardır 
kıvrımlıdır (Sevin ve Uğuz, 2013;7). Yeşilimsi rengi ile kolaylıkla ayırt edilebilen ofiyolitler, Triyes-Jura 
yaşlı kayaçlarla tektonik ilişkili olup, üstten de Çalarasın formasyonu (Kça) ile uyumsuz olarak üzerlenir 
(Sarıfakıoğlu ve diğ., 2011;4). 
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Şekil 2. İnceleme sahasının jeoloji haritası (MTA, 2013’dan yararlanılarak çizilmiştir). 

     Mesozoik’e ait bir diğer kayaç topluluğunu Helvacı formasyonu (Jkh) oluşturur. Genellikle 
karbonatlarla temsil edilen bu birim gri, pembe, kirli yeşil renkli karbonatlardan oluşmakta olup, ince-orta 
tabakalı bir yapıdadır (Özcan ve Diğ., 1980;8). Tuzluçal köyünün doğusu ile Alören-Beyöze köyleri 
arasındaki küçük bir sahada bu kayaç topluluğu aflöre vermiştir. Çalışmaya konu olan karstik şekillerin 
üzerinde oluştuğu ve oldukça geniş bir dağılışa sahip Jura-Kretase dönemine ait kayaç topluluğunu Bilecik 
kireçtaşı (Jkb) adı verilen birim oluşturur. Şelf karakterli kireçtaşlarından oluşan bu birim, beyaz, bej ve 
pembe renkli, orta-kalın tabakalı bir yapıya sahip olup, bol çatlaklı ve kırıklı bir yapıya sahiptir (Sevin ve 
Uğuz, 2013;8). Kuşsaray-Palabıyık-Elvançelebi, Alören-Beyözü-Konaklı, Çitli-Tanrıvermiş-Büyükçay-
Gönçebel-Balgöze, Figani-Kayacık-Selimiye, Ağılönü-Kanatpınar köyleri arası ile Çavuşköyü’nün kuzeyi bu 
kayaç topluluğunun geniş alanlarda aflöre verdikleri başlıca sahaları oluştururlar (Foto 1). Bu birimi 
oluşturan kireçtaşlarından 2019 ilkbahar ve yaz aylarında yapılan arazi çalışmaları sırasında karstik 
şekillerin yoğunluk gösterdiği 900-1200 m yükseltiler arasında bulunan Kuşsaray-Palabıyık köyleri arası, 
Beyözü köyünün kuzeybatısı, Figani-Kayacık köyleri arası ile Ağılönü köyünün kuzeybatısındaki 4 alandan 
kireçtaşı numunesi incelenmek üzere alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışma sahasındaki 
kireçtaşlarında CaO oranı ortalama %59, MgO oranı ise %0,31 çıkmıştır. Yine numunelerde yapılan modal 
minerolojik analiz sonuçlarında Dolomit % 1,33 oranında belirlenirken Kalsit (CaCO3) % 98,58 oranında 
çıkmıştır. Sahadaki kireçtaşlarının birbirini kesen çatlak ve kırık sistemlerine sahip olması, yüzey 
sularının yeraltına geçişini kolaylaştırmakta ve karstlaşmayı teşvik etmektedir. Ana kayanın bu özelliği 
başta karstik depresyonlar olmak üzere farklı karstik şekillerin oluşumu ile biçimleri üzerinde belirgin rol 
oynamıştır. Mesozoik’e ait son kayaç topluluğunu Çalarasın formasyonu (Kça) olarak bilinen kumtaşı, 
silttaşı, çakıltaşı, kireçtaşı ve volkanitlerin ardalanmasından oluşmakta olup, grimsi renkte ve ince 
katmanlı olan birim oluşturur (Sarıfakıoğlu ve diğ., 2011;6). 

      Tersiyer’e ait Yoncalı formasyonu (Tey) inceleme sahasının orta ve doğusunda geniş alanlarda 
yüzeylenmişlerdir (Foto 2). Kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı ardalanmasından oluşan bu birim grimsi, 
yeşilimsi ve sarımsı renkte, ince-orta katmanlı, ince-orta taneli bir yapıya sahiptir (Sevin ve Uğuz, 
2013;12). Bu zamana ait Beynamaz volkanit üyesi (Temeb, başlıca bazalt, andezitik lav, tüf ve 
aglomeradan oluşur ve  bu birimin baskın kaya türünü aglomeralar oluşturur. Meryemdere formasyonu 
(Teme) inceleme sahasında oldukça dar alanlı görülür. Çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn ve çamurtaşı 
ardalanmasından oluşan bu birim, kırmızımsı sarı renkte, kalın tabakalanma gösteren bir özelliğe sahiptir 
(Sevin ve Uğuz, 2013;12). Tersiyer’e ait kayaç topluluklarından bir diğerini oluşturan Yedikır formasyonu 
(Tmply) inceleme sahasının doğu ve kuzeydoğusunda geniş alanlarda yüzeylenirler (Genç ve diğ., 1991;6). 
Tersiyer sonu Kuaterner başlarında oluşan kayaç topluluğunu Değim formasyonu (plQd) adı verilen 
çamurtaşı ve çakıltaşlarından oluşan birim oluşturur. Çamlıca, Sarıbuğday ve Kızıleğrek köylerinin 
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kuzeyinde geniş alanlarda yüzeylenen bu birimin kalınlığı yaklaşık 300 metredir. Stratigrafik konumuna 
göre birimin yaşı Geç Pliosen-Pleistosen olarak kabul edilmiştir (Sevin ve Uğuz, 2013;14). 

 

 

Foto 1. Palabıyık köyü yakınlarında Jura-Kretase 
dönemine ait kireçtaşları (Jkb) kırıklı ve çatlaklı bir 
yapıya sahiptir. 

Foto 2. Yaylacık köyü batısında Tersiyer’e ait 
Yoncalı formasyonu (Tey) üzerinde kahverengi 
orman toprakları çok ince bir örtü halindedir. 

     İnceleme sahasında Kuaterner’e ait ilk birimi alüvyon yelpazeleri (Qay) olarak ifade edilen ve farklı 
büyüklükte akarsuların biriktirdiği çimentolaşmanın olmadığı, kötü boylanmış çakıl ve kum birikiminden 
oluşan yapılar oluşturur. Bu zamana ait alüvyonlar (Qal) ise inceleme sahasında akarsuların açtığı vadi 
tabanlarında görülür.  

     İklim Özellikleri 

     İnceleme sahası ve yakın çevresinin iklim özelliklerini ortaya koymak için Çorum (776 m), Merzifon 
(754 m) ve Mecitözü (782 m) meteoroloji istasyonlarının uzun yıllık ortalama verilerinden 
yararlanılmıştır. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün çalışma sahası içinde de bulunan bazı 
“Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları” (OMGİ) verileri de temin edilmiştir. OMGİ adı verilen bu yeni 
rasat istasyonlarında sıcaklık, nem ve yağış değerleri standart olarak ölçülmektedir. Bununla birlikte bu 
istasyonların bazılarında yer ve şartlara göre ilave cihazlar takılarak basınç, rüzgâr yön ve hız, kar yağışı 
ve yerde kalma süresi, güneşlenme süresi ve şiddeti, farklı derinlikte toprak sıcaklıkları ve hava ölçer 
olarak ifade edilen hali hazır görüş mesafesi ile hangi tür yağışın oluştuğunu ölçen cihazlarda 
takılabilmektedir. Ancak bu yeni istasyonların verileri birkaç yıldır ölçüm yaptığı için iklim koşullarının 
ortaya konulması bakımından yetersiz olmasına rağmen çalışma sahası içerisinde bulunmaları 
bakımından önemlidir. Bu nedenle yeni kurulan bu istasyonların kısa süreli rasat ortalamaları Çorum, 
Merzifon ve Mecitözü gibi uzun süreli rasat verisine sahip meteoroloji istasyonlarının verilerini 
desteklemek amacıyla kullanılmıştır.  

     Bu verilere bakıldığında yıllık ortalama sıcaklık değeri çalışma sahasının batısında bulunan 
Çorum’da 10,7 oC, doğusunda bulunan Merzifon’da 11,5 oC ve güneyinde bulunan Mecitözü’nde 10,9 oC’dir. 
Buna karşılık çalışma sahası içinde bulunan ancak rasat süresi birkaç yıl olan OMGİ istasyonlardan batıda 
Ahmediye 10,0 oC, sahanın orta kesimlerinde Konaklı 10,5 oC ve doğuda Çaybaşı 12,6 oC yıllık ortalama 
sıcaklık değerine sahiptir (Tablo 1). Bu durum çalışma sahasında yıllık ortalama sıcaklıkların batıdan 
doğuya birkaç derecelik farklılığa sahip olduğunu göstermektedir. Bütün istasyonlarda aylık ortalama 
sıcaklıkların seyrine göre sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu ay ocaktır. Ocak ayı ortalaması Çorum’da 
-0,4 oC, Mecitözü’nde 0,6 oC ve Merzifon’da 1,0 oC’dir. Buna karşılık aylık ortalama sıcaklıklar da uzun yıllık 
rasat verilerine sahip Çorum, Merzifon ve Mecitözü istasyonlarında ve birkaç yıllık rasat verisine sahip 
Ahmediye, Konaklı ve Çaybaşı istasyonlarının tamamında yılın en sıcak ayını ağustos oluşturmaktadır. Bu 
ayda saha çevresinde aylık ortalama sıcaklıklar 21 oC civarında bulunmaktadır 
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Tablo 1 

İnceleme Sahası ve Yakın Çevresindeki Meteoroloji İstasyonlarına Ait Sıcaklık (°C) ve Yağış (mm) Verileri 

İstasyonlar  O Ş M N M H T A E Ek. K A Yıllık 

Ç
o
ru
m
  

(1
9

5
0

-2
0

1
8

) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -0,4 1,1 5,1 10,5 14,7 18,3 21,1 21,2 17,2 11,9 5,9 1,7 10,7 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

39,7 29,9 40,7 48,9 62,6 52,1 19,4 15,4 22,4 28,6 33,3 44,6 437,6 

Aylık Kar Yağışlı Gün 
Sayısı Ortalaması. 

6,09 4,38 3,41 0,62 - - - - - - 1,17 3,70 19,37 

Aylık Karla Örtülü Gün 
Sayısı Ortalaması 

11,08 9,17 3,60 1,73 - - - - - - 2,19 6,49 34,26 

M
er

zi
fo

n
  

(1
9

5
0

-2
0

1
8

) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 1,0 2,5 6,0 11,3 15,3 18,6 21,2 21,3 17,8 13,0 7,4 2,9 11,5 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

38,8 29,6 36,4 49,8 57,0 45,3 17,3 14,1 21,4 32,0 31,4 42,1 415,2 

Aylık Kar Yağışlı Gün 
Sayısı Ortalaması. 

4,71 3,58 3,0 0,45 0,03 - - - - 0,04 0,74 2,97 15,52 

Aylık Karla Örtülü Gün 
Sayısı Ortalaması 

10,25 6,47 3,35 1,63 - - - - - 1,0 2,64 5,93 31,27 

M
ec
it
ö
zü
  

(1
9

8
6

-2
0

1
8

) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 0,6 1,3 5,0 10,9 14,9 18,6 20,9 21,1 17,3 12,4 5,7 2,2 10,9 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

25,4 27,3 38,6 54,3 55,2 64,9 18,8 7,5 14,5 36,2 52,2 45,3 440,2 

Aylık Kar Yağışlı Gün 
Sayısı Ortalaması. 

3,92 4,58 3,33 1,17 0,08 - - - 0,08 1,0 1,75 3,0 18,91 

Aylık Karla Örtülü Gün 
Sayısı Ortalaması 

- - - - - - - - - - - - - 

Ç
o
ru
m
 

A
h

m
ed

iy
e 

K
ö
yü

  
(2

0
1

7
-2

0
1

8
) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -2,0 1,6 6,1 10,0 13,1 16,5 19,1 19,2 17,2 11,3 5,4 2,0 10,0 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

27,7 11,2 66,2 27,6 77,3 44,9 26,1 1,4 14,8 27,0 37,2 64,3 426,6 

Ç
o
ru
m
 

K
o
n
ak
lı
 K
ö
y
ü
  

(2
0

1
6

-2
0

1
8

) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -0,4 3,5 6,9 10,8 13,6 17,4 19,7 20,2 16,6 11,1 5,4 1,1 10,5 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

29,6 18,9 52,1 15,1 66,0 56,9 21,0 15,6 21,9 23,3 34,9 75,6 430,9 

M
er

zi
fo

n
 

Ç
ay
b
aş
ı K

ö
y
ü
  

(2
0

1
7

-2
0

1
8

) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 1,7 4,8 9,0 11,9 15,8 19,3 22,0 22,1 19,3 13,3 7,6 4,5 12,6 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

34,6 7,3 48,1 30,0 61,2 54,9 14,9 3,5 21,8 36,8 34,0 74,1 421,2 

Kaynak: MGM (2019) rasat verileri. 

     Karstik oluşumun incelenmeye çalışıldığı Üst Jura-Alt Kretase devrine ait kireçtaşlarının sınırladığı 
çalışma sahasının batısında bulunan Çorum’da yıllık ortalama yağış miktarı 437,6 mm, doğusunda 
bulunan Merzifon’da 415,2 ve güneyinde bulunan Mecitözü’nde 440,2 mm olarak gerçekleşmektedir. 
Birbirine yakın değerlerin görüldüğü bu uzun rasat dönemine sahip istasyonların yanında kısa süreli rasat 
verilerine sahip istasyonlarda da yıllık ortalama yağış miktarının benzer değerlere sahip olduğu görülür. 
Orta Karadeniz Bölümü içinde bulunan çalışma sahasında yağış ve sıcaklık değerlerinin bütün 
istasyonlarda birbirine yakın olması enlem etkisi ve topoğrafik yapının fazla etkili olmamasından 
kaynaklandığı söylenebilir.  

     İnceleme sahası ve yakın çevresinde bulunan bütün meteoroloji istasyonlarının verilerine göre 
yörede yılın her ayı yağışlı geçmektedir. Özellikle mart-haziran ve ekim-aralık ayları arasında çok daha 
fazla yağış düştüğü görülür. Yağışların aylık ortalama değerlerine bakıldığında ise en fazla yağışın mayıs 
ayında Çorum’da 62,6 mm, Merzifon’da 57,0 mm ve Mecitözü’nde 55,2 mm olduğu, en az yağış ise 
Çorum’da 15,4 mm, Merzifon’da 14,1 mm ve Mecitözü’nde 7,5 mm ile ağustos ayında gerçekleşmektedir. 
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Buna göre inceleme sahasında uzun yıllık ortalamada her ay yağışa rastlandığı, ilkbahar aylarında yağış 
miktarlarının en fazla olduğu, kış ve sonbahar aylarının bu devreyi izlediği anlaşılmaktadır. Bu durum 
inceleme sahasındaki karstlaşmayı nemli bölgeler kadar olmasa da olumlu yönde etkilemektedir. Bununla 
birlikte sahada yağışların büyük bölümü yağmur şeklinde gerçekleşirken yılın sadece, Çorum’da 19,37, 
Merzifon’da 15,52 ve Mecitözü’nde 18,91 gününde kar yağışı gerçekleşmektedir. Ayrıca yıl içerisinde kar 
örtüsünün yerde kaldığı süre ise Çorum’da 34,26 ve Merzifon’da 31,27 gündür. Nisan ayından itibaren 
hızla artan sıcaklıklara yağmur şeklindeki yağışlar da eşlik etmekte, bu durum kar örtüsünün hızla 
erimesine yol açmaktadır. Böylece akışa geçen CO2’ce zengin soğuk sular yüzeyde karstlaşma olaylarının 
yeniden hızlanmasına neden olmaktadır. İnceleme sahası ve yakın çevresinde görülen bu yağış rejimi 
özellikleri Koçman (1993) tarafından belirlenen yağış rejim tiplerinden “İç Anadolu Karasal Geçiş Tipi” 
içerisine girmektedir. Bu yağış rejiminde, çok şiddetli olmayan yağış yetersizliği, ekim ayından itibaren 
yağışlarda görülen artış, yağışların mayıs ayındaki nispi fazlalığı, haziran ayından itibaren yağışların 
nispeten azalmaya başlaması ve ağustos ayında en düşük yağış miktarının görülmesi gibi özellikler 
çalışma sahasına uyum göstermektedir. 

     Sonuç olarak, Çorum, Merzifon ve Mecitözü istasyonlarının verilerine göre inceleme sahası Köppen 
iklim tasnifine göre CCf sembolüyle ifade edilen sıcak mutedil zonal iklim tipinin sıcak ve yarı kurak 
Akdeniz iklim tipi içerisinde Csah olarak ifade edilen alt tipe dâhil edilmektedir. Bu alt tip saha ile uyum 
göstermekte olup, kış mevsiminin soğuk geçtiği, yıllık ortalama sıcaklıklarının 18 °C’den az olduğu buna 
karşılık yıl içerisindeki en sıcak ay ortalamasının ise 18 °C’den fazla olduğu iklim özelliklerine sahiptir. 
Buna karşılık inceleme sahasının da bulunduğu yöre Thornthwaite metoduna göre ise C1 sembolüyle 
temsil edilen kurak-az nemli iklim tipine dâhil edilmektedir. Ayrıca nemlilik indis değeriyle birlikte, 
termik sınıf, yağış rejim tipi ve termik rejim tipi de dikkate alındığında “C1B2’sb2” sembolleriyle 
karakterize edilen kurak-az nemli, orta derecede sıcak (mezotermal), su fazlası kış mevsiminde ve orta 
derecede olan deniz etkisine yakın iklim tipi olarak belirlenmiştir.  

     Hidrografik Özellikler 

     İnceleme sahasını oluşturan Merzifon ile Mecitözü arasındaki Çakır dağının bugünkü akış şartları 
iklim, ana kaya, eğim gibi özelliklerin yanında bitki ve toprak örtüsü ile de yakından ilişkilidir. Nitekim 
büyük ölçüde tahribata uğramış fazla yoğun olmayan bir bitki örtüsü ile kaplı olan inceleme alanının 
tamamı Yeşilırmak Havzası içerisinde kalmakta ve onun yan kolları tarafından drene edilmektedir (Şekil 
3). Sahanın kuzeyinde Gümüşsuyu deresi ve onun yan kollarını oluşturan Büyükçay, Bulanık çayı, 
Sağmacıözü deresi ve Çay deresi Çakır dağının kuzey ve orta kısımlarının sularını drene ederken, Çorum 
çayı, Mecitözü çayı ve Elgazi deresi ise bu dağlık alanın güney ve doğu kısmının sularını drene etmektedir. 
Yapıya bağlı olarak dantritik bir drenaj ağına sahip olan yöredeki akarsuların genel akış yönü batıdan 
doğuya doğrudur. İnceleme sahasındaki akarsuların akım rejimlerini ortaya koymak amacıyla DSİ’nin 
sahanın sularını da drene eden bazı akarsular üzerinde kurmuş olduğu akım gözlem istasyonlarının rasat 
verileri tablo 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 3. İnceleme sahasının hidrografya haritası 
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Tablo 2 

 İnceleme Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Mecitözü Çayı, Gümüşsuyu Deresi ve Bulanık Çayı Üzerindeki 

İstasyonlarının Yıllık Akım Değerleri (m3/sn) 

İstasyon Adı Ek K A O Ş M N M H T A E 
Mecitözü Çayı 
(Kaleboğazı 
Köyü) 

0,2
72 

0,484 0,608 0,738 0,960 1,465 1,403 1,220 0,562 0,066 0,047 0,109 

Gümüşsuyu 
Deresi 
(Hanköy) 

0,2
45 

0,346 0,498 0,469 0,576 0,844 0,751 0,627 0,343 0,075 0,053 0,142 

Bulanık Çayı 
(Çaybaşı Köyü) 

0,6
78 

0,853 1,114 1,385 1,851 2,954 2,645 1,965 1,098 0,610 0,514 0,586 

Kaynak: http://svtbilgi.dsi.gov.tr/Sorgu.aspx (Erişim tarihi 06.08.2019). 

     Tablo 2 incelendiğinde, Yeşilırmak’ın yan kollarını oluşturan inceleme sahasındaki akarsular üzerinde kurulmuş 

istasyonlara ait aylık akım değerlerine göre bütün akarsular yılın tamamında daimî akışa sahiptirler (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Mecitözü Çayı üzerindeki Kaleboğazı, Gümüşsuyu deresi üzerindeki Hanköy ve Bulanık Çayı 

üzerindeki Çaybaşı istasyonlarının aylık akım değeri grafikleri 

     Ayrıca bütün istasyonlar için de ortak olarak şu değerlendirme yapılabilir. Şubat ayından mayıs 
ayına kadar nispeten bol akımlı bir devrenin varlığı ve diğer aylara karşılık gelen bir akım azlığını ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte bütün istasyonlarda maksimum ve minimum akımlar arasındaki fark 
belirgindir. Bu durum kar erimelerinin ve yağış miktarının etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Her üç istasyon 
içinde mart maksimumuna karşılık ağustos minimumu ayırt edilmektedir. Bu durum, iklim kısmında da 
değinilen ve araştırma sahasındaki yağış özellikleri ile paralellik göstermektedir. Ayrıca yağış miktarının 
fazla olması ve ana kayaya bağlı olarak yüzeyden akış gösteren suların kireçtaşlarının yarık ve 
çatlaklarından sızarak yeraltı sularını oluşturmaktadır.  

     Toprak Özellikleri 

     İnceleme sahasındaki en yaygın toprak grubunu kahverengi orman toprakları oluşturmaktadır 
(Şekil 5). Bu topraklar sahanın batısında Ahmediye, Palabıyık, Elvançelebi ve Alören köyleri çevresi, 
doğuda Yaylacık, Selimiye ve Kayacık köyleri çevresi, kuzeyde Ovabaşı-Çamlıca köyleri arası ve 
güneydoğuda Boğazkaya-Alancık-Dağsaray köyleri çevresinde oldukça geniş dağılış gösterirler. 
Kahverengi orman toprakları kireçce zengin ana kaya üzerinde daha fazla oluşum göstermişlerdir. A 
horizonu oldukça belirgin olan bu topraklar koyu kahverengi, dağılgan, gözenekli veya granüler bir yapıya 
sahiptir (KHGM, 1994;14). İnceleme sahasında orman örtüsü büyük oranda tahribata uğramıştır. Bununla 
birlikte kısmen orman örtüsünün bulunduğu alanlarda organik maddenin toprakta birikmesi sonucu 
kahverengi görünüme sahip bu topraklar Karadeniz Bölgesi’nde yaygın bir dağılışa sahiptir (Atalay, 
1989;358). İnceleme sahasında karstik şekillerin görüldüğü alanların büyük kısmı bu topraklarla kaplıdır. 
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Şekil 5. İnceleme sahasının toprak dağılış haritası 

     Sahadaki kahverengi orman topraklarının genel olarak sığ, taşlı ve geçirgen özellikte olması (21-30 
cm), yağmur ve kar sularının ana kayaya daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Karbonik asitçe 
zenginleşmiş yüzey suları, çatlaklardan sızarken kireçtaşlarının çözünmesine yol açmaktadır. Çözünme 
artığı unsurlar ise, çatlaklarda birikerek korunabilmektedir. Bununla birlikte inceleme sahasında bitki 
örtüsünün tahribata uğradığı eğimli kesimlerde toprak örtüsü kalınlığı daha da azalmaktadır. Bitki 
örtüsünün zayıfladığı bu kesimlerde aktif olarak aşınmanın devam etmesi, çözünmenin de sürekli 
olmasına yol açar. Bu kesimlerde de farklı büyüklüklerdeki ayrışma ürünleri zemini kaplamaktadır. 
İnceleme sahasındaki dolin tabanlarında daha çok killi, killi-balçık bünyede, bitki örtüsünün tahrip edildiği 
alanlara göre nispeten kalın sayılabilecek (40-60 cm) topraklar yer almaktadır (Foto 3 ve 4).  

 

Foto 3. İnceleme sahasında dolin tabanlarında 
toprak kalınlığı nispeten daha fazladır. Palabıyık 
köyü kuzeyi 

Foto 4. Alören köyü doğusunda kireçtaşları 
üzerinde sığ ve taşlı topraklar 

     Arazi çalışmaları sırasında toprak haritasında (Şekil 5) gösterilen alanlardan alınan toprak 
numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar 
Müdürlüğü’nde yapılmıştır. Laboratuvar sonuçlarına göre araştırma sahası toprakları organik madde ve 
kireç yönünden nispeten zengin; pH’ları ise nötr ya da hafif alkalidir. Toprakların tekstürü ise çatlak 
sistemlerinden ve yamaç yol yarmasından alınan iki örnekte kumlu-killi toprak sınıfında iken, dolin ve 
karstik depresyon tabanlarından alınan örneklerde killi-balçık bünyede olduğu görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3 

İnceleme Sahasından Alınan Toprak Örneklerinin Analiz Sonuçları 

 1. Dolin Tabanı 2. Çatlak Sistemi 3. Karstik 
Depresyon 

Tabanı 

4. Yol Yarması 

pH 6,95 7,33 7,21 6,45 
Toplam tuz % 0,088 0,093 0,035 0,086 
Kireç % 5,52 8,52 4,27 6,73 
Org. Mad. % 1,38 1,25 0,41 1,19 
KDK 32,46 26,45 20,34 23,45 
TK 28,15 29,21 13,32 24,38 
Kum % 16,2 46,6 23,28 39,4 
Kil % 16,5 5,2 19,5 24,6 
Silt % 10,6 14,6 13,2 17,17 
Tekstür Killi-Balçık 

toprak 
Kumlu-Killi toprak Kumlu-Balçık 

toprak 
Kumlu-Killi 

toprak 

 
     İnceleme sahasında yayılış gösteren bir diğer toprak grubunu kahverengi topraklar oluşturur. 

Sahanın kuzey ve doğusunda geniş alanlar kaplarlar. Oluşumlarında kalsifikasyon etkisi olan bu topraklar 
çok miktarda kalsiyum içerirler (KHGM, 1994;14). İnceleme sahasının orta kesiminde Mecitözü ilçesi ve 
yakın çevresi ile Eskice-Konaklı-Karahisar, Çitli-Tanrıvermiş köyleri arasında kestanerengi topraklar 
yayılış gösterir. Bu topraklar cılız bir bitki örtüsü altında kalsifikasyon ile oluşmuş olup, bol miktarda 
kalsiyum içerirler. Kırmızımsı kestane renkli toprakları ise Karahisar-Balgöze ve Gökçebel köyleri 
çevresinde yaygın alarak görülürler. Orta derecede organik madde içeren bu topraklar renkleri dışında 
oluşum bakımından kestane renkli topraklarla aynı özelliklere sahiptir (KHGM, 1991;17). İnceleme 
sahasının doğusunda Doğantepe ile Tuzluçal köyleri arasındaki dar bir sahada kırmızımsı kahverengi 
topraklar bulunur. Rengi hariç diğer bütün özellikleri ile kahverengi topraklara benzeyen bu topraklar ot 
ve çalı toplulukları altında oluşmuş olup doğal drenajları iyidir.  İnceleme sahasında dar alanlı da olsa 
yayılış gösteren bir diğer toprak grubunu kolüvyal topraklar oluşturur. Düzensiz bir katlaşmaya sahip 
olan kolüvyal topraklar sık sık taşkınlara maruz kalsalar da drenajları iyidir (KHGM, 1994;14). Düvenci 
köyü çevresi, Kamışlı-Sarıbuğday-Yenice köyleri arası ile Mecitözü ilçe merkezi, Kozören-Boğazkaya 
köyleri arasındakı vadi tabanlarında görülen alüvyal topraklar inceleme alanında oldukça az yer kaplarlar.  

     Bitki Örtüsü 

     Çalışma sahasının da içinde yer aldığı Mecitözü ve Merzifon yöresi, İran-Turan flora bölgesinin İç 
Anadolu alanı içerisinde yer almaktadır. Atalay (1994) bu alanı iki ana vejatasyon sahasına ayırmış olup, 
inceleme sahasını yaprağını döken çalı ve park görünümündeki ormanların oluşturduğu dış kuşak 
içerisinde göstermiştir. İç Anadolu kenar kısmında kalan bu kuşağın büyük bölümünde yılık ortalama 
sıcaklık 8-12 oC civarında değişmektedir (Atalay, 1994;218). Araştırma sahasında bulunan meteoroloji 
istasyonlarından Çorum 10,7 oC, Merzifon 11,5 oC ve Mecitözü 10,9 oC yıllık ortalama değerleri ile bu 
duruma uymaktadır. Ayrıca karstik oluşumun gözlendiği çalışma sahasında yağışların 400 mm’nin 
üzerinde olması Atalay’ın (1994) dış kuşak için ifade ettiği bilgilere de uygunluk göstermektedir. İnceleme 
sahasının büyük kısmında bitki örtüsü tahrip edilmiş, tahrip edilen bu sahaların büyük bölümü tarım alanı 
olarak kullanılmakta olup (Foto 5, 6) bir kısım eğimli alan ise toprak verimin azalması sonucu terk 
edilmiştir.  
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Foto 5. Oymaağaç köyü çevresinde orman 

arazisinin tahrip edilmesi ile elde edilen tarım 
arazıleri. Güneybatıya bakış 

Foto 6. Kuşsaray köyü güneyinde meşe 
ormanlarının tahrip edilmesi ile vadinin batı 
yamacında açılan tarım alanları. Güneye bakış 

     İnceleme sahasının doğal bitki örtüsünü orman, çalı ve ot formasyonları şeklinde ayırmak 
mümkündür. Çalışmaya konu olan Çakır Dağı üzerindeki aşınım düzlükleri, Yeşilırmak ve kolları 
tarafından nispeten derince yarılarak platoluk bir görünüm kazanmıştır. Bu dağlık alanda yayılış gösteren 
orman alanlarında koruluklar şeklinde meşe türlerine ve 1.100 m üzerindeki bazı kesimlerde karaçamlara 
(Pinus nigra) rastlanmaktadır. Merzifon-Mecitözü ilçeleri arasında bulunan inceleme sahasının klimaks 
bitki örtüsü meşelerdir. Nitekim Yaylacık-Selimiye-Oymaağaç köyleri arası (Foto 7), Konaklı-Beyözü 
köyleri arasındaki dağlık kütle (Foto 8), Kuşsaray-Elvançelebi-Palabıyık köyleri arasında ve sahanın 
kuzeyindeki Büyükçay köyü çevresinde koruluk şeklindeki meşe ormanları oldukça geniş alanları 
kaplamaktadır. Sahada yayılış gösteren meşe türleri içerisinde kurakçıl karakterdeki saçlı meşe (Quercus 
cerris) ve tüylü meşe (Quercus pubescens) yaygın türler olarak görülmektedir. İnceleme sahası içerisinde 
Balgöze ve Gökçebel köyleri arası ve Değirmendere köyünün kuzeyinde karaçam (Pinus nigra) ve 
ardıçlardan (Juniperus sp.) oluşan ormanlar bulunmaktadır (Foto 9). Ayrıca akarsu kenarlarında söğüt 
(Salix sp.) ve kavak (Populus alba) gibi türler bulunmaktadır (Foto 10).  

 

Foto 7. Oymaağaç köyü çevresinde koruluk 
şeklinde bulunan meşe ormanları. Doğuya bakış 

Foto 8. Konaklı-Beyözü köyleri arasındaki dağlık 
kütlede bulunan seyrek dokuya sahip meşe 
ormanları. Güneydoğuya bakış 

 
Foto 9. Balgöze köyü kuzeyinde karaçam 

(Pinus nigra) ve ardıçlardan (Juniperus) oluşan 
ormanlar. Doğuya bakış 

Foto 10. Çaybaşı köyü çevresinde söğüt (Salix sp.) 
ve titrek kavak (Populus tremula) gibi higrofil 
karakterli türlerin ağırlıkta olduğu akarsu boyu 
bitkileri. Kuzeydoğuya bakış 
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  İnceleme sahasında bitki örtüsünün tahrip edildiği 800-1.100 m’ler arasında sonradan ortama hâkim 
olan sekonder çalılara rastlanılır. Arazi çalışmaları sırasında tespit edilen başlıca çalı türlerini bodur ardıç 
(Juniperus communis), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), akçakesme (Phillyrea latifolia), yabani erik 
(Prunus domestica), üvez (Sorbus umbellata), ahlat (Pyrus eleagnifolia), kurtbağrı (Ligustrim vulgare), 
karaçalı (Paliurus spina-christi), çoban püskülü (Ilex aquifolium), geyik dikeni (Crataegus monogyna), 
böğürtlen (Rubus), yabani gül (Rosa canina) ve hanımelidir (Lonicera). İnceleme sahasında bitki 
örtüsünün tahribe uğradığı alanlarda antropojen bitki topluluklarına rastlanmaktadır. Arazi çalışmaları 
sırada tespit edilen yavşan (Artemisia campastre, Artemisia fragrans), kekik (Thymus sipyleus), geven 
(Astragalus microcephalus, Astragalus angustifolius), sığırkuyruğu (Verbascum sp.), pisipisi otu (Hordeum 
murinum), galagan (Onopordon acanthium), köygöçerten (Cirsium arvense), ayrık otu (Agropyrum repens), 
çit sarmaşığı (Calystegia sepium) ve tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) yaygın olarak bulunan otsu 
türleri oluşturmaktadır. 

 Karstlaşma olayında bitki örtüsünün gür veya seyrek olması farklı derecelerde etkiye sahiptir. Bitki 
örtüsünün sık olduğu yerlerde toprak örtüsü kalındır. Dolayısıyla topraktan sızan suların alttaki ana 
kayaya ulaşması gecikir. Ancak bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda, kalkerin çözünebilmesi için gerekli 
olan CO2 miktarı fazladır. Bitki örtüsünün yoğunluğu fotosentezi arttırarak CO2 miktarını da 
arttırmaktadır (Pekcan, 1995). Çalışma sahasında karstik şekillerin görüldüğü dağlık alanların üst 
kesimlerinde bitki örtüsü oldukça seyrek olup, bu alanda bitki örtüsünün karstlaşma üzerinde doğrudan 
etkisi sınırlıdır. Bu kesimde karstlaşma daha çok yağış şartları ve ana kaya arasındaki ilişkiye bağlı 
bulunmaktadır. Yağmur şeklindeki yağışların artması ve kışın yağan karların eridiği mart-haziran 
döneminde karbonik asitçe nispeten zengin su miktarının fazla olması suyun derinlere kadar inmesini ve 
kimyasal çözünmenin artmasını sağlamaktadır.  

Başlıca Karstik Şekiller 

   Türkiye’deki karstik şekillere daha çok Mesozoik ve Tersiyer arazilerindeki kireçtaşları üzerinde 
rastlanılmaktadır. Mesozoik arazilerinin daha çok üst kısımlarında özellikle Kretase dönemine ait 
kireçtaşları üzerinde bu şekillerin önemli gelişmeler gösterdiği görülür. Türkiye’de karstik şekillerin 
dağılışını 3 bölgeye ayıran Ardos (1996) inceleme sahasındaki karstik şekilleri Batı ve Orta Karadeniz ve 
çevresindeki alanlar içine dahil etmiş ve Amasya-Çorum arası ile Çorum çevresinde özellikle dolin ve 
lapyaların geliştiğini vurgulamıştır (Ardos, 1996;84). İnceleme sahasının da içinde bulunduğu Orta 
Karadeniz Dağları karst alanı, Türkiye’nin kuzey yönünde, Karadeniz’e doğru en fazla genişlediği bir 
bölgede bulunan Orta Karadeniz Dağları’nın güney kesimlerinde, yer yer Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) 
oluşturduğu tektonik hatlar üzerine yerleşen akarsular tarafından derin şekilde yarılarak parçalanan plato 
karakterli yüzeylerle karakterize olmaktadır (Nazik ve Poyraz, 2017;48). Bu dağlık alanın doğusun 
Amasya’nın Merzifon ilçesi ile Çorum’un Mecitözü ilçeleri arasında bulunan çalışma sahası bu karstik 
şekillerin birçok örneğinin görüleceği önemli bir yöreyi oluşturur. inceleme sahasında karstlaşmaya bağlı 
oluşan şekiller 700-1300 m yükseltiler arasında gelişme göstermiştir.   

  İnceleme sahasındaki karstik şekiller Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları üzerinde belirgin olarak 
gelişmiştir. Türkiye’nin kuzey-güney yönünde paleotektonik dönemde en fazla genişlediği, buna karşılık 
neotektonik dönemde ise belirgin şekilde yükseldiği plato karakterli yüzeylerin bulunduğu ve çalışma 
sahasının da içinde girdiği bu alan; Orta Toroslar, Konya Kapalı Havzası ile birlikte Türkiye Karst 
jeomorfolojisinde, en karakteristik kuşağı oluşturmaktadır (Nazik ve Poyraz, 2017;49). Kuzey-güney 
yönünde birbirleriyle sadece sınır ilişkisi bulunan, coğrafi konum, topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve 
iklim koşulları bakımından birbirinden farklı olan Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Orta Toros karst alanları 
kesintisiz olarak sürekli yenilenen, iç içe derin orojenik karst ve kapalı havza dip karstını karakterize eden 
bir karst kuşağı oluştururlar. Bu alanlarda karstlaşmayı belirleyen kökensel ve şekillendirici faktörlerin 
kısa mesafelerde değişiklik göstermesine bağlı olarak, morfometrik ve morfojenetik gelişim özellikleri 
bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler. Ancak bu üç alanın ortak özelliği oluşumlarının ikinci 
aşamasında aynı tektonik rejimin etkisinde kalmış olmalarıdır. Dolayısıyla Orta Karadeniz, İç Anadolu ve 
Orta Toros karst alanlarında oluşan karstik şekiller kökensel açıdan farklı ancak güncel oluşum özellikleri 
bakımından birbirine benzeyen şekillerden meydana gelmişlerdir (Nazik ve Poyraz, 2017;53).  

  İnceleme sahasında karstik şekillerin oluşum gösterdiği aşınım düzlükleri, eğim azlığı nedeniyle 
sızmayı, dolayısıyla karstlaşmayı desteklemişlerdir. İnceleme sahasında yüzey karstına bağlı flüvio-karstik 
depresyonlar, dolin ve farklı türde lapya oluşumu tespit edilmiştir. Bu karstik şekiller bitki örtüsünün çalı 
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ve otsu türlerden oluştuğu cılız bir bitki örtüsü altında gelişmiş bulunmaktadır. Bu özelliğiyle araştırma 
sahası, “çıplak karst” manzarası göstermektedir. Ayrıca kalınlığı yaklaşık 500 m yi geçen ve kalsit (CaCO3) 
oranının % 95 üzerinde olduğu kireçtaşlarının oldukça yaygın olarak bulunması karsta bağlı yer 
şekillerinin oluşumunda uygun litolojik koşullar oluşturmuştur.  

     Fluvio-Karstik Depresyonlar  

     İnceleme alanında Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşları üzerinde uygun topoğrafik şartların 
varlığı, iklim özellikleri ve tektonik aktiviteler, özellikle çatlak sistemleri ve fay hatlarının uzanış 
doğrultuları karsta bağlı oluşan büyüklü küçüklü birçok depresyonun gelişimi, yoğunluğu ve dağılışı 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu duruma bağlı olarak gelişen flüvio-karstik depresyonların uzanış 
istikametleri inceleme sahasındaki fay ve çatlak sistemleri hakkında önemli bilgi vermektedir. Bu durum 
fay ve çatlak sistemleri gibi zayıf dirence sahip yerlerde yağmur ve yüzey suları daha derine işleyerek 
karstik şekillerin daha kolay gelişmesini sağlamasından kaynaklanmaktadır (Öztürk ve diğ, 2015;60). 
İnceleme sahasında yukarıda ifade edilen şartlara bağlı oluşan fluvio-karstik depresyonlar ile ilgili arazi ve 
büro çalışmaları sırasında elde edilen veriler tablo halinde düzenlenmiş ve bu tabloda bu depresyonların 
konum ve morfometrik özellikleri toplu olarak verilmiştir (Tablo 4).  

Tablo 4 
İnceleme Sahasında Tespit Edilen Fluvio-Karstik Depresyonların Konum ve Morfometrik Özellikleri 

S.N. Tür Alan (m2) 
Derinlik 

(m) 
Kısa Eksen 
(m) 

Uzun Eksen 
(m) 

Enlem Boylam 

1 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
12.470.169 320 2.810 4.440 40,410047 35,204368 

2 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
1.061.746 160 400 2.700 40,666208 35,291512 

3 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
385.851 140 335 1.147 40,676244 35,300867 

4 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
1.371.418 174 750 1.820 40,680082 35,283112 

5 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
267.067 80 280 1.030 40,704306 35,303117 

6 
Fluvio-Karstik 

Depresyon 
291.921 95 240 1.213 40,664457 35,340719 

  

     Balgöze flüvio-karstik depresyonu 

 İnceleme sahasında karstlaşmaya bağlı oluşan en büyük şekilleri fluvio-karstik depresyonlar 
oluşturmaktadır. Bu depresyonlar Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşları üzerinde yüzeysel akışa bağlı 
meydana gelen yüzeysel akışların belli bir yatak boyunca toplanarak çözünme, aşındırma ve eritme 
faaliyetlerine bağlı olarak vadilerini işlemeleri sonucunda oluşmuşlardır (Doğan, 1993;233). Fluvio-
karstik depresyonlar görünüş itibari ile tabanlı bir vadi veya akarsu boyu düzlüklerine benzerler. Kapalı 
bir depresyon olmadıkları için polyelerden ayrılan bu depresyonların kısa kenarı genellikle dar, uzun 
kenarları ise akarsuyun özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Fluvio-karstik depresyonlar ile polyeler 
arasında oluşum mekanizmaları birbirine benzemekle beraber, genişlikleri ve etken gücün niteliği ile etki 
oranı birbirinden farklıdır. Akarsu etkisinin daha fazla hissedildiği fluvio-karstik depresyonlar da yamaç 
gerilemesi ve taban düzeyi alçalması polyelerle benzerlik gösterir (Doğan, 1993;234). 

 Sahada flüvio-karstik depresyonlar kuzeyde Balgöze, Gökçebel, Oymaağaç ve Karahisar köyleri 
arasında yoğunlaştığı görülür. İnceleme sahasındaki en büyük fluvio-karstik depresyon Balgöze fluvio-
karstik depresyonudur (Şekil 6). Bulanık çayı tarafından dış drenaja bağlanan bu depresyonun tabanı ana 
hatları ile düz olsa da genel eğim yönü kuzeydoğudur (Foto 11, 12). Çakır dağının orta kesiminde yer alan 
bu depresyon Kıran tepe (1295 m), Tatarçalı tepe (1043 m), Çal tepe (1033 m), Yeldeğirmeni tepe (1375 
m) ve Kaçak tepe (885 m) gibi yükseltilerle çevrilidir. Bu yükseltiler ile depresyon tabanı arasında 
yaklaşık 300 m’lik bir yükselti farkı vardır.  
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Şekil 6. Çalışma sahasında bulunan başlıca Fluvio-karstik depresyon ve dolinlerin dağılış haritası 

     Balgöze flüvio-karstik depresyonu ve çevresindeki diğer depresyonlar birbirinden bazen küçük 
eşiklerle ayrılan ve hemen hepsine küçük akarsuların yerleştiği bir dizi depresyonlar şeklinde bulunurlar. 
Çakır Dağı kütlesi içerisinde taban yükseltisi 700-800 m arasında değişen bu depresyonların alan olarak 
en büyüğü olan Balgöze flüvio-karstik depresyonu 12.470.169 m2 alana sahip olup, uzun ekseni 4.440 m, 
kısa ekseni 2.810 m ve depresyon tabanı ile çevresindeki yüksek alanlarla olan nispi yükseltisi 320 m 
civarındadır. Genel hatları ile doğu-batı istikametinde bir uzanışa sahip bu depresyonu oluşturan Jura-
Kretase kireçtaşları, kumtaşı, çakıltaşı, kumlu kireçtaşı, kireçtaşı ve volkanik kayaçlardan oluşan Triyas 
yaşlı kayaç topluluğu üzerinde uyumsuz olarak bulunur (Sevin ve Oğuz, 2013;7). Bu duruma bağlı olarak 
Balgöze ve çevresindeki diğer flüvio-karstik depresyonlar Jura-Kretase kireçtaşları ile Triyas yaşlı kayaç 
topluluğu arasındaki diskordans yüzeyine kadar gelişimini sürdürmüştür.  

 
Foto 11. Balgöze flüvio-karstik depresyonu. 

Batıya bakış 
Foto 12. Balgöze flüvio-karstik depresyonu. 

Güneydoğuya bakış 

     Diğer flüvio-karstik depresyonlar 

     İnceleme sahasında Balgöze flüvio-karstik depresyonunun dışında bu depresyon ile küçük eşiklerle 
ayrılan ancak aynı akarsuya bağlı kollar tarafından drene edilen farklı büyüklükte beş flüvio-karstik 
depresyon Gökçebel köyünün batısında ve doğusunda bulunmaktadır. Gökçebel köyünün doğusundaki en 
büyük flüvio-karstik depresyon yaklaşık 1.371.418 m2 alana ve 174 m çevre yüksek alanlar ile yükselti 
farkına sahiptir. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanış gösteren bu depresyonun kısa ekseni yaklaşık 
750 m, uzun ekseni ise 1.820 m dir (Foto 13, 14). Tabanında yoğun olarak tarım faaliyetlerinin yapıldığı 
bu depresyon Bulanık çayının yan kolları tarafından drene edilmektedir. Bu depresyonun hemen 
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güneydoğusunda ortasından Ankara-Samsun devlet karayolunun da geçtiği bir başka flüvio-karstik 
depresyon daha bulunmaktadır. Bu Fluvio-karstik depresyon yaklaşık 1.062.746 m2 alana ve 160 m çevre 
yüksek alanlar ile yükselti farkına sahiptir. Kuzeydoğu-güneybatı uzanışlı bu depresyonun kısa ekseni 400 
m iken, uzun ekseni yaklaşık 2.700 m’dir (Foto 15, 16). 

 

Foto 13. Gökçebel köyü doğusunda kuzeydoğu-
güneybatı yönünde uzanan fluvio-karstik 
depresyonun tabanında yoğun tarımsal faaliyetler 
yürütülmektedir. Batıya bakış 

Foto 14. Gökçebel köyü doğusundaki bu fluvio-
karstik depresyonun kuzeydoğu bölümü kapalı olup 
genel eğim yönü güneybatıya doğrudur. Kuzeydoğuya 
bakış. Görüntü drone ile çekilmiştir  

     Gökçebel köyü batısındaki bir diğer flüvio-karstik depresyon 385,851 m2 alana sahip olup, uzun 
ekseni 1.147 m kısa ekseni ise 335 m uzunluğa sahiptir. Ortalama 140 m çevre yüksek alanlar ile yükselti 
farkına sahip bu depresyon hemen güneybatısındaki depresyondan bir eşik ile ayrılmaktadır. Gökçebel 
köyünün çevresindeki son depresyon köyün kuzeybatısında bulunur. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
uzanış gösteren bu depresyon yaklaşık 267.067 m2 alana ve 120 m çevre yüksek alanlar ile yükselti 
farkına sahiptir. Uzun ekseni 1.030 m olan bu depresyonun kısa ekseni 280 m civarındadır. Bu köy 
çevresindeki son flüvio-karstik depresyon köyün doğusunda bulunur.  Üçgene benzeyen bu depresyon 
yaklaşık 291.921 m2 yüzölçüme ve 45 m çevre yüksek alanlar ile yükselti farkına sahiptir. Uzun ekseni 
1.213 m olan bu depresyonun kısa kenarı orta kesimde 240 m civarında olup, doğu-batı yönünde uzanış 
göstermektedir (Foto 17, 18). Gökçebel köyü çevresindeki bu beş flüvio-karstik depresyonun tabanında 
yoğun tarımsal faaliyetler yürütülmekte olup, ayçiçeği, buğday ve arpa gibi ürünler yetiştirilmektedir.  

 
Foto 15. Gökçebel köyü batısındaki 
depresyonlardan bir görünüm. Batıya bakış 

Foto 16. Gökçebel köyü batısındaki depresyonların 3 
boyutlu modellemesi 
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Foto 17. Gökçebel köyü doğusunda kabaca üçgene 
benzeyen flüvio-karstik depresyon. Batıya bakış. 
Görüntü drone ile alınmıştır 

Foto 18. Üçgen şekliyle dikkat çeken Gökçebel köyü 
doğusundaki flüvio-karstik depresyon batı kısmından 
Sağmacıözü deresinin bir kolu ile drene edilmektedir 

 
     Görüleceği üzere inceleme sahasında Balgöze köyü ve yakın çevresindeki flüvio-karstik 

depresyonların oluşumu son derece kompleks bir özellik gösterir. Bu depresyonların gelişim sürecinde 
karstlaşmayla flüviyal etki birlikte rol oynamıştır. Bu depresyonların gelişim süreci polyelere benzemekle 
birlikte akarsu etkisinin daha fazla olduğu ve şekillerinin de buna bağlı olarak daha dar ve uzun olduğu 
görülmektedir. 

     Dolinler ve Karst Cepleri 

     İnceleme sahasındaki farklı büyüklük ve derinliğe sahip dolinler Jura-Kretase dönemine ait 
kireçtaşları üzerinde gelişmişlerdir. Karst topoğrafyasının tipik şekilleri olarak kabul edilen dolinler 
(Zeybek, 2010; 281), inceleme sahasında adacıklar şeklinde yüzeylenen Jura-Kretase dönemine ait 
kireçtaşları üzerinde oluşmuşlardır. İnceleme sahasının batısında Kuşsaray-Palabıyık-Elvançelebi köyleri 
arası, orta kesimde Alören-Konaklı ve Karahisar-Büyükçay köyleri arası ile doğuda Figani-Yaylacık-
Kayacık köyleri arası dolinlerin yoğunlaştığı alanlardır. Sahadaki dolinler 1000-1300 m yükseltilerde 
gelişmiş aşınım yüzeyi üzerinde oluşmuşlardır. Bu aşınım yüzeyleri Mecitözü çayı ile Gümüşsuyu deresi ve 
yan kolları tarafından parçalanarak karstik plato görünümü kazanmışlardır (Foto 19, 20).  

 
Foto 19. İnceleme sahasının orta kesiminde 

Tanrıvermiş-Gökçebel köyleri arasındaki 
parçalanmış ve karstik plato görünü kazanmış 
aşınım düzlüğü. Doğuya bakış. Görüntü drone ile 
alınmıştır 

Foto 20. Alören-Konaklı köyleri arasında üstünde 
dolinlerin oluştuğu parçalanmış aşınım düzlüğü. 
Doğuya bakış. Görüntü drone ile alınmıştır 

     Yörede dolinlerin geliştiği alanlardaki ana kayayı oluşturan kireçtaşlarının kalsit (CaCO3) oranı 
%95’in üzerinde olup, bol kırıklı ve çatlaklı bir özelliktedir. Yağmur ve eriyen kar suları ana kayadaki bu 
kırık ve çatlaklardan kolaylıkla yeraltına geçmekte, kireçtaşı ile temas eden sular ana kayanın 
çözünmesine yol açmakta ve çeşitli büyüklüklerde çözünme dolinleri oluşturmaktadır. Sahadaki farklı 
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büyüklüklerdeki çözünme dolinleriyle ilgili arazi ve büro çalışmaları sırasında elde edilen veriler tablo 
halinde düzenlenmiş, konum ve morfometrik özellikleri toplu olarak verilmiştir (Tablo 5). 

 

Tablo 5 

 İnceleme Sahasında Arazi ve Büro Çalışmaları Sırasında Tespit Edilen Dolinlerin Konum Ve Morfometrik Özellikleri 

S.N. Tür Alan (m2) Derinlik 
(m) 

Uzun 
Eksen (m) 

Kısa 
Eksen (m) 

Enlem Boylam 

1 Dolin 19.280,31 12 165,2
2 

145,4
8 

40,593355 35,083256 

2 Dolin 3.225,68 7 78,89 53,10 40,590324 35,085677 

3 Dolin 1.276,56 5 48,52 36,26 40,589422 35,085778 

4 Dolin 4.321,25 7 139,8
5 

30,17 40,588716 35,086911 

5 Dolin 2.811,81 4 78,33 35,58 40,587654 35,090824 

6 Dolin 992,25 3 50,07 21,88 40,587631 35,091734 

7 Dolin 417,56 3 29,22 12,18 40,588295 35,091432 

8 Dolin 2.084,17 6 47,30 33,47 40,589533 35,084081 

9 Dolin 1.097,53 4 38,17 29,07 40,590911 35,082658 

10 Dolin 2.128,84 4 61,66 37,84 40,590252 35,084192 

11 Dolin 1.390,29 4 50,67 28,17 40,590732 35,086809 

12 Dolin 1.065,77 4 40,24 29,88 40,592318 35,090876 

13 Dolin 3.331,74 6 120,0
5 

24,69 40,592298 35,092287 

14 Dolin 6.183,16 8 109,2
5 

63,57 40,593181 35,093036 

15 Dolin 19.177,33 12 257,4
3 

100,5
4 

40,592695 35,095058 

16 Dolin 12.192,25 8 192,8
2 

55,05 40,594801 35,090191 

17 Dolin 1.332,22 3 45,25 23,18 40,593936 35,088360 

18 Dolin 2.111,90 5 55,73 29,27 40,594910 35,088993 

19 Dolin 4.563,18 5 95,40 44,96 40,595725 35,089272 

20 Dolin 3.481,75 4 71,03 55,20 40,598107 35,089913 

21 Dolin 1.479,65 3 55,25 29,35 40,587200 35,085135 

22 Dolin 4.127,72 5 93,20 53,69 40,586145 35,090033 

23 Dolin 2.085,12 2 100,1
1 

26,61 40,587247 35,092954 

24 Dolin 2.071,89 2 62,95 42,43 40,586147 35,091746 

25 Dolin 1.518,71 4 71,13 23,93 40,585973 35,092506 

26 Dolin 1.322,25 4 71,87 28,16 40,586829 35,085965 

27 Dolin 6.566,99 6 178,1
7 

31,57 40,586097 35,088101 

28 Dolin 1.472,90 4 63,16 35,70 40,584961 35,089673 

29 Dolin 6.477,15 8 140,9
9 

71,51 40,588319 35,097722 

30 Dolin 1.498,10 3 64,09 33,03 40,587410 35,097650 

31 Dolin 6.056,27 6 102,6
7 

72,53 40,586430 35,101268 

32 Dolin 3.754,00 5 87,63 60,13 40,577777 35,090238 

33 Dolin 2.863,19 3 91,23 49,59 40,577183 35,089525 

34 Dolin 8.909,84 7 136,8
9 

88,90 40,576532 35,090687 

35 Dolin 11.003,86 6 134,1
3 

89,98 40,572272 35,105362 

36 Dolin 3.196,59 7 76,05 59,29 40,569804 35,105127 

37 Dolin 4.923,95 6 128,3
5 

47,70 40,570866 35,102476 

38 Dolin 6.408,05 8 191,4
3 

38,50 40,568662 35,104851 

39 Dolin 2.426,54 3 94,01 28,89 40,567401 35,104511 

40 Dolin 7.329,49 7 136,2
7 

64,37 40,574093 35,112768 

41 Dolin 5.159,35 5 115,4
9 

60,91 40,573282 35,114142 

42 Dolin 4.398,92 5 114,6
8 

40,24 40,572487 35,115298 

43 Dolin 1.115,70 3 49,43 23,10 40,570757 35,113799 

44 Dolin 6.478,09 6 98,89 68,92 40,583382 35,137633 

45 Dolin 5.796,38 6 141,3
3 

39,07 40,579847 35,133826 

46 Dolin 7.161,09 8 154,7
4 

37,78 40,580502 35,132841 

47 Dolin 1.514,90 3 60,11 29,44 40,580014 35,132297 

48 Dolin 3.994,18 4 102,2
0 

46,11 40,580839 35,130321 

49 Dolin 3.096,45 4 93,52 21,40 40,579671 35,129965 

50 Dolin 11.851,48 8 674,4
8 

305,8
7 

40,575322 35,129454 

51 Dolin 11.514,01 6 269,3
3 

54,00 40,579796 35,117980 

52 Dolin 4.206,41 4 95,91 53,85 40,581090 35,113152 

53 Dolin 5.588,12 4 101,9
0 

71,22 40,582034 35,114527 
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54 Dolin 12.265,68 9 205,8
5 

65,95 40,582357 35,112537 

55 Dolin 9.350,77 8 189,2
4 

39,40 40,583845 35,113056 

56 Dolin 2.192,90 3 69,86 48,52 40,587941 35,129463 

57 Dolin 4.616,80 5 109,8
1 

55,28 40,587035 35,126827 

58 Dolin 7.870,27 4 149,5
4 

71,24 40,588110 35,127894 

59 Dolin 7.205,22 5 212,8
5 

42,66 40,587955 35,124700 

60 Dolin 10.808,71 7 195,3
0 

71,84 40,589457 35,124661 

61 Dolin 2.388,91 5 67,07 51,10 40,594184 35,113271 

62 Dolin 3.012,83 4 68,64 47,72 40,597185 35,111183 

63 Dolin 10.992,48 6 129,5
2 

99,65 40,596328 35,112583 

64 Dolin 5.002,70 4 111,1
6 

56,52 40,596183 35,110964 

65 Dolin 6.566,43 6 209,2
3 

38,73 40,593698 35,107748 

66 Dolin 38.298,97 9 230,2
4 

109,9
0 

40,599225 35,107340 

67 Dolin 8.057,81 10 113,0
5 

84,04 40,584250 35,111606 

68 Dolin 2.624,90 4 79,63 46,20 40,583467 35,112080 

69 Dolin 30.816,04 6 441,0
9 

87,95 40,597634 35,184367 

70 Dolin 16.279,58 7 332,3
2 

55,63 40,596423 35,181661 

71 Dolin 16.657,60 11 211,1
7 

118,5
9 

40,601253 35,183347 

72 Dolin 52.853,49 16 515,1
4 

103,3
8 

40,599702 35,192308 

73 Dolin 12.233,31 8 210,7
4 

75,78 40,601526 35,193109 

74 Dolin 31.124,04 12 348,4
6 

116,0
6 

40,600765 35,187140 

75 Dolin 9.422,62 9 171,0
8 

65,72 40,593506 35,187274 

76 Dolin 15.296,01 10 239,7
2 

72,22 40,592455 35,189995 

77 Dolin 6.174,41 8 119,6
5 

76,73 40,589457 35,184692 

78 Dolin 3.993,77 4 93,21 52,52 40,588595 35,188258 

79 Dolin 10.150,67 8 148,0
3 

87,95 40,588313 35,186133 

80 Dolin 9.013,09 6 155,5
7 

71,19 40,588208 35,190020 

81 Dolin 16.706,60 9 213,7
7 

84,71 40,586805 35,193218 

82 Dolin 11.344,25 6 216,5
2 

69,44 40,589962 35,193438 

83 Dolin 18.113,70 9 212,9
9 

113,0
3 

40,587407 35,221492 

84 Dolin 4.581,80 4 91,73 72,65 40,584841 35,197596 

85 Dolin 65.188,29 12 377,0
5 

204,1
6 

40,605002 35,194164 

86 Dolin 6.174,41 6 110,1
1 

76,91 40,585400 35,230955 

87 Dolin 8.117,03 8 127,6
9 

84,71 40,587209 35,229708 

88 Dolin 21.064,39 10 225,6
3 

114,5
5 

40,587255 35,236834 

89 Dolin 78.832,20 14 570,4
8 

155,3
9 

40,592847 35,233760 

90 Dolin 51.551,41 12 410,3
2 

144,5
8 

40,594713 35,225122 

91 Dolin 52.962,00 14 375,7
2 

156,3
1 

40,586427 35,244365 

92 Dolin 43.444,88 13 394,2
4 

149,4
6 

40,589050 35,247360 

93 Dolin 59.818,96 16 497,7
1 

139,5
3 

40,589858 35,239369 

94 Dolin 49.199,25 12 389,1
6 

194,0
3 

40,584541 35,253228 

95 Dolin 14.777,98 8 229,4
7 

88,43 40,587455 35,260367 

96 Dolin 25.919,21 10 228,5
4 

141,4
5 

40,597801 35,258256 

97 Dolin 13.720,91 9 149,1
3 

97,57 40,614352 35,216963 

98 Dolin 11.253,25 9 150,1
6 

94,90 40,613164 35,215913 

99 Dolin 62.199,95 11 349,8
9 

178,2
6 

40,605251 35,207426 

100 Dolin 103.508,40 10 547,1
1 

254,0
8 

40,607776 35,235824 

101 Dolin 64.223,76 10 368,3
0 

230,3
3 

40,600744 35,230555 

102 Dolin 228.182,27 12 1.077,
03 

152,6
0 

40,686306 35,278950 

103 Dolin 7.016,70 5 112,5
0 

82,61 40,707741 35,284967 

104 Dolin 32.525,82 9 262,4
9 

158,0
3 

40,705276 35,292316 

105 Dolin 55.340,61 11 442,6
4 

146,9
2 

40,707210 35,276576 

106 Dolin 11.487,76 8 143,7
5 

102,2
4 

40,704436 35,310487 

107 Dolin 40.438,17 11 276,2
0 

178,3
7 

40,708312 35,296768 

108 Dolin 32.114,62 10 261,3
9 

155,3
0 

40,646467 35,301519 

109 Dolin 15.642,54 8 187,6
9 

114,5
1 

40,647160 35,305250 

110 Dolin 4.827,38 3 108,6
3 

46,72 40,655334 35,293795 
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111 Dolin 10.548,82 9 150,9
2 

76,80 40,657851 35,288925 

112 Dolin 1.444,72 2 43,68 40,17 40,657024 35,286840 

113 Dolin 1.201,46 3 51,75 32,75 40,656838 35,289958 

114 Dolin 50.263,46 9 290,5
1 

214,8
9 

40,674112 35,265677 

115 Dolin 104.769,47 10 574,0
5 

230,8
0 

40,679024 35,272846 

116 Dolin 60.760,51 11 470,4
1 

150,6
0 

40,700691 35,278673 

117 Dolin 93.057,99 10 643,2
9 

203,8
9 

40,698614 35,377510 

118 Dolin 7.885,60 6 125,8
2 

78,39 40,691792 35,387262 

119 Dolin 15.652,75 6 209,0
7 

88,94 40,691061 35,375286 

120 Dolin 101.254,68 10 427,5
7 

188,6
8 

40,617414 35,391480 

121 Dolin 56.823,60 11 394,6
2 

143,7
2 

40,615889 35,397436 

122 Dolin 9.483,39 6 150,1
7 

94,96 40,616161 35,411094 

123 Dolin 11.320,59 8 160,5
3 

69,34 40,619696 35,406629 

124 Dolin 4.068,81 6 88,22 61,83 40,618577 35,401885 

125 Dolin 4.240,04 6 95,05 44,50 40,617985 35,405774 

126 Dolin 972,22 3 40,66 30,86 40,618082 35,400678 

127 Dolin 6.232,09 8 101,6
0 

87,71 40,624614 35,390825 

128 Dolin 1.738,35 3 59,42 44,90 40,624591 35,392173 

129 Dolin 13.953,87 9 209,1
5 

73,35 40,625586 35,395175 

130 Dolin 5.434,60 5 89,85 58,12 40,627014 35,392969 

131 Dolin 23.832,94 9 226,4
3 

139,2
7 

40,630221 35,395674 

132 Dolin 5.609,89 6 122,9
0 

65,45 40,631120 35,408276 

133 Dolin 1.936,75 3 58,37 45,49 40,629448 35,407841 

134 Dolin 3.383,32 3 88,91 47,73 40,631115 35,406490 

135 Dolin 6.508,32 5 136,7
8 

61,77 40,628319 35,412282 

136 Dolin 6.208,45 5 123,2
9 

65,40 40,599031 35,437702 

137 Dolin 37.762,17 10 274,2
0 

135,8
8 

40,605606 35,425561 

138 Dolin 24.025,59 8 287,0
7 

111,7
0 

40,608237 35,421462 

139 Dolin 89.473,78 16 313,5
6 

265,0
1 

40,645135 35,427989 

140 Dolin 10.411,44 6 135,7
5 

110,5
6 

40,648823 35,435509 

141 Dolin 19.137,52 9 199,3
1 

123,9
9 

40,657126 35,433105 

142 Dolin 3.586,48 3 82,44 38,16 40,657348 35,438945 

143 Dolin 7.880,84 4 126,0
3 

65,92 40,656103 35,439981 

144 Dolin 8.102,62 5 121,2
2 

86,86 40,655674 35,437273 

145 Dolin 3.545,87 3 93,81 50,82 40,659766 35,445783 

146 Dolin 3.805,45 3 91,42 50,28 40,660838 35,446745 

147 Dolin 2.895,67 3 80,23 45,40 40,660677 35,448145 

148 Dolin 6.315,54 6 111,1
3 

70,87 40,662018 35,450277 

149 Dolin 2.410,54 3 76,79 49,03 40,661491 35,451591 

150 Dolin 10.176,43 8 158,6
9 

83,55 40,662769 35,452417 

151 Dolin 4.393,91 3 168,7
5 

31,19 40,671308 35,465688 

152 Dolin 4.436,75 4 101,8
1 

58,93 40,675435 35,482976 

153 Dolin 8.250,46 6 205,9
4 

58,39 40,672539 35,520096 

154 Dolin 3.214,09 3 83,08 48,57 40,672794 35,523459 

155 Dolin 33.564,14 11 303,9
5 

154,5
1 

40,677135 35,529556 

156 Dolin 44.755,91 14 298,0
3 

202,3
6 

40,675050 35,526603 

157 Dolin 19.975,82 9 273,1
8 

95,75 40,684050 35,560194 

158 Dolin 8.463,55 7 122,0
8 

74,19 40,672961 35,580046 

159 Dolin 2.800,19 3 63,99 59,46 40,671512 35,580746 

160 Dolin 3.846,34 4 99,39 58,66 40,667415 35,507720 

161 Dolin 1.592,74 3 59,87 34,91 40,663002 35,511082 

162 Dolin 23.893,70 11 206,9
5 

151,9
4 

40,604969 35,545649 

163 Dolin 4.392,93 4 113,1
4 

60,20 40,602689 35,545811 

164 Dolin 9.534,07 7 174,3
9 

75,55 40,602653 35,547824 

  

     İnceleme alanındaki dolinler yoğunlukları, büyüklükleri, şekilleri ve derinlikleri gibi özellikler 
bakımından farklılık gösterirler. Sahada dolinlerin yoğunlaştığı Kuşsaray-Palabıyık köyleri arasında km2 
ye düşen dolin sayısı 14 civarındadır. Yine Alören-Beyözü-Konaklı köyleri arasında kütlenin üzerinde 
yoğunlukları değişmekle beraber km2 ye yaklaşık 6 ila 10 civarında dolin düşmektedir. Ayrıca Figani-
Kayacık-Yaylacık köyleri arasında farklı alanlara dağılmış durumda yoğunlukları değişmekle birlikte km2 
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ye yaklaşık 5 ila 8 civarında dolin bulunmaktadır. Adacıklar şeklinde kireçtaşı kütleleri üzerinde oluşan 
dolinlerin sahada yok denecek kadar az olduğu kısım Çavuşköy’ün kuzeyidir. Bu sahalarda oluşan 
dolinlerin geneli dairevi, elips ve çatlak sistemlerine bağlı uzunlamasına gelişmiş görünümdedirler (Foto 
21, 22, 23, 24, 25, 26). 

 
Foto 21. Palabıyık köyü kuzeyindeki aşanım 
düzlüğü üzerinde oluşan sığ dolinler. Doğuya 
bakış. Görüntü drone ile alınmıştır 

Foto 22. Alören-Konaklı köyleri arasında farklı 
büyüklük ve şekildeki dolinler. Kuzeydoğuya bakış. 
Görüntü drone ile alınmıştır 

 
Foto 23. Yaylacık-Kayacık köyleri arasındaki 
karstik kütlede oluşmuş dolinler. Kuzeydoğuya 
bakış. Görüntü drone ile alınmıştır 

Foto 24. Figani köyü kuzeyindeki aşınım yüzeyi 
üzerinde oluşmuş dolinler. Kuzeydoğuya bakış. 
Görüntü drone ile alınmıştır 

 
Foto 25. Alören köyü kuzeyindeki dairevi ve oluk 
şeklindeki dolinler. Kuzeydoğuya bakış. Görüntü 
drone ile alınmıştır 

Foto 26. Figani köyü kuzeyindeki aşınım yüzeyi 
üzerinde dairevi görünümlü dolinler. Kuzeydoğuya 
bakış. Görüntü drone ile alınmıştır 

 

 İnceleme sahasındaki dolinlerin hemen tamamı sığ olup, derinlikleri 2-12 m arasında değişmektedir. 
Genel olarak 20°-30° ler arasında değişen basık bir yamaç profiline sahip dolinlerin ortalama uzunlukları 
30-500 m, genişlikleri ise 12-250 m ler arasında değişmektedir. Alören-Konaklı ve Figani-Yaylacık köyleri 
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arasında kütle üzerinde bazı dolinlerin belirli kesimlerde aynı hat üzerinde dizildikleri ve bazı dolinlerin 
şeklinin oluk görünümlü kapalı bir çukurluk şeklinde olduğu görülmektedir. Bu iki alandaki dolinlerin 
diziliş biçimleri “yönlü karst manzarası” oluşturmuştur. Bu durum sahadaki kireçtaşlarının bol kırık ve 
çatlaklı olması bu manzaranın oluşmasında etkilidir. Sahadaki kırık ve çatlak sistemlerinin kuzeydoğu-
güneybatı yönünde olması bu dolinlerin de uzanış yönlerini belirlemiştir. 

  Çalışma sahasında Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşlarının uzun mesafeler boyunca devam etmeyip, 
adacıklar halinde bulunması, kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı ardalanmasından oluşan Yoncalı 
formasyonun (Tey) yörenin kara durumuna geçmesinden sonra flüvyal süreçlere bağlı daha hızlı 
aşınmasından kaynaklanmıştır. Neredeyse kireçtaşı adacıklarının tamamının çevresinde bulunan bu 
birimin hızlı aşındırılması, bir yandan sahanın orta kesiminde bulunan flüvio-karstik depresyonların 
oluşumunu sağlarken diğer yandan adacıklar şeklinde kalan bu kireçtaşı kütlelerinin yamaç eğimlerini 
artırarak bu kesimde oluşan birçok dolinin yamaç kısımlarının aşındırılarak dış drenaja bağlanmasını ve 
dolayısıyla kapalı çukurluk özelliğini yitirmesini sağlamıştır. Alagöz (1967) farklı büyüklük ve derinlikte 
kapalı bir çukurluk olan dolinlerin flüviyal süreçlere bağlı olarak bir yamacının aşındırılıp, dolinin dış 
drenaja bağlanması ile oluşun bu yeni şekli “Karst Cebi” olarak isimlendirmiştir. Eğim ve çatlak sistemleri 
de söz konusu dolinlerin sonradan dış drenaja açılması üzerinde etkili olmuştur. Oluşumu kısaca 
açıklanan ve karst cebi adı verilen bu karstik şekiller inceleme sahasının birçok kesiminde bulunmaktadır. 
Palabıyık, Alören ve Figani köylerinin kuzeyindeki alanda aşınım düzlüğü ile kütlenin yamaçlarının 
kesiştiği yerlerde birçok karst cebi oluşumu görülmektedir (Foto 27, 28, 29, 30).   

 
Foto 27. Palabıyık köyü kuzeyindeki karst cebi. 
Eski bir dolin iken flüviyal süreçlere bağlı olarak 
batı yamacı aşınarak dış drenaja bağlanmıştır. 
Güneydoğuya bakış. Görüntü drone ile alınmıştır. 

Foto 28. Palabıyık köyü kuzeyinde batı yamacı 
aşındırılarak karst cebi haline gelmiş dolinlerden 
diğeri. Kuzeybatıya bakış Görüntü drone ile 
alınmıştır. 

 

 
Foto 29. Alören köyü kuzeyindeki Karst cebi. 
Doğuya bakış. Görüntü drone ile alınmıştır 

Foto 30. Figani köyü kuzeyinde oluşmuş karst 
cebleri Kuzeydoğuya bakış. Görüntü drone ile 
alınmıştır 

     Lapyalar 

     İnceleme sahasındaki kireçtaşları üzerinde kimyasal çözünme süreçlerine bağlı oluşmuş, boyutları 
birkaç cm ile birkaç m arasında değişen farklı görünüşe sahip çok sayıda lapya oluşumu görülmektedir. 
Lapyalar oluşum süreçleri, şekilleri, boyutları, ana kaya özellikleri, toprak örtüsü ile kaplı olup olmayışları, 
tek ya da grup oluşturmaları gibi özellikleri dikkate alınarak birçok sınıflandırmaya tabi tutulmuştur (Gun, 
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2004; Derek ve Williams, 2007; Doğan, 2015). Yapılan bu sınıflandırmaya göre inceleme sahasında yaygın 
olarak görülen lapya türlerinden ilki delikli lapyalardır (Lochkarren). Yuvarlak ya da elips şeklinde 
ağızları bulunan bu lapyaların çapları 3-7 cm civarındadır. Elips biçiminde olan delikli lapyalar, çoğunlukla 
çatlak sistemleri boyunca gelişirler (Foto 31). Benzer mekanizmayla gelişmiş bu lapyaların yan yana 
olanları arasındaki sınır daralarak, bunlar yer yer alttan birleşmişler ve mikro köprü şekilleri 
oluşturmuşlardır. Söz konusu şekillere Kuşsaray ve Palabıyık köyleri arasında üstünde toprak tabakası 
bulunmayan kireçtaşları üzerinde rastlanmaktadır (Foto 32).  

     Düz ya da eğimli yüzeylerde toprakla temas halinde oluşan kamenitsalar (Solution pans) inceleme 
sahasındaki bir diğer lapya türüdür. Farklı büyüklükte oluşum gösteren sahadaki kamenitsaların 
tabanında çözünme artığı topraklar bulunmaktadır (Foto 33). Sahada bulunan bir diğer lapya türünü 
küçük çatlak lapyaları oluşturur (Spilitkarren). Genişlikleri 1-2 mm ile 1-2 cm arasında değişen bu 
lapyaların derinlik ve uzunlukları 10 cm yi bulmaktadır. Akışa geçen suların çatlakları genişletmesi ile 
oluşan bu lapyalara Figani ve Alören köylerinin kuzeyi ile Palabıyık köyünün doğusunda sıkça 
rastlanmaktadır (Foto 34). Oluklu lapyalar (Rillenkarren) inceleme sahasındaki eğimli yüzeylerde görülen 
bir diğer lapya türüdür. Genişlikleri 2-8 cm arasında değişen bu lapyalar yüzeyde hızlı akan sularla 
oluşmuşlardır. Eğim yönünde ve birbirine paralel olarak gelişen bu lapyaların boyları değişkenlik 
göstermektedir (Foto 35). Çözünme tavaları (Solution pan) olarak bilinen ve Anadolu’da “Gaklık” veya 
“Kaklık” adı da verilen lapyalar sahadaki bir diğer lapya türüdür. Düz yüzeyler üzerinde, durgun suların 
uzun süre ana kaya ile temas etmeleri sonucunda genellikle yuvarlak, küçük tava biçimli bu lapyalar 
oluşmuştur (Foto 36). 

 
Foto 31. Yuvarlak bir ağza sahip delikli lapya 
(Lochkarren) 

Foto 32. İki ağız kısmı bulunan mikro köprü lapyası 
(Micro bridge) 

   

 
Foto 33. İnceleme sahasında tabanında aşınım 
artığı toprakların bulunduğu kamenitsa (Solution 
pans) 

Foto 34. İnceleme sahasında oluşan çatlak lapyaları 
(Spilitkarren) 
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Foto 35. İnceleme sahasında eğimli yamaçlarda 
oluşan oluklu lapyalar (Rillenkarren) 

Foto 36. İnceleme sahasında oluşan çözünme tavaları 
yuvarlak veya oval bir şekle sahiptir (Solution pan) 

       İndere (Kız Kayası) Boğazı 

     Karstik arazilerdeki akarsular diğer kayaç türlerinde yaptıklarından çok daha fazla boğaz oluşturma 
eğilimindedir. Karst arazilerinde boğazlar, akarsuların derine kazma etkisi, vadi yamaçlarını V şekilli hale 
getiren yamaç süreçlerinden daha etkin olduğu için yaygın olarak bulunur. Bu boğazların büyük bir kısmı 
yeraltına girmeden karst arazilerini geçen akarsular tarafından kazılmış “oluk vadilerden” oluşurlar 
(Doğan, 2015; 411). İnceleme sahasının kuzeyinde Balgöze ve Çaybaşı köyleri arasında Gümüşsuyu 
deresinin yan kollarından birisi olan İnderesi tarafından açılan ve yerel halk tarafından “Kız Kayası 
Boğazı” olarak bilinen boğaz vadi, sahadaki karstik şekillerden bir diğerini oluşturmaktadır. Jura-Kretase 
dönemine ait kireçtaşları içinde açılan boğazın çevresinde Üst Pliyosen-Pleistosen dönemlerine ait 
çakıltaşı ve çamurtaşlarından oluşan örtü malzemesi bulunmaktadır. Nitekim Jura-Kretase dönemine ait 
kireçtaşları içinde açılan İndere boğazının güney yamacında bulunan ve kireçtaşlarından oluşan en yüksek 
zirve Kaçak tepe olup, yaklaşık 885 m yükseltiye sahiptir. Ancak boğazın giriş kısmının yaklaşık 4 km 
batısında bulunan ve 963 m yüksekliğe sahip Ortaçal tepe ile boğazın yaklaşık 3 km kuzeybatısında 
bulunan Pekmezci ve 2 km kuzeydoğusunda bulunan Çaybaşı köyleri civarında yaklaşık 950 m lerde daha 
genç örtü biriminin varlığı boğazın oluşumunda asıl rolü sürempozisyon mekanizmasının oynadığını 
düşündürmektedir.  

 Köprübaşı değirmeni mevkisinden başlayan İnderesi boğazı yaklaşık 3 km uzunluğa sahiptir. Vadi 
tabanı yer yer 1 m ye kadar inmekle birlikte bağıl yarılma bazı kesimlerde 100 m yi bulmaktadır (Foto 
37). Boğazın giriş kısmında vadi tabanının yüksekliği 720 m iken, çıkış kısmında yükselti 670 m olup 
yükselti farkı 50 m dir. İnderesi boğazının ortalama vadi tabanı eğimi ise ‰ 25 civarındadır. Giriş 
kısmından itibaren yaklaşık 1,2 km kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan boğaz daha sonra bir 
kıvrım yaparak yaklaşık 1 km kuzeybatı-güneydoğu istikametinde sonra tekrar bir kıvrım yaparak 
yaklaşık 800 m kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam ettikten sonra çıkış noktasına ulaşır (Foto 
38). 

 

 
Foto 37. İndere Boğazı’nın batı girişi Foto 38. Yaklaşık 3 km uzunluğundaki İndere Boğazı 

doğu-batı yönünde uzanış göstermektedir 
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Sonuç 

  İnceleme sahasındaki karstik şekiller Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. 
Ancak kireçtaşlarının saha içinde bütüncül olmayıp, adacıklar seklinde dağılması karstik şekillerin belli 
alanlarda oluşumunu sağlamıştır. İnceleme sahasından alınan kayaç numunelerinde CaCO3 oranı % 98’in 
üzerindedir ve kalkerin bu özelliği karstlaşmayı destekler durumdadır. Bu karstlaşma sürecine kalkerin 
saflığı, tektoniğin canlı olması, yağış miktarı, uygun sıcaklık şartları olumlu etki yapmaktadır. Litolojik 
özellikler ve karstlaşmayı destekleyen diğer faktörlerin uygun olması sonucu araştırma alanında lapya, 
dolin, karst cebi ve flüvio-karstik depresyonlar gibi şekillere yaygın olarak rastlanmaktadır.  

  Sahadaki karstlaşma ve karstik şekillerin gelişimini sadece günümüz şartları ile açıklamak mümkün 
değildir. Nitekim sahadaki fluvio-karstik depresyonlar 700-850 m, dolin ve lapyaların çoğunluğu 1100-
1300 m yükseltide gelişmiş bir aşınım yüzeyi üzerinde oluşmuşlardır. Bu nedenle karstlaşma sürecinin 
aşınım yüzeyinin oluşumu sırasında veya hemen sonra başlamış, Kuvaterner boyunca da karstlaşma 
süreci devam ederek bugünkü görünümü kazanmış olmalıdır. Ayrıca inceleme sahasının orta kısmında 
yoğun olarak görülen fluvio-karstik depresyonlar yüzeysel akışa bağlı meydana gelen akışların belli bir 
yatak boyunca toplanarak çözünme, aşındırma ve eritme faaliyetlerine bağlı olarak vadilerini işlemeleri 
sonucunda oluştukları göz önüne alındığında, sahada yüzey ve yeraltı sularının oldukça aktif oldukları 
anlaşılmaktadır. 

  İnceleme sahasında karstik süreçlerin büyüklüğü ve çözünmenin niceliği dikkate alındığında, 
karstlaşmaya bağlı oluşan şekillerin gelişiminin uzun zamandan beri sürdüğü söylenebilir. Nitekim, Uzun 
(2003) Gams’e (2001) atfen Slovenya’nın Kras bölgesinde oluklu lapyaların derinliğinden hareketle orman 
tahribinin yaşı ile ilgili çalışmada, ortalama 6,1 ve 6,2 mm’lik derinliğe ulaşan oluklu lapyaların yaklaşık 
21-25 yüzyıl arasında oluştuğunu ifade etmektedir. Buna göre inceleme sahasındaki lapyalar dikkate 
alındığında sahada karstlaşmanın Kuaterner öncesinde başladığı söylenebir. Nispeten yüksek ve yağışlı, 
kışın karın uzun bir süre yerde kaldığı inceleme sahasında karstlaşma ve karstik şekillerin oluşumu halen 
devam etmektedir. 
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10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KONULARININ İNFOGRAFİKLERLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ 
BAŞARISINA ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ 
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Öğretmen Derya DOĞRU, Coğrafya Öğretmeni, Karşıyaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 
ylmzali058@gmail.com 

Özet 

Teknoloji ile desteklenmiş öğretim yöntemleri ve materyalleri zoru kolaylaştırarak, soyutu 
somutlaştırarak ve uzağı yakınlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırırlar. Son zamanlarda teknoloji ile destekli 
görsel sunum yöntemlerinden birisi de infografiklerdir.  

Bilgilendirme tasarımı aracı olarak da kabul edilen infografikler, bilgi grafikleri olarak da adlandırılır. 
İnfografikler belirli bir konuyla ilgili yoğun ve karmaşık bilgileri belirli bir düzen dâhilinde sunarak 
öğrenmeyi kolaylaştırır. 

Eğitim amaçlı kullanılan infografikler, öğretmen ders anlatırken ve konu akışını tanımlarken, istenen 
vurgu ve konuları görseller tarafından desteklemektedir. Bu sayede infografikler öğrencilerin bilgi, fikir ve 
kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, infografiklerin coğrafya öğretiminde akademik başarıyı olumlu yönde etkileyip 
etkilemediğini tespit etmektir.  

Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 25 (Statistical Package for Social Science for Personal 
Computers) programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma gerçek deneme modeli olan öntest – sontest kontrol 
gruplu model uygulanmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı tespit etmek için “t” testi uygulanmıştır. Deney ve 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları arasında deney grubunun lehine 
anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Doğal afet, coğrafya eğitimi, doğal afet, infografik, akademik başarı  

 

THE EFFECT OF TEACHİNG 10th GRADE GEOGRAPHY COURSE SUBJECTS THROUGH INFOGRAPHICS 
ON STUDENT SUCCESS: NATURAL DISASTERS SAMPLE 

Abstract 

Technology-supported teaching methods and materials make learning easier by making difficulties 
easier, embodying the abstract, and making it closer.  Recently, one of the visual presentation methods 
supported by technology is infographics. Infographics, which are also considered as information design tools, 
are also called information graphics. Infographics facilitate learning by presenting intense and complex 
knowledge on a particular topic in a specific order. Infographics used for educational purposes support the 
desired emphasis and topics while the teacher is teaching and defining the course flow through visuals. In this 
way, infographics enable students to better understand knowledge, ideas and concepts. 

The aim of this study is to determine whether infographics positively affect academic achievement in 
geography teaching. A pretest - posttest control group model, which is the true experimental model, was 
applied. “t” test was used to determine the difference between the groups. A significant difference was found 
between the achievement scores of the students in the experimental and control groups.  

Keywords: Geography education, infographic, natural disaster, academic achievement 

Giriş 

Bilimin hızla ilerlediği, teknolojinin ve yeni buluşların etkinliğini her geçen gün daha fazla artırdığı 
günümüzde bilgilerin geleneksel yöntemler ile öğretilmesi, bilgilerin ezber yöntemi ile aktarılması 
günümüzün ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir” (Doğru, 2019:1). 

Teknoloji ile desteklenmiş öğretim yöntemleri ve materyalleri zoru kolaylaştırarak, soyutu 
somutlaştırarak ve uzağı yakınlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırırlar.  

Son zamanlarda teknoloji ile destekli görsel sunum yöntemlerinden olan infografikler, eğitim alanında 
dikkat çekici hale gelerek eğitimciler tarafından yaygınca kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca infografiklerin 
akademik başarıya, ilgi ve tutuma etkisi vb. çeşitli araştırmacılar tarafından yürütülmüştür (Yıldırım ve 
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diğerleri 2014, Borucu 2015, Nuhoğlu ve Akkoyunlu 2015, Özdamlı ve diğerleri 2016, Çifci 2016, Yıldırım 
ve diğerleri 2014, Doğru 2019).  

Bu araştırmanın amacı da, coğrafya dersi konularının (doğal afetler ünitesi) infografiklerle  
öğretiminin akademik başarıya etkisini belirlemektir.  

“Aktarılması hedeflenen bilgilerin kalıcı, kolay ve anlaşılabilir bir şekilde en etkili yol ile öğrenciler ile 
paylaşılmasında karmaşık ve çok miktardaki bilgileri doğru görsellerden faydalanarak organize eden 
infografikler  bilgileri basit ve anlaşılır hale getirdikleri için  bilgi aktarımında  son derece yararlı bir 
materyal olarak görülmektedirler” (Doğru, 2019:3). 

Bilgilendirme tasarımı aracı olarak da kabul edilen infografikler, bilgi grafikleri olarak da adlandırılır 
(Görsel 1). İnfografikler belirli bir konuyla ilgili yoğun ve karmaşık bilgileri belirli bir düzen dâhilinde 
sunarak öğrenmeyi kolaylaştırır (Görsel 1). 

Aynı zamanda eğitim amaçlı kullanılan infografikler, öğretmen ders anlatırken ve konu akışını 
tanımlarken, istenen vurgu ve konuları görseller tarafından desteklemektedir. Bu sayede infografikler 
öğrencilerin bilgi, fikir ve kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirmelerini ve fikirleri düzenlemelerini sağlayarak öğrenme sürecinde ki bilgileri daha iyi 
anlamalarını ve hatırlamalarını sağlar. “İnfografikler, öğretilmek istenen bilgilerin içeriğini basit bir 
şekilde sunmak için sıklıkla kullanılır” (Borucu 2015).  
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          Görsel 1:Sel öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar (Doğru,2010) 

İnfografikler  ünitelerde yer alan konular dahil olmak üzere, alıştırma etkinlikleri ve çeşitli öğrenme 
aktiviteleri hazırlamasını sağlar. Dahası, öğrencilerden ödevler için infografik oluşturmasını istemek 
öğrencilerin görsel iletişim becerilerini geliştirmelerini, düşünmelerini, öğrenmelerini ve kendilerini ifade 
etmelerini sağlar (Doğru 2019:11).   

İnfografikler; durağan, hareketli ve etkileşimli bilgi grafikleri olmak üzere üç alt başlıkta 
hazırlanmaktadır.   

Durağan infografikler; kâğıt veya ekran üzerinde yer alan, sabit metin ve görsellerden oluşan bilgi 
grafikleridir. 
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Hareketli infografikler; içeriği bir akışa yayarak sunarak canlandırmalar veya video üzerine bindirilmiş 
bilgi grafikleridir.  Hareketli bilgi grafiği belgesellerde ve televizyon haberlerinde sık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Etkileşimli infografik; bilgiyi izleyicinin seçimine göre sunan etkileşimli grafikler çoğunlukla internet 
veya elektronik aygıtlardan faydalanılır.  

“Etkileşimli infografik, örnekleriyle çok fazla karşılaşmadığımız bir infografi tekniğidir.  Bunun sebebi; 
teknolojik bir alt yapı, farklı yazılımlar, güncel analiz gibi yapılması çok zaman ve emek gerektiren 
uygulamalardır. Bundan dolayı örnekleri azdır’’(Borucu 2015 s: 40). 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli:  araştırma gerçek deneme modeli olan öntest – sontest kontrol gruplu model 
uygulanmıştır. Seçkisi yolla oluşturulan deney ve kontrol gruplarına doğal afetlerle ilgili bir kez deney 
başlamadan bir kez de deney bittikten sonra düzey belirleme testi uygulanmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas il 
merkezinde ortaöğretim 10.sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini 
2018 -2019  eğitim öğretim yılında özel bir eğitim kurumunun 10. Seviyesinde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır.  

Verilerin Analizi: Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 25 (Statistical Package for Social Science for 
Personal Computers) programı kullanılarak yapılmıştır. Deney ve kontrol grupları arasındaki başarı 
puanları arasındaki anlamlı farklılığı test etmek için “t” testi uygulanmıştır.  

Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarının denkliğini sağlamak için, her iki gruba öntest uygulanmıştır. Veriler 
normal dağılım gösterdiğinden dolayı gruplar arasındaki farka “t” testi uygulanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1 
Grupların Öntest Puanlarına İlişkin  “t” Testi Sonuçları 
Gruplar N x̄ S t P 
Deney Grubu 24 32.52 9.56  

0.125 
 
0.832 Kontrol Grubu 24 32.07 9.54 

 

Tablo 1 incelendiğinde, deney grubunun aritmetik ortalaması x̄ : 32.52, kontrol grubunun aritmetik 
ortalaması x̄ : 32.07’dir.  Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını kontrol 
etmek üzere yapılan “t” testi değeri 0.125 bulunmuştur. Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarının 
infografiklerle öğretime başlamadan önce gruplar arasında farkın olmadığını ispatlamaktadır (p:0.832, 
P>0.05). 

Tablo 2  
Grupların son test puanlarına ilişkin  “t” testi sonuçları 
Gruplar N x̄ S t P 
Deney Grubu 24 56.12 18.19  

3.354 
 
0.004 Kontrol Grubu 24 43.24 13.54 

 

Tablo 2 incelendiğinde, deney grubunun aritmetik ortalaması x̄ : 56.12, kontrol grubunun aritmetik 
ortalaması x̄ : 43.24’dir. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını kontrol 
etmek üzere “t” testi değeri 3.354, bulunmuştur. Yapılan karşılaştırma sonuçlarına göre p değerinin 
(p=0,004<0,05) 0,05 den küçük çıktığı için testler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Tablo 
1). Bu sonuç, deney grubuna uygulanan infografiklerle coğrafya öğretimin akademik başarıyı olumlu 
yönde etkilediğine kanıt niteliği taşımaktadır. 

 

 



 

1440 
 

Sonuç ve Tartışma 

10. Sınıf coğrafya programında yer alan çevre ve toplum öğrenme alanı içerisindeki doğal afetlerin 
öğretiminde deney grubuna infografiklerle eğitim verilmiştir. Kontrol grubuna ise uygulanmamıştır. 
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur.  

İnfografikler öğretim farklı sınıf seviyesi, konu ve örneklemlere uygulanmalı. Benzer başarı göstermesi 
durumunda infografiklerle eğitim yaygınlaştırılabilir.  
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Özet 

Sakarya nehri Kızılırmak’tan sonra İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli akarsuyunu oluşturur. Ana kolunu 
Çifteler (Eskişehir) yaylasındaki karstik kaynaklardan, diğer kolunu (Porsuk) ise Kütahya yaylalarından alan 
nehir; Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerini kapsayan yaklaşık 58160 km². lik 
geniş bir drenaj alanına sahiptir. Bu alan hidrografik açıdan Yukarı Sakarya, Orta Sakarya ve Aşağı Sakarya 
havzası olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Nehrin Nallıhan (Ankara)-Söğüt (Bilecik)arasında yer alan 
kesimine Orta Sakarya Havzası denilmektedir. Bu havzada Sakarya nehri oldukça derin vadiler içerisinde 
akarken, Yenice köyünden itibaren eğimin azalmasına bağlı olarak vadi tabanı genişlemekte ve nehir 
menderesler yaparak akmaktadır. Bu durum yaklaşık 40 km. batıdaki Alpagut köyüne kadar devam ettikten 
sonra nehir yeniden dar ve derin vadiler içerisine girer. Yenice-Alpagut köyleri arasındaki bu kesim Orta 
Sakarya Vadisi olarak bilinmektedir. İdari olarak Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin sınırları 
içerisinde yer almasına rağmen, coğrafi olarak Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri arasında bir 
geçiş sahasını oluşturur.     

   Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan bu yörenin en önemli özelliği, vadi tabanında yükseltinin yer yer 200 
m. lere kadar düşmesi nedeniyle tam bir mikroklima15 alanı olmasıdır. İç Anadolu bozkırlarının bu kadar 
yakınında yer alan sahanın gerek doğal ortam özellikleri, gerekse ekonomik özellikleri yakın çevresinden 
oldukça farklıdır. Nitekim güney ve kuzey yamaçları nispeten sık bir orman örtüsüyle kaplı olan vadinin 
taban düzlüklerinde ılıman iklim bitkilerinin birçoğu (pirinç, pamuk, zeytin, Antep Fıstığı, incir, üzüm,  gibi 
meyveler ile çeşitli sebzeler) yetişebilmektedir.         

Yörede önceleri daha çok pamuk, pirinç, üzüm, kayısı ve ceviz gibi meyveler ile çeşitli sebzeler 
yetiştirilirken, 1980’li yılların sonlarından itibaren örtü altı sebzeciliği ve zeytin yetiştiriciliği önem 
kazanmaya başlamıştır. Gerek vadi tabanında rakımın düşük olması, gerekse havzanın batıda Marmara 
bölgesine açılması nedeniyle sıcaklık ve yağış değerleri açısından yörenin iklim özellikleri kısmen Akdeniz 
iklimine benzerlik göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak vadi tabanı ve yamaçlarında çalı formunda 
yabani zeytin bitkisi yayılış göstermektedir. Bu bitkilerden bir kısmı zaman içerisinde yöre sakinleri 
tarafından aşılanarak kültür altına alınmış ve 1953 yılından itibaren ürün alınmaya başlamıştır. Bununla 
birlikte yörede zeytinin ticari değer kazanıp, dikim alanlarının genişlemesi 1990’lı yıllardan itibaren 
gerçekleşmiştir. Günümüzde ise yörede hem zeytin ağacı sayısı, hem de dikim alanı oldukça artmış, buna 
paralel olarak üretim miktarında da önemli artışlar olmuştur. 

Bu çalışmada geçmişten günümüze yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin gelişim aşamaları, tespit edilen 
sorunlar ve geleceğe dönük olarak yapılması gerekenler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Sakarya Vadisi, Mikroklima, Zeytin 

 
15  Mikro iklim: Herhangi bir yerde yatay yöne 1 m – 100 m arasında ve dikey yönde yüzeyden 100 m. 

yüksekliğe kadar olan saha dâhilinde oluşan iklimdir (Atalay, 2010, s.270). 

 Mikro İklim/microclimate: Yeryüzü şekillerinin etkisinden dolayı küçük bir sahada hüküm süren iklim. Bir 

çukur saha, derin bir vadi, çevresine göre yağış ve sıcaklık yönünden farklı olduğundan bir mikroiklim ortamı 

oluşturur. Bir vadinin alt kesimi ile yamaçları arasında hüküm süren iklim buna örnektir. Örneğin Çoruh 

Vadisinin Artvin-Yusufeli arasındaki taban kesiminde zeytin, güneye bakan alt kesimdeki yamaçta kurakçıl çalı 

yetişir (Atalay, 2013, s.297). 
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OLİVE PRODUCTİON İN THE CENTRAL SAKARYA VALLEY 

Abstract 

Sakarya River is the most important river of Central Anatolia after Kızılırmak. Its main branch is taken 
from the karstic sources in the plateaus of Çifteler (Eskişehir) and the other branch (Porsuk) from Kütahya 
highlands. The river has a large drainage area of approximately 58160 km² covering some parts of the 
Aegean, Central Anatolia, Black Sea and Marmara regions. This area is divided into three parts in terms of 
hydrography as Upper Sakarya, Central Sakarya and Lower Sakarya basin. Central Sakarya is between 
Nallıhan (Ankara) and Söğüt (Bilecik). In this basin, the Sakarya River flows through deep valleys, but due to 
the decrease in slope from the Yenice village, the valley floor expands and the river flows through meander. 
This lasts until Alpagut village 40 km. Far away and then, it re-enters into narrow and deep valleys. This area 
between the villages of Yenice and Alpagut is called Central Sakarya Valler. Although this region is 
administratively located within the borders of Sarıcakaya and Mihalgazi districts of Eskişehir, it constitutes a 
transition area between Western Black Sea, Marmara and Central Anatolia regions geographically.     

 The most important feature of this region, which is surrounded by high mountains, is that it is a 
microclimate16 area due to the altitude falling down to 200 m. The natural environment and economic 
characteristics of the area, which is located, so close to the steppes of Central Anatolia, are quite different 
from its immediate surroundings.  As a matter of fact, most of the temperate climate plants (rice, cotton, 
olives, pistachios, figs, grapes and various vegetables) can grow on the base plains of the valley, where the 
southern and northern slopes are covered with a forest cover.         

While cotton, rice, grapes, apricots and walnuts and various vegetables were extensively produced in the 
region, undergrowing and olive production started to gain importance since the late 1980s. Due to the low 
altitude at the valley floor and the opening of the basin to the Marmara region in the west, the climate 
characteristics of the region are partly similar to the Mediterranean climate in terms of temperature and 
precipitation values. As a result of this, wild olive plants spread in the form of shrubs on the valley floor and 
slopes. Some of these plants were inoculated by the local inhabitants over time and started to be harvested 
since 1953. However, the olives gained commercial value in the region and the expansion of planting areas 
has been realized since the 1990s. Nowadays, both the number of olive trees and the area of planting have 
increased considerably in the region. 

In this study, the development stages of olive production in the region from past to present, the problems 
experienced in the production process and the things to be done for future will be discussed.  

Keywords: Central Sakarya Valley, Microclimate, Olive 

 

Giriş 

Kızılırmak ve Fırat’tan sonra ülkemiz içerisindeki en uzun akarsuyu (824 km) oluşturan Sakarya nehri 
Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinin bazı bölümlerini kapsayan oldukça geniş bir drenaj 
alanına (58160 km²) sahiptir. Bu alan genel olarak; Yukarı Sakarya, Orta Sakarya ve Aşağı Sakarya 
şeklinde bölümlenmektedir. İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya Bölümü’nde yüksekliği 850-950 m.ler 
arasında değişen platolar içerisinde akan Sakarya nehri Polatlı civarında, kaynaklarını Kütahya 
yaylalarından alan Porsuk çayı ile birleştikten sonra kuzeye yönelir. Buradan itibaren yatağını 
derinleştirmeye başlayan nehir, Sarıyar köyünden sonra hemen tamamen batıya yönelip, Bilecik’in kuzey 
doğusundaki Paşalar boğazı çıkışına kadar kanyon görünümlü derin vadiler içerisinde akar. Bu kesimde 
nehir yatağının yükseltisi hızla azalarak Yenice köyü  (Nallıhan) civarında 250 m.ye, Paşalar boğazı 
çıkışında ise 105 m.ye kadar düşmektedir. İşte bu kesimde vadi tabanı genişleyerek nehrin her iki 
kenarında nispeten genişçe alüvyal düzlükler oluşmuştur. Özellikle doğudaki Yenice boğazı ile batıdaki 
Alpagut boğazı arasında yer alan bu düzlükleri kuzeyden Göynük dağları (1499 m.), güneyden ise 

 
16 Microclimate: It is a climate that occurs in any area between 1 m - 100 m in horizontal direction and up to 100 m 
height in vertical direction (Atalay, 2010, p. 270). 
 Microclimate: A climate prevailing in a small area due to the influence of landforms. A pit site or a deep valley, 
creates a microclimate environment. Because it differs in terms of precipitation and temperature relative to its 
surroundings. The climate prevailing between the lower part of a valley and its slopes is an example. For example, in 
the bottom part of the Coruh Valley between Artvin and Yusufeli, olive grows, and drought shrub grows on the lower 
slope facing south (Atalay, 2013, p. 297). 
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Sündiken dağları (1685 m.) çevrelemektedir (Bkz. Harita 1). Çalışmamızın konusunu oluşturan bu saha,  
tam bir “ coğrafi yöre” karakteri taşımaktadır. İdari olarak Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin 
sınırları içerisinde yer almasına rağmen, coğrafi olarak Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri 
arasında bir geçiş sahasını oluşturur. 

Çevresinden oldukça farklı iklim özelliklerine sahip yörede günümüzde yoğun olarak sebze ve meyve 
tarımı yapılmaktadır. Hatta örtü altı yetiştiriciliği sayesinde yörede her mevsim sebze üretimi 
yapılabilmektedir. Yörede yetiştirilen başlıca sebzeleri; domates, biber, fasulye, patlıcan, kabak, hıyar, 
lahana, karnabahar, brokoli, enginar, kuşkonmaz, soğan, havuç, marul, ıspanak vd. oluşturmaktadır. 
Yörede ekonomik olarak turunçgiller hariç diğer bütün ılıman iklim meyveleri yetişebilmektedir. Bunların 
başlıcalarını ise; üzüm, incir, elma, armut, şeftali, nektarin, ayva, nar, kayısı, zeytin, Antep fıstığı, badem, 
ceviz, dut, Trabzon hurması vd. oluşturmaktadır. Bu meyveler içerisinde üzüm, elma, kayısı, dut, şeftali, 
armut, Antep fıstığı gibi bazı meyvelerin üretimi giderek azalırken, zeytin, nektarin, nar, incir ve Trabzon 
hurması gibi meyvelerin üretiminde artışlar olmuştur. Bunlar içerisinde en dikkat çekici artış zeytin 
üretiminde gerçekleşmiştir. Bunun en önemli nedenini hiç şüphesiz son yıllarda zeytinin ticari değerinin 
artması oluşturmaktadır. 

Yörede zeytin bitkisinin varlığı ve süreç içerisindeki gelişmelerle ilgili bu güne kadar yapılmış bilimsel 
çalışma oldukça azdır. Bu çalışmalardan bazılarında konuya birkaç satır veya paragraf halinde 
değinilmiştir. Bunlardan ilkini Aybar (1944)‘ın Türkiye’de Zeytincilik adlı makale çalışması 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de zeytin bitkisinin en yaygın olduğu alanlar belirtildikten sonra; 
“Artvin ve Yusufeli civarında da zeytin ağaçlarına rastlanmakta, Sakarya kıyılarında, Eskişehir civarında ve 
hatta daha yukarılarda yabani zeytin ağaçları görülmektedir” şeklinde bir ifade yer almaktadır. 

 

Harita 1. Çalışma Sahasının Lokasyon Haritası 

Tunçdilek (1959) ise Orta Sakarya Vadisinde Ziraat Hayatı adlı makale çalışmasında bu konuya “ 
Vadide meyve ağaçlarının tamamının yabani oluşu ve bazı ağaçların sonradan yabanileşmiş olması dikkati 
çeker. Ve bunların başında da zeytin gelmektedir. Bu gün delice olan, fakat gövde itibariyle çok iri ağaçlar,  
Sakarya vadisi için pek enteresan bir konudur. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde zeytin İç Anadolu’ya bu 
derece yaklaşmamıştır. Bu gün sayıları 1862’yi bulabilen, Mayıslar ile Laçin köylerinin hudutları içinde 
1145 dönümlük delice sahasının bulunuşu, hele mevcut ağaçların pek çoğunun yakacak olarak tahrip 
edilmiş olması, bu bölümün asırlarca evvel zeytinliklerle kaplı olabileceğini ilham etmektedir. Son 
senelerde delicelerden bir kısmının aşılanması ile 1953-54 senesinde ilk zeytin mahsulü idrak edilmiştir” 
şeklinde değinmiştir. 
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Türkiye’de Zeytinliklerin Dağılışı adlı makale çalışmasında Yücel (1990) kısmen Tunçdilek (1959) ten 
alıntılayarak “ Ülkemizin hiçbir yerinde zeytin ağaçları, menengiç, incir, nar ve bademlerle iç içe yaşadığı 
Orta Sakarya vadisindeki kadar İç Anadolu’ya yaklaşmamıştır. Günlük en düşük sıcaklığın -16° den aşağıya 
sarkmadığı Orta Sakarya vadisinin zeytinlikleri, Mihalgazi ile Çatak deresi arasında yayılmıştır. Buradaki 
zeytin ağaçları yakın zamanlara kadar, civar köylerin sakinleri tarafından yakacak olarak kullanılmış ve 
sonraları aşılanarak,1953 yılından itibaren mahsul alınmaya başlanmıştır. Bu gün burada yarısı aşılı, 19 
bin zeytin ağacı bulunmaktadır.” şeklinde tespitler yapmıştır. 

Bir diğer çalışma olan Orta Sakarya Vadisinin Coğrafi Etüdü (Yazıcı, 1998) adlı kitapta zeytin konusuna 
bir paragraf (s.145) yer verilmiştir.  

Evrenesoğlu vd.  (2011) yapmış olduğu Eskişehir-Sarıcakaya Bölgesinde Zeytin (olea europaea L.) 
Yetiştiriciliği ve Bazı Zeytin Çeşitlerinde Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi adlı bildiri metni toplam altı 
sayfadan oluşmaktadır. İlk iki sayfası genel bilgilerden, son sayfası ise kaynakçadan oluşan bu çalışmada; 
3-5. sayfalar arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait Sarıcakaya ilçesinin 
Mayıslar köyünde bulunan uygulama bahçesindeki Gemlik ve Karamürsel Su çeşidi zeytinler incelenmiştir. 

 Sonuç olarak Orta Sakarya Vadisi’nde zeytin bitkisinin doğal olarak yetişebildiği ve yöre insanının bu 
bitkileri aşılayarak 1950’li yıllardan itibaren ürün elde etmeye başladığı, günümüzde ise ticari olarak 
yetiştirildiğinden hem alan, hem ağaç sayısı ve hem de üretim miktarı açısından önemli artışların olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık coğrafi açıdan orijinal bir özellik olmasına rağmen yöredeki zeytin tarımının 
bilimsel çalışmalarda pek yer almadığı görülmektedir. 

Bulgular 

Zeytinin Yetişme şartları ve Orta Sakarya Vadisi’nde Zeytin Yetiştiriciliği  

Bilindiği üzere zeytin Akdeniz iklim kuşağında yetişen bir bitkidir. Ancak kısmen bozulmuş Akdeniz 
iklimi görülen yerlerde de yetişebilmektedir. Nitekim anayurdu Türkiye (Hatay yöresi) olan zeytin başta 
Akdeniz bölgesi olmak üzere Güney Doğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleri ile Karadeniz bölgesinin kıyı 
kesimlerinde yayılış göstermektedir. Ayrıca etrafı yüksek dağlarla çevrili, taban yükseltisi düşük olan Orta 
Sakarya ve Çoruh vadilerinde de zeytin bitkisi görülmektedir (Koday, 1999). 

Zeytinin yayılış alanlarını belirleyen en önemli faktör sıcaklıktır. Nitekim yıllık sıcaklık ortalamasının 
15-20 °C arasında olduğu yerlerde daha kolay yetişmektedir. Mutlak sıcaklık açısından ise -7°C ile 40°C 
eşik değerleri oluşturur. Zira sıcaklığın -7°C ve daha aşağılara düşmesi ve bunun uzun sürmesi zeytinin 
yaprak, dal, gövde ve kök sistemi üzerinde olumsuzluklara yol açmaktadır. Buna karşılık zeytin sulanmak 
şartıyla 40°C’ye kadar dayanabilmektedir. Özellikle çiçeklenme dönemi olan Mayıs-Haziran aylarında 
görülebilecek yüksek sıcaklıklar döllenmeyi olumsuz etkilemektedir. Meyve döneminde ise tanelerin 
küçük kalmasına, dökülmesine, böylece verimin azalmasına yol açmaktadır (Doğanay, 2011). Sarıcakaya 
Meteoroloji istasyonunda 1980-1990 ve 2013-2018 yılları arasında yapılan ölçüm sonuçlarına göre yıllık 
ortalama sıcaklık 15.6 °C olarak hesaplanmıştır. Yörede Kasım –Mart ayları arasında minimum sıcaklıklar 
0 °C’nin altına düşebilmekte ancak donlu devre daha çok Aralık-Şubat devresinde kendini göstermektedir. 
Yörede bu güne kadar ölçülen en düşük sıcaklık -13°C ile 1985 yılının Şubat ayında, ikinci en düşük 
sıcaklık ise -10.7 °C ile 2016 yılının Ocak ayında ölçülmüştür. Bu ise elbette hem bitki, hem de meyve 
verimi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Yine yapılan ölçüm sonuçlarına göre yörede aylık 
ortalama sıcaklık değerleri Mayıs- Ekim ayları arasında 20°C ve üzerinde seyretmekte, hatta Temmuz ve 
Ağustos aylarında 26°C’nin üzerine çıkmaktadır. Bu ise zeytinin çiçeklenip döllenmesinden, meyvelerin 
büyüyüp olgunlaşmasına kadar geçen süre için oldukça elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Buna karşılık 
aylık maksimum sıcaklık değerleri Nisan-Kasım ayları arasında 35°C’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Hatta 
bu değerler Haziran-Ekim arasında 40°C’nin üzerinde seyretmiştir. Bu güne görülen en yüksek sıcaklık 
değeri ise 44°C ile 2017 yılının Temmuz ayında, ikinci en yüksek değer ise 42°C ile 2017 yılının Eylül ve 
1980 yılının Temmuz ayında ölçülmüştür. Bu yüksek değerlerin verim ve kalite düşüklüğüne sebep olduğu 
aşikârdır (MGM; Yazıcı, 1998). 

Zeytinin yayılış alanları üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise yağışlardır. Zeytin çok fazla yağış 
isteyen bir bitki değildir. Nitekim yıllık toplam 300-350mm.den, 500-600 hatta 1000 mm.ye kadar olan 
bölgelerde yetişebilmektedir. Ancak verimli bir üretim için optimal yağış değerlerinin 700-800 mm. 
Civarında olması daha uygundur. Yağışların az olduğu yerlerde zeytin ağaçları mutlaka sulanmalıdır. Yağış 
azlığı zeytinin yağ oranını, fazlalığı ise meyve rekoltesini artırır. Özellikle olgunlaşma döneminde nem 
oranının düşük olması ürün kalitesini artırmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere Sarıcakaya Meteoroloji 
istasyonunda ölçümler 1980-1990 ve 2013-2018 yılları arasında kesintili olarak yapılmıştır. Bu ölçüm 
sonuçlarının ortalaması alındığında yöreye yılda yaklaşık 350.8 mm. yağış düştüğü anlaşılmaktadır. Bu 
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yağışın mevsimlere göre dağılışına bakıldığında %34.5’nin ilkbahar, %25.4’nün kış ,%20.3’nün sonbahar 
ve %19.8’nin de yazın düştüğü görülmektedir. Gerek yıllık toplam yağış değeri, gerekse yağışın yıl 
içerisindeki dağılışı değerlendirildiğinde; ilkbahar ve kış mevsimlerinin fazlaca yağış almasının zeytin 
yetiştiriciliği açısından olumlu olduğu ancak yaz yağışlarının yetersizliği nedeniyle zeytin ağaçlarının bu 
mevsimde mutlaka sulanması gerektiği sonucuna varılır (MGM; Yazıcı, 1998). 

Zeytin toprak istekleri açısından çok seçici bir bitki olmamakla beraber; orta derecede geçirimli, nem 
tutan, bünyesinde %15-20 arasında kil bulunduran kireçli topraklar zeytinlikler için en iyi topraklardır.  
Bununla birlikte uygun eğim değerlerine sahip kumlu, derin topraklar da zeytinin yetişmesi bakımından 
elverişlidir. Ancak taban suyu yüksek olan ağır topraklar zeytin bitkisi için uygun değildir. Yörede zeytin 
yetiştiriciliği açısından en elverişli toprakları vadi tabanı ile dağlar arasındaki yamaçlarda yayılış gösteren 
“Kahverengi Orman Toprakları” oluşturur. Çünkü bu topraklar genellikle yüksek kireç içeriğine sahip ana 
materyal üzerinde oluşmuştur. Alkali veya nötr reaksiyona sahiptirler. B horizonunun altında CaCO³, C 
horizonunda ise bir miktar kil içerirler. Ayrıca “Kırmızımsı Kahverengi Topraklar “ ile “Kolüviyal 
Topraklar” üzerinde de zeytin yetiştirmek mümkündür (Yazıcı, 1998) 

Daha önce de belirtildiği üzere zeytin yöreye sonradan girmiş bir bitki değil bilakis yöredeki doğal bitki 
örtüsünün asli unsurlarından biridir. Yani yabani zeytin Orta Sakarya Vadisi ekosistemi içerisinde 
kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Muhtemelen jeolojik çağlardaki iklim değişikliklerine bağlı olarak 
meydana gelen bitki göçleri sırasında yöreye sokulmuştur. Günümüzde vadi tabanı ile onu çevreleyen 
dağlar arasındaki yamaçlarda yer alan çalı toplulukları içerisinde 300-400 m. lere kadar yayılış gösteren 
bir bitkidir. Bununla birlikte Sündiken dağlarının yamaçlarında kızılçamların vadi tabanına kadar 
sokulduğu yerlerde zeytinler pek yayılış imkânı bulamamıştır. Tahribat sonucu kızılçamların daha yüksek 
rakımlara çekildikleri yerlerde ise bu bitki topluluklar halini almıştır.  

Tuçdilek’in (1959) tespitlerine göre yöre halkı önceleri zeytin ağaçlarını kesip yakacak olarak 
kullanırken, daha sonra aşılayarak kültüre almaya başlamış ve ilk mahsul de 1953-54 yıllarında elde 
edilmiştir. Aynı tarihlerde yörede en az yarısı aşılı olmak üzere 19 000 kadar zeytin ağacı bulunduğu da 
belirtilmektedir. 1950’li yıllardan itibaren gerek bu yabani zeytin bitkilerinin aşılanarak kültüre alınmaya 
başlanması gerekse, Eskişehir Teknik Ziraat Müdürlüğü’nce bazı köylerde örnek zeytin bahçelerinin 
oluşturulmasına rağmen yörede zeytin tarımı konusunda yıllarca önemli bir ilerleme olmamıştır. Nedeni 
ise yörede geleneksel olarak uzun yıllardır üretilip pazarlanan ürünlere göre;  zeytin yetiştiriciliği, elde 
edilen ürünün işlenmesi ve pazarlanması konularında yeterli bilgi birikiminin olmaması şeklinde 
belirtilebilir. Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren yörede hem yabani zeytinlerin aşılanarak kültüre 
alınması, hem de yeni fidanların dikilmesi suretiyle zeytin tarımında yeni bir dönem başlamıştır. Bunda; 
elde edilen ürünün giderek değer kazanması, bitkinin uzun ömürlü olması, yörede zeytinyağı üretim 
atölyelerinin faaliyete geçmesi ve Orman bakanlığının zeytin yetiştiriciliğini teşvik eden uygulamaları 
önemli rol oynamıştır. Nitekim Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “yabani zeytinlerin 3 yıl bakımı 
yapıldıktan sonra civardaki orman köylülerine eşit olarak paylaştırılması” projesi çerçevesinde 2006 
yılından itibaren Çatacık Orman Müdürlüğü’nce yabani zeytin ağaçlarının aşılanmasına hız verilmiş ve 
yörede yüzlerce hektarlık alan zeytinliklere dönüşmüştür. Aşılama çalışmaları ile birlikte köylülere çok 
sayıda zeytin fidanı dağıtılarak dikimi sağlanmıştır. Ayrıca Sarıcakaya’nın Mayıslar mahallesinde Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin zeytin bahçesi ve zeytinyağı üretim tesisleri bulunmakta ve 
yöredeki zeytin yetiştiriciliğine bilimsel katkı sağlamaktadır (Bkz. Foto 1).   

Zeytincilik yörede giderek gelişmektedir. Nitekim Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine 
göre Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde 2004 yılında 12490’ı meyve veren, 30570’i de meyve vermeyen 
olmak üzere toplam 43460 civarında zeytin ağacı bulunurken, 2018 yılında bu rakam 31822’si meyve 
veren ve 38734’ü de meyve vermeyen olmak üzere iki katına yakın bir artışla 70556 ya ulaşmıştır. Aynı 
dönemde zeytin dikim alanları da 900 dekardan 1901 dekara erişmiştir. 2018 yılı itibariyle yöredeki 
zeytinliklerin %83.5’i Sarıcakaya ilçesinde, geriye kalanı ise Mihalgazi ilçesinde bulunmaktaydı. Burada en 
dikkati çeken konu ise Mihalgazi ilçesinde 2004 yılından 2018 yılına kadar geçen sürede hem zeytin dikili 
alanların hem de ağaç sayısının giderek azalmış olmasıdır. 
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Fotoğraf 1. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Sarıcakaya - Mayıslar Mahallesi’nde Yer Alan Zeytin Bahçesi  

Kaynak: https://ziraat.ogu.edu.tr  

Nitekim bu ilçede 2004 yılında 500 dekar zeytin alanı ve 16370 civarında zeytin ağacı varken, 2018 
yılında dikim alanı 312 dekara, ağaç sayısı da 14556 ya düşmüştür. Bunun en önemli nedenini arazi azlığı 
oluşturmaktadır. Çünkü bu kesimde Sakarya nehrinin vadisi daraldığı için verimli tarım alanlarını 
oluşturan taban düzlükleri azalmaktadır. Buna karşılık zeytin dikili olan arazilerde aynı anda başka bir 
ürünün yetiştirilmesi yani polikültür tarzında tarım verimli olmamaktadır. Bütün bunlar dikkate 
alındığında yöre halkının açık ve örtü altı üretimi sayesinde yılda birkaç ürün alabildiği sebzeciliği tercih 
ettiği, dolayısıyla yılda sadece bir ürün alabildiği zeytin yetiştiriciliğini ekonomik bulmadığı söylenebilir. 
Buna karşılık Yenice köyünden Mihalgazi’ye kadar olan kesimde vadi tabanı geniş olduğundan Sarıcakaya 
ilçesinde tarım alanları daha geniştir. Bu yüzden Sarıcakaya ilçesinde zeytin yetiştiriciliği ve üretim 
giderek artmaktadır (Bkz. Tablo 1). Özellikle Mayıslar ve Laçin köylerinde zeytin bahçeleri oldukça geniş 
alanlar kaplamaktadır. 

Üretim miktarları gözden geçirildiğinde Mihalgazi ilçesinde devamlı bir azalma olduğu dikkati 
çekmektedir. Nitekim 2004 yılında 97 ton civarında olan üretim 2018 32 tona kadar gerilemiştir. Buna 
karşılık Sarıcakaya ilçesinde 2004 yılında 95 ton kadar olan üretim devamlı artarak 2018 yılında 315 tona 
ulaşmıştır. Yörede 2018 yılında elde edilen toplam ürün mevcut meyve veren ağaç sayısına bölündüğünde 
ağaç başına ortalama verimin 9.9 kg. olduğu ortaya çıkmaktadır. Yörede henüz meyve vermeyen 31822 
zeytin fidanının 4-5 yıl içerisinde ürün vermeye başlayacağı varsayıldığında toplam üretimin 750 tonu 
bulacağı söylenebilir. Ancak bilindiği üzere zeytin ağaçlarında meyve verimi yıllara göre hem genetik 
olarak, hem de iklim şartlarına bağlı olarak önemli azalış ve artışlar gösterir. Nitekim Eskişehir İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü verilerine göre yörede ağaç başına verim yıllara göre 3 kg ile 15 kg arasında 
değişmektedir. Yapılan bir çalışmada yörede yetişen Karamürsel Su ve Gemlik çeşitlerinin yöreye 
adaptasyonlarının çok iyi olduğu ve zeytin ağacının genetik yapısından kaynaklanan periyodisitenin de 
düşük olduğu belirtilmektedir (Evrenesoğlu vd. 2011). 
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Tablo 1 

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde zeytin dikim alanları, ağaç sayısı ve üretim miktarları 

Yıllar 
Mihalgazi 

Mey. 
Veren Ağ. 

Sarıcakaya 
Mey. Veren 

Ağ. 

Mihalgazi 
Mey. 

Vermeyen Ağ. 

Sarıcakaya 
Mey. 

Vermeyen 
Ağ. 

Mihalgazi 
Mey. Al. 
(Dekar) 

Sarıcakaya 
Mey. Al. 
(Dekar) 

Mihalgazi 
Üret. Ton 

Sarıcakaya 
Üret. Ton 

2004 5720 6770 10650 19920 500 400 97 95 

2005 5700 7170 10530 22520 200 500 103 108 

2006 5700 11370 10530 30726 200 800 68 125 

2007 5500 13890 12950 37833 290 1050 89 125 

2008 5700 17920 14550 39436 310 1136 64 113 

2009 5850 19500 14450 39689 310 1380 53 129 

2010 5850 20000 14450 38189 310 1180 53 140 

2011 5850 22633 14450 36206 310 1180 53 158 

2012 11614 18812 3600 36206 310 1180 58 132 

2013 11174 18812 3600 36206 312 1139 29 68 

2014 11200 22000 3500 34000 312 1630 28 80 

2015 11200 22000 3500 34000 312 1630 19 74 

2016 11250 22000 3500 34000 312 1650 32 42 

2017 10722 21144 3698 35250 307 1674 34 236 

2018 10822 21000 3734 35000 312 1589 32 315 

Kaynak: Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 

Yörede üretilen zeytinin bir bölümünden (yaklaşık %30) Sarıcakaya ilçe merkezi ve Mayıslar 
mahallesinde bulunan atölyelerde zeytinyağı elde edilirken, geri kalan kısmı (%70 dolayında) sofralık 
olarak başta Eskişehir olmak üzere çevre il ve ilçelerde pazarlanmaktadır. Elde edilen zeytinyağının asit 
oranının diğer bölgelere göre daha düşük olduğu üreticiler tarafından belirtilmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Yöredeki çalı toplulukları içerisinde asli unsur olarak yer alan zeytin bitkisinden ekonomik olarak 
yararlanma süreci oldukça yavaş gerçekleşmiştir. Nitekim sahanın en az Bizans döneminden beri 
yerleşilmiş olmasına rağmen Osmanlılar döneminde bile zeytinden ne ölçüde yararlandıkları 
bilinmemektedir. Zira 16. yy’ da vadi tabanındaki sulanabilir alanlarda pamuk, susam, arpa, buğday ve 
çeşitli meyvelerin yetiştirildiği, kıraç arazilerde ise üzüm bağlarının tesis edildiği Kanuni dönemi 
sayımlarından anlaşılmakta, bu dönemde zeytinden yararlanılıp, yararlanılmadığı bilinmemektedir 
(Tunçdilek, 1955). Bununla birlikte yörede ilk zeytin ürününün yamaçlardaki kıraç arazilerde doğal olarak 
yetişen zeytinlerin aşılanması suretiyle 1953-54 sezonunda elde edildiği tespit edilmiştir (Tunçdilek, 
1959). Ancak gerek yabani zeytin bitkilerinin aşılanarak kültüre alınmaya başlanması gerekse, Eskişehir 
Teknik Ziraat Müdürlüğü’nce bazı köylerde örnek zeytin bahçelerinin oluşturulmasına rağmen yörede 
zeytin tarımı konusunda 1990’lı yıllara kadar önemli bir ilerleme olmamıştır. Nedeni ise yörede 
geleneksel olarak yüz yıllardır üretilip pazarlanan ürünlere göre;  zeytin yetiştiriciliği, elde edilen ürünün 
işlenmesi ve pazarlanması konularında yeterli bilgi birikiminin olmaması şeklinde belirtilebilir.  

1990’lı yıllardan itibaren yörede hem yabani zeytinlerin aşılanarak kültüre alınması, hem de yeni 
fidanların dikilmesi suretiyle zeytin tarımında yeni bir dönem başlamıştır. Bunda; elde edilen ürünün 
giderek değer kazanması, bitkinin uzun ömürlü olması, yörede zeytinyağı üretim atölyelerinin faaliyete 
geçmesi ve Orman bakanlığının zeytin yetiştiriciliğini teşvik eden uygulamaları önemli rol oynamıştır. 
Nitekim Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “yabani zeytinlerin 3 yıl bakımı yapıldıktan sonra civardaki 
orman köylülerine eşit olarak paylaştırılması” projesi çerçevesinde 2006 yılından itibaren Çatacık Orman 
Müdürlüğü’nce yabani zeytin ağaçlarının aşılanmasına hız verilmiş ve yörede yüzlerce hektarlık alan 
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zeytinliklere dönüşmüştür. Aşılama çalışmaları ile birlikte köylülere çok sayıda zeytin fidanı dağıtılarak 
dikimi sağlanmıştır. Günümüzde yöredeki toplam ağaç sayısı 70 000’i geçmiş, üretim ise 350 tonu 
bulmuştur. 

Yörede zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bazı sorunlar bulunmaktadır. Bunları da; yetiştirme ile ilgili 
sorunlar ve elde edilen ürünün işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili sorunlar şeklinde iki gruba ayırmak 
mümkündür. 

Yetiştirme ile ilgili en önemli sorunu, gerek yıl içerisinde gerekse yıllara göre meteorolojik şartlarda 
görülen ve beklenilmeyen değişiklikler oluşturmaktadır. Özellikle zeytinlerin çiçek dönemi olan Mayıs 
ayının yağışlı geçmesi, sıcaklıkların kısa süreli de olsa ani düşüp-yükselmesi çiçeklerin dökülmesine neden 
olarak üretimin azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca yöredeki yıllık yağış toplamı yetersiz olduğundan 
özellikle kıraç arazilerdeki zeytinliklerin sulanması sorun oluşturmaktadır. Çünkü vadi tabanından 
yamaçlara doğru gidildikçe eğim ve yükselti artmakta ve bu kesimlere su temin etmek güçleşmektedir. 
Ayrıca zeytin bahçeleri oluştururken yükselti ve bakı özellikleri dikkate alınmadığında ekonomik anlamda 
üretim yapmak güçleşmektedir. Bütün bunlara ilaveten zeytin bahçelerinin yıllık bakımı (gübreleme, 
sulama, budama vb.) ve hasat edilmesi sırasında bilimsel ve teknik metotlar yerine geleneksel yöntemlerin 
kullanılması da bir sorun olarak görülmektedir. 

Elde edilen ürünün işlenmesi ve pazarlanması konusunda da önemli sorunlar vardır. Örneğin hasat 
edilen ürünlerin bir kısmından yöredeki atölyelerde yağ elde edilmektedir. Ancak kooperatifleşme, toplu 
üretim ve marka oluşturulamadığından bu yağların pazarlanmasında geleneksel perakende yöntemler 
kullanılmaktadır. Salamura yöntemleri henüz yeterince bilinmediğinden sofralık zeytinler işlenmeden 
pazarlanmaktadır. Bütün bunlar yöredeki yetiştiricilerin kazancının azalmasına yol açmaktadır. 

Bütün bu sorunların çözümünde yörede zeytin bahçesi, zeytinyağı atölyesi ve zeytincilik alanında 
kariyer yapmış olan öğretim üyeleri bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 
bilimsel destek ve katkıları önem taşımaktadır. Ayrıca yöredeki zeytin yetiştiricilerinin oluşturacağı birlik, 
markalaşma ve tanıtıma çok ihtiyaç vardır. Diğer meyvelerle birlikte zeytinin değer kazanması yörenin 
ekoturizm veya kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılıp aktive edilebilmesi ile mümkün olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışma, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde bulunan Adana il sınırları içindeki Ceyhan ilçesinin ilçe 
merkezi olan Ceyhan şehrinin mahalle adları ile mekânsal ilişkileri konu almaktadır. Yer şekillerinin çok sade 
ve eğim değerlerinin çok düşük olduğu nehir kıyısında yer alan Ceyhan, ılıman Akdeniz iklim şartlarının 
hâkim olduğu Çukurova’nın verimli topraklar üzerinde kurulmuş doğal ortam koşullarının avantajlarıyla 
büyüyen bir şehirdir. Ayrıca, bu doğal ortam özellikleri mahalle adlarının karakterini de belirlemiştir. 

Ceyhan yerleşme tarihi, milattan öncesine dayanmasına rağmen asıl yerleşme özeği 19. yüzyılda Kırım ve 
Kafkaslardan Ceyhan nehir kıyısına göç eden muhacirlerin yerleştirilmesiyle başlamıştır. Kurulduğunda bir 
köyken, 1893 yılında kaza olmasıyla beraber gelişerek bir kasaba özelliği kazanmış ve 1950’lerde birçok 
kentsel özelliği sahip olarak gerçek anlamda şehir vasfı elde etmiştir. Bu kentsel gelişmeler eşliğinde Ceyhan, 
hızla kentleşerek 1950 öncesinde mahalle sayısı 9 kadarken, günümüzde kentleşmeden dolayı mahalle sayısı 
31’e yükselmiş ve bunların sonucunda Ceyhan’ın hodonimisi gelişmiştir. Bunlara ek olarak, Ceyhan’ın orta 
büyüklükte bir kent olması, yani Ceyhan’da ileri düzeyde kentleşme yaşanmaması kentsel toponimisinin 
değişme hızını aşırı derecede yavaşlatmış ve mekânsal belleğin korunmasını sağlamıştır.  

Günümüzde yeryüzündeki hâkimiyeti her alanda hissedilen insanoğlu, her şeyi anlamlandırıp bunu bir 
isimle ifade etmekte ve mekânsal olarak bu adlandırmaları yaparken farklı unsurlardan etkilenmektedir. 
Mekâna hâkim olma, onu tanıma ve onunla bütünleşip benimseme arzusu; mekâna ilişkin belleğin geleceğe 
aktarılma isteği; o mekândaki toplumun sosyal ve kültürel özellikleri; yaşanılan sosyal ve iktisadi olaylar ile 
doğal ortam nitelikleri gibi faktörler mekânsal adlandırmalar yapılırken etkili olan faktörlerdir. Ceyhan’daki 
mahalle adları incelendiğinde ise; başta şahıs adları olmak üzere, Kırım ve Kafkaslardan gelen muhacirlerin 
yerleşme kökenlerine ait adlandırma; Cumhuriyet devriyle yaşanan siyasi ve tarihi olaylarla ilgili 
adlandırma; doğal ortamla ilgili ve diğer etkenlerle yapılan adlandırmalar mahalle adlarını belirlemiştir. 

Çalışmada sonuç olarak; kent özeğinde Ceyhan’ın kökenini oluşturan Kırım ve Kafkas göçmenlerinin göç 
ettikleri yerlere ait adlandırmalar yoğunluktayken, kent yayıldıkça Anadolu topraklarındaki insanların 
yaşadıkları sosyo-ekonomik olaylara ait adlandırmaların yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca Ceyhan’daki 
mahalle adları, bir yandan mekânın benimsendiğini kanıtlarken, bir yandan da mahallelerin büyümesine 
bağlı olarak beşeri unsurların baskın olduğu çeşitli coğrafi adlandırmaları da beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ceyhan, Kentsel Toponimi, Göç, Coğrafya. 

 

SPATIAL RELATIONS OF URBAN TOPONYMY: CEYHAN URBAN EXAMPLE 

Abstract 

This study deals with neighborhood names with spatial relations of Ceyhan urban, which is the urban of 
Ceyhan district in Adana province in Adana region of Mediterranean Region. Located on the banks of the 
river where the landforms are very flat and the slope values are very low, Ceyhan is a urban that grows with 
the advantages of the natural environment conditions established on fertile soils of Çukurova where mild 
Mediterranean climatic conditions prevail. In addition, these natural environment features have also 
determined the character of neighborhood names. 

Although the settlement history of Ceyhan dates back to BC., the main settlements began in the 19th 
century with the displacement of immigrants from the Crimea and the Caucasus to the banks of the Ceyhan 
River. When it was founded that it was a village, it was been an township as a result of it developed into a 
district in 1893 and in the 1950s, thereby it had possessed many urban features and achieved true urban 
character. Accompanied by these urban developments, when Ceyhan rapidly become urbanized and the 
number of neighborhood reached 9 before 1950, today the number of neighborhood has increased to 31 
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mainly due to urbanization. As a result of these, the hodonymy of Ceyhan urban developed. In addition the 
lack of advanced urbanization as a result of Ceyhan being a medium-sized urban has greatly slowed down 
the rate of change of urban toponymy and ensured the preservation of spatial memory. 

Today, humanity whose dominance in the world is felt in every field, makes sense of everything and 
expresses it with a name, and humankind is affected by different elements while making these names 
spatially. Factors effective in making spatial naming: Dominate the place; the desire to know and integrate 
with him; the desire to transfer the memory of the place to the future; social and cultural characteristics of 
the community in that place; factors such as social and economic events and natural environment 
characteristics. When the neighborhood names in Ceyhan are examined; it is determined the names of the 
neighborhood that naming by person names, naming according to the settlements’ origins belong to 
immigrants coming from the Crimea and the Caucasus; naming of political and historical events during the 
Republican era; naming that made with natural environment and other factors. 

As a result of the study; in urban essence of Ceyhan, it was determined that the naming of the places 
where Crimean and Caucasian immigrants migrated intensified, when the urban spread, the naming of the 
socio-economic events of the people living in the Anatolian lands intensified. In addition, the neighborhood 
names in Ceyhan, both proven the adoption of the place and the growth of the neighborhood has brought 
with it a variety of geographic naming (dominant of humanities). 

Keywords: Ceyhan, Urban Toponymy, Migration, Geography. 

 

Giriş 

“İsmini kaybeden cisim, özünü de kaybeder” diyen Platon’un sözünden uyarlanarak “İsmi olmayan 
mekânın özü de kaybolur” diyerek mekânı anlamanın ve anlamlandırmanın önemi tek bir cümlede 
vurgulanabilir. Geçmişten günümüze mekânın önemini bilen insanoğlu; bir yandan yeryüzünü 
şekillendirirken, bir yandan da onu benimseyip anlamlandırma çabası içerisinde olmuştur. İnsanın 
mekânı farklı şekillerde benimseme çabalarından en önemlilerinden biri de; toponimi olarak bilinen 
“Mekânı Adlandırma”dır.  

İnsanoğlu; canlı-cansız bütün varlıklara, fikir, düşünce ve durumlara farklı adlar vermiştir. Adlar, genel 
olarak ad biliminin konusudur. Ad bilimi (onomastik); canlıların, cansız varlıkların veya soyut kavramların 
adıyla ilgilenen bilim dalıdır. Ad bilimi genel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan biri kişi adları bilimi yani 
antroponomi, diğeri ise yer adları bilimi yani toponimidir (Aliağaoğlu, 2013, s. 47). “Toponimi; Yunanca 
topos: yer ve onoma: ad kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Türkçe karşılığı yer adları veya 
yerleşme yeri adları olarak karşımıza çıkar. Toponimi, dil biliminin bir alt dalı olup, yer adlarının önemini, 
doğuşunu araştırır ve inceler. Bu araştırmalarla coğrafyanın yardımcısı durumundadır. Aynı zamanda 
yerleşme yeri adlarından (bölge, yöre ve başka yer adlarından) faydalanarak yerleşmelerin doğduğu, 
geliştiği çağların bulunmasına, o zamanki yörenin durumunu belirtmeye, buraya yerleşenlerin nerelerden 
gelmiş olduğunu göstermeye çalışır” (İzbırak, 1992, s. 313, 347). Toponimi, kendi içinde alt dallara 
ayrılmaktadır. Su kütleleri ile ilgili adlar “Hidronimi”nin, dağ adlarını ise “Oronimi”nin çalışma alanı iken; 
cadde, sokak, yol ve mahalle adları “Hodonimi”nin konusunu oluşturur. 

Mekân adlandırmaları, bir yandan “bütün çağrışımlarıyla kendiliğinden gelişmiş, doğal ve kültürel 
olanın içinde oluşmuş, dil ile birlikte değişmiş bir etkinlik ve bir tür söz olarak saklanmış, aktarılmış; 
sürekliliği korunarak mekâna ilişkin belleğin, çevreye ve geleceğe taşınması sağlanmış” (Özkan ve Yoloğlu, 
2005, s. 54); bir yandan da, “adlandırma mekâna hâkim olmanın, onu tanımanın veya onunla çok yönlü 
ilişki kurmanın dışa vurumu olmuştur” (Aliağaoğlu, 2013, s. 45). Ayrıca yer adları; “bir toplumun sosyal ve 
kültürel yapısı ile bulundukları, kullanıldıkları mekânın tarihî geçmişi ve coğrafya özellikleri hakkında da 
önemli ipuçları taşır” (Tunçel, 2000, s. 24) ve “toplumların coğrafi mekânla bütünleşmesinin 
göstergesidirler” (Erinç, 1989, s. 9). 

Aslında, yer adlarının çok daha derin boyutlarının olduğu da düşünülmektedir. İnsanlar yerin, ‘ruh’u ve 
‘kişiliği’nden bahsederler. Kişilik özgün olanı ifade eder ve mekânlar aynı insanlar gibi zamanla özel bir 
kişilik kazanır. İnsan kişiliği doğal olarak ona verilmiş ve sonradan kazanılmış özelliklerden oluşur. Yerin 
kişiliği ise doğal özellikler ile insanoğlunun zamanla meydana getirdiği düzenlemelerin bileşkesidir (Tuan, 
2005, s. 120). Bu bileşkeyi en iyi ifade eden yollardan biri de mekânı adlandırmaktır. 

Kısacası yer adları; insanın mekânı benimseme ifadesi, mekâna hâkim olma arzusunun bir şekli, 
insanın mekânı coğrafi olarak tanımlama şeklidir. Toponimiyi etkileyen temel coğrafi unsurlar: 
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Konum, Yön, Nirengi Noktaları, Topografya, Jeoloji ve Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Pedoloji, 
Vejetasyon, Sosyal Yapı, Kültürel Miras, İktisadi Özellikler. 

Mahalle, bulvar, cadde, sokak ve yol gibi kentsel unsurları kapsayan yer adlarını ifade eden hodonimi, 
toponimiyi etkileyen temel coğrafi unsurlardan etkilenmektedir. Ayrıca hodonimi, birçok ilişkiyi ya da 
etkeni de ortaya çıkarmaktadır. Bu etkenler; 

• Yerleşmenin doğal ortamla ilişkisi 

• Yerleşmenin kökenine ait bilgiler  

• Yerleşmenin doğuşu ve gelişiminin zaman içerisindeki değişimleri (Zaman-Mekân İlişkisi) 

• Yerleşmede yaşanılan siyasi, tarihi olaylar ve sosyo-iktisadi gelişmeler 

• Kente göç edilerek yerleşilmişse; göçmenlerin kökenini ve terkedilen mekândan yeni mekâna 
aktarılan kültürel mirasın unsurlarını barındırdığı 

• Mekânsal belleğin geleceğe ve yere aktarılması 

• Mekâna ruh katarak kimlik kazandırma 

• Mekânı tanıma, ona hâkim olma ve onu benimsemenin bir göstergesi olmaktadır. 

“İnsanlar yaşadıkları mekânları adlandırırken bazı özelliklerden etkilendikleri dikkati çeker. Bu 
etkilenme doğal çevrenin bir niteliğinden olabileceği gibi sosyal bir sebepten de kaynaklanabilir” (Tunçel, 
2000, s. 26). Doğal, beşeri ve iktisadi etkenlerin adlandırma üzerindeki etkisine bağlı olarak bu çalışmada; 
insanın mekânı benimseyip adlandırma isteği üzerindeki coğrafi etkenlerin, Ceyhan’daki mahalle adları 
üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. Ayrıca; yerleşmenin farklı coğrafi boyutlarından faydalanarak 
yerleşmenin doğduğu ve geliştiği eski zamanlara ait özelliklerden; kökeni Kırım ve Kafkas göçüne dayanan 
Ceyhan’ın göç edilen yerden taşınan kültürel bileşenlere ve buna bağlı olarak yeni edinilen mekânın yeni 
kültürel karakterini anlamaya Ceyhan’ın hodonimisi ileri derecede yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Ceyhan’daki mahalle adlarının mekânsal yansımalarını ve ilişkilerini ortaya 
koyup bunların nasıl geliştiğini açıklamaktır. Yapılan çalışmanın önemi de; Ceyhan kentini oluşturan 
mahallelerin toponimik kökenlerini ve göçmenlerin mekânı benimsedikten sonraki mekânsal ilişkilerinin 
farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca çalışmada yöntem olarak “analitik coğrafya” ve “tarihi 
coğrafya” yöntemleri kullanılacaktır. Ceyhan’daki mahalle adları ile mekânsal ilişkiyi açıklayan bu 
çalışmanın kuramsal çerçevesi; kentin doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerinin adlandırmaya olan etkisidir. 
Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç; Ceyhan’ın hodonimisi zaman içinde kentin doğuşu, gelişimi ve mekânı 
benimsemesi hakkında fikir vermektedir. 

Araştırma Sahasının Yeri ve Doğal Ortam Karakteri 

Bu çalışma, Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde bulunan Adana il sınırları içindeki Ceyhan ilçesinin 
ilçe merkezi olan Ceyhan şehrinin (Harita: 1) mahalle adları ile mekânsal ilişkilerini konu almaktadır.  

Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Çukurova’nın en önemli yerleşim birimlerinden olan 
Ceyhan şehri; Çukurova’nın kuzeydoğusundaki Yukarıova denilen kesiminde, Ceyhan nehrinin hemen 
doğu yakasında, Kuvaterner yaşlı genç alüvyon dolgulu verimli topraklar üzerinde yer alır. Jeolojik açıdan 
ovadaki hareketliliği sağlayan fay hatları şehre yakın (10-15 km’lik mesafede) yerlerden geçmese de fayın 
etki sahası içerisinde kalması, zemin sıvılaşmasının ve yer altı su seviyesinin yüksek olması sonucunda 
jeolojik açıdan zayıf bir yerde yer almaktadır. Eğim değerlerinin çok düşük (‰ 0,5) ve yer şekillerinin çok 
sade olduğu nehir kıyısında yer alan şehrin ovadaki ortalama yükseltisi 20 ile 50 m arasındadır (Harita: 
2). Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin etkisi altındaki Ceyhan; M.Ö 
yıllardan itibaren orman tahribiyle çevresindeki doğal bitki örtüsünü kaybetmiştir. 

Ceyhan, sahip olduğu konum itibariyle kentsel yer adlarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Yükselti 
ve eğim değerlerinin çok düşük olduğu sade yer şekillerine sahip olan Ceyhan’ın doğusundaki adaya 
benzer şekilli Adatepe tepesinin batısında yer alan Adatepe mahallesinde belirgin olarak topoğrafik bir 
adlandırma yapılmıştır. Ceyhan ve çevresinde doğal bitki örtüsünün tahrip olması nedeniyle böyle bir 
adlandırma da bulunulmamıştır. Akdeniz ikliminin etkisinde kalan Ceyhan’ın sıcak ve uzun süren yaz 
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ayları nedeniyle rüzgârın serinletici etkisinin ön plana çıkması, kentin kuzeydoğusundaki Esentepe 
mahallesinin ismine kaynaklık etmiştir. Ceyhan’ın güneyinde, adını Tuzlugöl kaynağından alan ve 
günümüzde adı değiştirilen Tuzlugöl mahallesi, Hidrografik açıdan adlandırmaya tek örnektir. Kısacası, 
Ceyhan’ın böyle bir lokasyona sahip olması hodonimik adlandırmalarda zayıf kalmasına sebep olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 1. Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları 

Ceyhan; doğal ortam avantajlarının ve insan faktörünün aynı potada eriyerek yüksek tarımsal 
potansiyelinin ön planda olduğu ve bunlara bağlı olarak kurulduğu günden bu yana, hızlı bir şekilde 
gelişerek orta ölçekli bir kente dönüşen bir yerleşmedir. 
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Bu doğal ortam avantajları; 

• Ilıman Akdeniz ikliminin etkisiyle yılda en az 3 defa tarımsal ürün yetiştirilmesi 

• Aslantaş barajı yapılana kadar (1984) doğal yollarla gübrelenen verimli alüvyon topraklar 

• Ceyhan nehri ve Aslantaş barajının etkisiyle sulama imkânlarının bol olması 

• Düşük eğim değerleri ve yükseltisi az olan topoğrafik ortam özellikleri 

• Sade ve alçak yer şekilleri  

Bu kentsel gelişme ve büyüme sonucunda; Ceyhan’ın mahalle sayısı artmış ve hodonimisi gelişmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 2. Ceyhan İlçe Merkezi ve Çevresinin Fiziki Özellikleri 

Ceyhan’ın Kısaca Kentleşmesi 

Ceyhan, yerleşim yeri olarak tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmasına rağmen; asıl yerleşim özeği 
19. yüzyılda Kırım, Tatar ve Kafkaslardan Anadolu’ya göç eden göçmenlerin, Ceyhan nehir kıyısına 
yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. İlk kamusal mekânı Abdülkadir Ağa Cami olan ve bu nedenle “Minareli 
Köy” olarak bilinen yerleşim özeği bir köy niteliğindeyken 1893’te kaza olmasıyla beraber giderek 
gelişmeye başlamıştır. Muhacirlerin çalışkanlığı, “yeni ürünlerle yeni ekim yöntemlerini Anadolu’ya 
getirmelerine” (Karpat, 2013, s. 187-188) doğal ortam avantajlarının katkısı da eklenince giderek 
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gelişmeye devam eden köy, 20. yüzyılın başından itibaren tarımsal karakteri ağır basan bir kasabaya 
dönüşmeye başlamıştır. 

1950’lere gelindiğinde ise Ceyhan’a elektriğin gelmesi, Demir Köprü’nün yapılmasıyla köprübaşı 
fonksiyonunu elde etmesi, şu şebekesinin tamamlanması ve devlet hastanesinin yapılması gibi etkenlerle 
Ceyhan, tam anlamıyla bir kente dönüşmüştü. Bu kentsel gelişmeler eşliğinde Ceyhan, hızla gelişerek 
mahalle sayısı 1950’lerde 9 iken günümüz itibariyle mahalle sayısı 31’e yükselmiş ve bunlara bağlı olarak 
hodonimi sayısında artış meydana gelmiştir. 

Köyden kasabaya ve kente dönüşen, günümüzde orta büyüklükte bir şehir olan Ceyhan’ın yerleşme 
kökeni göçe dayanmakta ve bu göçle hodonimi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Göçebeliğin temeli 
olan tarımsal hayvancılık kültürüyle Ceyhan nehir kıyısına ilk yerleşen Kırım ve Kafkas göçmenlerinin bu 
kültürle yaptıkları adlandırmalar günümüzde de kullanılmaktadır. 1950 sonrasında Ceyhan’ın modern, 
teknolojik ve iktisadi unsurları yoğun bir şekilde kazanmasına bağlı olarak kente sonradan eklemlenen 
mahalleler olmasına rağmen Ceyhan’ın kent özeğindeki adlandırmalarda büyük bir değişiklik de 
olmamıştır. Bu değişikliğe Tuzlugöl ve Mayıs 2019’da Kaltakiye mahalleleri uğramış ve mahalle adları 
siyasi-tarihi olaylardan etkilenerek Gaziosmanpaşa ve Zübeyde Hanım şahıs adlarıyla değiştirilmiştir. 
Mahalle adlarındaki değişikliğin bu derece düşük olmasının sebebi; Ceyhan’ın ileri düzeyde bir kentleşme 
oranına sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunların sonucunda kentsel yer adlarında büyük bir 
değişim söz konusu olmamış ve Ceyhan’ın mekânsal belleği geleceğe aktarabilmişlerdir. Fakat ilerleyen 
zamanlarda kentsel gelişme düzeyine bağlı olarak Ceyhan’ın kent özeğindeki göçebe hayatı anımsatan 
adlandırmaların kaybolacağı öngörülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 3. Ceyhan İlçe Merkezinin Kentsel Gelişim Dönemleri (1900-2018) 

Ceyhan’daki Mahalle Adları 

Günümüzde yeryüzündeki hâkimiyeti her alanda hissedilen insanoğlu, her şeyi anlamlandırıp bunu bir 
isimle ifade etmekte ve mekânsal olarak bu adlandırmaları yaparken farklı unsurlardan etkilenmektedir. 
“Bu etkilenme doğal çevrenin bir niteliğinden olabileceği gibi sosyal bir sebepten de kaynaklanabilir” 
(Tunçel, 2000, s. 26). Adlandırmalar üzerindeki bu doğal, beşeri ve iktisadi unsurların etkisi farklı 
karakterdeki yerleşmelerde farklı şekillerde yansımaktadır. Örneğin kırsal yerleşmelerdeki 
adlandırmalarda doğal unsurların etkisi daha fazla hissedilirken; kentsel adlandırmalarda beşeri ve 
iktisadi unsurların etkisi nispeten daha fazla hissedilmektedir. Bu coğrafi unsurların Ceyhan’daki mahalle 
adları üzerindeki etkisi incelendiğinde ise beşeri ve iktisadi etkenlerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. 
Mahalle isimlerinde; başta şahıs adları olmak üzere, Kırım ve Kafkaslardan gelen göçmenlerin kültürel 
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kökenlerine ait adlandırmalar; Cumhuriyet devriyle yaşanan siyasi ve tarihi olaylarla ilgili adlandırmalar 
ve diğer etkenlerle yapılan adlandırmalar mahalle adlarını belirlemiştir. Bunlara bağlı olarak; insanın 
mekânı benimseyip adlandırma isteği üzerindeki coğrafi etkenlerin, Ceyhan’daki mahalle adları 
üzerindeki etkisi ön plana çıkmaktadır. 

Ceyhan’da olduğu gibi, yer adlandırmaları çoğu zaman bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Buna bağlı 
olarak, ilk yerleşim özeği Kırım ve Kafkas göçüne dayanan Ceyhan’a gelen göçmenler, terkedilen yerin 
karakterini yansıtan isimleri ve tarımsal faaliyetleriyle ilgili kültürel ögeleri yeni edinilen mekâna 
aktarmışlardır. Ayrıca, zaman geçtikçe yeni edinilen mekân olan Anadolu’da yaşanılan tarihi, siyasi, sosyal 
ve iktisadi olaylarlardan etkilenen insanlar, yeni edindikleri yerin karakterine göre mekânı adlandırmaya 
başlamışlardır. 

Geleneksel anlamda, yerlilik duygusunun oluştuğu mekânlar olan mahalleler, bugün bu anlamlarını 
kaybetseler de adları vasıtasıyla insan-mekân etkileşiminde çok sayıda ipuçları verirler. Mahalle adları, 
çok sayıda etkenin varlığından etkilenmiş durumdadır. Yön, konum, inanç, ulusal bilinç, fiziki 
elemanlar, göç olayları, savaşlar, siyasi nedenler ve önemli şahıs adları gibi çok sayıda özellik, 
mahalle adlarının arka planında olan başlıca nedenlerdir (Aliağaoğlu, 2013, s. 48). Sonuçta pek çok sebep, 
mahallelere kişilik ve kimlik kazandırarak onları anlamlandırmaktadır. 

Bu açıklamalar eşliğinde, Ceyhan’daki mahalle adlarını belirleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:  

• Önemli şahsiyetlerin adları (8 Adet) 

• Kırım ve Kafkaslardan göçle gelen göçmenlerin terk ettikleri yerlerdeki tarımsal faaliyetleriyle 
elde ettikleri kültürel unsurları, yeni yerleştikleri Ceyhan’a aktarmaları (7 Adet) 

• Cumhuriyet devriyle yaşanan siyasi ve tarihi olaylar (6 Adet) 

• Doğal ortam özellikleri (4 Adet) 

• İktisadi etkenler (3 Adet) 

• Mekânsal adlar (3 Adet) 

• Dini etkenler (1 Adet) 

Bunların sonucunda; insanın mekânı benimseyip adlandırma isteği üzerindeki beşeri ve iktisadi 
etkenlerin, Ceyhan’daki mahalle adları üzerindeki etkisi ön plana çıkmaktadır. Örneğin günümüzde adı 
değiştirilen Tuzlugöl Mahallesi, coğrafi anlamda ismi uygun olmasına rağmen, şu anda Sarısakal ve Gazi 
Osman Paşa ismi ile iki mahalleye ayrıllması da, kentteki etkin rol oynayan faktörün insan olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

 

Grafik 1. Ceyhan’daki Mahalle Adlarını Belirleyen Temel Faktörlerin Oranı 
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Ceyhan’daki Mahalle Adlarına Mekânsal Yansımalar 

Ceyhan’daki mahalle adlarını etkileyen temel etkenler, 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar;  

• Doğal Unsurların Mekânsal Yansımaları 

• Beşeri Unsurların Mekânsal Yansımaları 

• İktisadi Unsurların Mekânsal Yansımaları 

Doğal unsurların mekânsal yansımaları. 

“Doğal ortamda yer alan fiziki unsurların yer adı belirlemede belirleyici unsurlardan olduğu 
bilinmektedir. Bu fiziki unsurlar: jeomorfoloji, hidrografya, jeoloji-litoloji, bitki, fauna, klimatoloji ve 
topraktır” (Çağlıyan, 2013, s. 1078). Ancak, önceden de belirtildiği gibi, kentlerde doğal ortam şartlarının 
hâkimiyeti kırsala nispeten daha az hissedildiğinden; doğal ortamla ilgili yer adlarına daha az rastlanırken 
beşeri ve iktisadi unsurlarla ilgili adlara daha sıklıkla rastlanmaktadır. 

Ceyhan’daki mahalle adlarına % 13 oranında yansıyan 3 doğal etken vardır. Bunlar: Topoğrafik, 
Klimatik ve Hidroğrafik etkenlerdir. 

Topoğrafik açıdan; Ceyhan; eğimin az, sade yer şekillerinin hâkim olduğu bir topografyada bulunduğu 
için sadece iki mahallede topoğrafyanın etkisi altında adlandırmalar yapılmıştır. Bunlardan en belirgini; 
kentin doğusundaki Adatepe Mahallesi’nin doğusunda yer alan ve bir ada gibi görünen karstik Adatepe 
tepesinin (Resim: 1) mahalleye adını vermesidir. Bir diğer örnek ise, kentin kuzeydoğusunda bulunan, 
Ceyhan’ın da eski isimlerinden olan Yarsuvat mahallesidir. İlk olarak kelime kökü Yar ve Suvat 
kelimelerinden oluştuğu düşünürse; “yar uçurum demek, suvatsa hayvan suvaracak yer” anlamlarına 
gelir. Tabi uçurum Ceyhan nehri kenarında yoktur. Bundan kasıt; yüksek, dik yamaçtır. Ayrıca, Yurt 
Ansiklopedisi’nin Adana maddesinde (1981, s. 60) “Ceyhan’ın ilk isimlerinden olan Yarsuvat’a Muhacirler 
hayvanlarını ırmaktaki suvatta suladıkları için buraya Yarsuvat adı verildi” diye geçmektedir. Bunlara ek 
olarak, “Yarsuvat kelimesinin bu şekilde açıklanmasının yanlış olduğu, kelime kökeninin tarihinin 
Bizanslara kadar gittiği ve Arsa(a)-uwa yani akarsu ya da ırmak-lık anlamına geldiği ve Ceyhan nehrini 
kastettiği belirtilmektedir” (Umar, 1993, s. 820). Bunun sonucunda, Yarsuvat kelimesinin topoğrafik 
anlamının olabileceği gibi, hidrografik anlamının da olabileceği düşünülmelidir. 

 

Resim 1. Ceyhan Kentinin Uydu Görüntüsü (2019) 

Klimatik açıdan; Akdeniz ikliminin etkisi altında olan Ceyhan’da, nemli hava nedeniyle hissedilebilir 
sıcaklığın yüksek olması ve yaz aylarının uzun sürmesi nedeniyle bunaltıcı ortamdaki en serinletici etken 
olan rüzgâr, mahalle adlandırmasında ön plana çıkmaktadır. Buna en iyi örnekse Esentepe Mahallesi’dir. 
Ceyhan’da kuzey-güney yönlü esen hâkim rüzgârlara (Grafik: 2) açık bir şekilde, kentin kuzeydoğusunda 
yer alan Esentepe Mahallesi bu adlandırmayı hak etmektedir.  

 
 Kaynak: www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 10.9.2019) 
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Grafik 2. Ceyhan'ın Yıllık Ortalama Rüzgâr Frekans Gülü (MGM Adana-Ceyhan Meteoroloji İst. 1970-
2012 verileri) 

 

Hidroğrafik açıdan; Ceyhan’daki tek mahalle ismi Tuzlugöl Mahallesi’dir. Adını, Sarısakal 
Mahallesi’nin kuzeydoğusundaki yeraltından kaynayan tuzlu olan bir kaynaktan alan almaktaydı (Resim: 
1). Coğrafi açıdan adına layık olan bu mahallenin adı, günümüzde değiştirilerek Sarısakal Mahallesi 
olmuştur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Sarısakal Mahallesinin Kuzeydoğusundaki Tuzlugöl Kaynağı 
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Beşeri unsurların mekânsal yansımaları 

Kentsel yerleşmeler, kırsala nispeten doğal ortamın etkisinden biraz daha uzak oldukları için mahalle 
adlandırmalarında beşeri etkenlerin etkisi daha fazla hissedilmektedir. Buna bağlı olarak, Ceyhan’daki 
mahalle adlarının üzerinde % 78 oranındaki 5 beşeri etkenin etkisi hissedilmektedir. 

Göçmenlerin kökeniyle ilişkili olarak; 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşanan kayıplar 
sonucunda Kırım ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçler neticesinde bazı yerleşim yerleri Anadolu 
topraklarında oluşmuştur. Bu yerleşmelerden biri olan Ceyhan, Kırımlı Nogaylar, yakın çevredeki Tatarlar 
ve Kafkaslardan gelen çeşitli aşiret ve kabilelerinin Ceyhan nehir kıyısına yerleşmesiyle kurulup gelişmiş 
bir yerleşmedir. Bu aşiretler “Boğta, Civantayak, Koltaki, Koruklu, Konakoğlu, Aytemir” (Zeybek, 2009, s. 
3) ve “Kelmit aşiretleridir” (Bayraktar, 2008, s. 50). Günümüzde Ceyhan’ın kent özeği ve çevresindeki 
mahallelere adını veren bu aşiretler 7 mahalleye adını vermiştir. Burada dikkati çeken bir diğer husus 
aşiret adlarının kelime kökenleri incelendiğinde bunların tarımsal faaliyetlerle ilişkili olduklarıdır.  

Bu kelime kökleri incelendiğinde; Bota (Boğta); “Deve yavrusu”* demektir. Civantayak; Kelime Civan 
ve Tayak kelimesinden oluştuğu düşünüldüğünde; Civan “yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın, tayak 
sopa”** anlamlarına gelir. Aslıyüce (2008, s. 131) ise Türkiye Türkçesinde Tayak’a üvendire demektedir. 
Üvendire; “çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek”*** olarak 
geçmektedir. Ayrıca bu mahalle civarına yerel halk, Caynak ismini de kullanmaktadır. Caynak ise; 
Göktürkçe’de “pençe, doğan pençesi”**** anlamlarına gelmektedir. Kaltakiye (Koltaki); Kaltak 
kelimesinden geldiği düşünülürse; “üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümüne 
kaltak” denmektedir. Diğer anlamı ise “kuskunsuz (kayışı olmayan) eyerdir”*****. Bu mahallenin ismi Mayıs 
2019’dan itibaren değiştirilerek Zübeyde Hanım Mahallesi olmuştur. Koruklu; Koruk kelimesinden 
geldiği düşünülürse; “henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm” ve “ekşi pekmez”****** anlamlarına gelmektedir. 

Aydemir, Kelemeti ve Konakoğlu (Ceyhan’daki en eski konakların olduğu mahalle) mahalle adları ise  
aşiret isimlerinden gelmektedir.  

Kısacası; bu mahalle adları her ne kadar aşiret ve kabile adlarına ait beşeri kökenli adlandırmalar 
olsalar da, kelime köklerinin tarımsal faaliyetlerle ilişkili olduğu ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni, 
Ceyhan'a ilk yerleşen Kırım ve Kafkas göçmenlerinin tarımsal faaliyetleri çok iyi derecede bilmeleridir. 
Böylece, göçmenler terk ettikleri yerlerde gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetlerle aşiret adları arasındaki 
ilişki çeşitli mahalle adlandırmalarına yansımış, bu sayede mekânsal bellek geleceğe ve yere aktarılmıştır.  

Mekânsal Adlarla bağlantılı olarak; Kırım ve Kafkaslar civarından gelen göçmenler terk ettikleri 
yerin adını, yeni edindikleri mekâna aktarma eğiliminde bulunup 3 mahalleyi bu şekilde 
adlandırmışlardır. Büyük Kırım ve Küçük Kırım mahallelerinin adları göçmenlerin terk ettikleri Kırım’dan 
alınırken, Türlübaş mahallesinin adı da “Kazakistan’ın Çimkent eyaletindeki Hoca Ahmet Yesevi’nin 
kabrinin bulunduğu yer olan Türlübaş, Türkbaşı, Türkibas diye adlandırılan yerden gelmektedir” 
(Aslıyüce, 2008, s. 129). 

Siyasi ve tarihi olaylarla ilişkili olarak; Ceyhan’daki mahalle adları Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin 
ilanı gibi siyasi ve tarihi olaylardan yoğun bir şekilde etkilenerek toplam 6 mahalle bu olaylarla bağlantılı 
şekilde adlandırılmışlardır. Ceyhan’ın Fransız işgalinden kurutuluş günü olan 6 Ocak günü Altıocak 
mahallesine adını vermiştir. Burhaniye mahallesine adını veren temel unsur; “işgal günlerinde Burhaniye 
köyünün ilçe merkezi olarak kullanılması” (Aslıyüce, 2008, s. 132) nedeniyle köy adının önemli olmasıdır. 
Rejim ve yönetim sistemindeki değişiklik, özgürlük ve bağımsızlığın önemi, millet olma bilincinin öne 
çıkması nedeniyle Cumhuriyet, Hürriyet, İstiklal ve Ulus mahalle adları mekâna adını vermiştir. Ayrıca, 
yaşanan bu gelişmelerle yeni edinilen mekâna yapılan bu adlandırmalar, göçmenlerin mekânı 
benimsendiklerini kanıtlamaktadır. 

Şahıs adlarıyla bağlantılı olarak; yapılan mahalle adlandırmaları; 3 yerel ve 5 ulusal şahıs ismi olmak 
üzere toplam 8 adlandırmayla Ceyhan’ın mahallelerindeki en fazla adlandırma türüdür. Yerel şahıs adları; 
Ceyhan’a 4 dönem (17 yıl) belediye başkanlığı yapan Şahin Özbilen, Ceyhan’ın Fransızlara karşı 
direnişinde şehit olan Şehit Hacı İbrahim ve Ceyhan’ın zengin ailelerinden biri olan Sarısakal ailesi 

 
* Kaynak: www.tdk.gov.tr - Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Erişim Tarihi 09.09.2019) 
** Kaynak: www.tdk.gov.tr - Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Erişim Tarihi 10.09.2019) 
*** Kaynak: www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 09.09.2019) 
**** Kaynak: www.tdk.gov.tr - Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Erişim Tarihi 10.09.2019) 
***** Kaynak: www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 09.09.2019) 
****** Kaynak: www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 11.09.2019) 
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mahallelere ismini vermişlerdir. Ulusal anlamda ise; büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, 
Balkanlar’daki Plevne müdafaası (1877) ile öne çıkan Gazi Osman Paşa; Kurtuluş savaşındaki rolü ve ilk 
başbakan olması nedeniyle İnönü; Kanun-i esasiyi hazırlayan kurul başkanı Mithat Paşa ile önemli bir 
devlet adamı ve şair olan Namık Kemal gibi ulusal anlamdaki önemli şahsiyetlerin isimleri mahallelere 
verilmiştir. Ceyhan’daki mahalle adlandırmalarında şahıs adlarının bu kadar çok etkili olmasındaki sebep; 
insanın kentsel alandaki baskın gücüyle ilişkilidir.  

Dini etkiyle ilişkisi olan tek mahalle, Muradiye mahallesidir. Mahallenin ortasında bulunan Muradiye 
cami, mahalleye adını vermiştir. Ayrıca Rumların bu bölgelerdeki varlığının etkisi ve Murad isminin 
Rumlar tarafından çokça kullanılmasının da bu adlandırmada etkili olduğu düşünülmektedir. 

İktisadi Unsurların Mekânsal Yansımaları. 

Doğal unsurların etkisinin azaldığı yerler olan kentleri var eden ve onları büyüten unsur olan iktisadi 
unsurlar, mahalle adlandırmaları üzerinde de etkilidir. Ceyhan’da iş ve hizmete dayalı iktisadi unsurlardan 
etkilenerek 3 mahalle adında bu tür adlandırmalar yapılmış ve iktisadi etkenler % 9 oranında 
adlandırmalarda etkili olmuştur. Bu adların anlamları ve kökenleri incelendiğinde; 

Emek mahallesine adını veren emek kelimesi; “bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa 
gücüdür”*. Burada dikkati çeken husus, emek kelimesinin siyasi bir niteliğinin olmasıdır. Türkiye’de 
Akdeniz iklim sahasında genel olarak siyasi eğiliminin etkisiyle bu adlandırmanın yapıldığı 
düşünülmektedir. 

Modernevler mahallesi iktisadi olarak yapılan bir adlandırma olmasına rağmen, günümüzde 
modernevlerin bulunmadığı bir mahalledir. 

Belediye evleri mahallesi; Ceyhan’da belediyenin yaptırdığı konutlardan ismini almıştır.  

Tablo 1 

Ceyhan’daki Mahalle Adlarının Kökeni 

Mahalle Adı Mahalle Adının Kökeni Mahalle Adı Mahalle Adının Kökeni 

Adatepe Topoğrafik Kaltakiye* Göçmenlerin Kökeni 

Altıocak Siyasi-Tarihi Olay Kelemeti Göçmenlerin Kökeni 

Aydemiroğlu Göçmenlerin Kökeni Konakoğlu Göçmenlerin Kökeni 

Belediye Evleri İş-Hizmet Koruklu Göçmenlerin Kökeni 

Bota Göçmenlerin Kökeni Küçükkırım Mekansal Ad 

Burhaniye  Siyasi-Tarihi Olay Mithatpaşa Şahıs Adı 

Büyükkırım Mekansal Ad Modern Evler İş-Hizmet 

Civantayak Göçmenlerin Kökeni Muradiye Dini 

Cumhuriyet Siyasi-Tarihi Olay Namık Kemal Şahıs Adı 

Emek İş-Hizmet Sarısakal Şahıs Adı 

Esentepe Klimatik Şahin Özbilen Şahıs Adı 

Fatih Sultan 
Mehmet Şahıs Adı 

Şehit Hacı 
İbrahim Şahıs Adı 

Gazi Osman Paşa Şahıs Adı Türlübaş Mekansal Ad 

Hürriyet Siyasi-Tarihi Olay Ulus Siyasi-Tarihi Olay 

İnönü Şahıs Adı Yarsuvat Topoğrafik 

İstiklal Siyasi-Tarihi Olay Tuzlugöl ** Hidroğrafik 
Not: Bilirkişi mülakatı; Aslıyüce, 2008:127-133; Ceyhan Belediyesi İmar Planı (2013).  

 

 
* Kaynak: www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 10.09.2019) 
* 2019 yılında bu mahallenin adı Zübeyde Hanım Mahallesi olarak değiştirilmiştir. 
** Bu mahalle adı günümüzde kullanılmamaktadır. 



 

1460 
 

 

Harita 4. Ceyhan’daki Sınıflandırılmış Mahalle Adları (2018) 

Sonuç 

Ceyhan’daki mahalle adları, genel anlamda diğer kentlerde yapılan rastgele adlandırmalardan ziyade, 
bilinçli ve öz anlamlarını barındıran mekânın kimliğini koruyacak şekilde yapılmıştır. Bunun sonucunda 
göçmenler; mekânsal hafızalarını yere ve geleceğe aktarmışlardır. Ayrıca, zamanla yaşanan siyasi ve tarihi 
olaylardan etkilenerek yapılan adlandırmalar, insanların mekânsal hafızalarının değişip geliştiğini 
kanıtlamaktadır. 

Bir diğer önemli sonuç; mahalle adlarında toplulaşma eğiliminin ön plana çıkmasıdır. Bu toplulaşma 
eğilimi, Ceyhan kent özeği ile özeğin kuzey ve güneyindeki 1950 öncesinde kurulan mahallelerde 
görülmektedir. Bu mahallelerde, Kırım ve Kafkaslar civarından göç ederek Ceyhan’a ilk yerleşen ve eski 
kent özeğini meydana getiren Nogay, Tatar ve Çerkezlerin aşiret adlarıyla yapılan mahalle 
adlandırmalarında toplulaşma eğilimi vardır. Bu adlandırmalar; göçmenlerin hem tarımsal faaliyetlerle 
olan ilişkilerini, hem de birbirine yakın mekânlardan göç ettiklerini kanıtlamaktadır. 

İkinci toplulaşma eğilimi ise; 1950 sonrasında kentleşmeyle beraber kentin doğusunda ve güneyinde 
meydana gelen alansal büyüme sonucunda mahalle adlarında ortaya çıkmıştır. Bu toplulaşmada özellikle 
şahıs adları ön plana çıkmaktadır. Burada belirtilmesi gereken husus; mahalle adlarında her ne kadar 
şahıs isimleri kullanılsa da bu adların Osmanlı devletinin son dönemlerinde ve savaşlarda önemli rol 
oynayan şahıs adlarından oluşması, insanların Anadolu’da yaşanan siyasi ve tarihi olaylardan etkilendiğini 
ve bunlara bağlı olarak yapılan bu tür adlandırmalarla mekânı benimsedikleri ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca; Ceyhan’ın farklı coğrafi boyutlarından faydalanarak yerleşmenin doğduğu ve geliştiği eski 
zamanlara ait özelliklerden; kökeni Kırım ve Kafkas göçüne dayanan Ceyhan’ın göç edilen yerden taşınan 
kültürel bileşenlere ve buna bağlı olarak yeni edinilen mekânın yeni kültürel karakterini anlamaya 
Ceyhan’ın hodonimisi ileri derecede yardımcı olmaktadır. 

Bunlara ek olarak; günümüzde Ceyhan’daki mahalle adlarında değişme eğilimi yok denecek kadar 
azdır. Bunun sebebi, Ceyhan’ın ileri derecede kentleşme eğiliminin olmamasıdır. Ceyhan’ın kent özeğinin 
de içinde bulunduğu geleneksel kent dokusunda, göçmenlerin geçmişteki göçebe kültürüne bağlı 
adlandırmalar korunmaktayken, kentin büyümesine bağlı olarak yeni adlandırmalar yapılmıştır. Fakat 
geleneksel dokudaki adlandırmalarda değişme pek olmamıştır. 
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Son olarak kırsal kesimde adlandırmalarda etkili olan doğal unsurlar, kentsel alanda yerini beşeri ve 
iktisadi unsurlara bırakmaktadır. 
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Özet 

Üniversiteler bilimsel araştırma, eğitim, öğretim, meslek edindirme işlevlerinin yanı sıra sağladıkları bir 
takım hizmetler, etkinlikler ve imkânlarla üniversite dışı kullanıcıları da fiziksel sınırları içine çekerek, 
toplumun her kesiminden bireyin sosyalleşmesine imkân tanıyan kamusal alanlardır. Yerleşkeler; kapalı 
mekanlarda sundukları eğitim dışında; spor aktiviteleri, sosyal ve kültürel etkinlikler (konferans, festival, 
konser vb.) için, gündelik hayatın içerisinde yer alan, açık alan düzenlemelerini de barındırırlar. Genç 
nüfusun çoğunlukta olduğu üniversite yerleşkelerinde özellikle aktif bir sosyal hayatın sağlanması 
kullanıcılarda aidiyet duygusunun gelişmesine, akademisyen, öğrenci arası etkileşimin artmasına olanak 
sağlamaktadır. Yerleşkenin, yerleşke dışı kullanıcılar için de cazip ve erişilebilir hale gelmesi üniversite-kent 
arasında kurulan bağın daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Böylece cazibe merkezi haline gelmiş bir 
üniversite yerleşkesi, kurumun daha bilinir, tanınır ve tercih edilir olmasına olanak tanıyacaktır.Bu anlamda 
yerleşkeler, dinamik, esnek, sürdürülebilir, gelişebilir olmalıdır. Kamusal olarak tasarlanmış fiziksel 
çevrelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, belirli dönemlerde kullanıcı memnuniyetinin gözden 
geçirilmesi ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda fiziksel dönüşümlerim belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada, coğrafi bir büyüklük olarak Üniversite yerleşkelerinin "sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşayan 
yerleşke" olabilmeleri için, öncelikle fiziksel analizinin iyi yapılması ve değişen dönüşen kullanıcı 
gereksinimlerine göre belirli aralıklarla yeni mekânsal düzenlemelerin planlanmasının gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır. Çalışmada; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik yerleşkesi, örnek uygulama olarak 
seçilmiştir. Bu örnek çalışma ile tüm kamusal alanlar ve üniversite yerleşkeleri için belli aralıklarla 
uygulanabilecek bir süreç modeli (analiz, anket çalışmaları, zihin haritaları vb.) önerilmesi 
amaçlanmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen dinamik bir yapı olarak üniversite yerleşkelerinin, belirli 
dönemlerde kullanıcı ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle, yeni düzenlemelerin yapılması; "kurumsal aidiyet" 
duygusunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bu amaçla geliştirilen süreç modeli önerisinde, üç aşamalı 
bir analiz yöntemi önerilmektedir. Bu aşamalar; yerleşkenin fiziksel analizinin yapılması, kullanıcının 
yerleşke hakkındaki algısının zihin haritaları ile belirlenmesi ve bu iki çalışmanın verilerine göre kullanıcı 
gereksinimlerini tespit edebilecek anket uygulamasının yapılmasıdır. Geliştirilen bu yöntem sayesinde tüm 
kamusal/yarı kamusal alanların kullanıcı memnuniyeti tespit edilebilecek, elde edilen veriler doğrultusunda 
da fiziksel yapının güncellenmesi mümkün olabilecektir. Güncellenmiş fiziksel çevreler, kurumsal yapıların 
“Sağlıklı, Sürdürülebilir ve Yaşayan Çevre” hedeflerine ulaşmasına olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yerleşkesi, Fiziksel Çevre Analizi, Zihin Haritası, Kullanım Sonrası 
Değerlendirme (KSD). 

 

HEALTHY, SUSTAINABLE AND LIVING UNIVERSITY CAMPUSES: THE CASE OF ESKIŞEHIR 
OSMANGAZI UNIVERSITY MESELIK CAMPUS IN TURKEY 

Abstract 

Universities, alongside their functions of scienitific research, education, teaching and professional 
training, assist individuals outside of universities, from every part of the sociecty to socialize with several 
services, activities and facilities. Apart from the education offered in closed spaces; campuses, contain open 
area arrangements for daily life purposes such as sports, social and cultural activities (ie. Conference, festival, 
concert). Providing active social life in university campuses, where the young population is the majority, 
allows development of a sense of belonging and improves the interaction between academics and students. 
The becoming of campuses more tempting and acessible, contributes to a stronger bond between a university 
and a city. Thus a university campus which has become an attraction point enables an institution to be more 
popular, recognizable and preferable. In this sense campuses should be dynamic, flexible, sustainable, and 
developable. In order to ensure the sustainability of physical environments designed as public spaces, user 
satisfaction should be reviewed and physical transformation should be determined in line with changing 
needs. In this study, Eskişehir Osmangazi University Meselik Campus was chosen as an example. A three-stage 
analysis method is proposed in the process model, which was developed in order to provide a “sustainable, 
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dynamic university campus”. These stages are; physical analysis of the campus, determination of the user's 
perception of the campus by “cognitive maps” and conducting a survey application that can determine user 
needs according to the data of these two studies. The physical analysis of the initial settlement was based on 
five basic elements, with the conceptual view which was put forward by Kevin Lynch in his “Urban Image” 
theory. In the campus chosen as an example, 5 main elements consisting of “roads”, “regions”, “borders”, 
“focal points” and “sign elements” were identified and analyzed. Following this study, some of the campus 
users were asked to form “cognitive maps” of the campus and readability of the campus and how it was 
perceived by the campus users. Finally, Post Occupancy Evaluation (POE) was used to determine user needs 
and satisfaction. With this three-stage process model, the user-campus relationship was identified and the 
necessary and regulatory requirements were determined. 

As a result, university campuses are systems that continue to change dynamically just like cities. For this 
reason, universities should plan and design their own changing and development in line with the feedback 
from their users. While they strive to preserve their institutional traditions and values, they must keep up 
with the requirements of the era and make institutional and physical changes to meet the needs and demands 
of new generations in order to ensure their sustainability. Updated physical environments will enable 
institutional structures to achieve “Healthy, Sustainable and Living Environment” goals.  

Keywords: University Campuses, Physical Environment Analysis, Cognitive Maps, Post Occupancy 
Evaluation (POE). 

 

Giriş 

Üniversiteler bir ülkede toplumsal ve bireysel olarak gelişime katkıda bulunan, bulundukları kentin 
ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda ilerlemesini sağlayan önemli kurumlardır. Kendi içlerinde, 
kendilerine özgü̈ bir kültürel hayata sahiptirler (Keleş, 1972). Üniversiteler akademik ve bilimsel 
çalışmaların yanı sıra, bulundukları kentin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda ilerlemesini 
sağlarken, ülkelerin toplumsal ve bireysel olarak gelişimine de katkı sağlar. Bu kurumlar bir yandan 
akademik ve bilimsel çalışmaların yapıldığı ve paylaşıldığı yerlerken bir yandan da kullanıcılarının, gerek 
birbirleri ile gerekse toplumla etkileşim kurdukları kamusal mekânlardır. Özellikle genç nüfusun 
çoğunlukta olduğu üniversite yerleşkelerinde aktif bir sosyal hayatın sağlanması kullanıcılarda aidiyet 
duygusunun gelişmesine, akademisyen, öğrenci arası etkileşimin artmasına, akademik paylaşım 
ortamlarının derslikler dışında da devam ederek öğrenen/üreten topluluğun çoğalmasına olanak 
sağlamaktadır (Yaylalı Yıldız ve Çil, 2016). Farklı coğrafyalardan gelmiş, sosyal ve kültürel farklılıklara 
sahip öğrenciler bu ortak alanlarda kolektif yaşam konusunda tecrübe ve bilinç kazanır, çeşitli etkinlik ve 
gruplar içerisinde rol alarak çevre ve toplum ile ilişki kurmayı öğrenir, iletişim becerileri ve özgüvenleri 
artar. Yapılan bir çalışmada, üniversite yerleşkelerinin öğrencilerin psikolojileri, öğrenme biçimleri, sezgi 
ve bilinçlerini geliştirmeleri, yaratıcılıkları, teknolojiye bakışları, kısaca kendilerini yaşama hazırlayışları 
üzerinde yapıcı ya da yıkıcı etkileri olabileceğinden bahsedilmektedir (Esin, 2016).  

Kısa ve uzun süreli, yoğun ve farklı kullanıcı profilleri olan, Üniversite yerleşkelerinin okunabilirliği, 
yere ait zihinsel bir imge oluşturabilmek açısından önemlidir. “Okunabilirlik bir çevrenin fark edilebilir ve 
tutarlı bir örüntü içinde organize edilebilir olmasıdır (Lynch, 1960). Bir mekânın okunması, mekâna ait 
bilginin gözlemcinin zihninde işlenmesi süreci sonunda ortaya çıkar ve bu süreçte rol oynayan iki 
bileşenden birincisi “mekânın özellikleri” diğeri de “gözlemcinin özellikleri” dir. Duyusal girdiler, 
gözlemcinin zihninde yorumlanarak “algılama” ya dönüşür ve kişisel deneyimler olarak hafıza da 
depolanır. Zihinsel imge algılanmış bilginin bireyin zihninde resmedilmesi, betimlenmesidir. Herzog ve 
Leverich,  “Okunabilirlik, bilişsel harita yaratmaya ve yönlenmeye yardımcı olarak bir anlama sağlayan, 
geniş ölçekli çevrenin özelliklerine işaret eder.” O’neil, “Okunabilirlik tasarlanmış öğelerin etkili bir 
zihinsel imaj ya da bilişsel harita oluşturmada yardımcı olabilme derecesini anlatır” demektedir (Köseoğlu 
ve Erinsel Önder, 2010). Çevresel imgenin yaratımı, gözlemci ve gözlenen arasında iki yönlü bir süreçtir. 
Gözlemcinin gördükleri dışsal forma dayanır, ancak gördüklerini nasıl yorumladığı ve nasıl düzenlediği, 
dikkatini nereye yönelttiği gördüklerini etkiler. İnsan organizması kolayca uyum sağlayabilir ve esnektir. 
Değişik gruplar aynı fiziksel gerçekliği oldukça farklı imgeleyebilirler (Lynch, 1960). Net bir imge, kolay ve 
hızlı hareket etmeyi sağlar. Aynı zamanda kusursuz bir imgeye sahip fiziksel çevreler, sosyal açıdan grup 
iletişimini de olanaklı kılar. Bu da bireyin kendisini duygusal olarak güvende hissetmesine olanak sağlar. 
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Aynı zamanda çevrenin zengin ve canlı imgelere sahip olması kadar, bu imgelerin ifade edilebilir ve 
değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir olması, yeni anlamlar, yeni gruplamalar da ortaya çıkarması istenir. Bu 
şekilde, imgelenebilir bir çevrenin, aynı zamanda açık uçlu olması da hedeflenmektedir (Lynch, 1960).  

Yapılan literatür taramasında birçok çalışmada, üniversite yerleşkelerindeki mekânların kullanıcıların 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması dışında imge, kimlik, anlam gibi kavramsal temelli ihtiyaçları da 
karşılayabilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Kullanıcıların yerleşkeyi benimsemesiyle yerleşke anlam 
kazanmaktadır. Bireyin çevreyle kurabileceği duygusal bağ yalnızca estetik kaygı ön plana alınarak 
oluşturulamaz. Kullanıcının ilgisini çeken ve iletişim kurabildiği mekânlar başarılı sayılabilmektedir 
(Duymuş, 2011). Bir tasarım ne kadar başarılı ve günün ihtiyaçlarını karşılayan, mevcut koşullara uygun 
olursa olsun, zaman içinde değişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Tasarlanmış fiziksel 
çevrelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için belli dönemlerde kullanıcı memnuniyetinin gözden 
geçirilmesi, değişen ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. 

Bireyler bulunduğu fiziksel çevreyi, ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme eğilimindedir. Bireyin fiziksel 
çevresiyle kurduğu ilişki “Kullanıcı Memnuniyeti” olarak adlandırılır. Kullanım Sonrası Değerlendirme 
(KSD) yöntemi de, kullanıcı memnuniyeti üzerine yoğunlaşarak, bir mekânın inşa edildikten ve 
kullanıldıktan bir süre sonra, sistematik ve düzenli bir şekilde değerlendirilmesine denmektedir. KSD 
yönteminin yoğunlaştığı konu, kullanıcılar ve kullanıcı gereksinimleridir. Wolfgang Preiser ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiş bir değerlendirme yaklaşımı olan bu yaklaşım, uygulamadaki doğruların 
korunması ve geliştirilmesi, yanlışların saptanması ve çözüm yollarının aranması düşüncesini barındırır 
(Evrim, 2010).  

Üniversite yerleşkeleri de tıpkı kentler gibi dinamik bir şekilde değişmeye devam eden 
organizmalardır. Kullanıcının ihtiyaçlarını gerçekleştirmesine katkı veren bu fiziksel çevre, zamanla 
güncelliğini yitirdiğinde, bireyin tatminsizlik ve mutsuzluk yaşamasına sebep olabilir. Her üniversitenin, 
kendine özgü bir kültürü ve özgün bir kimliği vardır. Kurum bu kimliği ve kültürü korumaya çalışırken 
kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına da cevap verebilmelidir. Bir tasarımın başarısı, kullanıcı geribildirimi 
ile oluşan “Kullanıcı Memnuniyeti” ile ölçülebilir. 

Bu çalışmanın amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik yerleşkesinin, kullanıcı memnuniyeti 
ve kullanım sonrası değerlendirmesinin (KSD) yapılarak, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesidir. 
Böylelikle kurumun stratejik planlarında yer alan "sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşayan yerleşke" olma 
hedefine ulaşmasına katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda kullanıcıların geri bildirimlerinin kurum 
tarafından dikkate alınmasının "kurumsal aidiyet" duygularını geliştireceği düşünülmektedir. 

Yöntem 

Çalışmanın örneklem alanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik yerleşkesidir. 
Çalışmanın evrenini ise ESOGÜ Meşelik yerleşkesi kullanıcılarını temsil eden üç ana grup oluşturmaktadır. 
Bu gruplar “öğrenciler”, “akademik ve idari personel” ve “üniversite dışı kullanıcılar” dır.  

Çalışmada literatür taramasının yanı sıra, üç aşamalı bir analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz 
sürecinin aşamalarını; yerleşkenin fiziksel analizinin yapılması, kullanıcının yerleşke hakkındaki algısının 
zihin haritaları ile belirlenmesi ve bu iki çalışmanın verilerine göre kullanıcı gereksinimlerini tespit 
edebilecek anket uygulamasının yapılması olarak özetleyebiliriz. Birinci sıradaki “yerleşkenin fiziksel 
analizi”, Kevin Lynch’in “Kent İmgesi” kuramında ortaya koyduğu kavramsal bakışla beş temel öğe 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi hâlihazır planlar üzerinden “yollar”, 
“bölgeler”, “sınırlar”, “odak noktaları” ve “işaret öğeleri” nden oluşan beş temel öğe saptanarak analiz 
edilmiştir. Bu çalışmanın ardından,  yerleşke kullanıcılarının bir kısmından yerleşkeye ait “zihin haritaları” 
oluşturmaları istenmiş ve bu çalışmayla yerleşkenin okunabilirliği ve kullanıcılar tarafından nasıl 
algılandığı tespit edilmiştir.  Son olarak bu iki çalışmanın verilerine göre oluşturulan anket soruları ile 
“Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD)” yapılarak, kullanıcı gereksinimleri ve memnuniyeti tespit 
edilmiştir. Bu üç aşamalı süreç modeli ile kullanıcı-yerleşke ilişkisi tespit edilerek gerekli ihtiyaç ve 
düzenleme gereksinimleri belirlenmiştir. Bu yöntem, çalışma sonucunda tüm kamusal yapılarda 
kullanılabilecek bir süreç modeli olarak önerilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmanın örneklem alanı olan ESOGÜ Meşelik yerleşkesi 1993 yıllarında, Anadolu Üniversitesinin 
yeni inşa edilmekte olan ikinci büyük yerleşkesiydi. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Müh. 
Mim. Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalürji 
ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
18 Ağustos 1993'te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesinden ayrılmış, 
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“Osmangazi Üniversitesi” adıyla yeniden yapılanmıştır. Meşelik yerleşkesi de o tarihten günümüze kadar 
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesi olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Meşelik Yerleşkesi kent 
merkezinden yaklaşık 3 km. uzaklıktadır. Yerleşkeye kent merkezinden toplu taşıma ile erişim, tramvay ve 
otobüs ile yapılabilmektedir. Yerleşkenin 1,5 km. kuzeyinde kentin yeni çekim noktalarından olan Sazova 
tema parkı ve yeni Atatürk stadyumu yer almaktadır. Yerleşkenin, Eskişehir kent merkezine göre 
konumunu gösteren hava fotoğrafı Şekil 1’de de görüleceği üzere, yerleşkenin kent merkezine olan bu 
yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği ile ESOGÜ Meşelik yerleşkesi, kent içi yerleşke olarak sınıflandırılabilir.  

 

Şekil 1. ESOGÜ Meşelik Yerleşkesinin Eskişehir Kent Merkezine Göre Konumu 

Yerleşkenin Mevcut Fiziksel Analizi 

Önerilen üç aşamalı modelin ilk aşaması olan ESOGÜ Meşelik yerleşkesi fiziksel çevre analizinde 
yerleşke, Kevin Lynch’in “Kent İmgesi” kuramında ortaya koyduğu kavramsal bakışla değerlendirilmiştir. 
Lynch’ e göre kent ölçeğinde veya daha küçük ölçekteki bir fiziksel çevrenin anlaşılabilmesi için gereken 
beş temel öğe vardır. Bunlar “yollar”, “bölgeler”, “sınırlar”, “odak noktaları” ve “işaret öğeleri” dir. ESOGÜ 
Meşelik Yerleşkesi fiziksel analizi bu beş temel öğeye göre hâlihazır projeler üzerinden okunmaya 
çalışılmıştır. 

ESOGÜ Meşelik yerleşkesinin güneyinde kent ormanı, batısında ve kuzeyine Porsuk çayı sulama kanalı, 
doğusunda Gençlik Bulvarları ve kuzey doğusunda ise Atatürk Bulvarı yerleşkenin sınırlarını 
oluşturmaktadır. Yerleşkenin işlevsel özelliklerinin yoğunluğu dikkate alınarak incelendiğinde, “Sağlık 
Bölgesi”, “İdari ve Kamusal Bölge”, “Eğitim Bölgesi”, “Spor ve Sosyal Aktivite Bölgesi” olarak başlıca dört 
ana bölgeye ayrılabileceği görülmektedir. Sağlık bölgesi yerleşkenin doğusunda yer almaktadır. ESOGÜ 
Tıp Fakültesi Uygulama Hastane ve derslikleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi, Sağlık meslek 
Yüksekokulu, Mediko Sosyal Hizmetler gibi sağlık işlevli birimlerin yoğun olarak bulunduğu adadır. 
Yerleşkenin güneyinde İdari ve kamusal Bölge bulunmaktadır. Bu bölgede rektörlük, kongre merkezi, ana 
kütüphane, ana yemekhane, kreş, Erasmus oteli ve uygulama oteli gibi binalar yer almaktadır. Yerleşkenin 
diğer alanlarında “Eğitim Bölgeleri” ve “Spor ve Sosyal Aktivite Bölgeleri” birbirleri arasında dağılmış 
biçimde konumlanmıştır. Ana giriş kapılarının uzantısındaki haç şeklinde iki ana yol aksının bölgeleri 
ayırdığı görülmektedir. Doğu-Batı yönünde uzanan ana aksa paralel olarak gelişen ikinci bir ana aks da 
“İdari ve Kamusal Bölge” ile açık ve kapalı spor alanlarına ulaşımı sağlamaktadır. “Sağlık Bölgesi” ni 
çevreleyen yol ile bu bölgedeki tüm binalara ulaşılabilmektedir. Yine yerleşkenin güneyinde ve batısında 
yer alan çevre yolu ile rektörlük binasının ana girişine, kreşe ve otellere erişilebilmektedir. Yerleşkenin 
odaklarını genelde ana yoların kesişim noktalarında oluşan kavşaklar olarak kabul edebiliriz. Kevin Lynch 
odak noktalarını “İnsanların toplandığı ve dağıldığı düğüm noktalarıdır. Bunlar önemli bir meydan, bir 
kavşak, bir toplu taşıma merkezi olabilir (Lynch, 1960)” olarak tanımlamıştır. ESOGÜ Meşelik 
Yerleşkesinde bu kesişim noktaları dışında rektörlük meydanını da yerleşkenin odak noktaları arasında 
sayabiliriz. Bu meydan gerek kütüphane kullanıcılarının yoğunlukla kullandığı gerekse de tören ve bazı 
sosyal aktiviteler için kullanıcıların bir araya geldiği bir alandır. Bunun dışında Kevin Lynch’in tanımına 
uyan herhangi bir meydan veya benzeri bir alan bulunmamaktadır. Yerleşkenin işaret öğeleri olarak ise 
yerleşke giriş kapıları, rektörlük binası, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii diğeri ve tören alanı olarak 
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kullanılan Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtını sıralayabiliriz. Yerleşkenin Kevin Lynch analiz 
okumaları Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. ESOGÜ Meşelik Yerleşkesinin Lynch Kuramına Göre Fiziksel Analizi 

Yerleşkenin Okunabilirlik Analizi 

İkinci aşamada ise ESOGÜ Meşelik Yerleşkesinin kullanıcılar tarafından okunabilirliği test edilmek 
istenmiştir. Bunun için yerleşkenin farklı noktalarında öğrenim gören üç farklı öğrenci grubundan Meşelik 
yerleşkesine dair zihin haritalarını çizmeleri istenmiştir. Öğrencilerin eğitim gördükleri binaların 
yerleşkedeki konumlarının gösteren hava fotoğrafını ve öğrencilerin zihin haritalarına ait bazı örnekler 
Şekil 3’ de gösterilmiştir. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği binası yerleşkenin en batısında yer alan 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi içerisinde bulunmaktadır. Bu bölümde öğrenim gören 3. sınıf 
öğrencilerinden 9 kişi zihin haritası yapmaya gönüllü olmuştur. Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ortopedi 
Protez Ortez binası yerleşkenin doğusunda, Tıp Fakültesi polikliniklerin bulunduğu ana kütlenin 
arkasında konumlanmıştır. Bu bölümün 1. sınıf öğrencilerinden 29 kişilik bir grup zihin haritaları 
çalışmasına katkı vermiştir. Mimarlık Bölümü öğrencilerinin kampüsü kullanım biçimleri diğer 
öğrencilere göre farklılık göstermektedir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Meşelik yerleşkesindeki 
Yabancı Diller Yüksek Okulunda aldıktan sonra branş eğitimlerine Bademlik Yerleşkesindeki Mimarlık 
Bölümü binalarında devam etmektedirler. Bu bölümden zihin haritalarını oluşturmaları için 44 kişilik 1. 
sınıf öğrenci grubu ile çalışılmıştır. Toplamda 83 öğrenciye uygulanmıştır. 

 

 
Şekil 3. Zihin Haritası Çalışan Öğrencilerin Derslik Binaları ve Zihin Haritası Örnekleri 

Uygulamanın ardında incelenen haritalarda öğrenciler tarafından haritalara işlenen ögeler ve bu 
ögelerin haritalara işlenme oranları tespit edilmiştir. Değerlendirme sonuçları özet olarak şöyledir. 
Yerleşke giriş kapılarından yayaların kullandığı doğu kapısının %52,4 oranla daha sık işlendiği 
görülmüştür. Bölgelere göre yapıların haritalara işlenme oranların bakıldığında, Sağlık Bölgesinde Tıp 
Fakültesi poliklinikler binasının, Tıp Fakültesi Ana binasının ve Acil Servis binasının haritalara yüksek 
oranlarda işlendiği görülmektedir. Bu bölgede bulunan yeme içme mekanları ve peyzaj alanlarının 



 

1467 
 

haritalarda işlenme oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür. İdari ve Kamusal Bölgede Merkez 
Kütüphane, Rektörlük Binası ile Kongre ve Kültür Merkezi binalarının haritalara en çok işlenen binalar 
olduğu tespit edilmiştir. Eğitim Bölgesindeki yapıların haritalara işlenme oranlarına bakıldığında, İktisadi 
ve İdari bilimler Fakültesi binası ile Yabancı Diller Y.O binasını haritalara en çok işlenen binalar olduğu 
görülmüştür. Spor Ve Sosyal Aktivite Bölgesinde ise Kapalı-açık spor alanları ve Çınaraltı çarşısı oldukça 
yüksek oranda haritalara işlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin zihin haritalarında kullandıkları binalar ve yakın 
çevresine ait daha yoğun bilgi işlediği, kampüsün geneline ait bilginin daha az olduğu gözlenmiştir. 

Yerleşkenin Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesi  
Kurumlar zaman içindeki gelişim ve değişime ayak uydurmak, sürekliliklerini sağlamak, başarılarını 

artırmak ister ve bunun için planlamalar yapar. Bu planlamaların odağında hizmet verdiği kitlenin 
memnuniyeti önemli bir yer tutar. Her öğretim kurumu da kullanıcılarının kurumla ilgili düşüncelerini 
önemser ve onların memnuniyetini sağlamak amaçlı bir takım yatırım ve projeler geliştirir. Yatırımlarını 
ve hedeflerini stratejik plan olarak hazırlar, yayınlar ve uygulamaya koyar. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi de 2013-17 Stratejik Planı, “Yaşayan Kampüs” başlığı altında hedeflerini belirlenmiştir. Bu 
başlık altında yerleşkenin, peyzaj ve mimari bütünlük açısından estetik bir görünüme sahip olması, fiziksel 
alanların kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmesi konularının önemi vurgulanmıştır. 
Yerleşke sınırları içinde kullanıcılarının, yeme içme, barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
mekân ihtiyaçlarının giderilmesi de stratejik programda önemsenen diğer bir konudur (ESOGÜ, 2013). Bu 
bağlamda çalışma kapsamına yapılan anket çalışması ile yerleşke kullanıcısının memnuniyeti ve 
ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anket katılımcıları toplam 290 kişidir ve anket toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
kullanıcı profilini belirleme ile ilgili sorular, ikinci bölümde yerleşkenin okunabilirlik, erişilebilirlik, 
fiziksel ve görsel yeterlilik analizi ile ilgili sorular, üçüncü bölümde yerleşke içerisinde yol ve yön bulmaya 
ait sorular, dördüncü ve son bölümde ise kullanıcı memnuniyeti ile ilgili sorular bulunmaktadır. Birinci 
bölümde demografik yapı ile birlikte kullanıcıların yerleşkeyi kullanma amacı ve diğer hangi grupla 
paylaşmak istediği de öğrenilmeye çalışılmıştır. İkinci bölüm yedi adet sorudan oluşmuş olup, 
kullanıcıların kent-yerleşke ve yerleşke içi ulaşım biçimlerini öğrenmeye yönelik sorular ile yerleşke içi 
aktiviteler ve sıklıklarını ölçmeye yönelik beşli likert ölçeğinin kullanıldığı sorular sorulmuştur. Üçüncü 
bölümde kullanıcılara beşli likert ölçeğinin kullanıldığı yerleşkede yol ve yön bulmaya ait beş soru 
yöneltilmiştir. Son bölümde kullanıcı memnuniyetine ölçmek amaçlı sekiz adet soru yöneltilmiş olup, yedi 
adedi beşli likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Son soru ise kullanıcıların yerleşkede eksik gördüğü hizmet, 
mekân, alt yapı ve etkinlikleri öğrenebilmek amaçlı açık uçlu bırakılmıştır. Likert ölçeğinde değerler “Hiç 
Kullanmadım=1, Sıklıkla Kullanıyorum=5” aralığında sıralanmıştır. Değerlendirme sonuçlarının bazılarına 
ait özet bilgileri şöyle sıralayabiliriz. Katılımcıların % 52,4 kadın, % 47,6 erkektir. % 57,2 oranında 
öğrencilerin ankete katılım sağladığı, bunu % 18,3 oranla akademik personelin, % 14,1 oranla idari 
personelin takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların yerleşke kullanımları % 43,1 oranında eğitim/iş 
amaçlı olurken %10 luk bir kesim yerleşkeyi Tıp Fakültesinden aldığı sağlık hizmeti amacıyla kullandığını 
belirtmiştir. Kongre merkezi, kütüphane, rekreasyon ve spor alanları kullanım oranının düşük olduğu 
görülmüştür. Kullanıcılar boş zamanlarında en çok bölüm kantinlerini ve bahçelerini kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Yerleşkedeki diğer yeme içme mekanları, yeşil alan ve peyzaj alanları, spor alanları ise boş 
zaman değerlendirmesinde %10 oranının altında kalmıştır. 

Anketin devamında “Yerleşke İçerisinde Yol ve Yön Bulmaya Ait Sorular” bölümü yer almaktadır. Bu 
bölüme verilen cevaplar incelendiğinde, yerleşke içerisindeki yönlendirme sisteminin genel olarak 
yetersiz bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bölümün diğer soruları yerleşkenin bölgelere göre yol tarif 
ederken kullanılan binaları tespit etmeye yönelik sorulardır. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde “Sağlık 
bölgesinde” Tıp Fakültesine ait binaların, “İdari ve Kamusal Bölge” de Merkez Kütüphane, Rektörlük ve 
Kongre Merkezinin oluşturduğu bölgenin, “Eğitim Bölgesinde” mühendislik bölümlereine ait binaların, 
“Spor ve Sosyal Aktivite Bölgesinde” ise Çınaralatı Çarşısının en yüksek yoğunlukta yol tarifi amaçla 
kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuçlar zihin haritalama çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile paralellik 
göstermektedir. 

Anketin son bölümünde ise  “Kullanıcı Memnuniyetine Ait Sorular”  bulunmaktadır. “konfor ve 
güvenlik”, “ yeterlilik” ve “estetik” sorgulanan konu başlıklarıdır. “Konfor ve Güvenlik” başlığı altında 
yerleşkenin, yaya, taşıt ve bisiklet trafiği, yolların malzemeleri, asayiş ve benzeri konularda kullanıcı 
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görüşleri alınmıştır.  “Yeterlilik” başlığı altında yerleşkedeki kent mobilyaları, otoparklar, bisiklet parkları 
ve peyzaj alanlarının yeterli bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır. “Estetik” başlığı altında ise yerleşke 
kapıları, bina cepheleri, yolların malzemeleri, kent mobilyaları, donatılar ve peyzaj alanlarının kullanıcı 
tarafından estetik bulunup bulunmadığı öğrenilmek istenmiştir. Bu bölüme verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde, her üç bölümde de memnuniyet oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Anketin sonuna eklenen açık uçlu soruda ankete katılanlardan, yerleşkede eksikliğini hissettikleri, 
mekân, hizmet, alt yapı vb. konuları yazmaları istenmiştir. Cevaplanması zorunlu olmayan bu soruya 129 
katılımcı yorumda bulunmuştur. Bu soruya verilen tüm yorumlar tek tek incelendiğinde yerleşke 
kullanıcılarının anket sorularına verdikleri cevaplarını bu soru altında daha geniş açılımlarını yaptıkları, 
anket sorularında gözden kaçan konulara değinildiği ve dolayısıyla çalışmanın amacına ulaşmasında 
belirleyici bir rol oynayacağı görülmüştür. Bu sebeple daha sistematik bir değerlendirme yapılarak bu 
cevapların sonuç analizlerini elde etme yoluna gidilmiştir. Her cevabın içinde kullanıcı ihtiyaçlarını 
belirlemede kolaylık sağlayacak olan anahtar kelimeler taranmıştır, ortak talep ve şikayetler düzenlenerek 
birer cümle haline getirilmiş ve gruplama yapılmıştır. İçerik bakımından dört ana ihtiyaç grubu altında 
toplandığı görülmüştür. Bunlar; Psikolojik ihtiyaçlar, Hizmet ve aktivite ihtiyaçları, Alt yapı, donatı ve 
mekânsal ihtiyaçlar, Estetik ve görsel ihtiyaçlardır. 

Tüm analiz çalışmaları ve anket değerlendirmelerinin sonucunda yerleşkenin kullanıcı memnuniyeti 
ana hatları ile tespit edilebilmiş, bazı önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca bu çalışma sonuçları kurum 
yöneticileri ile de paylaşılarak yerleşkenin fiziksel gelişimi ve değişim çalışmaları sırasında, veri olarak 
kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Bireyler bulunduğu fiziksel çevreyi, ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme eğilimindedir. Üniversite 
yerleşke kullanıcılar da başlangıçta, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelerek yaşamayı seçtiği bu 
fiziksel çevrede yerleşkenin fiziksel koşullarına göre kendini biçimlendirme ve uyum sağlama çabası 
gösterir. Kullanıcının ihtiyaçlarını gerçekleştirmesine katkı veren bu fiziksel çevre, zamanla güncelliğini 
yitirdiğinde, bireyin tatminsizlik ve mutsuzluk yaşamasına sebep olabilir. Bir tasarımın başarısı, kullanıcı 
geribildirimi ile oluşan “Kullanıcı Memnuniyeti” ile ölçülebilir. Bireyin fiziksel çevresiyle kurduğu ilişki 
“Kullanıcı Memnuniyeti” olarak adlandırılır. Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD) yönteminin birincil 
hedefi de, kullanıcı memnuniyeti verilerinin elde edilmesidir.  

Üniversite yerleşkeleri, sahip oldukları dinamik yapıları ile küçük ölçekte bir kent modeline 
sahiptirler..  Yerleşke içerisinde, özellikle genç bireylerin ders dışı vakit geçirdikleri ortak alanlar, onların 
toplumla ve çevreyle ilişki kurma biçimlerini şekillendirir, iletişim becerilerini geliştirmede katkı sağlar. 
Öğrenme ve üretme, bu sosyal ortamlarda devam eder. Bu alanların kullanıcı tarafından kolay algılanıp 
anlaşılması, bireyin kendisi ve çevresi ile olan ilişkisini daha iyi anlamasına, bireysel ve toplumsal 
kimliğini şekillendirmesine katkı sağlar. Bu sebeple yerleşkeler, sürdürülebilir, gelişebilir özellikte olmalı, 
kullanıcılarından gelen geribildirimler doğrultusunda kendi değişim ve gelişimini planlamalı ve 
tasarlamalıdır. Bu düşünceden yola çıkarak yapılan bu çalışma, üniversite yerleşkelerinde zaman içinde 
gereksinimlerin değişebileceği göz önünde bulundurularak, kullanıcı memnuniyetinin belli dönemlerde 
sorgulanması ve güncellenmiş veriler doğrultusunda yeni düzenlemelere olanak sağlanması gerekliliğini 
savunmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Şekil 4’de süreç akış şeması görülen üç aşamalı bir yöntem 
geliştirilmiştir. Bu aşamalar; yerleşkenin fiziksel analizinin yapılması, zihin haritaları ile kullanıcının 
yerleşke hakkındaki algısının belirlenmesi ve bu iki çalışmanın verilerine göre kullanıcı gereksinimlerini 
tespit edebilecek anket uygulamasından oluşmaktadır. Anket uygulaması dört bölümde hazırlanmıştır. 
Birinci bölüm kullanıcı profilinin belirlenmesi, ikinci bölüm yerleşkenin kullanım biçimleri, okunabilirlik, 
erişilebilirlik analizi, üçüncü bölüm yerleşke içerisinde yol ve yön bulmaya ait yeterlilikler ve dördüncü 
bölüm kullanıcı memnuniyeti (fiziksel ve görsel yeterlilik, güvenlik, konfor, estetik, kimlik vb.)  sorularını 
içermektedir. Anket sonunda ise oluşturulan açık uçlu soru ile kullanıcıların serbest cevaplayabileceği 
yeni bir veri tabanı elde edilmiştir. 
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Şekil 4. Öneri Yöntem Ait Akış Şeması 

Bu çalışma kapsamında, ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi özelinde geliştirilen üç aşamalı yöntem içerisindeki; 
analizler, zihin haritaları, anket soruları, veri değerlendirme formları, diğer yükseköğretim kurumları ve 
kamusal alan kullanımlarından sorumlu yerel yönetimlere örnek olarak, kurumsal ve fiziksel koşullarına 
uygun biçimde geliştirilerek kullanılabilir. Geliştirilen bu yöntem sayesinde tüm kamusal/yarı kamusal 
alanların kullanıcı memnuniyeti tespit edilecek, elde edilen veriler doğrultusunda da fiziksel yapının 
güncellenmesi mümkün olabilecektir. Güncellenmiş fiziksel çevreler, kurumsal yapıların “Sağlıklı, 
Sürdürülebilir ve Yaşayan Çevre” hedeflerine ulaşmasına olanak sağlayacaktır. 
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MEKAN 

 

Doç. Dr. Murat TANRIKULU, Çankırı Karatekin Üniversitesi, kutlukul@gmail.com 

 

Özet 

Mekan, Coğrafya'nın odağında yer alan bir kavramdır. Bir coğrafyacıya, Coğrafya nedir diye 
sorulduğunda verilebilecek en veciz cevaplardan biri; "Coğrafya bir mekan bilimidir" olacaktır. Coğrafya, 
neredeyse son yüz elli, iki yüz yıldır mekana öyle önem vermiş, öyle zaman ayırmış ve üzerinde öyle çok 
düşünmüştür ki bünyesinde onlarca kavram türetmiş, akımı temsil eden mekansal bilim okulları kurmuştur. 
Buna paralel olarak onlarca mekan tanımı yapılmıştır. Eski ya da yeni olduğuna bakılmaksızın bütün 
tanımlar dönemi itibarıyla etkin olan paradigmaları ve bilimsel-kültürel atmosferi yansıtmaktadır. Bu 
nedenle daha çok retoriktir. Yine bu nedenlerle kolay anlaşılır değildir ve karmaşıktır. Buna karşın mekan, 
halk kültürü içinde daha yalın bir gerçekliği ifade eder ve retorikten uzaktır. Bu çalışmada da amaç mekanın 
coğrafi ve felsefi anlamlarıyla birlikte Türk halk kültüründeki anlamlarını ortaya koymak, Batı kaynaklı 
mekan yaklaşımlarına meydan okumak, kullanım farklılıklarını gözler önüne sermek ve görünür kılmaktır. 
Yöntem olarak doküman analizi ve fenomonolojiden yararlanılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Retorik, mekan, Türk halk kültürü, kültür, Coğrafya  

 

SPACE IN TURKISH FOLK CULTURE 

Abstract 

Space is a concept that is at the focus of Geography. One of the shortest answers that can be given to a 
geographer when asked What is geography will be: "geography is a science of space." Geography has given 
such importance to space for almost the last two hundred years, has devoted so much time and thought on it 
that it has derived dozens of concepts within it and established spatial science schools representing the 
current. In parallel, dozens of space definitions have been made. The definitions reflect the effective 
paradigms and the scientific-cultural atmosphere as of the period. It is therefore more rhetorical. Again, 
these reasons are not easy to understand and complex. The space, however, expresses a leaner reality within 
folk culture and is far from rhetorical. The aim of this study is to reveal the geographical and philosophical 
meanings of the space as well as its meanings in Turkish folk culture. The challenge to Western-sourced space 
approaches is to expose and make visible differences in usage. Phenomonology has been used as a method. 

Key words: Rhetoric, space, Turkish folk culture, culture, geography 

 

Giriş 

Coğrafya, insan ve mekan birbirlerinden ayrı düşünülemeyen kavramlardır. İlki bir bilimin adı iken 
ikinci ve üçüncüsü, o bilimin var oluş nedenini ve özünü oluşturur. Mekan, coğrafya'yı tanımlarken 
kullanılan ana kavramlardan biridir. Bu kavram tanımlarda ya doğrudan mekan olarak geçer ya da yer, 
saha, alan, kesim, bölüm, bölge, ülke, kıta, dünya hatta everen olarak yer alır. Burada mekan ve adı geçen 
diğer kavramların ifade ettiği şey, büyük ya da küçük bir ortama karşılık gelmesidir. Ancak mekana ilgi 
duyan, araştıran, tanımlayan, kendini bir mekan bilimi olarak tarif etmese de önemli süjeleri arasında 
gösteren yegane bilim de Coğrafya değildir. Hemen Coğrafya'nın dış sınırlarında gezinen, bu nedenle 
sürekli olarak Coğrafya ile temas halinde olan Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Ekonomi, Arkeoloji hatta Tıp 
gibi bilimler, mekanı konu edinen, ilgi alanları dahilinde gören bilimlerdir. Çizilen ilk haritalardan itibaren 
XVIII. yüzyıla kadar Coğrafya'nın içinde yer alan ve adı geçen yüzyılla birlikte bağımsız karakter kazanıp 
ayrı bir bilim olarak ortaya çıkan, bununla birlikte coğrafyacıların ayrı olarak görmediği/göremediği, hep 
kendilerinden kabul ettiği Kartografya da mekanı konu edinen bilimlerdendir. Adı geçen tüm bu bilimlerin 
kendi sistematik bakış açılarına uygun olarak oluşturdukları mekan tanımları da mevcuttur. Örneğin 
Arkeoloji için mekan, geçmişin gömülü ya da görünür kalıntılarını barındıran bir sit iken Tıp için 
hastanelerin etki alanları ile viral ya da diğer hastalıkların kaynak, yayılma ya da görülme alanlarını ifade 
eder. Ancak bu tanımlar, mekanın yalnızca bir yönüne yönelik tanımlardır ve holistik değildir. Mekan söz 
konusu olduğunda bilimler dünyası içindeki hiçbir bilim kendini Coğrafya gibi konuşlandırmamış ve 
tanımlamamıştır. Zira mekan, daha önce de zikredildiği gibi Coğrafya'nın özüdür. Coğrafya, mekanın 
yalnızca bir yönüne değil bütününe odaklıdır ve mekana holistik bir yaklaşım sergiler. Bir coğrafyacıya, 
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Coğrafya nedir diye sorulduğunda verilebilecek en veciz yanıtlardan biri; "Coğrafya bir mekan bilimidir" 
olacaktır. Coğrafya, neredeyse son iki yüz yıldır mekana öyle önem vermiş, öyle zaman ayırmış ve 
üzerinde öyle çok düşünmüştür ki bünyesinde onlarca kavram türetmiş, akımı temsil eden mekansal bilim 
okulları kurmuştur. Yapılan mekan tanımlarının dışında, üretilen kavramların bazıları bu zenginliğin ve 
derinliğin kanıtları durumundadır. İlişkisel mekan, mutlak mekan, göreli mekan, mekansal dışlanma, 
mekansal yayılma, mekanın üretimi ve zaman-mekan coğrafyası bunlardan bazılarıdır. Mekana yönelik 
son iki yüz yılda üretilen tanım ve kavramların neredeyse tamamı Batılı bilim çevrelerine aittir. Ancak 
öncesinde Türk-İslam bilim çevrelerince de mekana yönelik tanımlar yapılmıştır. Tanımlar hangi 
çevrelerce yapılırsa yapılsın zengin ya da dar bir bilimsel birikimi, dönemi itibarıyla etkin olan 
paradigmaları ve bilimsel-kültürel atmosferi yansıtmaktadır. Bu nedenle daha çok coğrafi, daha çok felsefi, 
daha çok soyut, daha çok paradigmatik ve daha çok retoriktir. Yine bu nedenlerle kolay anlaşılır değildir 
ve karmaşıktır. Oysa mekan, üzerinde yaşayan insan topluluğu ya da halk nezdinde daha anlaşılır, soyut 
anlamlar yüklense de daha somut, daha yalın bir gerçekliği ifade eder ve retorikten uzaktır. Zira halk; 
mekanı işleyen, içselleştiren, anlam yükleyen, mekanla bütünleşen, onun üzerinde kültürünü inşa eden, bu 
sayede ona ruh veren ve karakter kazandıran bir konumdadır.  

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmada amaç; mekanın coğrafi ve felsefi anlamlarıyla birlikte Türk halk kültüründeki anlamlarını 
ortaya koymak, Batı kaynaklı mekan yaklaşımlarına meydan okumak, kullanım farklılıklarını gözler önüne 
sermek ve görünür kılmaktır. Yöntem olarak doküman analizi ve fenomonolojiden yararlanılmıştır. 
Doküman analizi, mekan tanımlarının incelemek ve konuya bir kapı aralamak için kullanılmıştır. 
Olgubilim/fenomenoloji (phenomenology) deseni ise farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı 
bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, 
deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. 
Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimlerde karşılaşabiliriz. Ancak bu tanışıklık, olguları tam 
olarak anladığımız anlamına gelmez. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) uygun bir 
araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Mekan Kavramının Bilimsel Retoriği 

Mekan üzerinde çalışan, onu tanımlayan, yorumlayan ve sınırları içinde özel bir yere koyup 
özneleştiren birçok bilim bulunmaktadır. Bu bilimlerden bazılarının mekan tanımlarını vermeden önce " 
retoriğin, kavram ve epistemolojinin" tanımlanması gerekmektedir. Zira çok sık bir şekilde kullandığımız 
retorik, burada dile getirdiklerimizin temel argümanını; kavram, ilgili alanın ya da şeyin imaj olarak 
zihinsel şekil ve boyutunu oluşturacak; epistemoloji ise bunun kaynağını anlamamızı sağlayacaktır.  

Türkçe söylev, hitabet; Arapça belagat ve Latince rhetorica/retorik olan kelimenin kullanımı Platon'a 
kadar gider ve Antik Çağda dili ikna edici tarzda kullanma sanatı olarak tanımlanmıştır. Ancak sonraki 
yüzyıllarda güzel, etkili ve çarpıcı söz söyleme ve yazma; günümüzde ise buna paralel olarak, sözcüklerin 
etkileyici ve ikna edici bir biçimde kullanıldığı edebi yazı veya konuşma ve çoğunlukla bir samimiyetsizlik, 
bir abartı ima eder biçimde, gösterişli ya da süslenmiş kelimelerden oluşan ifade  anlamında da 
kullanılmaktadır. Genel olarak kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini içine alan ve onları 
bir ortak ad altında toplayan genel tasarıma verilen addır. Mekan bilgisinin doğası, kapsamı ve kaynağını 
anlamada yardımcı olacağını düşündüğümüz epistemoloji ya da bilgi felsefesi ise bilginin doğası, kapsamı 
ve kaynağı ile ilgilenen felsefenin teorik bir dalıdır. Giriş bölümünde de değinildiği gibi mekanın ne 
olduğuna yönelik son dönem çalışmaların nerdeyse tamamı Batı kaynaklıdır. Öncesinde ise Türk-İslam 
bilim çevrelerince de yapılmış tanımları bulunmaktadır. Kavram ve kavramın epistemolojisi de yine  daha 
çok Batılı bilim çevrelerinin bir eseridir.  

Mekana hem kavramsal hem de epistemolojik yaklaşım, onun üzerinde yüzyılları bulan düşünsel arka 
plan, uzun araştırmalar, birikim, etkileşim ve yazın alanıyla ilgili olacaktır. Bu nedenle mekana yönelik 
yaklaşımlarda, yapılan tanımlarda birbiriyle benzer kalıpların, ortak yanların ve neredeyse aynı sonuca 
ulaşan analizlerin yapıldığını görmek de şaşırtıcı değildir. Bu durum bütün bilimler için geçerli bir 
durumdur ve içeriğin retoriğini de sağlar. Diğer bir söyleyişle hem tanımı hem de içeriği ikna edici, süslü, 
abartılı, bol virgüllü, farklı olma çabasıyla farklı noktalara temas eden, dağınık, dönemsel olarak etkili olan 
paradigmalar ve bilimsel-kültürel atmosferle doğrudan ilişkili, bütün bu nedenlerle de anlaşılması zor 
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olan bir durum oluşturur. Bizim Batılı bilim çevrelerince yapılan mekana yönelik tanım ve yaklaşımların 
retorik olduğunu dile getirirken amaçladığımız da budur. Çalışılmış, ikna edici, süslü, ruhtan yoksun ve 
abartılı. Ancak Batı kaynaklı bu tanım ve yaklaşımlar, bize ulaştığında sorgulanmadan kutsanmakta ve 
kabul görmektedir. İşte bu kutsama ve sorgusuz sualsiz kabul; Türk coğrafyasının birçok konu gibi neden 
mekan tartışmalarının uzağında kaldığının ve genel anlamda neden başaramadığımızın da yanıtını 
vermektedir. O halde retorik olduğunu iddia ettiğimiz mekan nedir? 

Mekan, Arapça kökenli bir kelimedir. Nesnenin kapladığı yer, uzay anlamına gelen mekan, sözlükte 
“olmak” anlamındaki “kevn” (kiyan, keynune) mastarından türetilmiş ism-i mekandır ve “oluşun meydana 
geldiği yer” demektir. Çoğulu “emkine”, bunun da çoğulu “emakin”dir. Kelimenin kokunun “saygın bir yere 
sahip olmak” manasındaki “mekane” mastarıyla da irtibatı vardır. Nitekim klasik fikri eserlerde “yer 
kaplamak” anlamında kullanılan ve bu mastardan türetilen “temekkun” aynı kökten gelmeyen mekan 
terimiyle kavramsal bir ilişki içindedir.  

Türk-İslam alimlerinden Farabi’de mekan tanımı biraz daha felsefi bir boyut kazanmaktadır. Filozofa 
göre “kuşatan cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyine mekan” denir. Buna göre evrenin ötesinde 
onu dıştan kuşatan bir şey bulunmadığına göre evrenin mekanı yoktur. Aristo’daki tabii mekan kavramına 
da atıfta bulunan Farabi evrenin ötesinde doluluk veya boşluğun olmadığını vurgular. Ancak mekanın 
mahiyetini tamamlayan asıl kavram filozofa göre “kuşatıcı sınır”dır. Kavrama kategori mantığı acısından 
bakıldığında “o nerede” sorusunun mesela “evde” şeklindeki cevabı her zaman mekanın Fizika’da yer alan 
“kuşatıcı yüzey” şeklindeki tanımına uygun düşmeyebilir. Nitekim evde bulunan kimse ev tarafından 
kuşatılıyor değildir. Zira tabiat felsefesi acısından anlamlı olan kuşatan-kuşatılan arasındaki izafet ilişkisi 
mantık kategorisi olarak yer ve yer işgal eden arasındaki ilişkiyle her durumda aynı değildir. Farabi, 
Harfler Kitabı’nın başında zamanı anlatırken de mekana değinmekte ve mekanın zamana göre daha 
zorunlu olduğunu ifade etmektedir: “Zamandaki durum, mekandaki durum gibi değildir. Çünkü cisimlerin 
türleri, daha önce onları saran şeylerde zorunlu olarak mekanlara muhtaçtır.” 

Mekan kelimesinin kavramlaşma sureci eski Yunan felsefesine kadar gider. Eski felsefe 
metinlerinde“yer” (İng. place, space) karşılığı olarak “khora, topos ve pou” terimleri kullanılmıştır 
(Yıldırım, 550-551). Space (mekan) kavramı ise Latince bir terim olan, mesafe veya dağılım anlamına 
gelen spatium teriminden türetilmiştir. Mekanı sınıflandırırken geleneksel mekan 
kavramlaştırmalarından bahsedebileceğimiz gibi, hümanisttik, Marksist, feminist ve postyapısalcı mekan 
yaklaşımlarından da bahsedebiliriz. Geleneksel bölgesel coğrafyada, mekanın büyük ölçüde bir sahneye, 
olayların meydana geldiği statik bir platforma veya bir konteynıra indirgendiğini söyleyebiliriz. Ortaçağda, 
birçok düşünür ve yazar terimi bir konteynır veya kap anlamında kullanmıştır. Descartes ise daha çok 
yayılma ve dağılım anlamında kullanmıştır. Bu yayılma, uzunluk, genişlik ve derinlik olmak üzere üç 
boyutlu olarak tanımlanmıştır. Descartes, bu mekan yaklaşımının, yaşadığımız dünyayı daha 
derinlemesine anlamamızı kolaylaştırdığını ifade eder. Descartes’a göre bu, mekandaki/uzaydaki her 
noktanın tespitini kolaylaştıran geometridir. Descartes’ın x, y ve z fikri, bu anlayıştan türemiştir. Sosyal 
ilişkiler, sadece mekansal ilişkiler olmadığı gibi, mekansal ilişkilerden bağımsız da değildir. Hümanisttik 
coğrafyacılar ise bir aktör olarak insanı görmezlikten gelen bu yaklaşımı eleştirmiş ve deneyimlenen ve 
yaşanan mekan kavramlaştırmasını geliştirmiştir. Burada özellikle yuva (home) üzerine yapılan 
çalışmalar, mekanın nasıl anılarla, duygularla dolu ve insan yaşamının merkezinde yer alan bir dinamik 
olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde postyapısalcı yaklaşımlar da hümanisttik coğrafyacıların 
mekan kavramlaştırmalarını eleştirmiştir. Postyapısalcı coğrafyacılar, özel alan-kamusal alan 
ayrımlarından, yuva (home) içindeki iktidar ilişkilerine kadar çok farklı alanlarda hümanisttik 
coğrafyacıların yaklaşımlarını naif ve eksik bulmuşlardır. Kantitatif Devrim ile ortaya çıkan mantıksal 
pozitivizm, mekanikleşen mekan anlayışıyla sonuçlanmış ve mekanı nesneleştirmiştir. Mekana pasif bir 
anlam yükleyen bu yaklaşıma göre insanlar, rasyonel dünyada rasyonel kararlar verirler. Kantitatif 
coğrafyacılar mekanı konum, mesafe, mekansal kalıplar ve boşluk gibi anlamlarla ele almış ve analiz 
etmişlerdir. Bunlara göre mekan, koordinat, konum ve mesafelerden ibaret bir nesne, bir sahneden 
ibarettir (Tuan, Elden, McDowell, Cloke et al ve Cresswell’den akt. Kaya, 2013: 1-13). 

Mekan elbette üçboyutludur. Bu anlamda mekân insan için suları da içine alan tüm yeryüzü, yer altı ile 
yeri çepeçevre kuşatan atmosferi olmak üzere üç boyutlu bir ortamdır. Bu ortam birbiriyle temas 
halindedir ve birbirine geçişlidir. Mekânın üç fazı arasındaki bu türden bir geçişliliği insan için binlerce 
yıldır çok büyük bir önem arz etmektedir. Böyle bir mekâna sahip olma çabası geçmiş ve günümüzdeki 
savaşların da neredeyse tek nedenidir (Tanrıkulu, 2018: 20). 

Mekânın Batı düşüncesinde ortaya çıktığı ilk dönemlere baktığımızda, mutlak mekân anlayışının 
baskın olduğunu söylemek mümkündür. Daha önce değinildiği gibi bu mekân, içerisinde her şeyin 
meydana geldiği bir konteynırdır. Sabit ve değişmezdir. Bunu Descartes'te olduğu gibi hem Newton’un, 
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hem de Galileo’nun çalışmalarında görmek mümkündür. Bu anlayışa göre mekân, üç boyutlu bir ızgara  
olarak temsil edilir. Yükseklik, genişlik ve derinliği olan bir sabit konteynır. Koordinat sistemine dayanan 
bu mekân algısının büyük ölçüde kartografik olduğunu ve geometriye indirgendiğini söyleyebiliriz. 
Böylece mekân, hem hesaplanabilen hem de ölçülebilen bir nesne olarak görülmektedir. Mekân, noktalar, 
çizgiler ve alanlardan oluşan ve kontrol edilebilen bir varlıktır. Mutlak mekân şeklinde tanımlanacak bu 
mekân anlayışı, aslında Öklitçi geometriye dayanmaktadır. Görece mekân fikri ise mekânın boş bir 
konteynır ya da kap olmadığını, nesneler ve ilişkiler ile dolu olduğu düşüncesine dayanır. Bu anlamda 
mekân, kısmen nesnelerle ilişkiye bağlıdır. Görece mekân anlayışında da geometri önemli bir yere 
sahiptir. Ancak mutlak mekân fikrinden farklı olarak, çoklu bir geometri anlayışına sahiptir ve Öklitçi bir 
kısım argümanları reddeder. Ahenk, düzen ve tutarlılığa vurgu yapsa da, nereden baktığınızın farklı 
mekân yaklaşımı oluşturmada önemli olduğunu savunur. Örneğin, birbirine paralel iki meridyen, paralel 
olmalarına rağmen kutuplarda birleşirler. Bu yaklaşıma göre mekân ve onun deneyimleme biçimimiz 
görecedir. Mekânın başka şeylere bağlı olarak görülmesi görece bir mekân yaklaşımı gerektiriyordu. Bu 
yaklaşım, uzaklık ve yakınlık kavramlarını da sorunlu hale getirmiştir. Örneğin telefonda konuştuğunuz 
birine bir kaç blok ötedeki bir komşunuza göre daha yakın olabilirsiniz. Dolayısıyla, yakınlık ve mesafe 
aynı şeyler demek değildir. Aynı şekilde internette bir konuşma odasında konuştuğunuz dünyanın başka 
bir ucundaki bir insana, sizinle aynı kentte yaşayan birinden daha yakın hissedebilirsiniz. Hem daha rahat 
erişir hem de kolaylıkla etkileşimde bulunabilirsiniz (Cloke, Philo, & Sadler; 1991;  Massey, 1993; Elden, 
2009; Mizrach, 2008; Peet, 1998'den akt. Kaya 2013: 1-13).  

Tarihsel olarak geleneksel felsefi tartışmalara baktığımızda zamanın öncelendiğini, mekânın ise göz 
ardı edildiğini görürüz. Zaman daha çok değişim ve gelişme olarak görülürken, mekân ise daha çok statik, 
sabit ve konteynır olarak görülmüştür. Örneğin Immanuel Kant, mekân ve zaman algılarımızın etkili bir 
şekilde beynimize yerleştiğini ve ancak mekân ve zaman ile dünyayı algılayabildiğimizi ifade etmektedir. 
Kant için de zaman, mekândan önce gelen bir kavramdı. Hatta bazı düşünürler, x,y ve z mekânsal 
boyutlarının, zaman boyutunu hesaplamak üzere bir araya getirildiğini ifade etmektedirler. Zamansal 
değişim, mekânsal dinamiklerdeki değişim ile bilinmeye çalışılmıştır. Heraclitus’un aynı nehirden iki kez 
geçemezsiniz yaklaşımı, zamanı önceleyen ama mekânı arkada bırakan bir yaklaşımdır. Einstein ise zaman 
ve mekân arasındaki ilişkiyi birlikte var olmadan çok, birbirine bağlı olarak var olma şeklinde ele 
almaktadır. Her ne kadar birçok kişi, mekân ve yer (place) kavramlarını eş anlamlı gibi kullansa da 
aralarında önemli farklılıklar vardır. Birçok coğrafyacıya göre yer, mekâna göre daha fazla deneyimlenen, 
yaşanan ve etkileşim içinde olunan çevre olarak görülürken, mekân daha matematiksel ve soyuttur. Yer, 
daha çok beden ve içerisinde olan bitenlerle oluşan algılarımızla anlaşılan bir olgudur. Ancak unutmamak 
gerekir ki insanların kullandıkları birçok ölçü birimi (feet, fathom ve cubit gibi) bedenden türetilmiştir. 
Örneğin hektar, bir insanın bir çift öküz ile bir günde sürebildiği alana tekabül etmektedir. Bazı 
araştırmacılara göre ise yer daha yerel ve kişisel, mekân ise daha büyük ve daha az kişiseldir. Yer “burası” 
iken, mekân “orası”dır. Bazılarına göre ise mekân daha açık ve yayılmışken, yer ise daha sınırlandırılmış 
ve daha özeldir. Yer, bunların ikisini de barındırabilirken, mekân bunu yapamaz; çünkü şeyler yer kaplar 
ve işgal eder (Peet, 1998; Unwin, 1992; Elden, 2009'dan akt. Kaya, 2013: 1-13).  

Lefebvre, siyasal iktidarların kentsel örgütlenmeyi, kentsel örgütlenmenin ise insan yerleşimlerini 
belirleyebileceğini düşünmekte ve mekanı üçlü sınıflandırmaya göre açıklamaktadır: Algılanan mekan, 
tasarlanan mekan ve yaşanılan mekan. Algılanan (perceived) mekan görece nesnel, insanların günlük 
yaşam çevrelerini içeren somut bir mekandır. Algılanan mekansal pratik ampirik olarak görülebilir ve 
gözlemlenebilirdir. Yaşanılan (lived) mekan ise görülen ve tasarlanan mekanın karışık bir kom-
binasyonudur ve kişinin günlük hayatındaki gerçek mekan deneyimini temsil eder. Doğrudan ilişkili 
görüntüler ve semboller yoluyla yaşanır. Doğrudan deneyimlenen sosyal mekandır. Yaşanılan mekan 
sadece sosyal hayatın geçtiği edilgen bir sahne değil, aynı zamanda sosyal hayatın tamamlayıcı bir 
unsurunu temsil etmektedir. Bu nedenle, sosyal ilişkiler ve yaşanılan mekan günlük hayatla kaçınılmaz bir 
şekilde birbirine bağlıdır (Akın, 2007: 67). 

Mekanın, insan nezdinde kazandığı bu özel anlamlar aslında bir mekan bilimi olarak değerlendirilen 
coğrafya'nın dikkatinden kaçmamıştır. Özünde insan, kültür ve mekan iç içedir ve bu da coğrafya'dır. Bir 
paradigma olarak hümanizm ve bu paradigmaya uygun yaklaşım sergileyen hümanist coğrafyacılar, insan 
ve mekan arasında ortaya çıkan özel bağı konu edinen çalışmalar yapmışlardır. Ancak daha önce de 
zikredildiği gibi hümanist coğrafyacıların mekana yaklaşımları çağdaşı ve sonraki coğrafyacılar tarafından 
naif bulunmuş ve eleştirilere uğramıştır. Bununla birlikte hümanist coğrafyacıların mekan ve insan 
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arasındaki özel bağı açıklama çalışmaları, hem kendi mekan anlayışları hem de taşıdıkları bilimsel kaygı 
nedeniyle sığ ve retorik içinde kalmıştır. Örneğin " Space and place: Humanistic Perspeftic (Yi Fu Tuan)." 
adlı çalışmada; "Mekana İnsanların hissettiği duygular nesnelerde ve yerlerde/mekânlarda ifadesini bulur 
ve buralara yoğunlaşır. Bu nedenle insanların fazlaca anlam yükledikleri yer ve nesneler oluşturdukları 
söylenebilir. Yer duygusu belki de hiçbir zaman birisinin sıla özlemi çekmesinde olduğu kadar açık 
değildir ve birisi sıla özlemini sadece sıladan uzak olduğu zaman çeker. İnsanların yerle ilgili bu 
duygularının yok olması fiziki çevrenin anlamını yitirmesine sebep olabilir. İnsanların yerlere sevgi hissi 
duymaları ne şekilde olur? Bunlardan biri sürekli tekrarlanan tecrübelerdir: Yerle ilgili hisler günübirlik 
aktiviteler sırasında içimize işler. Kaldırımları hissetmemiz, akşam havasının kokusu ve sonbahar 
yapraklarının rengi, uzun süreli iç içe olmakla bizim bir parçamız haline gelirler. İnsanın drama oyununda, 
sadece bir sahne değil yardımcı oyuncu olurlar. Hayatımızın fonksiyonel kalıbı yer duygusunun 
oluşmasına uygundur. Yere karşı ilginin en güçlü sebebi dini nedenlerdir. Bu bağ, akrabalık gibidir, yakın 
atalardan, uzak yarı dini kahramanlara, aile tanrılarına ve şehir türbelerine kadar çeşitli nedenlerle 
olabilir. Toprak ve tanrılar arasında gizemli bir birliktelik vardır: Bunu yok etmek Tanrı’ya karşı 
gelmektir. Modern dünyada yere karşı olan bu dini duygular tamamen yok olmuş durumdadır. Bunun 
kalıntıları, belli bir yerin değil de, devletin kendisinin ‘baba vatanı’ ya da ‘ana vatan’ olarak isimlendirildiği 
milliyetçilik söylemlerinde sürdürülür. Din, tören ve kutlamalarla sürdürülür ve bu, insanlarla kutsal 
yerler arsındaki duygusal bağları güçlendirir (Arı, 2005)." biçimindedir. Burada güya hümanizm ve bu 
paradigmaya uygun bir mekan yaklaşımı sergilenmekte ve özetle bunların modern dünyada tamamen yok 
olduğu, kalıntılarının ise yalnızca milliyetçilik retoriğinde mevcut olduğu belirtilmektedir. Bu yaklaşım, 
adına takılmadan, özünde müellifin ve toplumunun halk kültüründen kopuşunun, entelektüellik çabası 
içindeki bilimsel yozlaşmanın,  insanlığın kadim tarihinde ve günümüzde klasik ve modern sömürünün, 
her yıl milyonlarca insanın açlık ve savaşlar nedeniyle ölmesinin ve silahlanma yarışının nedenlerini 
görmemesinin ya da görmezlikten gelmesinin bir sonucudur. Ayrıca müellif tarafından serdedilen bu 
ifadelerle bir modern ve ilkel toplum ayrımı yapılmakta ve mekana bahsi geçen anlayışla yaklaşan 
toplumlar, ilkel olarak itham edilmektedir. Diğer yandan doğal ortamda hayvan ve bitkilerin dahi bir yer, 
bir mekan mücadelesi verdiği bilinmekteyken müellif hangi gezegende yaşamaktadır?  

Türk Halk Kültüründe Mekan 

Kayda geçmiş 164 tanımı olan kültür; bir ulusun binlerce yılda oluşturduğu ve kuşaktan kuşağa 
aktararak yaşattığı, dini figürleri, töre adı verilen toplumsal davranış kalıplarını, deneyimi, tecrübeyi, inşa 
etme yol ve yöntemlerini barındıran değerler bütünüdür. Bu değerler bütününde; ulusun günlük yaşamını, 
giyim kuşamını, mutfağını, olaylar karşısındaki tutumunu, canlı ve cansız varlıklara karşı olan 
yaklaşımlarını da içeren sayısız detay bulunur. Ulusun hem deneyim, tecrübe, inşa etme yol ve yöntemleri 
hem de canlı ve cansız varlıklara karşı olan yaklaşımının sergilendiği alan ise mekandır. Ulusun kültürü 
mekanda vücut bulur, ruh kazanır, somut ve soyut olarak görünür kılınır. Ulusun mekanla binlerce yılı 
bulan bu bütünleşmesinin sonucu olarak eski tabirle maddi ve manevi, yeni tabirle somut ve soyut kültür 
unsurları birbirine karışır. Böylece madde manaya bürünür, mana maddeleşir ve mekan kimlik değiştirir. 
Anatolia, Asia Minor, Diyar-ı Rum olan adı, Türklerin yurdu anlamına gelen Turcia, Turcomania olur. 
Bununla da kalmaz; yurt gibi, ana gibi, yar gibi, baba ocağı gibi, toprak gibi çok farklı anlamlar taşımaya 
başlar. Türk halk kültüründe mekana yüklenen anlamlar ve bu nedenlerle duygu yüklü, retorikten uzak, 
yalın, anlaşılır ve millidir.   

Türk halk kültüründe mekân, yalnızca somut ve ekonomik faaliyet alanı olmanın çok ötesindedir. Türk, 
mekâna köyüm, memleketim, hasret çektiğim sılam ve nihayet yurdum, vatanım gibi çok derin anlamlar 
yüklemiş, uğruna ölünecek birkaç şeyden biri olarak değerlendirmiş ve ölmekten de çekinmemiştir. 
Türkülerine, atasözlerine konu etmiş, yüreğinin çok ayrı yerine koymuştur. Hz. Muhammed’in “Vatan 
sevgisi imandandır (İmam-ı Rabbani, 2008)” sözüyle de Türk insanı için mekân/vatan, çok büyük bir 
manevi mana kazanmıştır. Vatanın kaybedilmesi, bir parçasının koparılmaya çalışılması ulusun yok 
olmasıyla eşdeğer tutulmuştur. Bunu önlemek için vatanı kurtarma ve var olma mücadeleleri verilmiştir. 
Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı ya da diğer adıyla Milli Mücadele bu mücadelelerin yakın ta-
rihimizdeki en güzel örnekleridir (Tanrıkulu, 2018). Günümüzde ise Türk devlet ve vatanının bin yıllık 
beka davasının bir devamı olarak terörle mücadele, vatanlaştırılan mekan parçalarında ve mücavir 
mekanlarda sürdürülmekte, bu yolda şehitler verilmeye devam edilmektedir.  

Toplumları, yaşadıkları tarihten ve mekanlardan soyutlayarak anlamak mümkün değildir. Bu iki unsur, 
toplumların beka ve sürekliliği için hayati bir öneme sahiptir. Toplumların üzerinde yaşadığı toprak, 
onların bağımsız birer devlet olabilmelerinin asli gerekçeleri arasındadır. Bir topluma özgü değer, ideal ve 
özlemler ancak belirli bir toprak parçası üzerinde üretilen ve gelişen ortak yaşamla sağlanabilir. İşte bu 
boyut ulus (millet) olmayı açıklayan sosyolojik,  coğrafi ve tarihi bir süreçtir. Tarih ve tarihin üzerinde 
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yazıldığı mekan, ulusu ve onun kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan diğer iki önemli unsurdur. İşte bu 
mekan, bir ulusun kültür ocağıdır. Türk halk kültürü bütün bu nedenlerle ‘milli olma’ imkânını 
içermektedir. Millî kültürün unsurları ise halkın yaşadığı kültür içinde aranmalıdır. Bu amaçla, öncelikle 
halk edebiyatı, dil, folklorik değerler üzerinde durmak suretiyle ‘milli dil’ ve ‘milli edebiyat’ yaşatılmalıdır. 
Zira tüm kültürel değerler gibi bunlar da yoğun bir saldırı altındadır. Bu kültür unsurları soyut değerler 
taşır. Bunların daha önce de değinildiği gibi somutlaşması, ruh ve beden kazanması ise kendisini mimaride 
ve anıtlarda gösterir. Türk ulusunun duygu, düşünce ve inanç değerlerini yansıtan bu eserler kültür 
hayatımızla ilgilidir ve bu eserler mekanları sahipli kılar. Bunlar arasında Ahlat mezar taşları ile dağımızı, 
ovamızı, vadimizi ve yollarımızı adeta bekleyen şehit makamları, kervansaraylar, köprüler, çeşmeler, 
camiler, medreseler, saraylar, evler ve her türlü asar-ı atikalar zikredilebilir (Yuvalı, 1996).  

Dile getirilen manada yukarıda sayılıp dökülenlerin hümanizm ve hümanist coğrafya, yaklaşımların da 
tüm uluslar için geçerli olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. Zira mana ve yaşananlar, 
hümanizmin yukarıda zikredilen sığ mekan açıklamalarının çok ötesindedir ve mekana yönelik bir 
adanmışlığı, bir cezbe halini ifade etmektedir. Vatanları zordayken kaçan milyonlarca mültecinin 
ülkemizde sığınması ise bunun tüm uluslar için geçerli olmadığının bir kanıtıdır. Öyle ise bu yaklaşımın 
adı nedir ve nasıl kavramlaştırılabilir diye bir soru akla gelebilir. Bunun adı, kültürel coğrafi bir yaklaşımla 
"Türk'e göre mekan" ya da daha veciz bir kavramlaştırma ile "Türkçe mekan" dır. 

Türk'e göre ya da Türkçe mekan, bir mahremiyet barındırır. Bu mahremiyet kadim Türk tarihinde yurt  
adı verilen çadır önünden başlar ve Yurt'un bütününü kapsar. Yurt; ahşap desteklerle ayakta duran, koyun 
yününden üretilen keçe, koyun yünü, keçi kılı gibi maddelerden dokunan çeşitli dokumalar ve deriyle 
kaplanarak dış mekandan yalıtılan büyük bir çadırdır. Yurt'un günümüzdeki şekliyle bir kapısı yoktur. 
Kapı genellikle keçedendir ve ya çekilerek ya da kaldırılarak Yurt'a girilir. Ziyaretçiler, misafirler ve hatta 
malikler, mahremiyet gereği Yurt'a girerken destur isteyerek, izin alarak girmek zorundadır.  Destursuz 
içeri girilemez. Zorla girmek ölüme kadar gidebilen yaptırımları gerektirir. Bu kural yazılı olmasa da Türk 
töresinde kabul görmüştür. Yerleşik yaşama geçilmesiyle yurt haneye (eve); keçe kapı da ahşap kapıya 
dönüşmüştür. Ancak mahremiyette bir değişiklik olmamış, destur isteme kapı çalmaya dönüşmüştür. 
Haneye izinsiz girilmesi de "haneye tecavüz" adı verilen bir suç olarak kanunlarımızda yerini almıştır. 
Türk çadırı yurt, günümüzde yeni anlamlar kazanmış, Arapça vatan kelimesinin yerine, ulusun yaşadığı, 
devletleştiği mekan bölümleri için kullanılmaya başlanmıştır. Yurdun antlaşma ya da anlaşmalarla çizilmiş 
sınırları vardır ve bu sınırlar mahremdir. Mahreme namahrem eli değmemelidir. Sınırların korunması 
namusla eş değer tutulmuştur. "Hudut namustur" sözü buradan gelmektedir. Sınırlar dahilindeki mekan 
parçasının tüm saldırılara, izinsiz girişlere ve mütecavizlere karşı korunması kadınından erkeğine; 
yaşlısından gencine tüm ulusun görevidir. Bu görev yüz yıl önce ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 
önderliğinde Türk ulusu tarafından tam anlamıyla yerine getirilmiştir ve hatırası tazedir.       

Son olarak Türk kültüründe mekana yüklenen anlamlar, kavram ve deyimlerin bazıları tanımlanmadan 
sıralanmasıyla yetinilecek ve mevzu sonlandırılacaktır. Zira her tanım az ya da çok bir retorik barındırır. 
Türk insanı için mekan; yurt, çadır, vatan, sıla, memleket, diyar, mahalle, iman, cennet, toprak, ekmek 
teknesi, yer, ocak, ata, baba, ana, yar, sevgilinin kalbi, yavru, ev, hane, meyhane, kabir, dünya, evren ve 
kızdığında cehennemdir. 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak Türk halk kültüründe mekan, eski felsefi ve son dönem Batı kaynaklı tanımların, 
paradigmaların uzağında anlamlarla yüklü bir kavramdır. Bu kavrama yüklenen anlamların Batı kaynaklı 
tanımlarla, paradigmalarla ve bunların ortaya koyduğu retorikle açıklanması ise olanaklı değildir. Bu 
kaynaklar tarafından ortaya konan yaklaşım, açıklama, analiz, sentez ve sonuçların dört gözle beklenmesi, 
kutsanarak kabul görmesi ise ülkemiz sosyal bilimcilerinin çıkmazıdır. Bu nedenle Türk kültüründe 
mekanı anlamak ve anlatabilmek için özüne dönmek, kendi kültürüne bakmak, bu kültürün 
içselleştirilmesi ve bir parçası olmakla olanaklıdır.  
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DERBENT DERESİ (DENİZLİ) TÜRKÜSÜNDE COĞRAFYANIN İZLERİ 

 

Mehmet ÇENESİZ, MEB Lütfi Ege Anadolu Lisesi Öğretmen 

 

Özet 

Bir alanda kültürün oluşmasında coğrafi faktörlerin rolü bulunmaktadır. Kültürel özelliklerden hareketle 
geçmiş ve günümüz toplumsal yaşamı hakkında çıkarımlar yapmak mümkündür. Kıyafetler, meskenler gibi 
maddi unsurlar ile türküler, atasözleri ve maniler gibi maddi olmayan unsurlar kültürü oluşmaktadır. Türk 
sözlü kültür mirasının önemli unsurlarından biri olan türküler de ortaya çıktıkları sahanın coğrafi 
özelliklerine ait bilgiler taşımaktadır. 

Derbent Deresi Türküsünde Coğrafyanın İzleri adlı araştırma esas itibariyle bir kültürel coğrafya 
çalışmasıdır. Çalışmada türkünün ortaya çıktığı sahanın coğrafi özelliklerinden etkilenme durumu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Türküde geçen coğrafi ifadelerin doğal, beşeri ve ekonomik  ortam özelliklerini 
yansıtma durumunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Derbent Deresi türküsünü coğrafi bakış açısı ile ele 
alarak coğrafya ile ilişkisini literatüre kazandırmak temel amacımızdır.  

Türkünün TRT Kurumunun repertuarında kaynak kişi olarak Süleyman UĞUR' dan alınan sözleri 
üzerinde yapılan inceleme ile coğrafi ifadeler tespit edilmiştir. Coğrafi ifadeler kendi içinde jeomorfolojik, 
klimatik, hidrografik, bitki toplulukları, hayvan toplulukları, doğal afetler, beşeri unsurlar ve ekonomik 
faaliyetlerle ilgili ifadeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu coğrafi ifadelerin türkünün geçtiği saha ile 
ilişkilendirmesi yapılmıştır. 

Coğrafya, olay, konu ve olguları kendi prensipleri çerçevesinde ele alıp inceler. Coğrafi bakış açısı ile 
nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık ilkeleri çerçevesinde sorulacak soruların tamamına türküde cevap 
bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak ele alındığında, Derbent Deresi türküsü yaşanılan acı 
bir olay sonucu ortaya çıkmıştır. Coğrafi bakış açısıyla türkünün incelenmesi acı olayın gerçekleşmesine 
neden olan coğrafi koşulları ortaya koymaktadır. Türküde geçen ifadeler bize sahanın doğal, beşeri ve 
ekonomik coğrafya özellikleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 

Yaptığımız çalışmanın ve yapılacak benzer çalışmaların coğrafya eğitimi (üniversite, lise, ortaokul vb) 
kapsamında kullanılabileceği düşünülmektedir. Öğretim sürecinde sınıf içi etkinlikler ile türkülerin 
kullanılması öğrencilerin derse aktif katılımını arttırabilir. Coğrafya eğitimi alan öğrencilere türküler ve 
türküler gibi kültürel değerlerimizin ortaya çıkmasında etkili olan coğrafi koşulların araştırılması 
bağlamında görevlendirme yapılabilir. Böylesi bir uygulama ile hem kültürel değerlerimizin daha iyi 
anlaşılmasına hem de gelecek nesillere aktarılmasına da hizmet edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Derbent Deresi, türkü sözleri, coğrafya, kültür 

TRACES OF GEOGRAPHY AT THE CREEK DERBENT (DENİZLİ) FOLK SONG 

Abstract 

Geographical factors play a role in the formation of culture in an area. It is possible to make inferences 
about past and present social life based on cultural characteristics. A culture of material elements such as 
clothes, dwellings and intangible elements such as folk songs and proverbs is formed. Folk songs, which are 
one of the important elements of Turkish oral cultural heritage, also carry information about the 
geographical features of the field in which they arise. 

“Traces of geography at the creek Derbent (Denizli) folk song” is mainly a study of cultural geography. In 
this study, it was tried to determine the influence of the geographic characteristics of the field where the folk 
appeared. It is aimed to determine the status of reflecting the natural, human and economic environmental 
characteristics of geographical expressions. The main aim of Derbent Creek folk song is to provide the 
relationship between geography and literature. 
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In the repertoire of Türk TRT Institution, geographical expressions were determined with the examination 
of the words taken from Süleyman UĞUR as source person. Geographical expressions are classified as 
geomorphological, climatic, hydrographic, plant communities, animal communities, natural disasters, human 
elements and economic activities. These geographic expressions were correlated with the field in which the 
song passed. 

Geography examines events, subjects and facts within the framework of their own principles. From the 
geographical point of view, all the questions to be asked within the framework of causality, distribution, 
interest and commitment principles are answered in Turkish. When the results were taken as a whole, 
Derbent Stream folk song emerged as a result of a painful event. The examination of folk songs from a 
geographical point of view reveals the geographical conditions that cause the painful event to take place. The 
expressions mentioned in the song give us information about the natural, human and economic geography 
characteristics of the field. 

It is thought that our study and similar studies can be used within the scope of geography education 
(university, high school, secondary school, etc.). In-class activities and the use of folk songs in the teaching 
process can increase the active participation of the students. Students who are trained in geography can be 
assigned in the context of researching the geographical conditions that affect the emergence of folk songs 
and the cultural values such as folk songs.  With such an application, it will serve to both better understand 
our cultural values and transfer them to future generations. 

Keywords: Derbent Creek, folk songs, geography, culture 

 

Giriş 

Coğrafya, insan ile doğal ortam arasındaki karşılıklı ilişkileri kendi prensipleri doğrultusunda 
inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanının içinde yaşadığı doğal ortam özelliklerinin yaptığı tüm beşeri ve 
ekonomik faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır.  

Doğanay, sanat ve edebiyatın yaşanılan çevreden etkilendiğini ifade ederek, bu konunun coğrafi bir 
bakış açısı ile ele alınıp incelenmesinin ilginç ve önemli olacağını belirtmektedir  (Doğanay, H. 2011).  

Müzik insana duygu, düşünce, izlenim, tasarım ve dileklerini birbirleriyle uyumlu seslerle anlatma 
olanağı veren bir dil olup tarihin her döneminde insanların kendini ifade etmede kullandıkları en temel ve 
ortak araçlardan biridir (Uğur, A. 2015). 

Duygu, düşünce ve imgeleri teksesli ya da çoksesli olarak yansıtma sanatı olan müzik; insanın yaşadığı 
coğrafi ortam özelliklerinden etkilenmektedir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla aktarırken 
kullanmış oldukları coğrafya ile ilgili ifadeler bize ortamın coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 

Bireylerin yeryüzünde meydana gelen ya da gelecekte olabilecek fiziki, beşeri olayların nedenleri, 
anlam ve etkileriyle ilgili farkındalık geliştirmelerinde coğrafya adeta bir anahtardır (Kızılçaoğlu, A., Taş, 
H. 2007). "Derbent(Dervent) Deresi" türküsünün ortaya çıkış nedenlerinin coğrafi bir bakış açısıyla 
sorgulanması, yaşanılan olayın gerçekleştiği koşulların neler olduğunun tespit edilebilmesi için bu 
anahtardan yararlanılması düşünülmektedir.  

Türkiye, geleneksel halk müziği yönünden zengin bir yapıya sahip olup kendi içinde bu alanla ilgili 
birçok türü barındırmaktadır. Bu türlerin en yaygın olanlarından biri türkülerdir. Türk sözcüğünden 
türetilmiş olan türkü terimi, Türk halkı tarafından geçmişten beri ortaklaşa yaratılan, sözlü ve ezgiler 
eşliğinde söylenen şiirler olarak tanımlanabilir. Toplumun ortak hafıza deposu olan türküler, ilk yaratıcısı 
belli olmayan ve tarih içinden süzülerek gelen zengin bir geleneğin ürünüdür (Özbek, M. 1994). 

Türküler halk yaşamının çeşitli görünümlerini, kültürel değerlerini yansıtmalarının yanında, çeşitli 
doğal ve beşeri olaylara halkın tepkisini ortaya koyan ürünler olarak ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle 
türkülerin başta halk bilimi, müzik, halk edebiyatı olmak üzere coğrafya ve sosyoloji gibi bilimlerin de 
çalışma konusunu oluşturabilecek disiplinler arası bir yapısı bulunmaktadır (Uğur, A. 2015). 

Türkiye'de müzik ve coğrafya ilişkisi, henüz üzerinde durulan bir konu haline gelmemiştir. Ne yazık ki 
günümüze kadar Tuncel' in yapmış olduğu "Türkülerle Türkiye" adlı çalışma dışında coğrafi bir yaklaşım 
sergilenmemiştir (Şahinalp, M. 2012). 

"Türkülerle Türkiye" çalışmasından sonra günümüze gelene kadar müzik ve coğrafya ilişkisine coğrafi 
yaklaşım gösteren bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak çalışma konumuzda olduğu gibi tek bir türkünün 
coğrafya ile ilişkisine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda projemizin yeni bir çalışma alanı 
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örneği oluşturduğu düşünülmektedir.  "Derbent(Dervent) Deresi Türküsünde Coğrafyanın İzleri" 
çalışmasının literatüre önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir.      

Türküler; toplumsal gerçeklikler, tarihi olaylar, kişisel aşk öykülerinin yanında; coğrafi ortamın farklı 
özelliklerinden etkilenen, deneyim kazanan insanların sesli düşünmelerinden başka bir şey değildir. 
Sesler, görsel maddi kültürel unsurlar kadar mekânın anlaşılmasında önemli bir yere sahiptirler. Müzik 
coğrafyasında ise sesler, mekânı tanımlama aracı olarak kullanılmaktadır (Uğur, A. 2015). 

Türk toplumunun yaşamına damgasını vurmuş ve toplumsal yaşama yön vermiş günlük, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve tarihsel olaylar başta olmak üzere, çeşitli gelenek, görenek, inançlar ve benzeri 
olguları konu edinmesi açısından, Türk halk müziği kültürümüzün önemli yapı taşlarındandır (Kurtuldu, 
M. 2009). 

Projenin Amacı 

Belirli bir alanda kültürün oluşmasında coğrafi faktörlerin rolü bulunmaktadır. Kültürümüzün önemli 
öğelerinden biri olan türküler de ortaya çıktıkları sahanın coğrafi özelliklerine ait bilgiler taşımaktadır. 
"Derbent(Dervent) Deresi Türküsünde Coğrafyanın İzleri" adlı çalışmada türkünün ortaya çıktığı sahanın 
coğrafi özelliklerinden etkilenme durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Türküde geçen coğrafi ifadelerin 
doğal, beşeri ve ekonomik ortam özelliklerini yansıtma durumunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. 
"Derbent(Dervent) Deresi" türküsünü coğrafi bakış açısı ile ele alarak, coğrafya ile ilişkisini literatüre 
kazandırmak temel amacımızdır.   

Yöntem 

"Derbent(Dervent) Deresi" türküsündeki olayın yaşanmasına neden olan coğrafi koşullar ele alınmıştır. 
Türkü ve türkü hikâyesinden hareketle araştırma sahasının doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri ve 
bunların türküye yansımaları ile ilgili tespitler yapılmıştır.   

Türkünün TRT Kurumunun repertuarında kaynak kişi olarak Süleyman Uğur’dan alınan sözleri 
üzerinde yapılan inceleme ile coğrafi ifadeler tespit edilmiştir. Coğrafi ifadeler kendi içinde jeolojik, 
klimatik, hidrografik, bitki toplulukları ile ilgili, hayvan topluluklarıyla ilgili, doğal afetlerle ilgili, beşeri 
unsurlarla ilgili ve ekonomik faaliyetlerle ilgili ifadeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu coğrafi ifadelerin 
türkünün geçtiği saha ile ilişkilendirmesi yapılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya konu olan "Derbent(Devrent) Deresine Duman Bürüdü" türküsü TRT Kurumu Repertuar 
numarası 10 olan, kaynak kişisi Süleyman UĞUR olan türküdür. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği 
Müdürlüğü tarafından derlenen türküyü Nida TÜFEKÇİ notaya almıştır.  

Derbent(Dervent) Deresinin Coğrafi Konumu 

Coğrafi konum (lokasyon), fiziki ve beşeri olayların mekânsal kalıbı veya nesnelerin mekândaki 
pozisyonudur. Müzik coğrafyası açısından coğrafi konum; müzik türünün ve bu çalışma açısından ise 
türkülerin, nerede ortaya çıktığını anlatmaktadır. Coğrafyacı, lokasyonu toponemi adıyla ifade etmektedir. 
Türküler açısından konuya bakılırsa, örneğin "Afyon'un Ortasında Galesi" ile "Malatya'nın Eline Serin 
Dediler" türkülerinde olduğu gibi, içinde yerleşme adı geçen türküleri toponemik türküler olarak da 
değerlendirmek mümkündür  (Uğur, A. 2015).  

Türküye konu olan olay 12 Şubat 1933 yılında Denizli ili Buldan ilçesine bağlı bir mahalle(köy) olan 
Derbent yakınlarında yaşanmıştır. Türkünün toponemik olmasını sağlayan Derbent Köyü ve deresi 
(Fotoğraf 1) 1968 yılında yapımı tamamlanan Derbent Barajı (Fotoğraf 2) altında kalmıştır. Derbent Köyü 
baraj sahasının uzağına 585-06 numaralı Buldan-Sarıgöl karayolu yakınlarına taşınmıştır. 
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Fotoğraf 1. Derbent baraj dolgusu üzerinden derbent deresi  

 

Fotoğraf 2. Derbent baraj dolgusu üzerinden derbent barajı 

Derbent(Dervent) Deresi Türküsünün Sözleri 

TRT Kurumu repertuarında kaynak kişi olarak gösterilen Süleyman Uğur’un aktardığı bilgilere göre 
türkünün sözleri; 

"DERBENT(DERVENT) DERESİ (DENİZLİ)  

Derbent deresine duman bürüdü. 
Yedi devesiyle Musam yürüdü. 
Musa'mın ciğeri mos mor oldu çürüdü. 
Derbent dereleri, dar geldi bana. 
Vadesiz ölümler, zor geldi bana.  
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Derbent deresine çıvgınlar esti. 
Elimi kolumu poyrazlar kesti. 
Feleğin bizlere neyimiş kastı. 
Derbent dereleri, dar geldi bize. 
Vadesiz ölümler, zor geldi bize. 

Derbent deresinden biz de geçelim. 
Sılaya varmaya yollar açalım. 
Deve kirasından biz vaz geçelim. 
Yıkıldı develerim, kaldıramadım. 
Tutuldu dillerim, söyleyemedim.  

Derbent deresinde üç yiğit buydu. 
Musamın gözünü kargalar oydu. 
Musamın öldüğünü anası duydu. 
Ağlasın, ağlasın, anam ağlasın. 
Ötkün pesereyime duda bağlasın.  

Derbent deresinde bir bölük koyun, 
Musamın elbisesini hamamda soyun. 
Musamın öldüğünü yolcuya sorun. 
Ağlasın, ağlasın, anam ağlasın. 
Ötkün tülülerimi duda bağlasın. 

Derbent'e varmaya mecal kalmadı. 
Yoldan geçen atlılar, bizi almadı. 
Dünyanın malında gözüm kalmadı. 
Yatırdım devemi, kaldıramadım. 
Tecellim böyleymiş, ben bilemedim.  

Evimizin önünde bir dönüm avlı, 
Avlının içinde kır atım bağlı, 
Musamı sorarsan bir evin oğlu. 
Yanmadık mı kaldı bu yiğitlere. 
Cennet, mekân olsun bu şehitlere. 

Arkamı dayadım, sarı kayaya. 
Yükümü yüklettim, tülü mayaya. 
Canımı değiştim, kayma paraya. 
Ağlasın, ağlasın, anam ağlasın. 
Tülü besireğimi duda bağlasın.  

Derbent deresinde develer katar. 
Musamın ölüsü çaylarda yatar. 
Kulanın yolcusu gel bizi kurtar! 
Derbent dereleri, dar geldi bize. 
Vadesiz ölümler, zor geldi bize.  

Derbent deresinde kar gene bastı. 
Sağımdan solumdan tufanlar esti. 
Sılada kavuklum umudu kesti. 
Derbent dereleri, dar geldi bana. 
Ecelsiz ölümler, zor geldi bana.  

Derbent çayları da arpayla doldu. 
Musamın gözünü sansarlar oydu. 
Elim üşüdü de bedenim buydu. 
Derbent dereleri, dar geldi bana. 
Ecelsiz ölümler, zor geldi bana.  
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Değirmenin bendine yükümü yıktım. 
Kaldırdım kafamı, havaya baktım. 
Ben bu tatlı canı ucuza sattım. 
Kudretten karadır, Musa'mın kaşı. 
Her daim böyledir feleğin işi.  

Derbent deresinde kar bulamadım. 
Yıkıldı. devemi kaldıramadım. 
Kalmışım ben tufanda, kurtulamadım. 
Yatırdım devemi, kaldıramadım. 
Tecellim böyleymiş, ben bilemedim." 

şeklindedir. 

Derbent(Dervent) Deresi Türküsünün Hikâyesi 

TRT Kurumu repertuarında kaynak kişi olarak gösterilen Süleyman Uğur’un aktardığı bilgilere göre bu 
türkünün hikâyesi;  

"Bu türküye konu olan olay, 12 Şubat 1933 tarihinde bugünkü Buldan-Derbent barajının dolgusu 
yapılan 'Derbent Deresi' denilen yerde meydana gelmiştir. 

Malum 1933 yıllarında Türkiye'de her beldeye araba, tren gibi ulaşım araçları henüz girmemişti. O 
yıllarda Buldan'ın Derbent köyü, Alaşehir ve Sarıgöl taraflarından gelip, Sarayköy ve Denizli taraflarına 
geçmekte olan kervancıların uğrak yeriydi. Kervanlar Derbent Boğazı'nı görmeden geçemezlerdi. Zaten en 
kısa ve tek geçit burasıydı.  

12, 13 Şubat tarihlerinden önce, Denizli'nin Gölemezli köyünden Deveci (Kervancı başı) Kuru Ali'nin 
Musa adındaki kişi, Meneviş'in Veli ve Süleyman adlarındaki kişileri de yanlarına alarak, Sarayköy'den 
develerine buğday ve arpa yükleyip Sarıgöl'de boşalttıktan, sattıktan sonra tekrar aynı yoldan Sarayköy'e 
doğru hareket ederler. Mevsim ise kış, karlı fırtınalı tipili bir gün...  

Kervancılar tam Derbent Deresi denilen yere gelmeden, önceleri Buldan ilçesine bağlı, sonra Sarıgöl'e 
bağlanan Baharlar köylüleri ile karşılaşırlar. Köylüler kervancılara 'Kar çok yağıyor, Derbent Boğazı'ndan 
geçemezsiniz' diyerek döndürmek isterler. Onlar da 'Hayır gideriz' diyerek yola devam ederler. Derbent 
Boğazı'na iyice yaklaştıklarında kar, boran, tipi şiddetini artırır. Develerin ayakları tutmaz, kaymaya 
başlar. Köylülerin aklına gelen devecilerin başına gelir ve develerle birlikte uçuruma yuvarlanırlar. Musa, 
Veli ve Süleyman önce develerini sonra da kendilerini kurtarmak isterlerken vakit bir hayli geçmiş gece 
olmuştur. Kar ve tipiden, soğuktan korunacak yer bulup, develerini de kurtaramadan soğuktan dönüp 
ölmüşlerdir.  

Olayın ertesi günü oradan geçmekte olan Kulalı ayakkabı yolcusu uzaktan bunların ölüsünü görür, 
Derbent köyüne haber verir. Köye 4-5 km. uzaklıkta bulunan Derbent Boğazı'na gelen köylüler küreklerle 
karları aça aça cesetleri bulurlar. Devenin birisinin ayağı kırılmış, diğerleri ise sağlamdır. Musa, Veli ve 
Süleyman'ın etrafında kargalar uçuşmaktadır...  

Kervancıların cesetleri önce Derbent köyüne getirilir. Kimlikleri ve Gölemezli köyünden oldukları iyice 
anlaşılınca, köylerine götürülerek cesetler ailelerine teslim edilir.  

Bu acı olay üzerine Denizli-Buldan ilçesine bağlı Derbent köyünden Ayşe ve Fatı adlarındaki kişiler 
hemen bir ağıt yakarlar. Bu ağıtın sözleri de gün geçtikçe dilden dile, telden tele gezip dolaştıkça halk 
arasında yaygınlaşır. Herkes tarafından yıllardan beri söylenip durur." şeklindedir.  

Derbent(Dervent) Deresi Türküsünde Geçen Coğrafi İfadeler ve Dağılımları 

Türkiye'de halk müzikleri, genel olarak sevinç, hüzün veya kahramanlıkların anlatıldığı, bu duyguların 
çeşitli doğal ortam özellikleri ile sembolleştirildiği bir özellik taşımaktadır (Köksel, B. 2009). 

Halk türkülerinde ait olunan yöre veya bölgeye ait birçok doğal ve beşeri coğrafi özelliğe rastlamak 
mümkündür. Nasıl ki kültürler, yaşanılan coğrafi ortamın bir eseri olarak ortaya çıkmışsa, bu kültürün bir 
öğesi olan halk türküleri de coğrafi ortamın etkisi altında şekillenmiş ve ortaya çıkmıştır (Şahinalp, M. 
2012).  

Türkünün TRT Kurumunun repertuarında kaynak kişi olarak gösterilen Süleyman Uğur’dan alınan 
sözleri üzerinde yapılan inceleme ile coğrafi ifadeler tespit edilmiştir. Coğrafi ifadeler kendi içinde jeolojik, 
klimatik, hidrografik, bitki toplulukları, hayvan toplulukları, doğal afetler, beşeri unsurlar ve ekonomik 
faaliyetlerle ilgili ifadeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu coğrafi ifadelerin türkünün geçtiği saha ile 
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ilişkilendirmesi yapılmıştır. 

Coğrafya inceleme alanına giren olay, konu ve olguları kendi prensipleri çerçevesinde ele alıp inceler. 
Nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık ilkeleriyle konularını ele alır. Coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde 
sorulacak nerede, neden, nasıl ve sonuç gibi soruların tamamına türküde cevap bulunmaktadır.  

"Derbent(Dervent) Deresi" türküsünde geçen coğrafi ifadelerin tekrar sayısı en fazla olan ilk dört 
kelime; Derbent (15), dere (13), ölüm (8) ve deve (7) olduğu görülmektedir(Tablo 1). Türküde çok tekrara 
sahip bu ifadelerin coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde sorulması gereken soruların cevapları olduğu 
görülmektedir. 

          Tablo 1 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen coğrafi ifadeler ve tekrar sayıları 

İFADE TÜRÜ KELİME 
KELİME 
SAYISI 

TEKRAR 
SAYISI 

TOPLAM 

Jeolojik İfadeler  kaya 1 1 1 

Klimatik İfadeler 

 buymak 

8 

2 

11 

 çıvgın 1 
 duman     1 
 esmek 2 
 hava 1 
 kar 2 
 poyraz 1 
 üşümek 1 

Hidrografik ifadeler 
 dere 

2 
13 

15 
 çay 2 

Bitki Toplulukları ile ilgili 
ifadeler  dut 

1 
3 

3 

Hayvan Toplulukları ile ilgili 
ifadeler 

 at 

8 

2 

18 

 deve 7 
 karga 1 
 koyun 1 
 maya 1 
 peserek 

(besirek) 2 
 sansar 1 
 tülü 3 

Doğal Afetlerle ilgili ifadeler  tufan 1 2 2 

Beşeri Unsurla ilgili ifadeler 

 avlu 

7 

2 

31 

 Derbent 15 
 ev 2 
 Kula 1 
 mekân 1 
 sıla 2 
 ölüm 8 

Ekonomik Faaliyetlerle ilgili 
ifadeler 

 arpa 

12 

1 

13 

 bent 1 
 değirmen 1 
 dönüm 1 
 katar 1 
 kayma 1 
 kira 1 
 mal 1 
 para 1 



 

1484 
 

 yük 1 
 yol 1 
 yolcu 2 

Coğrafi İfade Toplamı 40 
Coğrafi İfade Tekrar Toplamı 94 

 

Grafik 1. Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen coğrafi ifadelerin kelime sayısına göre dağılımı 

Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde "Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde tespit edilen coğrafi ifade 
kelime sayısı toplamının 40 olduğu görülmektedir. Bu ifadelerin %30'u (12) ekonomik faaliyetler, %20'si 
(8) klimatik, %20'si (8) hayvan toplulukları, %17'si (7) beşeri unsurlar, %5'i (2) hidrografik, %3'ü (1) 
doğal afetler, %3'ü (1) jeolojik, %2'si (1) bitki toplulukları ile ilgili ifadeler olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 2. Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen coğrafi ifadelerin tekrar sayısına göre dağılımı 

Ekonomik 

faaliyetlerle ilgili 

ifadeler

30%

Klimatik ifadeler

20%

Hayvan 

toplulukları ile 

ilgili ifadeler

20%

Beşeri Unsurla 

ilgili ifadeler

17%

Hidrografik 

ifadeler

5%

Bitki toplulukları 

ile ilgili ifadeler

2%

Doğal afetlerle 

ilgili ifadeler

3%
Jeolojik ifadeler

3%

Ekonomik 

faaliyetlerle ilgili 

ifadeler

33%

Klimatik ifadeler

19%

Hayvan 

toplulukları ile 

ilgili ifadeler

16%

Beşeri Unsurla 

ilgili ifadeler

14%

Hidrografik 

ifadeler

12%

Doğal afetlerle 

ilgili ifadeler

3%

Bitki toplulukları 

ile ilgili ifadeler

2% Jeolojik ifadeler

1%



 

1485 
 

Tablo 1 ve Grafik 2 incelendiğinde "Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde tespit edilen coğrafi ifade 
tekrar sayısının 94 olduğu görülmektedir. Bu ifadelerin %33'ü (31) beşeri, %19'u (18) hayvan 
toplulukları, %16'sı (15) hidrografik, %14'ü (13) ekonomik faaliyetler, %12'si (11) klimatik, %3'ü (3) 
bitki toplulukları, %2'si (2) doğal afetler, %1'i (1) jeolojik ifadeler ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen ekonomik faaliyetlerle ilgili ifadeler. Yeryüzü ile 
insan arasındaki karşılıklı etkileşim, coğrafyanın diğer bir konusunu oluşturmaktadır. İnsan-çevre 
etkileşimi türkülerde de kendisini göstermiştir. İnsanlar farklı fiziki ortamlarda yerleşmekte, bu alanları 
değiştirmekte ve kültürel olarak bu alanlara uyum sağlamaktadır. İnsanların doğal çevrelerini 
değiştirmesi, onu nasıl kullandığı ve değerlendirdiğine bağlıdır. Bütün bunlar da insanların kullandığı 
teknolojiden etkilenmektedir. İnsan çevreyi değiştirirken aynı zamanda ona uyumda sağlamaktadır (Uğur, 
A. 2015). 

Karadeniz türkülerinde görülen ani söz kesilmesi coğrafi etkenlerin türkülere olan etkisini gösterir. 
Çay taşıyan kişinin türkü söylerken ve sepeti de aynı anda taşırken yorulması ve nefessiz kalmasına 
bağlanabilir (Gürbüz, M., Şahin, M. 2012). 

Karadeniz bölgesindeki türkülerde gemi, vapur, taka, dalga kelimelerinin sıkça kullanılması, denizle 
ilişkinin yoğunluğunu göstermektedir (Uğur, A. 2015).  

Tarım toplumlarında yaşayan insanlar zamanı geleceğe akan bir yol değil, geçmişe uzanan bir yol 
olarak algılarlar. Bunun sebebi ise, üretimin, dönmekte olan bir daire gibi, her yıl belirli zamanlarda 
geleneksel olarak yinelenen bir biçimde gerçekleşmesidir. Tıpkı hasat zamanı, koç katımı gibi doğal 
etkinliklerin her yıl aynı zamanda yapılması gibi, bu toplumlarda yapılan müziğin ve dansın yapısı da 
üretim biçimindeki bu değişmez yinelenmeyi ifade eden dönen daire esasına dayanır (Mirzaoğlu, F. 2001). 

Yaşanılan mekanın topoğrafik özellikleri, yaşamı kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. 
Topoğrafik özellikler, yerel şartlarda klimatik, hidrografik, vejetatif, doğal hayvan toplulukları ve toprak 
örtüsü gibi fiziki özelliklerde farklılıklara yol açtığı gibi, başta ulaşım ve tarım faaliyetleri olmak üzere 
diğer ekonomik faaliyetlerde de önemli farkların oluşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle doğal çevre 
özelliklerinin şekillenmesinde topoğrafik şartların önemli bir rolü olmakta ve bu özellikler türkülerde 
önemli oranda yer almaktadır (Şahinalp, M. 2012).  

Türk milletinin karşılaştığı göç, savaş, kıtlık gibi büyük çaplı hadiselere bağlı acılar; türkülerin 
mısralarına adeta ilmek ilmek dokunmuştur (Yıldırım, A. 2017) 

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde ekonomik faaliyetlerle ilgili 12 ifade (arpa, bent, değirmen, 
dönüm, katar, kayma, kira, mal, para, yük, yol ve yolcu) geçmektedir (Tablo 1). Türküde geçen bu ifadeler 
kervancıların yürüttükleri taşımacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgilidir. Katar, bir arada giden veya uçan 
hayvan dizisi şeklinde; kayma ise beşibiryerde, altın lira şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel Türkçe 
Sözlük, 2017). 

Bent, su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel 
Türkçe Sözlük, 2017). Yaşanılan dönemde un elde etme işi genellikle su değirmenlerinde yapılmaktadır. 
İhtiyaç duyulan su arazinin daha yüksek kesimlerden bentler vasıtasıyla değirmene yönlendirilmektedir. 
Derbent Deresi'nin aşağı kesimlerinde böyle bir değirmenin olduğu, bendinin de yukarıda olduğu 
düşünülmektedir. 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen klimatik ifadeler. Dağlık ve yüksek bir arazi 
yapısına sahip olan Türkiye'de yerlerin kişiliğini ortaya koyan doğal özelliklerin başında dağlar 
gelmektedir. Bu nedenle türkülerinin bir kısmında, yerleşim yerlerinin hemen yakın çevresindeki bir 
dağla anıldığı görülmektedir. "Erzurum Dağları Kar ile Boran" adlı türküde yükseltiyle ortaya çıkan iklimin 
karlı yapısı Erzurum ve çevresine ait kimliğin diğer bir parçasını oluşturduğu anlaşılmaktadır (Uğur, A. 
2015). 

Türkiye'de yaşayan insanlar arazinin dağlık ve yüksek yapısından kaçınılmaz olarak birçok yönden 
etkilenmektedirler. Bu durum kültürün diğer birçok alanı gibi müzik ve dolayısıyla türküler üzerinde de 
kendisini göstermiştir. Öyle ki türkülerde geçiş sıklığı en fazla olan coğrafi kelimenin dağlar olması 
şaşırtıcı değildir (Uğur, A. 2015). 

Atmosferin yerden ısınması nedeniyle dağlardaki yağışlar genelde kar şeklinde düşer. Aynı nedenle kar 



 

1486 
 

örtüsü, çevresindeki alçak alanlara göre dağlarda daha uzun süre yerde kalır. Yine benzer nedenlerle 
dağlık alanlar, çevrelerine göre daha fazla miktarda kar almaları nedeniyle kar yağışları için "yedi dağa, bir 
bağa yağar." atasözünü haklı çıkarmaktadır. Böylece dağlar ve sahip oldukları iklim yapısı; başta ulaşım 
olmak üzere insan yaşamında birtakım zorlukları beraberinde getirmiştir. Anadolu'da geniş yer tutan 
dağların bu zor koşulları, türkülerde de sık sık ifade edilir. "Beydağı'nın Başı Kardır Borandır" adlı Malatya 
türküsü buna tipik bir örnektir. Yükseldikçe sıcaklığın düşmesi, yoğunlaşma ve bulutluluğa neden 
olmaktadır. Bu haliyle dağlar, başı dumanlı ve çıkmazda olan insanı anlatmaktadır. "Nare Esvap Yıkıyor" 
adlı Diyarbakır yöresi ile "Oy Dağlarum Dağlarum" adlı Rize yöresi türkülerinde, dağların bu duyguları 
ifade ettiği anlaşılmaktadır (Uğur, A. 2015). 

Neşet Ertaş türkülerinde dağ, kar, kış ve rüzgâr metaforları yar ile arasında aşılmaz engeller olarak 
işlenmektedir. İç Anadolu ikliminin sert ve ulaşım olanaklarının zayıf olması bu metaforların 
yaratılmasında etkili olduğu düşünülmektedir (Aktaş, H., Şimşek, E. 2014). 

Kar kelimesi, dağlarla kaplı alanların yanı sıra soğuk iklim şartlarının görüldüğü alanlarda tek başına 
da türkülerde yer alabilmekte, dolayısıyla insanı ve faaliyetlerini etkilemektedir. Bunların başında kar 
yağışlarının ulaşımı etkilemesi gelmektedir. "Kar Yağar Bardan Bardan" türküsünde olduğu gibi karın lapa 
lapa (bardan bardan) yağması, yolları kapatmakta ve insanların birbirine kavuşmasına ve faaliyetlerine 
engel olmaktadır. Böylece ne gelen ne de giden olmakta, sevgiliden, sıladan, gurbetten haber 
alınamamaktadır (Uğur, A. 2015). 

Klimatik ifadelere, yüksek dağlık ve iklim koşullarının sertleştiği illerin türkülerinde daha çok, nispeten 
düz alanlara sahip ve iklim koşullarının yumuşadığı illerin türkülerinde ise daha az rastlanmaktadır 
(Şahinalp, M. 2012).  

Tablo 2 

Derbent (Buldan)yağış ve sıcaklık dağılışı tablosu 
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Grafik 3. Derbent (Buldan) yağış ve sıcaklık grafiği 

Tablo 2 ve Grafik 3'teki verilere göre Derbent'te Akdeniz iklimi görülmektedir. Ancak coğrafi konumu 
ve çevresine göre yükseltisi fazla olduğu için kış aylarındaki sıcaklık ortalamalarının 5-6 °C' ye; minimum 
sıcaklık ortalamaları 1-2 °C'ye düştüğünden Derbent'te kar yağışları görülmektedir. Türküye konu olan 
kervancıların yaşadıkları Gölemezli köyü 170 m yükseltiye sahiptir. Yükünü aldıkları Sarayköy 160 metre; 
yükünü boşalttıkları Sarıgöl ise 210 metre yükseltiye sahiptir. Etrafı dağlarla çevrili Derbent deresinin, 
Derbent Barajı dolgu kısmının yükseltisi 500 metre civarındadır (Harita 2).   

Kervancıların yaşadıkları yerin, çıkış ve varış noktalarının yükseltisi daha az iken Derbent Deresi'nin 
yaklaşık 300 metre daha yüksekte olduğu görülmektedir. Yükselti farkından dolayı aşağı kesimlerde zayıf 
olan kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olmaktadır. Yükselti arttıkça kar yağışlı gün sayısı, kar 
kalınlığı ve karın yerde kalma sürelerinde artış görülür. 

Ülkemizin coğrafi konumu ve yer şekillerine bağlı olarak bazen ekstrem hava olayları da 
yaşanmaktadır. Araştırma sahasının arazi yapısının ekstrem hava olayları bakımından uygun bir saha 
olduğu düşünülmektedir (Harita 2). 

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde iklimle ilgili 8 ifade (buymak, çıvgın, duman, esmek, hava, kar, 
poyraz ve üşümek) geçmektedir (Tablo 1). Türküde geçen bu ifadeler o gün yaşanan hava koşulları ile 
ilgili önemli bilgiler içermektedir. Poyrazın sert estiği, bulut seviyesinin yere yakın olduğu ve kar yağışının 
olduğu düşünülmektedir.  

Buymak, çok üşümek, soğuktan donarak ölmek; çıvgın, rüzgâr ve karla karışık yağan yağmur şeklinde 
tanımlanmaktadır. Duman, havalanan tozların ve sisin oluşturduğu bulanıklık şeklinde tanımlanmaktadır 
(TDK, Güncel Türkçe Sözlük, 2017).Görüş mesafesinin az, rüzgârın hızlı ve kar yağışının etkili olduğu 
olumsuz hava koşulları kervancıların ölümüne neden olmuştur. 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen hayvan toplulukları ile ilgili ifadeler. Yüksek dağlık, 
sıcaklık ortalamalarının düşük ve daha kuzey enlemlerdeki Erzurum ve Rize'de topoğrafik, klimatik ve 
hidrografik özellikler daha etkili olurken; Akdeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü, sıcaklık ortalamaları 
daha yüksek, step formasyonunun hakim olduğu, nispeten düz ve daha güney enlemlerdeki Konya ve 
Şanlıurfa gibi illerde ise topoğrafik ve klimatik özelliklerin etkisi azalmakta ve doğal bitki örtüsü ve 
hayvan topluluklarının türkülerdeki etkileri artmaktadır (Şahinalp, M. 2012).  



 

1488 
 

Yarı kurak, nispeten düz ve step formasyonun hakim olduğu alanlarda doğal ortam şartlarının 
oluşturduğu çevresel psikoloji; ötüşü nedeniyle hüzün ve sevinci temsilen bülbül ifadesinin çokça 
kullanılmasının nedeni olmuştur (Şahinalp, M. 2012).  

Hayvanlar gerçek anlamlarıyla kullanıldığında türkülerin yaratıldığı ya da yaşatıldığı çevrenin 
coğrafyası, ekonomik faaliyetleri, mevsimlere ait bilgileri vs. hakkında fikir vermektedir (Yılmaz, M. A. 
2011). 

Türkünün sözleri ve hikâyesinden de anlaşıldığı üzere 1933 yılında ulaşım araçlarının azlığı, yolların 
yetersizliği vb nedenlerle ulaşımda develerden faydalanılmaktadır. Araştırmalarımız yüklü bir deve 
kervanının devenin cinsine göre değişmekle birlikte saatte 3-5 ile 15-18 km hızla ilerleyebildiğini 
göstermektedir (İzmir Doğal Yaşam Parkı). Sarayköy-Sarıgöl arası karayolu (585-5,585-6) uzunluğu 
yaklaşık 55 km'dir (KGM). İki yerleşim birimi arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 40 km'dir. Hikâyede 
aynı gün gidilip dönüldüğü ifade edilmektedir. Basit bir hesapla sabah çok erken saatlerde kervan yola 
çıkmış olsa bile dönüşün gece geç saatlere sarktığı düşünülmektedir. 

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde hayvan topluluklarıyla ilgili 8 ifade (at, deve, karga, koyun, 
maya, peserek(besirek), sansar ve tülü) geçmektedir (Tablo 1). Türküde geçen bu ifadelerin çoğunluğu 
kervancıların ulaşımda kullandığı hayvanlarla ilgilidir. Maya, damızlık dişi hayvan, dişi deve; peserek, 
güreşçi erkek deve şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel Türkçe Sözlük, 2017). Besirek, tüylü ve besili 
damızlık erkek deve; tülü, uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan deve şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 
Güncel Türkçe Sözlük, 2017).   

Sansar, postları değerli türlü etçil hayvanların ortak adı şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel 
Türkçe Sözlük, 2017).  Kervancılar öldükten sonra sansar olarak adlandırılan etçil hayvanların ve 
kargaların başlarına toplandığı düşünülmektedir. Türküde geçen bir bölük koyun ifadesinden hareketle 
yörede küçükbaş hayvancılığın yapılmakta olduğu düşünülmektedir.  

Derbent(Dervent) deresi türküsünde geçen beşeri unsurlarla ilgili ifadeler. Türküler 
yapılaşmış çevre yani beşeri çevre ile de yoğun derecede ilgilidir. Bu konu ile ilgili en tipik örnekler 
şehirlere ait türkülerde görülmektedir. Köprü ve çeşme başları, limanlar, istasyonlar da diğer yaygın 
yapılaşmış çevre arasında sayılabilir (Uğur, A. 2015).  

Leyli geceleri, yöre halkının geleneği sanatsal boyutta deneyimledikleri ve aktardıkları mekânlardır. 
Gecede söylenen türküler, türkülerin sözleri, danslar yöre halkının hayat karşısındaki tutumunu 
örneklemektedir (Uygur, H. K. 2014).   

Dünün ve bugünün kuşakları, çeşitli vesilelerle yöresel icralarda söylenen türkülerde ifade edilen 
zeybek kimliğine ait anlatımlar sayesinde, bölgeye damgasını vuran zeybeklik geleneği, zeybeklere özgü 
yaşam tarzı, Ege'nin ve Aydın'ın sembolü olan efeleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir (Mirzaoğlu, F. 
2001). 

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde beşeri unsurlarla ilgili 7 ifade (avlu, Derbent, ev, Kula, mekân, 
sıla ve ölüm) geçmektedir (Tablo 1). Türküde kervancı Musa'nın evinin önünde bir dönüm genişliğinde 
avlunun olduğunu geçmektedir. At, deve vb hayvanların bağlanmasına yetecek genişlikte bir avlu olduğu 
düşünülmektedir.  

Derbent, iki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz; sıla, gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği 
yer şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel Türkçe Sözlük, 2017).  Türkü ve hikâyesinde Alaşehir, Sarıgöl 
taraflarından Sarayköy ve Denizli'ye ulaşım geçit özelliği gösteren Derbent Deresi'nden sağlandığı 
anlaşılmaktadır (Harita 2). Köyün ve derenin isminin geçit özelliği göstermesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Yine dönemin ekonomik koşulları içinde ayakkabı işiyle (tamir ya da satış) uğraşan 
Kulalı yolcudan söz edilmektedir. Kervancıların sılada gerçekleşen ölüm haberini Derbent köylülerine de 
bu seyyar ayakkabıcı vermiştir. 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen hidrografik ifadeler. Türkülerde etkileri görülen 
doğal ortam özelliklerinden biri de hidrografik özelliklerdir. Gerek insanların temel hayat kaynağı olması, 
tarımda kullanılması ve doğal güzelliği nedeniyle yaşanılan mekânının hidrografik özellikleri türkülerde 
yer almıştır (Şahinalp, M. 2012).  

Yağmur ve kar yağışları açısından elverişli şartlara sahip, engebeli yüksek alanların zengin hidrografik 
özellikleri türkülere daha çok yansırken nemliliğin azaldığı, nispeten düz alanlarda ise hidrografik 
özelliklerin zayıflamasına paralel olarak daha az yansımıştır (Şahinalp, M. 2012).  

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde hidrografya ile ilgili 2 ifade (dere ve çay) geçmektedir (Tablo 
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1). Derenin aşındırma ile oluşturduğu vadi yamaçlarında eğim değerleri yüksektir. Kar yağışı ile  birlikte 
kayganlaşan yolda develerin ilerlemesi mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bu olumsuz hava koşullarına 
rağmen yolculuğu sürdüren kervancıların devesi kayarak düşmüş ve ayağını kırmıştır. 

Derbent(Dervent) Deresi türküsünde geçen Jeomorfolojik, doğal afetlerle ve bitki toplulukları 
ile ilgili ifadeler. İnsanların yaşamış oldukları çevrede bulunan ve genellikle insanların meskenlerini inşa 
etmekte kullandıkları taş, toprak, kaya, mermer, çakıl ve kum gibi materyaller türkü sözlerinde yer 
almıştır (Şahinalp, M. 2012).  

Özellikle karasal bir iklime ve yüksek dağlık alanlara sahip alanlarda topoğrafik ve klimatik özelliklere 
ait ifadeler türkülerde daha çok yer alırken, nispeten düz ve karasal iklim etkilerinin az olduğu alanlarda 
ise doğal bitki örtüsü ve doğal ortam hayvanları ile ilgili ifadelerin ön plana çıktığı görülmektedir 
(Şahinalp, M. 2012).  

Her yörenin doğal şartlarına has olarak yetişen ve sık görülen ağaç, çalı, çiçek, ot ve otsu tür isimlerine 
türkülerde sıkça rastlanmaktadır. Örneğin Antalya türkülerinde Akdeniz iklimini temsil eden maki 
türlerinden olan ardıç, kestane, çöğre, gökceviz, iğde, kızılcık, karadut, meşe ve çam gibi ağaç türleri; Rize 
türkülerinde karayemiş, kızılağaç, sarıçam, orman gülü; kısmi olarak orman ve step formasyonundan 
oluşan bitki örtüsüne sahip Konya iline ait türkülerde bozkır, katran, alıç, diken, börülce, yemiş; Erzurum 
türkülerinde Doğu Anadolu'da yüksek alanlarda yetişen çiriş, eşgin ve yemlik gibi otlar ve mazı meşesi 
gibi yöreye özgü türler yer bulmuştur. Şanlıurfa'da ise doğal ortam şartlarıyla uyumlu olarak payam, 
karanfil, yarpuz, sümbül, nergiz ve diken gibi ifadeler çoğunluktadır (Şahinalp, M. 2012).  

"Derbent(Devrent) Deresi" türküsünde jeoloji ile ilgili kaya, doğal afetlerle ilgili tufan, bitki toplulukları 
ile ilgili dut ifadeleri geçmektedir (Tablo 1). Tufan, Nuh peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su 
altında bırakan şiddetli yağmur, çok yoğun ve şiddetli yağan şey şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel 
Türkçe Sözlük, 2017). Tufan şekilde gerçekleşen kar yağışında sığınacak yer bulamayan kervancılar 
ölmüşlerdir. Türküde kervancı Musa'nın yük yüklenirken dayandığı sarı bir kayadan ve develerini 
bağladığı evinin avlusundaki dut ağacından söz edilmektedir. .  

Sonuç ve Tartışma 

Türküler genel olarak sevgi, hüzün, aşk, ayrılık, yiğitlik, doğal güzellikler, kahramanlık vb nedenlerle 
yakılmışlarsa da, duyguların ifade edilmesinde doğal ortam özelliklerinden yararlanılmıştır. Türkülerde 
sadece doğal ortamın zorlu ve sert şartları yer almamış aynı zamanda hidrografya, doğal bitki örtüsü ve 
hayvan toplulukları gibi doğal güzellikler de yer almıştır. Bu nedenle denilebilir ki doğal ortamın 
zorlukları ve güzellikleri türkü sözlerini etkileyen önemli faktörler olmuştur (Şahinalp, M. 2012).  

Anadolu halkı; geçmişiyle, memleketiyle ve farklı yörenin insanıyla en sağlıklı iletişimi folklor ve türkü 
gibi halk kültürü öğeleri üzerinden kurmaktadır (Akpınar, E. 2012). Bu öğeleri coğrafya, tarih, sosyoloji 
gibi disiplinlerin araştırması gerektiği düşünülmektedir. 

Türkü destekli sınıf içi etkinlikler ile eğitim ve öğretim ortamında türkülerin kullanılması öğrencilerin 
derse aktif katılımını ve sosyal bilgiler dersinde akademik başarılarını arttırmıştır (Sidekli, S., Coşkun, İ. 
2014) 

Sosyal Bilgiler dersinde göç konusu işlenirken halk türkülerinin kullanılmasının dersi çekici hale 
getirme ve öğrenme üzerindeki etkisini öğrenmek amacıyla yapılan araştırma sonucunda; halk türküleri 
kullanılarak dersin işlendiği deney grubunda öğrencilerin tamamına yakınının derse katıldıkları 
gözlemlenmiştir (Gülüm, K., Ulusoy, K. 2008). 

Türkünün TRT Kurumunun repertuarında kaynak kişi olarak gösterilen Süleyman Uğur'dan alınan 
sözleri üzerinde yapılan inceleme ile coğrafi ifadeler tespit edilmiştir. Coğrafi ifadeler kendi içinde jeolojik, 
klimatik, hidroğrafik, bitki toplulukları, hayvan toplulukları, doğal afetler, beşeri unsurlar ve ekonomik 
faaliyetlerle ilgili ifadeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu coğrafi ifadelerin türkünün geçtiği saha ile 
ilişkilendirmesi yapılmıştır. 

Coğrafya inceleme alanına giren olay, konu ve olguları kendi prensipleri çerçevesinde inceler. 
Nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık ilkeleriyle konularını ele alır. Coğrafyanın ilkeleri gereği sorulan 
nerede, neden, nasıl ve sonuç gibi soruların tamamına türküde cevap bulunmaktadır.  
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"Derbent(Dervent) Deresi" türküsünde geçen coğrafi ifadelerin tekrar sayısı en fazla olan ilk dört 
kelime; Derbent (15), dere (13), ölüm (8) ve deve (7) olduğu görülmektedir(Tablo 1). Türküde çok tekrara 
sahip bu ifadelerin coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde sorulması gereken soruların cevapları olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde Derbent(Devrent) Deresi türküsünde tespit edilen coğrafi ifade 
kelime sayısı toplamının 40 olduğu görülmektedir. Bu ifadelerin %30'u (12) ekonomik faaliyetler, %20'si 
(8) klimatik, %20'si (8) hayvan toplulukları, %17'si (7) beşeri unsurlar, %5'i (2) hidrografik, %3'ü (1) 
doğal afetler, %3'ü (1) jeolojik, %2'si (1) bitki toplulukları ile ilgili ifadeler olduğu görülmektedir. 

Tablo 1 ve Grafik 2 incelendiğinde Derbent(Devrent) Deresi türküsünde tespit edilen coğrafi ifade 
tekrar sayısının 94 olduğu görülmektedir. Bu ifadelerin %33'ü (31) beşeri, %19'u (18) hayvan 
toplulukları, %16'sı (15) hidrografik, %14'ü (13) ekonomik faaliyetler, %12'si (11) klimatik, %3'ü (3) 
bitki toplulukları, %2'si (2) doğal afetler, %1'i (1) jeolojik ifadeler ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, "Derbent(Dervent) Deresi" türküsü 
yaşanılan acı bir olay sonucu ortaya çıkmıştır. Coğrafi bakış açısıyla türkünün incelenmesi acı olayın 
gerçekleşmesine neden olan coğrafi koşulları ortaya koymaktadır. Türküde geçen ifadeler sahanın doğal, 
beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 

Öneriler 

Yaptığımız çalışmanın coğrafya eğitimi (üniversite, lise vb) kapsamında kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Coğrafya eğitimi alan öğrencilere türküler gibi kültürel değerlerimizin ortaya 
çıkmasında etkili olan coğrafi koşulların araştırılması bağlamında görevlendirme yapılabilir. Böylesi bir 
uygulama kültürel değerlerimizin daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına da hizmet etmiş 
olacaktır.  

Coğrafyanın hayatın her alanında var olduğunu ortaya koyacak, hak ettiği önemin verilmesini 
sağlayacak benzer çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bir hizmet alanı olan üniversiteler; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kuruldukları şehrin dışında 

bulundukları bölgeyi de etkileyebilme potansiyelleri açısından incelemeye değer kurumlardır. Eğitim, sağlık, 

kültür, ekonomi gibi farklı hizmet görevi bulunan üniversitelerin hizmet alanlarının etki bölgesi ise 

üniversiteden faydalanan kişi ve yerleşme sayısına bağlıdır. Türkiye, sahip olduğu genç nüfusu ile bölgesinde 

sözü geçen bir ülke konumundadır.  Genç nüfus oranının yüksekliği üniversite eğitimine olan talebin nüfus 

artış hızını geçmesine neden olmuştur. Bunun temelinde ise eğitimin gençleri hayata hazırlamada en önemli 

yatırım olarak görülmesi yatmaktadır. Türkiye’de çağdaş üniversite yapılanması iki ana döneme ayrılabilir. 

İlki, Üniversite Reformu’nun hayata geçtiği 1933 yılı; ikincisi ise, kurulan 23 devlet üniversitesinin 22’sinin üç 

büyükşehir dışında açıldığı 1992 yılıdır. “Her ile bir üniversite” hedefinin uygulamaya geçirildiği 2006 yılı ise 

devlet ve vakıf üniversitesi sayısının arttığı yıl olması nedeniyle önemli bir dönemdir. Günümüzde 200’e yakın 

kurum ile üniversiteleşme hareketini niceliksel olarak tamamlamış görünen Türkiye’de, 2018 yılında 141 bin 

lisans düzeyinde kontenjanın boş kalması ise çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, 

Türkiye’de son yıllarda yürütülen üniversiteleşme hareketinin yansımalarını Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

(MCBÜ) örneğinde ele almayı amaçlamıştır. Kurulduğu 1992 yılından itibaren bölgesinde önemli bir hizmet 

kurumu olan MCBÜ’de 2018 yılında 1326 lisans kontenjanın boş kalması, üniversitenin etki alanının ve bu 

alandaki değişimin belirlenmesini gerekli kılmıştır. Çalışmanın temel verilerini Yükseköğretim Program 

Atlası’ndan ve MCBÜ’den alınan sayısal veriler oluşturmuştur. Hedeflenen amaç doğrultusunda öğrenci 

sayısının en yüksek olduğu Tıp, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Fen-Edebiyat fakültelerine 

kayıt yaptıran öğrencilerin ikamet ettikleri şehirler farklı dönemler halinde belirlenmiştir. Veriler, ArcGIS 

10.4.1 yazılımı kullanılarak sayısallaştırılmış ve çeşitli haritalar ile üniversitenin etki alanındaki değişim 

ortaya konulmuştur. Çalışma, MCBÜ’deki lisans kontenjanlarındaki doluluk oranının azalmasıyla birlikte 

üniversitenin eğitim hizmeti etki alanının yıllar geçtikçe daraldığını göstermiştir. Her ilde bir üniversite 

kurulmasının o ilin gelişimine çeşitli açılardan katkıda bulunacağı aşikârdır. Ancak birbirine komşu illerde ve 

hatta aynı il içerisindeki farklı üniversitelerde açılacak bölümlerin ve kontenjanların belirlenmesinde 

niceliğin yanında niteliğin de dikkate alınması yükseköğretim sisteminin devamlılığı için zorunlu 

görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Manisa, YÖK ATLAS, Üniversite, Etki Alanı. 

THE CHANGES IN THE IMPACT AREA OF UNIVERSITIES ACCORDING TO YOK ATLAS DATABASE: THE 

CASE OF MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY 

Abstract 

The universities can affect the city and regions in which they are established in terms of economically, 

socially and culturally. The impact area of universities with different service duties such as education, health, 

culture and economy depends on the number of people benefiting from the university and the number of 

settlements. Turkey is said that in a country with a young population. The high rate of young population 

caused the demand for university education to exceed the population growth rate. On the basis of this, 

education is seen as the most important investment in preparing young people for life. Structuring of 
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contemporary universities in Turkey can be divided into two main periods. The first is the year 1933, when 

the University Reform was launched; the second is the year 1992 when 22 of the 23 state universities were 

established outside the three metropolitan cities. The year 2006, in which the goal of university was applied 

to each city, is an important period since the number of state and foundation universities increased. Today, 

with nearly 200 institutions have completed a university degree movement appears quantitatively in Turkey, 

while in 2018 the quota of 141 thousand undergraduate level to remain empty has brought in various 

discussions. This study, carried out a university degree reflection of the movement in recent years in Turkey, 

Celal Bayar University (MCBU) is intended to address, for example. Since its establishment in 1992, 1326 

undergraduate quotas were left vacant in MCBU, which is an important service institution in its region, and 

required the determination of the impact area of the university and the change in this field. The main data of 

the study consisted of numerical data obtained from the Higher Education Program Atlas and MCU. In line 

with the aim, the cities in which the students enrolled in the faculties of Medicine, Education, Economics and 

Administrative Sciences, Engineering and Science and Literature, which have the highest number of students, 

were determined in different periods. The data were digitized using ArcGIS 10.4.1 software and various maps 

were used to demonstrate the change in the impact area of the university. The study showed that with the 

decrease in the occupancy rate of the undergraduate quotas in the MCBU, the impact of the education service 

of the university has been shrinking over the years. It is clear that the establishment of a university in each 

province will contribute to the development of that province in various aspects. However, in determining the 

departments and quotas to be opened in neighboring provinces and even in different universities within the 

same province, considering the quantity as well as the quality seems to be compulsory for the continuation of 

the higher education system. 

Keywords: Manisa, YÖKATLAS, University, Impact Area 

Giriş 

Çağdaş yaşamın en önemli kurumlarından birisi eğitimdir. Eğitim - öğretim kurumlarının en üstünde 

bulunan üniversiteler, eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir öneme sahiptir (Arap, 2010). Bir hizmet 

alanı olarak görülen üniversitelerin önemi, eğitimin ve toplumsal yaşamın etkisine göre 

değişebilmektedir. Üniversitelerin temel görevi bilimsel bilgi üretmektir; ancak bunun yanında toplumun 

ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmedeki önemi de topluma olan katkısı ve etkisi yönünden 

üniversitelerin değeri artmaktadır. 

Üniversiteler kuruldukları bölgenin toplumsal yapısına, istihdam olanaklarına, sanayileşmesine, 

nüfusuna, şehirleşmeye ve sosyo- kültürel çerçevesine katkı sağlamaktadır (Gültekin vd. 2008). 

Üniversiteler bulundukları şehirlerin sosyo-ekonomik hayatını etkilemekte ve şehrin ticari hayatını 

canlandırarak şehirleşme sürecini hızlandırmaktadır (Sargın, 2007). Aynı zamanda üniversiteler, şehrin 

fonksiyonlarında değişimlere sebep olmakta ve küçük - orta büyüklükteki şehirlerin büyüme hızını 

arttırmaktadır (Işık, 2008). Yükseköğrenime olan talepteki artış ve dönemin ihtiyaçlarını gidermek 

açısından üniversiteler, üzerinde önemle durulan kurumlar haline gelmiştir (Toprak, 2012). Türkiye gibi 
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genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde, kaliteli eğitimin verilmesi sebebiyle üniversitelere duyulan 

ihtiyaç sürekli artmaktadır. 

Türkiye’de günümüzde 72’si vakıf, 129’u devlet olmak üzere toplamda 201 üniversite bulunmaktadır 

(YÖK, 2019). Üniversite kavramı temel olarak Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem 

halinde ele alınmaktadır (Arap, 2010). Türkiye’nin ilk üniversitesi 1870 yılında açılan Darülfünundur ve 

günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak hizmete devam etmektedir. Osmanlı’dan miras kalan ve 

Cumhuriyet’in ilk on yılında faaliyet gösteren Darülfünun, eğitimde-bilimsel çalışmalarda yetersiz kalması 

ve iç çekişmelerin olmasıyla Cumhuriyet ideallerine cevap verememesi sebebiyle reforma tabi tutularak 

1933’te çıkarılan bir yasa ile İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür (Toprak, 2018). İstanbul 

Üniversitesi’nden sonra yine İstanbul’da 1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul 

dışında kurulan ilk üniversite ise 1946 yılında Ankara’da kurulan Ankara Üniversitesidir (Sargın, 2007). 

1950’lerden sonra Türkiye’deki şehirleşme hızı arttıkça, üniversitelerin sayısı da artmaya başlamıştır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin de kurulduğu 1992 yılı, Türkiye’de üniversitelerin en fazla açıldığı (23 

üniversite) yıl olarak tarihe geçmiştir. Türkiye’de 1990 öncesi dönemde 34 üniversite yer alırken, 1990-

2000 yılı arasında bu sayı 57’ye yükselmiştir. 2000’li yıllar, her ile bir üniversite kurulması bakımından 

Türkiye’de üniversite sayısının artması açısından dönüm noktası olmuştur. 2000 yılından sonra ülkedeki 

üniversite sayısı %91,2 oranında artışla 110’a ulaşmıştır (Onsekiz ve Atmaca, 2016). 

Türkiye’de üniversite sayısının artması, birçok araştırmacıyı üniversitelerle ilgili çalışmalar yapmaya 

teşvik etmiştir. Bu çalışmalardan bazıları, üniversitelerin tercih edilme sebepleri üzerinedir. Çatı vd. 

(2016)’nin Türkiye genelini ele alarak yapmış oldukları araştırmada üniversite tercihlerine etki eden 

faktörler arasında saygınlık, imkan, kampus ve sosyallik öne çıkmıştır. Akar (2012)’ın İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi öğrencilerinin üniversite seçiminde etkili olan faktörleri araştırdıkları çalışmada 

saygınlık, üniversitenin coğrafi konumu ve üniversiteyle ilgili bilgi edinilen kaynaklar temel etmenler 

olarak ortaya çıkmıştır. Apaydın ve Kapucu (2017)’nun Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

lisans öğrencileri üzerinde yapmış oldukları araştırma sonucunda üniversite tercihinde üniversitenin 

sunmuş olduğu maddi olanaklar, yakın tanıdıklar, eğitimin maliyeti, üniversite hakkında bilgilendirme, iş 

olanakları, lise eğitiminin etkisi ve coğrafi konumun etkili olduğu belirtilmiştir. Yakar vd. (2016)’nin üç  

farklı üniversitede yürüttükleri çalışma sonucunda sınav puanı, eğitim, kalitesi, aile veya arkadaş çevresi 

ile aynı/yakın ilde olunması üniversite tercihinde etkili olan faktörler olarak öne çıkmıştır. 

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda yürütülen üniversiteleşme hareketinin yansımalarını Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi (MCBU) ölçeğinde ele almayı amaçlamıştır. Önemli bir sanayi, ticaret ve tarım şehri 

olan Manisa’da bulunan üniversitenin lisans düzeyindeki etki alanı ve bu alanının geçmişten günümüze 

değişimin belirlenmesi çalışmanın temel hedefidir. Çalışmanın verileri MCBU kayıtlarından ve Yüksek 

Öğretim Programı Atlası (YÖK Atlas)’ndan elde edilmiştir. Buna göre hedeflenen amaç doğrultusunda 

lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Tıp 

Fakültelerinin birinci sınıfta kayıt yaptıran öğrencilerin geldikleri şehirler 2000, 2006, 2015 ve 2018 
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yılları temel alınarak incelenmiştir. 2000 ve 2006 yıllarına ait veriler Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi’nden, 2015 ve 2018 yıllarına ait veriler ise YÖK Atlas’tan temin edilmiştir. Alınan veriler 

ArcGıs adlı Coğrafi Bilgi Sistemleri programında düzenlenmiş ve haritalar üretilmiştir. Üretilen haritalarla 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 2000-2018 yılları arasında Türkiye’deki etki alanındaki değişim 

ortaya konmuştur.   

Bulgular 

Çalışma Sahasının Coğrafi Konumu 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi’nin en büyük ikinci şehri olan Manisa ili sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Kıyı Ege Bölümü’nde yer alan Manisa’nın doğusunda Uşak ve Kütahya, batısında İzmir, 

kuzeyinde Balıkesir, güneyinde ise Aydın, Denizli, İzmir illeri bulunmaktadır. Manisa, matematiksel 

konum olarak 27° 08' ve 29° 05' doğu boylamları ile 38° 04' ve 39° 58' kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. 13.810 km² yüzölçümüne sahip olan Manisa’nın yükseltisi 50 ile 850 metre arasında 

değişmektedir. Manisa’nın ili içerisindeki en önemli su kaynakları, sularını Ege Denizine döken Gediz 

Nehri ile Marmara Gölü ve Demirköprü Baraj Gölü oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Manisa İlinin Lokasyon Haritası. 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Kuruluşu ve Gelişimi 

Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve tarım şehirlerinden olan Manisa’da Celal Bayar Üniversitesinin 

kuruluşu, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanuna 

dayanmaktadır. Üniversite kurulmadan önce il içerisinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerine bağlı 

yüksekokulları bulunmaktaydı. Üniversitenin kurulduğu yıl Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik 
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Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi’nin 

fakültelerini oluşturmuştur. Günümüzde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 14 fakülte, 3 yüksekokulu, 15 

meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 27 araştırma merkezi ve araştırma uygulama hastanesi olmak üzere 

toplam 63 birim ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2017-2018 

eğitim döneminde, 1614 akademik personel, 1160 idari personel ve 55.473 öğrenciyle Ege Bölgesi’nin en 

büyük üç üniversitesinden biridir (Foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Foto 1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşke Girişi 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ndeki Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Tıp 

Fakültelerine 2000 yılında toplam 2.504 öğrenci kaydolmuştur. Bu beş fakültenin arasında en fazla 

öğrenci kaydı 866 kişiyle Eğitim Fakültesi’ne olmuştur. Daha sonra 680 öğrenciyle İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, 606 öğrenciyle Fen-Edebiyat Fakültesi, 299 öğrenciyle Mühendislik ve 53 öğrenci 

kaydıyla en az Tıp Fakültesi gelmektedir (Tablo 1). 2006 yılında üniversitedeki bahsedilen bu fakültelere 

toplamda 2.204 öğrenci kaydı gerçekleşmiştir. 2000 yılına göre 2006 yılındaki öğrenci kayıtlarında 

azalmanın olduğu görülmektedir. Bu azalmanın özellikle Eğitim Fakültesi’nde meydana geldiği 

görülmüştür. 2006 yılında Eğitim Fakültesi’ne 370 öğrenci kaydolmuş ve 2000 yılına göre yaklaşık 2,5 kat 

azalış göstermiştir. 2006 yılında İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’ne 783, Fen-Edebiyat Fakültesine 687, 

Mühendislik Fakültesi’ne 282 ve Tıp Fakültesi’ne ise 82 öğrenci kaydolmuştur.  2015 yılındaki öğrenci 

kayıtlarına bakıldığından Eğitim Fakültesine 450, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesine 1.307, Fen-

Edebiyat Fakültesine 691, Mühendislik Fakültesine 1.298 ve Tıp Fakültesine ise 175 öğrenci kaydı 

gerçekleşmiştir. 2018 yılında sözü geçen fakültelerin öğrenci kayıtları incelendiğinde Eğitim Fakültesi’ne 

409, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 988, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne 818, Mühendislik Fakültesi’ne 

1.337 ve Tıp Fakültesi’ne de 738 öğrenci kaydı olmuştur. Görüldüğü gibi 2006 yılında sadece Eğitim 

Fakültesi’ndeki kayıtlarda azalma olmuştur. Bunun nedeni 2006 yılında her ile yeni üniversitelerin 

açılması olduğu söylenebilir. 2018 yılına kadar diğer fakültelerdeki öğrenci sayılarında sürekli bir artış 

gözlenmiştir. Bu artışın nedenleri arasında bu fakültelerde yeni bölümlerin açılması ve zamanla 
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bölümlerdeki popülaritenin artması söylenebilir. Ancak 2018 yılında Eğitim Fakültesi ve İktisadi-İdari 

Bilimler Fakültesi’ne olan öğrenci kayıtlarında azalış görülmüştür.  

Tablo 1  
Yıllara Göre Belirlenmiş Fakültelere Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları 
 

Fakülte 

 

Kayıt Yılları 

2000 2006 2015 2018 

Eğitim 866 370 450 409 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

680 783 1307 988 

Fen-Edebiyat 606 687 691 818 

Mühendislik 299 282 1298 1337 

Tıp 53 82 175 738 

Toplam 2,504 2,204 3,921 4,290 

Kaynak: MCB (2019), YÖKAtlas (2019) 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Etki Alanı 

Üniversitelerin temel görevlerinden birisi niteliksel eleman yetiştirmektir ve bu elemanların 

yetiştirilmesini amaçlayan eğitim hizmeti, söz konusu üniversitenin etki alanlarını da etkileyen en önemli 

unsurdur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin etki alanını hedefleyen bu çalışmada lisans düzeyinde 

öğrenci alan Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Tıp Fakültelerine yerleşen 

öğrencilerin geldikleri iller baz alınmıştır.  

Eğitim Fakültesi’ne 2000 yılında en çok öğrenci gelen ilk beş ile bakıldığında ilk sırada 225 öğrenci ile 

İzmir gelmektedir. Bunu 109 öğrenci ile Manisa, 48 öğrenci ile Balıkesir, 38 öğrenci ile Denizli ve 34 

öğrenci ile de Hatay takip etmektedir. 2006 yılı kayıtları incelendiğinde yine 65 öğrenci ile İzmir başı 

çekmektedir. Daha sonra 40 öğrenciyle Manisa, 17 öğrenciyle Aydın, 14 öğrenciyle Bursa ve 13 öğrenciyle 

de Hatay sırayı takip etmektedir. 2015 yılı kayıtları incelendiğinde yine ilk sırada 80 öğrenciyle İzmir 

gelmektedir. Sonrasında sırasıyla 28 öğrenciyle İstanbul, 26 öğrenciyle Manisa, Balıkesir ve Mersin illeri 

gelmektedir. 2018 yılında kayıt olan öğrencilerde en çok 358 kişi ile İzmir başta gelmektedir. Ardından 

sırayla 117 öğrenci ile Manisa, 41 öğrenci ile İstanbul, 38 öğrenci ile Balıkesir ve 31 öğrenciyle de Bursa 

gelir. Bu dört dönem karşılaştırıldığında Eğitim Fakültesi’ne gelen öğrencilerin çoğunun İzmir ilinden 

geldiği görülür (Şekil 2). 
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Şekil 2. Eğitim Fakültesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldiği İllere Göre Dağılışı 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler incelendiğinde 2000 yılında en fazla 

öğrenci 410 öğrenciyle İzmir’den gelmektedir. Sonrasında sırayla 30 öğrenciyle Manisa, 24 öğrenciyle 

İstanbul, 18 öğrenciyle Balıkesir ve 14 öğrenciyle de Aydın yer alır. 2006 yılı kayıtlarında yine sıranın 

birincisi 329 öğrenciyle İzmir ilidir. İkinci sırada 62 öğrenciyle İstanbul, üçüncü sırada 61 öğrenciyle 

Manisa, dördüncü sırada 34 öğrenciyle Ankara ve beşinci sırada 31 öğrenciyle Aydın gelmektedir. 2015 

yılı kayıtları incelendiğinde ilk sırada 590 öğrenciyle yine İzmir gelmektedir. Daha sonra 137 öğrenciyle 

Manisa, 71 öğrenciyle İstanbul, 54 öğrenciyle Bursa ve 42 öğrenciyle de Balıkesir gelmektedir. 2018 

kayıtlarına bakıldığında birinci sınıfa kayıt olan öğrenciler en fazla 486 öğrenciyle İzmir’den gelmektedir. 

Sonra sırasıyla 124 öğrenciyle Manisa, 64 öğrenciyle İstanbul, 42 öğrenciyle Bursa ve 34 öğrenciyle de 

Ankara gelmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilere bakıldığından en çok 

öğrencinin yine İzmir’den geldiği görülmüştür (Şekil 3).  
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Şekil 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin İllere Göre Dağılışı. 

Belirlenen dört dönem için Fen-Edebiyat Fakültesi’ne kayıt olan öğrencilerin geldikleri iller 

incelendiğinde 2000 yılında birinci sırada 188 öğrenciyle İzmir yer alır. Sonrasında sırasıyla 47 öğrenciyle 

Manisa, 14 öğrenciyle Adana, 12 öğrenciyle İstanbul ve 11 öğrenciyle Hatay illeri ilk beş sırayı 

oluşturmuştur. 2006 yılındaki kayıtlar incelendiğinde 225 öğrenciyle İzmir ilk sırada gelmiştir. 

Sonrasında 64 öğrenciyle Manisa ikinci sırada, 56 öğrenciyle İstanbul üçüncü sırada, 30 öğrenciyle Ankara 

dördüncü sırada ve 23 öğrenciyle Aydın beşinci sırayı oluşturmuştur. 2015 yılı kayıtlarına göre ilk sırayı 

yine 289 öğrenci ile İzmir oluşturmuştur. Daha sonra 77 öğrenciyle Manisa, 47 öğrenciyle İstanbul, 27 

öğrenciyle Bursa ve 21 öğrenciyle de Balıkesir’den gelen öğrenciler oluşturmuştur. 2018 yılındaki 

kayıtlara göre yine İzmir 358 öğrenciyle başı çekmektedir. Manisa 117 öğrenciyle ikinci, İstanbul 41 

öğrenciyle üçüncü, Balıkesir 38 öğrenciyle dördüncü ve Bursa ise 31 öğrenciyle beşinci sırada 

gelmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kayıtlarına göre belirlenen dört dönem için en fazla 

sayıyı İzmir’den gelen öğrenciler oluşturmuştur (Şekil 4). 
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Şekil 4. Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldiği İllere Göre Dağılışı 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’ne kayıt olan öğrencilerin geldikleri iller 

incelendiğinde en fazla sayıyı 2000 yılında 159 öğrenciyle İzmir oluşturmuştur. İzmir’i sırasıyla Manisa 

(11), Bursa (10), İstanbul (9) ve Aydın(7) takip etmiştir. 2006 yılındaki kayıtlara göre yine ilk sırayı 119 

öğrenciyle İzmir oluşturmuştur. Sonrasında 28 öğrenciyle İstanbul, 22 öğrenciyle Manisa, 11 öğrenciyle 

Antalya ve Balıkesir illeri gelmiştir. 2015 yılında 576 öğrenciyle ilk sırada İzmir gelmiş ve sonrasında 101 

öğrenciyle İstanbul, 89 öğrenciyle Bursa, 81 öğrenciyle Manisa ve 41 öğrenciyle Aydın sırayı takip 

etmiştir. 2018 yılı kayıtları incelendiğinde yine İzmir 568 öğrenciyle ilk sırada yer almıştır. Sonrasında 92 

öğrenciyle İstanbul, 87 öğrenciyle Bursa, 80 öğrenciyle Manisa ve 42 öğrenciyle de Balıkesir gelmiştir. 

Görüldüğü gibi dört dönemin kayıtları incelendiğinde yine İzmir ilinden gelen öğrenciler birinci yer 

almıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Mühendislik Fakültesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldiği İllere Göre Dağılışı. 

Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıranlar 2000 yılında az olmuş ve ilk sırayı 31 öğrenciyle İzmir’den gelen 

öğrenciler oluşturmuştur. Daha sonrasında 6 öğrenciyle Manisa, 2 öğrenciyle İstanbul ve 1’er öğrencilerle 

Antalya, Aydın illeri gelmiştir. 2006 yılında bu fakülteye kayıt yaptıran öğrenci sayısı İzmir’den gelenlerin 

biraz azalmasıyla yine 29 öğrenciyle başı çekmiştir. Diğer illerden gelen öğrenciler artmaya başlamış ve 6 

öğrenciyle Manisa, 5 öğrenciyle Adana, 3’er öğrenciyle Şanlıurfa ve Balıkesir illeri sırayı takip etmiştir. 

2015 yılındaki kayıtlara göre İzmir’den gelen öğrenci sayısı 65 kişiyle ilk sırayı oluşturmuştur. Sonrasında 

31 öğrenciyle Manisa, 14 öğrenciyle Bursa, 13 öğrenciyle Balıkesir ve 8 öğrenciyle de İstanbul gelmiştir. 

2018 yılı kayıtlarına göre 212 öğrenciyle İzmir İli ilk sırayı devam ettirmiştir. Bu dönemde Manisa’dan 

gelen öğrenci sayısında önemli derecede artış olmuş ve 102 öğrenciyle yine ikinci sırayı takip etmiştir. 

Sonrasında ise 40 öğrenciyle Balıkesir, 37 öğrenciyle Çanakkale ve 24 öğrenciyle Ankara illeri ilk beş 

sırayı oluşturmuştur. Dört dönemde Tıp Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunu yine İzmir’den 

gelenler oluşturmuştur (Şekil 6). 
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Şekil 6. Tıp Fakültesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldiği İllere Göre Dağılışı. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin belirlenmiş olan lisans programlarına dört dönemde kayıt yaptıran 

öğrencilerin toplamda en fazla hangi illerden geldiğini gösteren haritalar meydana getirilmiştir. Buna göre 

2000 yılında en fazla öğrenci 1013 kişiyle İzmir’den gelmiştir. Sonrasında 206 öğrenciyle Manisa ikinci 

sırayı, 48 öğrenciyle Balıkesir üçüncü sırayı oluşturmuştur. 2006 yılında toplamda kayıt yaptıran öğrenci 

sayısına göre 767 öğrenciyle İzmir başı çekmiştir. Manisa 193 öğrenci ile ikinci sırada ve 146 öğrenciyle 

de İstanbul üçüncü sırayı oluşturmuştur. 2015 kayıtları incelendiğinde 1391 öğrenci sayısıyla yine İzmir 

ilk sırayı oluşturmuştur. Bu dönemde 228 öğrenciyle İstanbul ikinci sıraya yükselmiş ve 220 öğrenci 

sayısıyla Manisa üçüncü sıraya gerilemiştir. 2018 yılına gelindiğinde toplamda en fazla kayıt yaptıran 

öğrenci yine 1913 öğrenciyle İzmir’den gelmiştir. Bu dönemde Manisa 512 öğrenciyle ikinci sıraya tekrar 

yükselmiş ve 152 öğrenciyle İstanbul üçüncü sıraya gerilemiştir. Bu dört dönem incelendiğinde Manisa 

Celal Bayar Üniversitesine Türkiye’nin çoğu ilinden öğrenci gelmiştir. 2000 yılında Bolu, Çankırı, 

Gümüşhane, Hakkâri, Muş, Siirt, Bayburt ve Kilis illerinden öğrencinin gelmediği görülmüştür. 2006 

yılında ise bu sayı ikiye düşmüş, Hakkâri ve Siirt’ten öğrenci gelmemiştir. 2015 yılında üniversiteye 

öğrencinin gelmediği tek il Kilis olmuştur. 2018 yılına gelindiğinde üniversiteye kayıt yaptıran 

öğrencilerin arasında Kilis’ten ve Karabük’ten gelen kişilerin olmadığı görülmüştür (Şekil 7). 
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Şekil 7. Yıllar İtibariyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Lisans Programlarının Birinci Sınıfına Kayıt 

Yaptıran Öğrencilerin Geldiği İllere Göre Dağılışı. 

Sonuç 

Üniversiteler, bulunduğu bölgeyi ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlarından etkilemeleri sebebiyle 

birer etki merkezleri konumundadırlar. Toplumu ihtiyaç duyduğu nitelikli nüfusun oluşmasına büyük 

katkılar veren üniversiteler toplumun önemli hizmet merkezleri arasında yer almaktadır. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ve genç nüfusun da hızla artmasından dolayı ülkelerde üniversitelerin sayıları da sürekli 

artmaktadır. Bu sebepten dolayı günümüz Türkiye’sinde vakıf ve devlet olmak üzere 200’den fazla 

üniversite yer almaktadır.  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin etki alanını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada 

üniversitenin 2000, 2006, 2015, 2018 yıllarında belirlenen fakültelerin birinci sınıfına kayıt yaptıran 

öğrencilerin geldikleri illere göre istatistiklerden faydalanılmıştır. Bu istatistiklerin düzenlenmesinden 

sonra verilerle haritalar ortaya konmuştur. Bu haritalarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne hangi 

illerden ne kadar öğrenci geldiği gösterilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne Türkiye’nin çoğu ilinden öğrencilerin geldiği 

görülmüştür. Ancak bu gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında ağırlığın en fazla olduğu yer yine Ege 

bölgesi oluşturmaktadır. Çünkü belirlenen dört dönemde fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunu 

İzmir’den gelenler oluşturmuştur. İzmir’den sonra Manisa’dan, Balıkesir’den, Aydın’dan, Bursa’dan ve 

İstanbul’dan gelen öğrenciler ağırlığı oluşturmaktadır. Bunun sebebi üniversitelerin tercihinde etkili olan 
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faktörlerden biri olan coğrafi yakınlıkla alakalı olduğu söylenebilir. Bu durumda Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi’nin etki alanının daha çok Ege ve Marmara bölgeleriyle sınırlı olduğu söylemek mümkündür. 
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Tarih Öğretmeni Nuran TÜRE, Turhal Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
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Özet 

Tokat iline bağlı bir ilçe olan Turhal bugün 80 bin kişilik nüfusuyla Tokat ilinin en büyük üç ilçesinden 

biridir. İlçenin tarihi geçmişi ve adının tarihsel kökeni ile ilgili bilinenler ise oldukça sınırlı ve yetersizdir. 

Çalışmamız Turhal ilçesinin tarihçesi ve isminin kökeni ile ilgili somut verileri toplayarak gelecekte konu 

üzerine yapılacak muhtemel kapsamlı çalışmalara kaynak oluşturabilecek bir araştırmayı ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 

Çalışmamızda literatür taraması yöntemi uygulanmış olup Türkçe ve Osmanlıca metinler haricinde 

İngilizce tarihi kaynaklara ulaşılmış ve doğrudan ilk kez aslına uygun olarak çevirileri yapılmıştır. Yer 

adlarının tarih içinde değiştirilmiş olması zaman zaman verilen lokasyonlar ve bilgilerin birbiriyle 

çelişmeleri çalışmamızın başlıca sınırlılıklarını oluşturmuştur.  

Günümüzde ilçenin tarihi ile ilgili tüm yazılı metinlerde Turhal'ın antik çağlardaki varlığının kanıtı 

olarak ünlü coğrafyacı ve gezgin Strabon'a ve başyapıtı Geographica'ya atıfta bulunulmakta ve Turhal'ın 

antik çağdaki adının Gaziura veya Talaura olduğu ifade edilmektedir. Geographica'da yeralan ilgili bölüme 

bakıldığında Strabon'un terkedilmiş bir kale ve şehir dediği Gaziura ile ilgili söylediklerinin doğrudan 

Turhal'a işaret ettiğini söylemek çok kolay değildir.  

Gaziuara'nın bir ileri Pontus karakolu olduğu ve ünlü Pontus kralı VI. Mithridatis'in Julius Ceaser'ın 

ordularını bozguna uğrattıktan sonra buraya geldiği ifade edilmektedir.  Casisus Dio gibi Romalı tarihçiler, 

Hamilton ve Cramer gibi araştırmacılar Gaziura kalesini Pontus krallarının bir kraliyet konutu gibi 

kullandıklarını belirtmektedirler.    

Turhal'ın geçmişte Gaziura, İbora veya Talaura antik yerleşimleriyle aynı yer olduğu iddiası ise Strabon'un 

buradan bahsederken İris nehrine (Yeşilırmak) yakın oldukça dik bir kayalığın tepesinde iyi korunmuş bir 

kaleden bahsetmesinden kaynaklanmaktadır.  Bununla birlikte bütün kaynaklarda bir antik çağ kentinden 

çok, iyi korunmuş bir müstahkem mevkiinin söz konusu edildiği görülmektedir.  Talaura'nın bugün Erbaa 

ilçesi sınırları içinde kalan İverönü ya da Tokat merkeze yakın Comana Pontica (Gümenek) olduğu işaret 

edilmektedir.  Turhal'ın antik çağlardaki geçmişi maalesef ciddi belirsizlikler içermektedir. Ancak geçmiş 

çağlarda anlatılan topoğrafyanın bugünden çok farklı olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.  Yeşilırmak 

kıyısında kalan Turhal ve içinde bulunduğu sahanın, tarih boyunca ciddi taşkınlar yapmış Yeşilırmak’ın 

taşıdığı alüvyal malzemelerle doldurulmuş bir depresyon alanı olduğu gerçeği araştırmalarda akılda 

tutulmalıdır.  

Turhal isminin kökenine bakıldığında ise Cramer'in 1832 yılında yayınlanan kitabı ve daha sonraki Lennep 

ve Hamilton'un kitaplarında ittifakla ilçemizin adı bugün olduğu gibi Turhal  (Toorkhal) olarak 

zikredilmiştir. Çalışmamız sırasında Yunanistan'da Teselya ovasında bulunan Tırhal adında bir şehrin daha 

olduğu görülmüştür.  Sözü edilen şehrin uzun yıllar ekseriyetle Müslüman nüfusa sahip bir yerleşim yeri 

olduğu ve şair Namık Kemal'in bu şehirde bir süre ikamet ettiği de araştırmalarımız sonucu ulaştığımız 

bilgilerdendir. Yunanistan'da yer alan Turhal ilgili bilgilere baktığımızda ise şehrin isminin “Trikala” (Üç 

Kale) manasına gelen Türkçe-Yunanca hibrit bir kelime olduğu düşünülebilir. 

Sonuç olarak Turhal’ın  antik Gaziura ile aynı yer olma ihtimalinden bahsedilebilir.  Ancak  Tokat, Zile ve 

Amasya'ya ayrılan bir stratejik kavşak noktasında aynı zamanda bu çevrede yer alan ticaret yollarını 
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korumak yönetmek maksadıyla inşa edilmiş bir kale  ve çevresinde yer alan az sayıda evden oluştuğu  

görülmektedir.  Avantajlı konumuna rağmen arazisinin tarih boyunca sürekli yoğun taşkınlarla sular ve 

çamur altında kalmış olması bu durumu büyük ölçüde açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turhal, Gaziura, Talaura, Onomastik,  Mithridatis 

AN ONOMASTIC TRIAL: UNWRITTEN HISTORY OF TURHAL 

Abstract 

    Turhal, a district of Tokat province, is one of the three largest towns of the province with its population of 

80 thousand people. The historical past of the county and the historical roots of its name are rather limited 

and insufficient. Am of our work is to reveal a scientific text that can form a source to much deeper work on 

the subject in the future by gathering concrete data about the history of the town of Turhal and the root of its 

name. In our study, the literature search method was applied and English historical were also reached and 

translated  sources except from Turkish and Ottoman texts.  

The fact that the names of places have been changed in the course of time and  the contradictions 

between given locations and information  from time to  time have created  the main limitations of our work.  

In all written texts existing today related to the history , the evidence of Turhal's antiquity is attributed to 

the famous geographer and traveler Strabon and his famous masterpiece Geographica, and it is said that the 

name of turhal in the antiquıty is Gaziura or Talaura. But when looking  at the related part in 

Geographicadirectly, it is difficult to say that what Strabon says about an abandoned fortress and city 

Gaziura directly points to Turhal. Hamilton and Van Lennep also approaches that information with suspect. 

However, there are some information that the ancient Gaziura may be  İverönü and Horoztepe, located in 

Erbaa and we can say that this thesis  is more consisitent when we look at the remains in the mentioned 

areas. In the Annuario Pontificio of 1910, it is indicated that Talaura is today İverönü  which lies within the 

boundaries of the Erbaa county. But Smith  refers to this area as Horoztepe, which is also located within the 

boundaries of Erbaa. Turhal's antiquity history, unfortunately, contains serious uncertainties. However, it 

should not be neglected that the topography described in past ages is very different from today’s. The fact 

that Turhal on the shore of the Yeşilırmak and the areawhere it is in is a depression area filled with alluvial 

materials carried by it must be kept in mind when investigating the fact that the Yeşilırmak which had made 

heavy floods throughout history.  

When we look at the origin of Turhal's name, In the books of Lennep and Hamilton published by Cramer in 

the years after 1832, the name of our town was mentioned as Turhal (Tourkhal).During our study, it was 

seen that there was another city called Tırhal in central Greece. It is understood that the name of  mentioned 

city is a hybrid Turkish-Greek word meaning "Trikala" (Three Castles). Although we could not find a direct 

connection between these two cities, which once had lived within the borders of the Ottoman Empire, it is 

meaningful that there are three castles Zile, Turhal and Horoztepe (Erbaa) in the vicinity of Turhal.  

Turhal is at a strategic junction between Tokat, Zile and Amasya and at the same time It is also seen that 

Turhal is composed of a castle built to manage the trade routes in this area and a few houses around it. 

Despite its advantageous position, the reason for not being a large historical settlement place is that the  land 

has been under constant water and mud with constant floods throughout history. But Turhal's actual 

history begins with the construction of the Sugar Factory and is a much more magnificent success story. This 

part of Turhal's history, which is a contemporary city built almost from scratch, has waited to be told. 

Keywords: Turhal, Gaziura, Talaura, Onomastic,  Mithridatis.   
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Onomastik, Kubbealtı lügatinde (Fr. onomastique <Yun.) Özel isim bilimi olarak tanımlanmıştır. 

Onomastiğin şahıs, hayvan/bitki ve yer isimleri incelemeleri gibi farklı alanlara ayrıldığı söylenebilir. 

Aksan’a göre, onomastik alanına ilk dikkat çeken Aristo’dur. Aristo bugün ad, eylem, ilgeç, durum gibi, 

sözcük türleri ve dilbilgisi kategorileri diye bildiğimiz birtakım kavramları da ilk olarak saptayan kimsedir 

(Aksan, 2015). 

 
Batıda oldukça önem verilen onomastik çalışmaları maalesef ülkemizde yeteri kadar ilgi görmemiştir. 

Onomastik, Toponomiye göre çok daha multidisipliner ve interdisipliner bir çabayı gerektirmektedir. 

Özellikle yer isimleri söz konusu olduğunda sadece Etimoloji değil, Coğrafya, Tarih, Etnografya ve 

Antropoloji gibi bilimler de işin içine dahil olmaktadırlar.  

 
Onomastik çalışmaları doğrudan coğrafyayla ilgili olduğu halde coğrafyacılardan gerekli ilgiyi 

görememektedir. Multidisipliner bir metodun gerekliliği, sağlam verilere ulaşmadaki zorluklar, 

kaynakların içerdiği belirsizlikler gibi problemlerin bu alana duyulan ilginin yetersizliğinde payı olduğu 

düşünülmelidir. Nişanyan’ın henüz basılmamış ama internet ortamında hizmet veren Index Anatolicus’u 

alanda yapılan en başarılı çalışmaların başında gelir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bir nebze eksikliği 

gidermişse de hala üzerinde durulması gereken bir kuramdır. Sakaoğlu’nun Türk Ad Bilimi kitabı dışındaki 

çalışmalar sadece makale çalışmalarıdır (Murat, 2018). Yukarıda sözünü ettiğimiz zorluklar ve sınırlılıklar 

nedeniyle çalışmamıza bir onomastik çalışması değil, bir onomastik denemesi ismini vermenin daha 

doğru olacağını düşündük. 

 
Turhal, Orta Karadeniz Bölümü'nde yaklaşık olarak 40 derece kuzey enlemi ile 36 derece Doğu 

boylamının kesiştiği yerdedir. Kuzeyinde Amasya ve Erbaa, güneyinde Pazar ilçesi, batısında Zile, 

doğusunda Tokat il merkezi yer almaktadır.  Şehir merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 500 metredir. 

Yeşilırmak vadisinde bulunan Turhal etrafı yüksek tepelerle çevrili Kaz Ova’nın uzantısı şeklinde olan bir 

depresyon alanı içine yerleşmiş alüvyal malzemelerin oluşturduğu bir ova üzerinde bulunmaktadır. 

Ovadaki yükseltilerse batıdan itibaren sıralanan İskele Tepe, Aşıklar Tepesi, Kale Tepe ve Eyer Tepe’dir.  

 

 
Şekil 8. Turhal ve Çevresi Topografyası 
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Turhal’ın tarihi ile ilgili yazılı metinlerin çoğunda özellikle Turhal Belediyesi ve Turhal 

Kaymakamlığının web sitelerinde yer alan “ilçenin tarihi” bölümlerinde Turhal'ın antik çağdaki adlarının 

Gaziura veya Talaura, Comano Pontica, Pontica Galatica olduğu ifade edilmektedir.  

Yöntem 

Çalışmamızda literatür taraması yöntemi uygulanmış olup Türkçe ve Osmanlıca metinler haricinde 

İngilizce tarihi kaynaklara ulaşılmış ve çevirileri yapılmıştır. Çalışmamızın hareket noktasını ilçenin 

özellikle antik çağ tarihini veren resmi sitelerdeki bilgilerin teyit edilmesi ve yazılı kaynaklarla sınanması 

oluşturmuştur. Adeta bir arkeolojik kazı çalışmasına benzeyen bu araştırmalar sırasında karşımıza çıkan 

yeni bulgular da bir veri olarak incelenip çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmalarımız sırasında, yer 

adlarının tarih içinde değiştirilmiş olması, zaman zaman verilen lokasyonlar ve bilgilerin birbiriyle 

çelişmeleri çalışmamızın başlıca sınırlılıklarını oluşturmuştur. Turhal ilçesinin tarihi geçmişi ve adının 

tarihsel kökeni ile ilgili bilinenler ise oldukça sınırlı ve yetersizdir. Çalışmamız Turhal ilçesinin tarihçesi ve 

isminin kökeni ile ilgili somut verileri toplayarak bu sayede gelecekte konu üzerine yapılacak muhtemel 

daha derinlikli çalışmalara kaynak oluşturabilecek bir bilimsel metni ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Bulgular 

Günümüzde dolaşımda olan ilçenin tarihi ile ilgili tüm yazılı metinlerde Turhal'ın antik çağlardaki 

varlığının kanıtı olarak ise ünlü coğrafyacı ve gezgin Strabon'a ve ünlü başyapıtı Geographica'ya atıfta 

bulunulmakta ve Turhal'ın antik çağdaki adının Gaziura veya Talaura olduğu ifade edilmektedir. Turhal 

Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesinin web sitelerinde Turhal’ın tarihçesi ile ilgili bölümlerde, “Turhal'ın 

günümüze kadar yazılmış bir tarihi bulunmadığı için, hangi tarihte, kimler tarafından kurulduğu kesin 

olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan Araştırmalarda adı KAŞEN-KURAŞAR-KASİURA-GAYGURA-

TURNALİT olarak geçmektedir. Turhal kalesinde bulunduğu söylenen iki kitabenin Sümer yazısı ile 

yazılmış olması, Turhal'ın tarihçesinin Sümerlilere kadar uzandığını göstermektedir. Sümerlilerin M.Ö 

3000'li yıllarda yaşadıkları düşünülürse Turhal'ın kuruluş tarihinin günümüzden yaklaşık 5000 yıl 

öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Pers soylularından Ariaretes, Gaziura'yı başkent yapmıştır.” ifadeleri 

yer almaktadır.   

Neredeyse bütün resmi kurumlarca paylaşılan bu bilgiler bir kaynağa atıfta bulunmadığı gibi kısmen 

yanlış ve eksiktirler. Bu bilgilerin bir kısmı Strabon’dan alınmıştır. Geographica'da ilgili bölüme 

bakıldığında Strabon'un İris (Yeşilırmak) nehrinin Daximonitis (Kazova) ovasından kuzeye yöneldiği 

noktada terkedilmiş bir kale ve şehir dediği Gaziura hakkında söylediklerinin doğrudan Turhal'a işaret 

ettiğini söylemek çok kolay görünmemektedir (Strabon 2000).  
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Şekil 9. Gaziura satrabı Ariarathes'in  darp ettirdiği bronz sikke (Wikiwand, 2019.) 

Cramer, Hamilton ve Van Lennep kadim Gazıura’nın bugünkü Turhal olduğu bilgisini tekrarlamaktadırlar.  

Cramer,” Geographical And Historical Description Of Asia Minor” adlı çalışmasında Gazioura’nın bir 

zamanlar bir karargâh ve bir kraliyet ikametgahı olduğunu ancak Strabo'nun Gaziura’yı tanımladığı 

dönemde terkedilmiş bir yerleşim yeri olduğunu ayrıca Gaziura’nın Mithridates'in Julius Ceaser’in 

komutanı Triarius'a karşı savaş pozisyonu aldığı yer olarak Dio Cassius tarafından da fark edildiğini yazar.  

Gaziura'nın geçmişte Azurnis adını elinde tuttuğu da ilk defa Cramer tarafından kaydedilmiştir (Cramer, 

1832). 

Hamilton Research in Asia Minor adlı çalışmasında gerçekleştirdiği Turhal ziyaretinden elde ettiği 

gözlemlerini şöyle aktarmaktadır:  

Burada (Turhal) Iris rotasını batıdan kuzeye doğru çeviriyor. Daximonitis düzlüğünden 

ayrılan Gaziura’nın yakınındaki şu nehir ile ilgili olan Strabon’nun betimlemesiyle uyuşuyor. 

Saat bir buçukta, terkedilmiş bir köyün yıkıntıları solumuzdaki eğimli alanı çevreledi. 

İlerisinde çok yüksek tepelerin çevrelediği resmedilmeye değer bir düzlüğe adım attık. 

Turhal bu düzlüğün tam ortasına kurulmuştur. Iris nehri içinden akmaktadır. Ama en dikkat 

çeken özelliği 600 ya da 700 feet yükseklikte kurulan, tamamen izole edilmiş tepedeki 

kaledir. Daximonitis’in zengin düzlüğü boyunca kuzeye doğru akan Iris’in yakınında antik 

bölge Gazioura’nın bulunduğu Strabo tarafından anlatılmaktadır. İşte Turhal kalesinin bu 

bölgeyi işgal ettiği yönünde az bir şüphe bulunabilir. Gazioura antik bir kraliyet yerleşim yeri 

olarak tanımlanmaktadır ve Pontus’taki Mithridates kalelerinden biri olan Talaura ile 

benzerlik göstermektedir. Başka kaynaklara göre Tokat’ın Comana Pontica’nın yakınında 

olduğu söylenen Talaura bölgesinin üzerinde kurulduğu tahmin ediliyor ve Appian 

tarafından şöyle anlatılıyor, Mithridates en değerli mücevherleri ve diğer şeyleri sakladığı 

kale olarak da kullanılmış burayı ve Pompei tarafından bulunmuştur (Hamilton, 1842, s.358).  
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Şekil 10. Yeşilırmak kıyısından Turhal kalesinin görünümünü gösteren gravür. (Hamilton, 1842) 

Turhal ile ilgili bir diğer bilgiyeyse Van Lennep’in 1870 yılında gerçekleştirdiği gezisinden izlenimlerini 

taşıyan gezi notlarıdır. Lennep bu notları Travels In Little-Known Parts Of Asia Minor adıyla yayınlamıştır. 

Ressam ve teolog olan Lennep Turhal Tokat arasında kalan sahayı yol boyunca haritalandırmış ve burada 

bulunan yerleşim birimlerini etnografik olarak işaretlemiştir. Turhal’ın antik Gaziura olduğunu biraz 

şaşkınlıkla da olsa bir defa daha teyit eden Lennep’in Turhal izlenimleriyse şunlardır:  

Turhal verimli siyah topraklarında en az Anadolu’nun batısındakiler kadar güzel kavunların 

yetiştiği küçük bir düzlüğün üzerine kurulmuş bir Küçük Asya kasabası. Turhal'a yaklaşırken, 

köyün kendisinde yeşil bir yaprak olmamasına rağmen, yolun kenarlarındaki bahçelerde 

yetişen birçok ağaç nedeniyle görünüm iyi. Konik bir tepeyi taçlandıran eski kale, görünür en 

belirgin nesnedir. Ancak yol daha da kötü olamazdı. Batak çamur içine inşa edilmiş eski bir 

taş geçit var. Ancak taşlar aşağı yukarı kaymış ve aralarında derin yarıklar var.  Hangi seyyah 

bu yola girip atlarının bacaklarını tehlikeye atmak ister ki. Bu taş geçidin iki tarafı da at 

sürmenin çok zor olduğu çamur yığınlarıyla kaplı. Sonunda düzgün bir zemine ulaştık. 

Kalenin bulunduğu tepenin eteğine ulaştığımızda gürültücü kaz sürülerine rastladık. Modern 

Turhal’ın tek caddesine doğru sağa döndüğümüzde dizlerimize kadar gelen karışmış 

toprağın ve gübrenin içine battık. Kadim Gaziura'nın doğrudan soyundan gelen Turhal ne 

hale düşmüş. Köy kırk evden fazla olmayan kale tepesinin tabanının batı ve güney kısımları 

etrafına inşa edilmiştir. En dik kenarı kasabaya doğru koni şeklinde yükselen tepede yer alan 

kalenin burçları, kuleleri ve duvarları zamanla çirkin bir harabeye dönüşmüştür (Van 

Lennep, 1870, s.129). 



 

1511 
 

Şekil 11. Van Lennep'in Tokat ve Kaz Ova haritası. (Lennep, 1870) 

Turhal’ın eski isimlerinden olduğu iddia edilen İbora, Roma’nın son dönemindeki Helenopontus 

eyaletinde Hıristiyan bir piskoposluk şehriydi (Vailhé, 1910). İbora’nın Turhal (Gaziura) değil günümüz 

Tokat ilinde Erbaa ilçesinde yer alan İverönü olduğu Papalık tarafından düzenli olarak yayınlanan bir çeşit 

almanak olan Annuario Pontificio’da belirtilmektedir. Talaura adı verilen antik çağ yerleşiminin Turhal ile 

aynı yer olduğuna yönelik iddialar da bulunmaktadır. Talaura (Yunanca: υλαυρα) veya Taulara, Romalı 

tarihçi Cassius Dio’ya göre Mithridates’in en sonunda Lucullus tarafından bulunan en değerli hazineleri ile 

çekildiği bir dağ kalesiydi. Cassius Dio’ya ve diğer yazarlara atfen izole edilmiş bir kayaya tünemiş modern 

Turhal’ın (Gaziura) Talaura ile aynı mekân olduğu varsayımını Hamilton’da tekrarlamaktadır (Hamilton, 

1842).  

Bu iddialar ise tarihsel bazı kaynaklar kadar iki yerleşim yerinin isimleri arasındaki fonetik benzerliğe de 

işaret etmektedirler (Nişanyan, 2019). Barrington Atlas'ın editörleriyse Hamilton’dan farklı olarak 

Talaura'yı Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Bayramtepe (Horoztepe) ile eşleştirmektedirler (Talbert, 

2000). 

Turhal isminin bilinen en eski kullanımına Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatname’sinin beşinci cildinde 

rastlanır. Seyahatname’de Evliya Çelebi’nin Turhal isminin kökeniyle ilgili yaptığı izahat orijinal metinde 

okunamamaktaysa da kalenin ve ilçenin, isimlerini kaleyi inşa ettiren ve Danişmendli bir bey olan Turhal 

Bey’den aldıklarını iddia etmektedir. Bununla birlikte kalenin tarihinin bu çalışmada sözünü ettiğimiz 

diğer kaynaklarda da görüleceği gibi Danişmendlilerden çok önceye, antik çağlara kadar dayandığı 

görülmektedir. Evliya Çelebi’ye göre Danişmendliler’den Ermeniler tarafından ele geçirilen Turhal kalesi 

1393 yılında Yıldırım Bayezid Han’a savaşılmadan teslim edilmiştir (Evliya Çelebi, 2017). 

Çelebi her ne kadar Turhal kalesinin yığma bir tepe üzerinde mamur olmayan beşgen formunda bir yapı 

olduğunu ifade etmekteyse de kalenin üzerinden bulunduğu tepe yığma değil kristalize kalkerden 

mütevellit olduğu gibi kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla kale beşgen formunda da değildir. Her ne kadar 
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verdiği tarihsel bilgilerde ciddi çelişkiler olsa da Turhal isminin günümüzdeki şekliyle kullanımına 

rastladığımız en eski yazılı kaynak Seyahatname’dir.  

Çalışmamız sırasında Türkler tarafından Tırhal veya Turhal olarak anılan merkezi Yunanistan'da Tırhala 

adında bir şehrin daha olduğu görülmüştür.  İslam Ansiklopesi’nin verdiği bilgilere göre şehir Orta 

Yunanistan’da aynı adla anılan idarî birimin merkezidir. Tesalya ovasının kuzeybatı ucunda yer alır. 

Tırhala, küçük Trikkalinos nehrinin kenarında deniz seviyesinden 150 m. yükseklikte iyi korunmuş 

Ortaçağ ve Osmanlı kalesinin eteklerinde bulunur. Şair Namık Kemal’in de uzun bir süre ikamet ettiği 

merkezi Yunanistan’da bulunan Tırhal şehrinin 19. Yüzyılın ortalarına kadar oldukça yoğun bir Müslüman 

nüfus barındırdığı anlaşılmaktadır.   

Kubbealtı lügatinde, Tırhallı ifadesi, “aynı şartlar altında bulunan kimselerin aynı durumda olduklarını, hiç 

farkları bulunmadığını anlatmak için kullanılan Tırhallı hep bir hallı (halli) söyleyişinde geçer” ifadesiyle 

açıklanmaktadır. Online bir Osmanlıca sözlük olan Luggat’da benzer bir kelime olan Tirhal kelimesinin 

anlamı, yola çıkma, göç etme olarak verilmiştir.  Adı geçen şehrin isminin şehrin tarihiyle ilgili kaynaklarda 

antik Yunanca Trikka’dan veya Trikala (Üç Kale) manasına gelen Türkçe-Yunanca hibrit bir kelimeden 

geldiği düşünülebilir.  Bir zamanlar ikisi de Osmanlı sınırları içinde kalan bu iki şehir arasında doğrudan 

bir ilişkiye rastlayamasak da benzer bir biçimde Turhal’ın yakın çevresinde de  üç adet kale bulunması 

anlamlı görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 
 

Çalışmamız sırasında Turhal'ın bilinen tarihi ile ilgili benzerlikler içeren kaynaklara ulaştığımız gibi 

şimdiye kadar ulaşılmamış ve kamuoyuna sunulmamış pek çok yeni tarihsel ve coğrafi bilgi ilk kez bu 

çalışmamızla sunulmuş bulunulmaktadır. Turhal kalesinin Tokat, Zile ve Amasya'ya ayrılan bir stratejik 

kavşak noktasında, aynı zamanda bu çevrede yer alan ticaret yollarını yönetmek maksadıyla inşa edilmiş 

bir kale ve çevresinde yer alan az sayıda evden oluştuğu görülmektedir.   

 
Turhal’ın avantajlı konumuna rağmen büyük bir tarihsel yerleşime mekân olamamasını, arazisinin tarih 

boyunca sıkça yaşanan taşkınların getirdiği suların ve çamurun altında kalmış olması ile ayrıca 

sıvılaşmaya müsait, meskenler açısından deprem mukavemeti düşük, taban suyu seviyesi yüksek bir arazi 

yapısına sahip olmasıyla açıklanabileceğini düşünüyoruz.  

   
İlçenin tarihi ve isminin kökeni ile ilgili ulaştığımız pek çok bilginin birbirleriyle çeliştiği, yetersiz ve eksik 

olduğu görülmektedir. Bu çelişkilerin nedenlerinden birinin ise şehrin yerini verirken kerteriz olarak 

alınan Yeşilırmak’ın kuzeye yöneldiği nokta ve Yeşilırmak’ın neresi olduğu konusunda seyyahlar ve 

tarihçilerce yaşanan kafa karışıklığı ve bilgi noksanlığı olduğu düşünülmelidir. İkisi de Yeşilırmak’ın 

kolları olan Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının hangisinin Yeşilırmak (Iris) olarak tanımlandığı konusuyla 

Erbaa ve Turhal’ın antik tarihlerinin karışması konusu ilgili görünmektedir. 

 

Sonuç olarak, çalışmamız pek çok yeni bilgi ve veriyi ilk kez ortaya koymaya çalıştığı gibi yerel tarih 

araştırmaları konusunda öğretmenlerin ne gibi katkılar sağlayabileceğini göstermesi açısından da önemli 

bir çalışma olarak kabul edilmelidir.   

 

 

Kaynaklar 
 

Annuario Pontificio, Liberya Editrice Vaticana 2013. (2019). [Ibora]. Retrieved from 

http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it.html  adresinden temin 

edilmiştir. 

Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim, Ankara: TDK Yayınları. 

http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it.html


 

1513 
 

Cramer, J.D. (1832).  Geographical And Historical Description Of Asia Minor, London : Oxford At The 

Universty Press. 

Evliya Çelebi. (2017). Seyahatname 5. Kitap 1.Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Hamilton, W. J. (1842). Research in Asia Minor, London: John Murray Press 

Kubbealtı Lügati. (2019). [Onomastik].  http://www.lugatim.com/s/ONOMAST%C4%B0K  adresinden 

temin edilmiştir. 

Kubbealtı Lügati. (2019). [Tırhallı]. http://www.lugatim.com/s/TIRHALLI  adresinden temin edilmiştir. 

Luggat Osmanlıca-Türkçe Sözlük. (2019). [Tırhal] https://www.luggat.com/index.php#ceviri  adresinden 

temin edilmiştir. 

Murat , M. (2018). Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 28,  s. 247-256 

Nişanyan, S. (2019). Index Anatolica https://nisanyanmap.com/?y=Turhal&t=&lv=1  adresinden 

edinilmiştir. 

Strabon. (2000). Geographica: Antik Anadolu Coğrafyası Kitap XII-XII-XIV, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları 

Talbert, R. (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World, New Jersey: Princeton University 

Press. 

Turhal Belediyesi. (2019). [Turhal Tarihi]. http://www.turhal.bel.tr/icerik/120/8/turhal-tarihi.aspx 

adresinden temin edilmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi. (2019).  [Tırhala].  https://islamansiklopedisi.org.tr/tirhala  

adresinden temin edilmiştir. 

Vailhé, S. (1910)  Ibora in Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company. 

Van Lennep, H. J. (1870).  Travels In Little-Known Parts Of Asia Minor, London: John Murray, Albemarel 

Street. 

Wikiwand. (2019).  (Gaziura Coins] Retrieved from 

https://www.wikiwand.com/en/Ariarathes_I_of_Cappadocia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lugatim.com/s/ONOMAST%C4%B0K
http://www.lugatim.com/s/TIRHALLI
https://www.luggat.com/index.php#ceviri
https://nisanyanmap.com/?y=Turhal&t=&lv=1
http://www.turhal.bel.tr/icerik/120/8/turhal-tarihi.aspx
https://islamansiklopedisi.org.tr/tirhala
https://www.wikiwand.com/en/Ariarathes_I_of_Cappadocia


 

1514 
 

 HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ: ÇALIKOBASI (BULANCAK) HES ÖRNEĞİ 

 
Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR, Giresun Üniversitesi,  unbekdemir@hotmail.com 
 
Doktora Öğr. Doğuş Doğanay ÇELEBİOĞLU, dogusdc@yahoo.com 

Özet 

Günümüzde, elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde 

kaynak olarak kullanılan fosil yakıtların dünyadaki rezervlerinin giderek azalması, fiyatının artması ve doğal 

çevreye verdiği zarar konusunda kamuoyunun daha fazla duyarlı hale gelmesi; ülkelerin yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye de bu nedenlerden dolayı 

elektrik enerjisi üretimindeki yenilenebilir kaynakların oranını giderek arttırmaktadır. Bu bağlamda 

hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biokütle enerjisi üretimleri önemli ölçüde 

artırılmıştır.  Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla kullanılan ise hidroelektrik enerji 

olmuştur. Hidroelektrik enerji, aynı zamanda toplam elektrik üretiminde de kömür ve doğal gazdan sonra 

%19,8’lik kullanım oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Hidroelektrik enerjisi, “Hidroelektrik Santrali” adı 

verilen enerji üretim santrallerinde üretilmektedir. Bu santraller kamuoyunda yaygın olarak “HES” adıyla 

bilinmektedir. 

Doğal ortam üzerine inşa edilen her yapı doğa üzerinde az ya da çok miktarda değişikliğe neden 

olmaktadır. HES’lerin de doğal çevre üzerinde belli başlı etkileri vardır. Ayrıca, yaptığımız araştırma ve 

incelemeler sonucunda HES’lerin aynı zamanda beşeri çevre üzerinde de etkileri olduğu görülmüştür. Doğal 

ve beşeri çevre üzerindeki bu etkiler olumsuz yönde olabileceği gibi olumlu da olabilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı: Giresun İli, Bulancak İlçesi, Pazarsuyu Vadisi’nde yer alan Çalıkobası HES’in doğal ve beşeri çevre 

üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini incelemek ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirmektir. Ayrıca, HES 

konusunda kamuoyunun yeterli bilgiye sahip olmadığı için uzun yıllardan beri üzerinde tartışmalar 

olmaktadır. Bu çalışma ile aynı zamanda HES hakkında kamuoyundaki eksik bilgilerin de düzeltilmesine 

çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, Çalıkobası HES’in çevresel etkilerini belirlemek için sosyal bilimlerin temel araştırma 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu amaçla, araştırma sahasında yapılan doğal ve sistematik gözlemlerin 

yanı sıra başta Çalıkobası HES olmak üzere Pazarsuyu Vadisi üzerinde inşa edilen tüm HES’lerin ÇED 

raporları incelenmiş ve önemli görülen yerler çalışmamızda kullanılmıştır. Araştırma sahasında yapılan 

arazi çalışmalarından elde edilen veriler dışında yöre halkıyla yapılan mülakatlar da çalışmamız için önemli 

bir kaynak olmuştur. Ayrıca, HES konusunda yazılan kitap, makale, rapor ve tez çalışmaları taranarak 

konumuz ile ilgili bölümleri çalışmamızda kullanılmıştır. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Çalıkobası HES’in doğal ve beşeri çevre üzerinde 

olumlu ve olumsuz birtakım etkileri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu etkilerin çok çeşitli neden ve 

kaynakları olduğu görülmektedir. Etkilerin azaltılmasına yönelik ne tür çalışmaların yapılması gerektiği 

hakkındaki öneriler çalışmamızda ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çalıkobası HES, Pazarsuyu Vadisi, Giresun, Hidroelektrik, Çevresel Etki. 

 

ENVIRONMENTAL EFFECTS OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS: EXAMPLE OF ÇALIKOBASI 

(BULANCAK) HPP 

Abstract 

The need for electrical energy is increasing day by day. Countries have been approach to renewable 

energy sources due to decrease of fossil fuel reserves, rising prices and increase of the public opinion's 

awareness about the natural environment. Turkey is also a developing country and for these reasons it is 
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gradually increasing the rate of renewable resources in electric energy production. In this context, Turkey's 

hydroelectric power, solar energy, wind energy and biomass energy production has increased considerably. 

Most used renewable energy source is hydroelectric energy in Turkey. Hydroelectric energy ranks third after 

coal and natural gas in the sources which used in electricity production with 19,8% usage rate. Hydroelectric 

energy produces in power plants which called hydroelectric power plants. The name of these plants is known 

in the public opinion as HPP. 

 Every structure built on natural environment causes more or less changes in nature. HPP also have 

some effects on the natural environment. Besides, according to the results of our research and investigations 

HPP are not only effective in the natural environment but also in the human environment. These effects on 

the natural and human environment can be positive or negative. Purpose of this study: investigate the 

positive and negative effects of Çalıkobası HPP in the Pazarsuyu Valley of Bulancak District of Giresun 

Province on natural and human environment and to evaluate the results.On the other hand, since the public 

opinion is not fully informed about HPP, there is a long-standing dispute on this issue. Therefore, with this 

study it is also tried to complete the incomplete information about HPP. 

 In this study, the basic research methods of social sciences were used to determine the environmental 

impacts of Çalıkobası HPP. For this purpose, in addition to the natural and systematic observations which 

made in the research area EIA (environmental impact assessment) reports of all HPP in Pazarsuyu Valley 

especially Çalıkobası HPP were examined and important parts were used in our study. Except to the data 

obtained from field studies conducted in the research area, interviews with local people have been an 

important source for our study. Besides, books, articles, reports and thesis studies written about HPP have 

been scanned and related sections have been used in our study. 

 As a result of the investigations and researches it has been find that Çalıkobası HPP has some 

positive and negative effects on natural and human environment. These effects has been seen to have a 

variety of causes and sources. In our study, it was tried to make suggestions about what kind of studies should 

be done in order to reduce these effects of HPP. 

Keywords: Çalıkobası HPP, Pazarsuyu Valley, Giresun, Hydroelectric, Environmental Effect. 

Giriş 

Günümüzde, elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde 

kaynak olarak kullanılan fosil yakıtların dünyadaki rezervlerinin giderek azalması, fiyatının artması ve 

doğal çevreye verdiği zarar konusunda kamuoyunun daha fazla duyarlı hale gelmesi; ülkelerin 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye de 

bu nedenlerden dolayı elektrik enerjisi üretimindeki yenilenebilir kaynakların oranını giderek 

arttırmaktadır. Bu bağlamda hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biokütle enerjisi 

üretimleri önemli ölçüde artırılmıştır. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla kullanılan 

ise hidroelektrik enerji olmuştur. Hidroelektrik enerji, aynı zamanda toplam elektrik üretiminde de kömür 

ve doğal gazdan sonra %19,8’lik* kullanım oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Hidroelektrik enerjisi, 

“Hidroelektrik Santrali” adı verilen enerji üretim santrallerinde üretilmektedir. Bu santraller kamuoyunda 

yaygın olarak “HES” adıyla bilinmektedir.  

Topoğrafik yapısının ve akarsu debilerinin uygunluğu nedeniyle Türkiye, hidroelektrik enerji 

potansiyeli yüksek olan bir ülkedir.† Çünkü akarsulardan elektrik enerjisi üretebilmenin temel koşulu, 

suyu belirli bir yükseklikten aşağı düşürmektir. Türkiye akarsularının ise büyük bir kısmının yatak 

 
 
 



 

1516 
 

eğimleri ve sıklıkla görülen ani diklikler buna doğal olarak imkân sağlamaktadır. Sahip olduğu irili ufaklı 

600 civarında akarsu ile akarsu bakımından oldukça zengin olan Türkiye’de yıllık toplam yağış miktarı 

yaklaşık 508 milyar m³’tür. Bu yağışların 186 milyar m³ kadarı (%38) akışa geçerek akarsuları 

beslemektedir.‡  

2018 yılı verileni göre Türkiye’de toplam 636 adet HES bulunmaktadır§. Bu sayıyı daha da artırmaya 

yönelik çalışmalar kapsamında başta Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü olmak üzere baraj ve 

HES projelerine yatırım yapılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölümü bu bakımdan oldukça önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

• Türkiye’nin en fazla yağış alan bölümü olması ve her mevsim yağış almasından dolayı su 

depolama maliyetleri azdır.  

• Akarsu havzalarının geniş olması nedeniyle HES’lerin ihtiyaç duyduğu su kolaylıkla temin 

edilebilmektedir. 

• Yer şekillerinin engebeli olması ve eğimin yüksekliği nedeniyle akarsuların akış hızı fazladır. 

• Deprem riski azdır.  

Bilindiği gibi doğal ortam üzerine inşa edilen her enerji üretim projesi doğa üzerinde az ya da çok 

miktarda değişikliğe neden olabilmektedir. Bu değişiklikler olumlu olabildiği gibi çoğu zaman olumsuz 

olarak karşımıza çıkabilmektedir. Türkiye’de HES sayısının son yıllarda giderek artması ülke kamuoyunda 

birtakım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar genel olarak HES’lerin yararlı mı yoksa 

zararlı mı olduğu konusunda gerçekleşirken tartışmaların ana ekseni ise Doğu Karadeniz Bölümü’nde 

yapılan ve yapılmakta olan HES’lerdir. Amacımız Giresun İli, Bulancak İlçesi, Pazarsuyu Deresi Vadisi’nde 

kurulan Çalıkobası HES’in bazı çevresel etkilerini coğrafi bir bakış açısıyla inceleyerek kamuoyunda yanlış 

ya da eksik bilinen bazı noktaların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmaktır.  

Yöntem 

Çalışmamızda sosyal bilgilerin temel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sahasında 

yapılan doğal ve sistematik gözlemlerin yanı sıra başta Çalıkobası HES olmak üzere Pazarsuyu Vadisi’ne 

inşa edilen tüm HES’lerin ÇED raporları incelenerek HES konusunda yazılan kitap, makale, rapor ve tez 

çalışmaları taranmıştır. Araştırma sahasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen verilerin 

yanı sıra yöre halkıyla yapılan mülakatlar da çalışmamızda kaynak olarak kullanılmıştır. 

Bulgular 

Pazarsuyu Deresi Vadisi’nin Coğrafi Özellikleri 

Pazarsuyu Deresi Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümündeki Giresun İli’nin Bulancak 

İlçesi sınırları içinde yer alır (Şekil 1). Karadeniz kıyılarından iç kesimlere kadar kuzeyden güneye doğru 

bir güzergahta uzanmaktadır.  
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Şekil 1. Pazarsuyu Deresi Vadisinin Lokasyon Haritası 

Pazarsuyu Deresi Vadisi kaynağını Karagöl Dağı’ndan (3107 m) alır ve Bulancak ilçe merkezinin 5 km 

batısından Karadeniz’e dökülür. Çok sayıda yan kolu bulunan Pazarsuyu Deresi’nin ana kol uzunluğu ise 

92 km’dir.  Yağış alanı mansaptan (ağız) itibaren 770,4 km² ve debisi 46 m³/sn’dir.**  

Pazarsuyu Deresi Vadisi jeolojik ve jeomorfolojik özellikler bakımından Bulancak ilçesi ile benzerdir. 

Bulancak ilçesinin arazisi genel olarak 3. Jeolojik Zaman (Tersiyer) sonlarının volkanik patlamaları 

nedeniyle parçalanması sonucunda oluşmuştur. Kıvrımlı-kırıklı ve volkanik oluşumlara sahip olan arazide 

engebeli ve genç sıradağlar yer almaktadır.†† Bulancak ilçesi genel olarak eosen ve üst kretase yaşlı 

volkanik kompleksten oluşan dağ ve tepelerden meydana gelmiştir. İçlerinden en baskın olan yaşlı 

denizaltı volkanizmasıdır.‡‡ Pazarsuyu ovasında birikmiş alüvyonun kalınlığı yer yer 40 metreyi 

bulabilmektedir. Sahada görülen tüf genellikle sarımsı bej renginde andezit tüftür.§§ Relyef enerjisi şiddetli 

olduğu için yerleşme, topraktan faydalanma ve doğu-batı yönünde kara yolu ulaşımı zorlaşmıştır.*** 

Pazarsuyu Vadisi Bulancak ve Piraziz ilçelerinin arazileri içerisinde yer alır. Bu ilçeler IV. derece deprem 

riski taşıyan kuşakta bulunduğundan dolayı Pazarsuyu Vadisi’nde deprem riski oldukça düşüktür.††† 
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Şekil 2. Pazarsuyu Deresi Vadisinin Topoğrafya Haritası 

İklim özellikleri bakımından genel olarak Doğu Karadeniz Bölümü’nün iklimiyle benzerlik gösteren 

Pazarsuyu Deresi Vadisi’nde kıyıdan uzaklaştıkça yükseltinin de etkisiyle iklim karasallaşır. Yaz aylarında 

Karadeniz üzerinden taşınan nemli hava kütleleri orografik yağışlara neden olmakta ayrıca yörede kısmen 

de kuzeyden gelen soğuk hava nedeniyle cephe yağışları görülmektedir. Yaz aylarında ortalama sıcaklığı 

18,8 °C; bahar aylarında ise 15 °C’nin üzerindedir. Mart ayından itibaren İlkbahar mevsimi başlar. Ekim 

ayından sonra ise kış mevsimi başlayan yörede yükseltiden dolayı kışlar kar yağışlı geçmektedir. 

Yöredeki uygun iklim koşulları, engebeli topoğrafyası (kısa mesafedeki yükselti farkları) ve farklı bakı 

durumları sayesinde farklı koşullarda yetişen otsu – odunsu bitki türleri kendine yer bulabilmektedir. 

Vadi boylarında genellikle kızılağaç ve fındık ağaçları vardır. Üst kısımlarda geniş ormanlık alanlar yer 

alırken daha yükseklerde ise alpin çayırları bulunmaktadır. Ormanlık alanlar genellikle rakımı düşük 

yerlerde yapraklı ağaç türlerinden gürgen, kayın, akçaağaç, kestane ve karaağaç; rakımı yüksek yerlerde 

ise ibreli ağaç türlerinden sarıçam, göknar ve ladinden meydana gelmektedir. 

Yöre toprakları genellikle zonal topraklardır. Pazarsuyu Deresi’nin mansap (ağız) kısmında alüvyon 

topraklar da bulunmaktadır. Bu topraklar derenin taşıdığı rüsubat (birikinti) ile oluşmuştur. Yamaç 

eteklerinde ise kolüvyal topraklar bulunmaktadır. Bu topraklar, yamaç göçmeleriyle dereye ulaşmakta ve 

taşkın zararlarının oluşmasında etkili olmaktadır. Toprak türü bakımından Kumlu Balçık, Balçık, Kumlu 

Killi Balçık, Killi Balçık türleri yaygındır. Bu topraklar geçirgen topraklar olduğundan erozyon kolayca 

oluşabilmektedir. Vadi topraklar az kireçlidir. Fosfor ve azot bakımında zengin olan topraklar besin isteği 

çok olan ağaç türleri için de uygundur. Yüksek eğimli arazilerde tarım yapılması toprağın erozyonla 

taşınmasına neden olmaktadır. Vadinin yukarı kısımlarındaki ormanlık alanlarda ise esmer orman 

toprakları bulunmaktadır. Bu topraklar, bol miktarda organik madde içerir ve asit karakterlidir.‡‡‡ 

 

 
 



 

1519 
 

Pazarsuyu Deresi Vadisindeki HES’ler 

Bir yerde enerji yatırım projesi yapılabilmesi için o yerin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya 

özellikleri bakımından uygun olması gerekmektedir. Bu özellikler bakımından uygun olmayan arazilere 

inşa edilen enerji yatırım projeleri hem doğal hem de ekonomik kaynakların boşa harcanmasına neden 

olabilir. Pazarsuyu Deresi jeolojisi, jeomorfolojisi, hidrografyası, topoğrafyası, iklimi vb. koşullarının 

uygunluğu nedeniyle HES yapımı için avantajlı bir yerdir. Bu avantajları nedeniyle DSİ verilerine göre 

Giresun ili, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu Deresi ve yan kollarının üzerinde 7 tane HES (Tablo 1) kurulmuştur. 

Tablo 1 

Pazarsuyu Deresi Vadisi Üzerindeki HES  

Kaynak: DSİ verilerinden düzenlenmiştir. 

DSİ yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre Pazarsuyu Deresi Vadisi üzerinde kurulması 

planlanan başka HES projeleri de vardır. Ancak bunlar için resmi anlaşma yapılmadığından dolayı 

çalışmamızda yer verilmemiştir. 

Çalıkobası Regülatörü ve HES  

Pazarsuyu Deresi Vadisine inşa edilen en son HES Çalıkobası Regülatörü ve HES’tir. Çalıkobası 

HES, H.H.K. Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılmaya başlanmış ancak bu şirketin mali sorunları 

nedeniyle 2012 yılında inşaatı Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Ticaret A.Ş. devralmıştır. Yine 2012 

yılında lisans alan HES’in işletmeye alınması ise 2017 yılında gerçekleşmiştir. Santralin kurulu gücü 17,98 

MWm’dir. Yıllık üretim miktarı da 46, 4 MWm olması planlanan HES, Tandır Köyü Aloruk Mevkiine, 

Çatalçam Deresi ve Çalıkobası Deresi üzerine inşa edilmiştir. Çalıkobası 1 HES binasına en yakın yerleşim 

birimi 115 m uzaklıktaki Karaağaç Mahallesi, Çalıkobası 2 HES binasına en yakın yerleşim birimi 45 m 

uzaklıktaki Bıydıylık mahallesidir. Regülatör 1’e en yakın yerleşim birimi 1.260 m uzaklıktaki Kaleboynu 

yaylası, Regülatör 2’ye en yakın yerleşim birimi 1.240 m uzaklıktaki Çalıkobası yaylası ve Regülatör 3’e en 

yakın yerleşim biri ise 60 m uzaklıktaki Karaağaç mahallesidir.  

 

HES KURULDUĞU AKARSU KURULU GÜÇ (MWm) 

Zekere Regülatörü ve HES  Bozat Deresi 4,17 

Ören Regülatörü ve HES  Akçal Deresi 27,9 

Tokmadin Regülatörü ve HES  Tokmadin Deresi 3,57 

Arpacık Regülatörü ve HES  Tokmadin Deresi 3,77 

Çiğdem Regülatörü ve HES  Kızılev Deresi 18,20 

Merek Regülatörü ve HES  Ortaoba Deresi 9,46 

Çalıkobası 1- 2 Regülatörü ve HES  
Çatalçam ve Çalıkobası 
Dereleri 

17,98 
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Şekil 3. Çalıkobası HES Ana Binası 

Aynı zamanda Bugato İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yakın bir mevkide beton 

tesisi inşa edilecek ve HES için gerekli olan beton buradan sağlanacaktır. 

 Çalıkobası HES’in teknik aksamları şu şekildedir: 3 adet regülatör, 412 m uzunluğunda ve 3 m 

çapında 1 adet çevirme tüneli, 30 m uzunluğunda ve 12 m genişliğinde 1 adet yükleme havuzu, 

uzunlukları 1.310 m ve 1.100 m olan 2 adet iletim tüneli, uzunluğu 20 m ve genişliği 8,5 m olan 1 adet 

çökeltim havuzu, 2 adet jeneratör, 4 adet trafo, 830 m ve 555 m uzunluğunda 2 adet cebri boru, brüt düşü 

yüksekliği 364 m ve 960 m.§§§  

 

Şekil 4. Çalıkobası HES Proje (Çalıkobası HES PTD, 2012) 

Nehir tipi HES’ler diğer enerji seçeneklerine göre en çevreci alternatiflerden biridir. İyi 

tasarlanmış bir nehir tipi HES, çevresi ile bütünleşmekte ve çevre üzerinde yok denecek kadar az olumsuz 
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etki oluşturmaktadır. Ancak, bu HES projeleri hayata geçirilirken doğal ortamda ortaya çıkabilecek 

bozulmalar çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. Bu olumsuzlukların başında akarsu yatağında suyun 

azalması, buna bağlı olarak da flora ve faunanın zarar görmesi gelmektedir.**** Daha önce vadi tabanıyken 

HES inşası ile göl haline gelen saha yeni bir ekolojik ortamın oluşumuna neden olmaktadır. Böylece 

mevcut flora ve fauna yapısında değişimler ortaya çıkmakta, bazı türler yok olabilmektedir. Yeni bir doğal 

ortamın oluşması nedeniyle de yeni türler ortaya çıkabilmektedir.†††† Bunların dışında nehir tipi HES’ler 

kuruluş aşamasında oluşan toz bulutları nedeniyle geçici bir süreliğine de olsa hava, su ve toprağa 

olumsuz etkiler yapmaktadır. İnşaat aşamasında çalışan motorlu araçların oluşturduğu olumsuzluklar 

bunlardan bazılarıdır.  

 Nehir tipi HES’lerde suyun hızlı akması sonucu nehir yatağının aşınması nedeniyle suya karışan 

kum ve çakıllar balık yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.‡‡‡‡ Buna karşın HES’lerin çevresindeki 

alanlarda beslenmenin temelini oluşturan tarım faaliyetlerine olanak vermekte, biriken suda balıkçılık 

gelişmekte ve çevrede rekreasyon alanları oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.§§§§ Çalıkobası HES de 

nehir tipidir. HES yetkilileri santrallerin doğal ortama olumsuz etkisinin sadece akarsuların akış yönünü 

değiştirmek olduğunu söylese de saha çalışmasından elde ettiğimiz verilere göre daha başka çevresel 

etkiler de olmaktadır. 

Çalıkobası HES’in Bazı Çevresel Etkileri 

HES’lerin inşaatı sırasında temel yapının kazılması, taşınması, depolama ve dolgu yerlerine 

serilmesi sırasında çevreye çok fazla toz, duman ve yağ yayılması olmaktadır. Çalıkobası HES inşaatı 

sırasında oluşan toplam toz emisyon miktarı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliğinin 

sınır değeri olan 1 kg/saat değerinin çok üzerindedir (tablo 2). İnşaat aşamasında ortaya çıkan toz, 

özellikle bitkilerin yapraklarının üzerinde bir tabaka oluşturmakta, bitkilerin gözeneklerinin kapanmasına 

neden olmaktadır. Gözeneklerinin kapanması nedeniyle döllenemeyen bitkiler çiçek açamamaktadır.  

Tablo 2 

Çalıkobası HES Toplam Toz Emisyon Değerleri 

 Kontrolsüz Durum Kontrollü Durum 
Kazı 1,60 kg/saat 0,81 kg/saat 

Doldurma-Boşaltma 1,28 kg/saat 0,64 kg/saat 
Taşıma 2,10 kg/saat 1,05 kg/saat 
Toplam 4,98 kg/saat 2,5 kg/saat 

Kaynak: Çalıkobası HES Nihai ÇED Raporu 
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Şekil 5. Çalıkobası HES Çevresindeki Kesimde Ortaya Çıkan Tozlar 

HES’lerin inşaat aşamasında yapılan çalışmalar flora türleri üzerinde olumsuz etkilere sebep 

olabilmektedir. Bu etkiler özellikle iş makinalarının çalışması sırasında etrafa yaydıkları toz, duman ve yağ 

gibi atık maddelerden kaynaklanmaktadır. İş makinalarından kaynaklanan etkiler geçicidir. Yani flora 

türlerinin inşaat nedeniyle tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. Ancak vadideki endemik 

türler tehlike altındadır ve korunması gerekmektedir. 

 

Şekil 6. Çalıkobası HES Çevresindeki Kesimde İş Makinalarından Kaynaklı Tozlanma 

Bitkilere verilen zarar sadece tozlanma nedeniyle gözeneklerinin kapanması değil aynı zamanda 

kesilen ağaçlar ve tahrip edilen yeşil alanlar nedeniyle orman ekosisteminin bozulmasıdır. HES yapımı 
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sırasında gerçekleşen yeşil alan tahribatının önemli bir bölümü cebri borular indirilirken yaşanmıştır. 

HES’in daha verimli çalışabilmesi için cebri borular oldukça yüksekten indirilmektedir. Vadinin yukarı 

kısımları da doğal ortamın daha bakir olduğu alanlar olduğundan buralarda bozulmalar diğer kısımlara 

göre daha fazladır. Çoğunlukla ormanlardan oluşan bu alanlarda boruların rahat indirilebilmesi için 

ağaçlar kesilmiştir. Aynı zamanda cebri boruların etrafı kalın betonlarla kaplandığından yoğun bitki 

örtüsünün yerini betonlar almıştır.  

 

 

 

Şekil 7. Çalıkobası HES Cebri Boruları İndirilirken Yaşanan Tahribat 

Zarar gören bitkilerden birçoğu inşaat aşaması tamamlandıktan sonra eski haline dönse de bazı 

endemik türler kalıcı zarar görebilmektedir. Çevredeki endemik türler 3 tanedir: Heracleum platytaenium 

(Baldırgan), Verbascum eriophorum (Sığırkuyruğu) ve Epipactis pontica (Mürget otu). Bu türler Öksin 

fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Çalıkobası HES ÇED raporunda, endemik türlerden olmasına 

rağmen IUCN (nesli tükenmekte olan türlerin kırmızı listesi) kriterlerine göre LC (yaygın bulunan türler) 

kategorisinden yer alan bu 3 tür için koruma önlemi alınmasına gerek olmadığı belirtilmektedir.*****  

Ancak endemik olsun ya da olmasın her türün korunması için önlem alınmalıdır.  

Pazarsuyu Deresi Vadisi’nde meydana gelen önemli bir çevresel etki de heyelan ve kaya düşmesi 

olaylarıdır. Bilindiği gibi Pazarsuyu yöresi fiziki coğrafya özellikleri bakımından Doğu Karadeniz Bölümü 

ile benzerdir ve heyelan riskini her zaman taşımaktadır. Buna ilave olarak inşaatlar sırasında gerek 

kayaların patlatılması esnasında meydana gelen titreşimler gerekse ağır taş kamyonlarının hareketinin 

etkisi de bu riski tetikleyerek heyelanlara neden olabilmektedir. 

 

 

  

 
***** (Çalıkobası HES Ekolojik Değerlendirme Raporu) 
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Şekil 8. Çalıkobası HES’in İnşaatı Sırasında Meydana Gelen Heyelan 

İnşaat aşaması tamamlandıktan sonra yörede Çalıkobası HES’ten kaynaklı meydana gelen 

heyelanlarda önemli bir azalma olmuştur. Ancak, vadinin enine profillerindeki şev açısının bozulması 

nedeniyle sıklıkla kaya düşmesi yaşanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Şev Açılarının Bozulması Nedeniyle Meydana Gelen Kaya Düşmesi 

Pazarsuyu Yöresi’nde çok sayıda alabalık tesisi bulunmaktadır. Bulancak ve Piraziz ilçelerinin 

şehir merkezinden birçok insan günübirlik olarak bu tesisleri ziyaret etmektedir. Çalıkobası HES için 

oluşturulan yapay gölet de yöredeki balıkçılığı olumlu yönde etkilemiştir. Daha çok olta balıkçılığı ve 

kültür balıkçılığına etki eden göletin çevresi aynı zamanda yöre insanı tarafından mesire yeri olarak 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 10. Çalıkobası HES İçin Oluşturulan Yapay Göl 

Çalıkobası Yöresi ve çevresinde tarım ve hayvancılık dışında önemli bir ekonomik faaliyet 

bulunmadığından, yöreye inşa edilen HES, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinde ve yöre insanının kısa 

süreliğine de olsa istihdam olanağı bulmasında etkili olmuştur. İnşaat aşamasında gerekli olan uzman 

personeller inşaat şirketi tarafından il dışından getirilse de yaklaşık 180 kişi yöre ve yakın çevresinden 

istihdam edilmiştir. İnşaat aşaması tamamlandıktan sonra bu sayı 10-15 kişiye düşmüştür. 

Sonuç ve Tartışma 

Pazarsuyu Deresi Vadisi doğal ve beşeri özellikler bakımından HES yapımı için oldukça uygundur. 

Bu nedenle Pazarsuyu Deresi ve yan kolları üzerine 7 tane HES inşa edilmiş; yenilerinin de inşa edilmesi 

için projeler devam etmektedir. Bu konuda hem devletin hem de özel sektörün yatırım planları vardır. 

Türkiye, ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını fosil kaynakları (petrol ve doğal gaz) 

kullanarak üreten bir ülkedir. Kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle de dışa bağımlı durumdadır. 

Ülkemizin elektrik enerjisine olan ihtiyacının giderek arttığı bu günlerde ekonomimiz bu durum 

karşısında oldukça zorlanmaktadır. Bu nedenle fosil kaynaklara alternatif arayışında olan Türkiye 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ve özellikle de HES’lere yönelmeye başlamıştır. 

Doğal ortam üzerine inşa edilen her proje gibi HES’lerin de doğaya az ya da çok miktarda etkisi 

olabilmektedir. Bu etkiler de mekânın özelliklerine, projelerin türlerine ve yatırımcının doğa hassasiyetine 

göre değişebilmektedir. Olumsuz etkilerin devlet ve yörede yaşayan insanlar tarafından denetlenmesi ise 

bu konudaki en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü toplumun doğal çevre konusundaki farkındalığının 

artmasıyla birlikte HES’lere gösterilen ilgi ve hassasiyet de giderek artmaktadır.  

Kuşkusuz Pazarsuyu Deresi Vadisi üzerine inşa edilen ve edilecek olan HES’lerin doğal ve beşeri 

çevrede meydana getireceği bozulmaların tamamen önüne geçmek mümkün değildir. Ancak buna rağmen 

ülkemizin enerji konusundaki sıkışıklığı nedeniyle HES’ler önemli yatırımlardır. Bu nedenle özellikle ÇED 

raporlarındaki problemlerden kaynaklı olarak meydana gelen doğal yapıdaki bozulmalar mümkün olduğu 

kadar en aza indirilmelidir. Bu konuda en yüksek verim ve en az zarar prensibiyle hareket edilerek coğrafi 

yapı sürdürülebilir bir biçimde kullanılmalıdır. 
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                                                   ENERJİ SAVAŞININ YÜKSELEN AKTÖRÜ: DOĞU AKDENİZ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ORAL, Karabük Üniversitesi, muhammedoral@karabuk.edu.tr 

Özet 

Jeopolitik, siyasi coğrafyanın bir alanı olarak bulunulan mekâna/coğrafyaya göre rasyonel politikalar 

üretme ve coğrafyanın dış politikadaki yansıması şeklinde ele alınmaktadır. Buna göre jeopolitik, 

uluslararası ilişkilerin kapsamını ve hareket alanlarını tanımlayan bir var oluş ya da yayılma aracı halinde 

kendini göstermiştir/göstermektedir. Tarih boyunca devletlerin temel hedefi ya var olabilme ya da güçlü 

olduğu takdirde genişleme politikası olmuştur. Bu politikaların seyrini ise coğrafi koşullar belirlemiştir. 

Buna göre günümüz jeopolitik dengeleri üzerinde en fazla ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya gibi 

küresel aktörler belirleyici olmaktadır. Çünkü bu ülkeler gerek küresel ekonomi içerisinde sahip oldukları pay 

ve ağlar gerekse de askeri güç (askeri teçhizat ve teknoloji) olarak dünyanın en önde gelen ülkeleridir. Diğer 

taraftan Türkiye, İran gibi bölgesel güçler de egemenlik alanlarıyla ilgili söz konusu coğrafyalarda etkili 

olabilmektedirler. 

Küresel jeopolitik dizaynı en belirgin şekillendiren faktör enerjidir. Özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz önem 

kazanan bir enerji coğrafyası olmuştur. Öyle ki her ne kadar aramalar 1970’lere dek uzansa da 2009 yılında 

İsrail’in münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirdiği aramalarda Doğu Akdeniz sahasında hidrokarbon 

rezervleri (Tamar Sahası) bulunmuştur. 2010 yılında İsrail Leviathan gaz sahasını keşfetmiştir. İsrail 

bulduğu bu doğal gaz rezervleri ile doğal gaz ithal eden bir ülke iken doğal gaz ihraç eden bir ülke 

konumuna yükselmiştir. 2011 yılında ise aktörler tarafından Kıbrıs açıklarında yeni rezervler  tespit 

edilmiştir. Rezervlerin boyutu o denli ilgi çekici bir hale gelmiştir ki son verilere göre Doğu Akdeniz’in 

tamamı dahil edildiğinde bölgede yaklaşık 13 trilyon m3 doğal gaz ve 11 milyar varil petrol bulunmaktadır. 

Buradaki doğal gaz rezervleri Türkiye’nin 570 yıllık AB’nin ise 30 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek boyuttadır. 

Coğrafi olarak mevcut durumda petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Akdeniz’in doğusundaki denizel 

sahaya Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, KKTC ve GKRY’nin sınırları olmasına rağmen ABD, 

Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan bölgede ortaya çıkan enerji denkleminde aktif politika 

yürütmektedirler (ABD’li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katarlı 

Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner şirketleri). Türkiye ise TPAO ile bölgede Fatih ve Yavuz 

(sondaj gemileri), Barbaros (sismik araştırma gemisi) sondaj ve aramalar yapmakta (KKTC’nin ruhsat 

verdiği A, B, C, D, E, F, G olarak adlandırılan alanlarda), enerji mücadelesinde hukuki haklarını koruma 

hedefindedir (Türkiye, ortak fayda ilkesini savunmaktadır). GKRY tarafından sözde ilan edilen bu parsellerde 

yalnızca Türkiye ve KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi itibariyle 10. ve 11. parsellerde çakışma 

bulunmamaktadır. Bu yüzden Türkiye, deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim 

çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtmektedir. Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan durumlar bağlamında 

değerlendirildiğinde amacın Türkiye’nin dışarıda tutulması olduğu açıkça görülmektedir. Doğu Akdeniz’deki 

petrol ve doğalgaz rezervlerinden ortaklaşa yararlanılması hedefiyle oluşturulan ve yedi ülkenin katıldığı 

(Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin) Doğu Akdeniz Gaz Forumuna Türkiye ve KKTC davet 

edilmemiştir. Türkiye, yalnızca petrol ve doğal gaz özelinde düşünüldüğünde bile son derece hayati bir 

konumda bulunmaktadır. Ancak Türkiye, sahip olduğu matematik ve özel konumun yanında siyasi ve 

ekonomik olarak da bir aktör olduğu müddetçe gerek küresel sorunlarda etkin olabilecek gerek Doğu 

Akdeniz’de hukuki haklarını koruyabilecektir. Bu bağlamda jeopolitikten en iyi şekilde faydalanılmasını 

sağlayan strateji üç unsurdan (kuvvet, zaman, mekân) ibarettir ki bunlar kullanılabildiğinde bir ülke 
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uluslararası ilişkilerde başarılı olabilir. Buna göre stratejide mekân/coğrafya kavramı akılcı 

kullanılabildiğinde en önemli çarpan olur. Tarihi olgular her zaman bu şekilde işlemiştir. 

   Anahtar Kelimeler: Siyasi Coğrafya, Enerji Coğrafyası, Türkiye, Doğu Akdeniz 

RISING ACTOR OF ENERGY WAR: EAST MEDITERRANEAN 

Abstract 

Geopolitics, as a field of politicial geography considered as the production of rational politicies pertaining to 

space/geography and the reflection of geography in a foreign policy. Accordingly this statement of 

geopolitics indicates the scope of international relations and defining motion fields or as a means of 

propogation. Throughout history, the main objective of states has been either the existence or the policy of 

enlargement if it is strong. The condition of this policy has been determined by geographical features. 

According to this, global actors such as USA, Russia, China, England, France, Germany are the most 

determinant of today's geopolitical balances. Because, these countries are the leading countries both in terms 

of their share and networks in the global economy also in military power (military equipment and 

technology) in the world. On the other hand Turkey, regional powers, such as Iran, might be influential in 

these geographies related to their sovereignty. 

Energy is the most obvious factor shaping global geopolitical design. In recent years, the Eastern 

Mediterranean has become an important energy geography. Although the excavations, dating back to 1970 

Israel revealed that new hydrocarbon reserves excavations in its exclusive economic zone on the Eastern 

Mediterranean area. The size of the reserves has become so interesting that according to the latest data, 

when the entire Eastern Mediterranean is included, there are about 13 trillion m3 of natural gas and 11 

billion barrels of oil in the region. These natural gas are the size of Turkey’s 570 years also Europe to meet its 

needs for 30 years. 

Geographically, eventhough the current situation, existing oil and gas reserves that is field to maritime zone 

on the Eastern Mediterranean [1] has a border Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Egypt, Cyprus, and a 

Southern Cyprus, some countries USA, Russia, England, France, Italy and Greece are actively involved in the 

energy equation in the region (US Exxon Mobil and Noble, French Total, Italian Eni, South Korean Kogas, 

Qatar Petroleum, British BG and Israel Delek and Avner companies). Also Turkey, Fatih and Yavuz (drilling 

vessels) Barbarossa (seismic research vessel) drill and make a search with TPC (so called A, B, C, D, E, F, G 

areas licensed by the TRNC) and the struggle of energy is to goal protect the legal rights (Turkey, defends the 

principle of mutual benefit). Declared the so-called by the Southern Cyprus  this parcel only in the exclusive 

economic zone of Turkey and the TRNC as 10 and 11. There is no overlap in the parcel. In this sense Turkey, 

will not allow to exploration and production activities in areas overlapping maritime jurisdictions. It is clear 

that the aim is to keep Turkey's outside evaluating the situations in the Eastern Mediterranean. Eastern 

Mediterranean Gas Forum, aim was to make use of the oil and gas reserves on the area participing seven 

countries (Egypt, Southern Cyprus, Greece, Israel, Italy, Jordan, Palestine) Turkey and TRNC have not been 

intived. Turkey, there are only extremely vital position even when considered in particular oil and natural 

gas. Yet, Turkey he will be able to be actived in global problems and protect his legal rights in the Eastern 

Mediterranean both mathematical and special location as well as an actor politically and economically as 

mentioned area. In this context, the strategy that makes the best use of geopolitics consists of three elements 

(force, time, space), where one country can succeed in international relations. Accordingly, when the concept 

of space/geography can be used rationally in strategy should be the most important multiplier. Historical 

facts have always worked in this process. 

   Keywords: Political Geography, Geography of Energy, Turkey, The Eastern Mediterranean 
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                                                                                             Giriş 

Küresel enerji talebinin devamlı olarak artması enerji coğrafyalarının stratejik niteliğini sürdürmekte ve 

uluslararası ilişkilerde enerji jeopolitiğini canlı tutmaktadır. BP projeksiyonlarına göre küresel enerji 

talebinin 2040 yılına kadar %30 düzeyinde artması ve bu %30’luk artışın %20’sinin ise Hindistan, Çin ve 

gelişmekte olan diğer Asya ülkelerinden kaynaklanacağı beklenmektedir. Geriye kalan %10’luk talep artış 

oranının yine en önemli sebebi Asya dışındaki gelişmekte olan ülkeler olacaktır. Ekonomik büyüme, 

kentleşme, nüfus artışı ve teknoloji üretimi ile tüketimindeki artışlar dünya enerji talebini de doğrudan 

etkilemektedir. Bununla birlikte tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar da artış 

göstermektedir. REN21 verilerine göre 2018 itibariyle dünya yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücü 

2378 GW’dir. Ayrıca yenilenebilir enerjilere her yıl 300 milyar dolar düzeyinde bir yatırım 

gerçekleşmektedir. Bu yatırımın üçte birini Çin tek başına yapmaktadır. Küresel iklim değişimi 

kaygılarının ortaya çıkardığı enerji politikalarına ve projeksiyonlarına göre yenilebilir kaynaklara olan 

talep artmakta ancak bu kaynakların bazı handikapları da bulunmaktadır. Örneğin yenilenebilir enerji 

kaynakları teknolojilerinin her ne kadar son yirmi yıllık süre zarfında maliyetleri düşmesine rağmen 

geleneksel elektrik üretim yöntemlerine göre yüksektir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynakları 

sürekli değil kesintilidir. Yani bu kaynaklar baz yük (termik ya da nükleer enerji santralleri gibi sisteme 

devamlı elektrik sağlayabilen santraller) değildir. Bu yüzden yenilenebilir enerji teknolojilerinde en 

belirgin sorun depolamadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde küresel enerji politikalarında en dikkat 

çeken  unsur, bir taraftan iklim değişimi kaygılarının getirmiş olduğu düşük emisyon hedefleri ki bu amaç 

fosil yakıt kullanımını düşürmeyi yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı hedefler. Ancak diğer taraftan 

enerji talebinin sürekli artması dünyada fosil yakıt egemenliğinin kırk elli yıl süre zarfında devam 

edeceğini göstermektedir. BP verilerine göre günümüzde toplam birincil enerji talebinin %86’sı fosil 

yakıtlardan elde edilmektedir. Bu durum fosil yakıtlara özellikle de petrol ve doğal gaza bağlı jeopolitik 

mücadelelerin süreceğini göstermektedir. 

Amaç ve Yöntem 

Araştırma, son dönemde doğal gaz öncelikli olmak üzere doğal gaz ve petrol açısından oldukça 

stratejik/mücadele ve paylaşım alanı haline gelen Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeleri Türkiye 

bağlamında ele almayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak 

doküman analizi veri toplama tekniği kullanılmıştır. 

Dünya Enerji Görünümü 

Projeksiyonlara göre yenilenebilir enerjilerle birlikte en fazla büyümesi beklenen kaynak doğal gazdır. 

İklim değişimi kaygıları esas alındığında doğal gaz en temiz fosil yakıt olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca 

doğal gazın boru hatları yoluyla taşınmasının yanında sıvılaştırılarak (Liquefied Natural Gas (LNG). Doğal 

gazın -162˚C’de sıvı hale getirilmesiyle sıvı hale geldiği formudur) da taşınması küresel talebi 

arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında son on yıllık sürece bakıldığında güneş ve rüzgâr 

enerjisinin en fazla yatırım alan ve kurulu gücü artan kaynaklar olduğu görülmektedir. Ayrıca 

projeksiyonlara göre de güneş ve rüzgar enerjisi en fazla artış göstermesi beklenen kaynaklardır. Doğal 

gazın ise temiz dolayısıyla karbon emisyonları düşük bir fosil yakıt olması nedeniyle tercih edilmesi 

projeksiyonlara göre talep artışının devam edeceğini göstermektedir. Bu yüzden geçmişten geleceğe 

birincil enerji kaynaklarının tüketimi incelendiğinde yenilenebilir kaynaklar ile doğal gazın en fazla tercih 

edilen kaynaklar olacağı görülmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Birincil Enerji Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi (Projeksiyonlar Dahil) (BP, 2019:79) 

Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Rezervleri ve Yetki Anlaşmazlıkları 

Akdeniz denizel sahası iki bölüme ayrılır. Bunlardan Tunus’a kadar olan kısım Doğu Akdeniz/Levant, 

Tunus’tan itibaren Cebelitarık Boğazı’na kadarki bölüm ise Batı Akdeniz’i oluşturur. Buna göre, esasen 

Doğu Akdeniz olarak adlandırılan kesim; Akdeniz’in en doğusundan itibaren (Türkiye, Suriye, Lübnan, 

İsrail, Filistin, Mısır, Libya kıyı şeridini içine alan) Sicilya’nın (İtalya) batı burnuna kadarki, Libya’nın dahil 

olduğu, Tunus’un dahil olmadığı hatta kadar olan sahadır (Harita 1). 

 

Harita 1. Doğu Akdeniz Denizel Sahası 

Kaynak: Yazar 

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarının geçmişi 1970’lere dek uzanmaktadır. Ancak ilk doğal gaz 

keşfi İsrail sularında 1999 yılında gerçekleşmiştir. Zaten bu tarihlerde hidrokarbon aramalarını yoğun 

şekilde sürdüren ülke İsrail idi. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren İsrail, 2009 yılında yaklaşık 280 
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milyar m3 rezerve sahip Tamar sahasını, 2010 yılında yaklaşık 600 milyar m3 rezerve sahip Leviathan 

sahasını keşfetmiştir. Bunu müteakiben 2011 yılında GKRY, Kıbrıs adasının güneyinde 129 milyar m3 

rezervli Afrodit, 2018 yılında Calypso sahasında yaklaşık 220 milyar m³’lük doğalgaz sahası bulmuştur. 

2015 yılında Mısır, deniz açıklarında bulunan Zohr sahasında 850 milyar m3 rezerv keşfetmiş ve Noor 

sahasında bu miktarın da üzerinde rezerve ulaşıldığını iddia etmiştir (SD, 2019:4). Doğu Akdeniz’in 

tamamı dahil edildiğinde hidrokarbon rezervleri yüksek boyutlara erişmektedir. Sahada, 13 trilyon m3 

doğal gaz ve 11 milyar varil petrol rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte saha, dünya 

petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yarısını ihtiva eden Orta Doğu’ya yakındır. Ayrıca coğrafi olarak 

Doğu Akdeniz stratejik bir konuma sahiptir. Bulunduğu konum itibariyle Doğu Akdeniz, Orta Doğu’nun 

Akdeniz, Ege, Karadeniz, Kızıldeniz ve okyanuslara çıkış kapısıdır. Bu yönüyle de büyük bir kontrol çapına 

sahiptir. Tarih boyunca Doğu Akdeniz her daim stratejik bir lokasyon olarak öne çıkmıştır. Çünkü Mısır, 

Anadolu ve Mezopotamya gibi verimli toprakların da bu bölgede bulunması, Akdeniz’in doğusuna olan 

ilgiyi artırmış ve birçok medeniyet bölgenin hâkimi olmak için mücadele vermiştir. Bu yüzden zamanla 

Doğu Akdeniz, Doğu-Batı, Kuzey-Güney yönünde uzanan kara ve deniz ticaret yollarının kesiştiği bir 

ticaret odağı haline gelmiştir. Günümüzde de bu ticari yoğunluk sürmektedir. Öyle ki Akdeniz dünya 

toplam deniz trafiğinin üçte birine sahiptir (BİLGESAM, 2013:3-4). Doğu Akdeniz tarihsel süreçte Hitit, 

Mısır, Roma, Pers, Venedik, Ceneviz ve Osmanlı Devleti gibi uygarlıkların hüküm sürdüğü, İslamiyet, 

Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin doğduğu bölge olmuştur. Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin farkına 

varan Osmanlı Devleti; Mısır, Kıbrıs ve Suriye gibi limanların denetimini sağlayarak bu bölgede ticari 

kontrolü sağlamıştır. 19. yüzyıla kadar bu havzada kontrolü elinde tutan Osmanlı Devleti’nin zayıflaması 

ile Doğu Akdeniz bölge dışı aktörlerin hedefi haline gelmiş ve başta İngiltere ve Rusya olmak üzere, Fransa 

ile ABD’nin de Doğu Akdeniz’de varlığını sürdüren küresel güçler arasında yer aldığı görülmektedir 

(İncekara, 2018). Dolayısıyla Doğu Akdeniz denizel sahası, petrol ve doğal gaz rezervleri ihtiva etmesinin 

yanında ticari hareketliliği (potansiyeli ve limanları) ve geçiş güzergâhı olması nedeniyle jeopolitik açıdan 

ayrıca önem taşımaktadır. 

Ancak belirtildiği üzere bölgede keşfedilen öncelikli olmak üzere doğal gaz ve petrol rezervleri 2000’li 

yılların başından itibaren Doğu Akdeniz’de paylaşım sorunları ortaya çıkarmış ve bölgeyi tartışmalı hale 

getirmiştir. Bölgede ortaya çıkan krizin temel sebebi ise Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

anlaşmazlıklarıdır. Bu durumu ortaya çıkaran en önemli unsur ise karşılıklı kıyıların 400 deniz milinden 

daha az olması bu yüzden de ikili anlaşmalara gereksinim duyulmasıdır. Uluslararası deniz hukukunda iki 

kavram öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi kıta sahanlığı diğeri ise münhasır ekonomik bölge 

kavramıdır. TDK’ya göre kıta sahanlığı, coğrafi olarak, deniz kıyısıyla genellikle –200 metre derinlik 

arasında uzanan, az eğimli, karadan taşınmış tortularla kaplı dip, hukuki olarak, bir ülkenin kıyılarına 

bitişik olan –200 metre derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine 

elverişli olduğu noktaya değin, karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı 

kesimlerinin tümü şeklinde tanımlanmaktadır. MEB ise 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesine göre düzenlenmiştir. Kavram, sahildar devletin karasularının başladığı esas hattan itibaren 

200 deniz mili mesafeye kadar deniz üzerindeki ve altındaki ya da deniz tabanının altındaki alanlarında 

faaliyet hakkı ve yetkisi tanıyan deniz sahasını ifade eder. Bu faaliyet hakkı canlı ve cansız doğal 

kaynakların araştırılması, enerji üretimi de dahil olmak üzere işletilmesi ve yönetimini içerir. Buna göre 

göre kıta sahanlığı, kıyı devletinin deniz altındaki jeolojik uzantısıyken, MEB hukuki bir çerçeveye karşılık 

gelmektedir. 

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin MEB ilanının olmamasından istifade eden GKRY, 2003’ten itibaren geçerli 

olmak üzere, KKTC ve Türkiye’ye rağmen tek taraflı MEB ilan etti. GKRY ayrıca 2003’te Mısır, 2007’de 

Lübnan ve 2010’da İsrail ile sözde MEB antlaşmaları imzaladı. Türkiye’nin BM ve uluslararası platformda 

yapmış olduğu itirazlara rağmen GKRY 2007’de sözde MEB alanı içerisinde 13 arama sahası ilan etti. Bu 

çerçevede dünya çapında faaliyet gösteren petrol firmalarına ruhsatlar verildi. Hali hazırda GKRY, sözde 

12. parselde (Afrodit yatağı) sondaj faaliyetleri yürütüyor. Bununla birlikte KKTC ise 2011 yılında 



 

1532 
 

TPAO’ya arama faaliyetleri için adanın kuzey kesimi ile doğusunda belirlemiş olduğu (A, B, C, D, E, F, G) 

alanlarda ruhsat verdi. Söz konusu arama, çıkarım ve sondaj sahaları ile denizel sınırlar için Harita 2. 

 

Harita 2. Doğu Akdeniz Enerji Coğrafyasındaki Arama, Çıkarım, Sondaj Sahaları ve Denizel Sınırlar 

Kaynak: AA, 2019 

 

Anlaşmalar doğrultusunda bölgede ortaya çıkan konjonktür GKRY’nin desteklenmesi suretiyle Türkiye ve 

KKTC’yi yok saymaya yöneliktir. Bölgede ortaya çıkan en önemli hukuksal sorun KKTC’nin Türkiye 

haricindeki aktörler tarafından bir devlet olarak kabul edilmemesidir. Bu yüzden GKRY, Kıbrıs’taki tek 

devlet gibi uygulama ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bu anlamda Doğu Akdeniz’deki petrol ve 

doğalgaz rezervlerinden ortaklaşa yararlanılması hedefiyle 2018 yılında oluşturulan ve yedi ülkenin 

katıldığı (Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin) Doğu Akdeniz Gaz Forumuna/Eastern 

Mediterranean GAS Forum (EMGF) Türkiye ve KKTC dahil ve davet edilmemiştir. Barışçı olmayan ve 

paylaşım ilkesini esas almayan bu tür uygulamaların bölgedeki gerilimi yükselterek jeopolitik risklere yol 

açacağı aşikârdır. Türkiye iki yönüyle sürece dahildir. Öncelikle Türkiye’nin kıta sahanlığıyla GKRY’nin 

sözde ruhsat alanları (1, 4, 5, 6, 7) kesişmektedir. Ayrıca 1960’taki anlaşma çerçevesinde Türkiye, Kıbrıs 

adasında garantörlük üstlenen bir ülkedir. Buna göre uluslararası hukuk nezdinde GKRY’nin Türkiye’yi 

bypass ederek tek taraflı bir uygulama yürütmesi hukuka aykırıdır. 

Sonuç 

Doğu Akdeniz’in sahip olduğu konum oldukça stratejiktir. Çünkü bölge, enerji kaynak coğrafyası olmasının 

yanında aynı zamanda Orta Doğu ve Hazarda bulunan petrol ve doğal gazın tüketim coğrafyalarına 

ulaştırılmasında bir transfer rolüne sahiptir. Petrol ve doğal gaz haricinde de Akdeniz ticari olarak önemli 
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bir geçiş güzergahı, okyanuslara açılan kapıların anahtarıdır†††††. Bu noktada değerlendirildiğinde Akdeniz 

dünya deniz trafiğinin üçte birine sahiptir. Dolayısıyla Kıbrıs adasıyla birlikte bölgedeki limanlar; siyasi, 

ekonomik ve askeri açıdan belirleyici bir güce sahiptir. 

Doğu Akdeniz enerji sahası önemli düzeyde doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedilmesi sonrasında 

kıyıdaş ya da kıyıdaş olmayan küresel aktörlerin ilgisini çekmiştir. Doğu Akdeniz’de hidrokarbon 

aramaları İsrail’le başlamıştır. Özellikle 2009 yılında İsrail’in münhasır ekonomik bölgesinde 

gerçekleştirdiği aramalarda Doğu Akdeniz sahasında hidrokarbon rezervleri bulunmuştur. Bununla 

birlikte GKRY’nin 2003 yılında Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010’da İsrail ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar 

bölgede deniz yetki alanları ve paylaşım sorunları ortaya çıkarmıştır. Doğu Akdeniz’de GKRY’nin tek 

taraflı politikalar yürütmesi sorunlara neden olmaktadır. KKTC’nin devlet olarak tanınmaması‡‡‡‡‡ ve bu 

konuda GKRY’nin küresel aktörlerden aldığı destek GKRY’yi tek taraflı politikalar yürütme hususunda 

cesaretlendirmektedir. Bu anlamda GKRY’nin tek taraflı politikalar yürütebilmesindeki motivasyonunun 

en önemli kaynağı bölgede kıyıdaş olan diğer ülkelerden aldığı destek ile sahaya sınırı olmamasına 

rağmen ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeler de Akdeniz’deki enerji denkleminde ağırlıklarını 

hissettirmek istiyor ki zaten GKRY’nin sözde ruhsat alanlarında bu ülkelerin hidrokarbon firmalarının 

hisseleri bulunmaktadır. Rusya da benzer şekilde kadim politikası doğrultusunda (sıcak denizlere inmek) 

enerji yoluyla siyasi ve ekonomik açıdan Doğu Akdeniz’de etkin olmak istiyor (AA verilerine göre Rus 

enerji şirketi Rosneft’in Mısır açıklarındaki Zohr sahasında %30 hissesi bulunuyor).  Bu noktada Suriye iç 

savaşının bir uzantısının da Doğu Akdeniz ile ilgili olduğu göz ardı edilmemelidir. Çünkü Suriye’nin kıyı 

şeridini alan saha önemli petrol ve doğal gaz rezervleri barındırmaktadır. Ayrıca bölgenin ticaret, geçiş ve 

askeri niteliklere de sahip olması stratejik gücünü arttırmaktadır. Bu yüzden sahadaki mücadeleler çok 

aktörlü olarak sürmektedir. 

Bununla birlikte GKRY’nin Doğu Akdeniz’de İsrail ile de uzlaşı içerisinde olduğu görülmektedir. Öyle ki 

East-Med Boru Hattıyla İsrail’in ve GKRY’nin arama sahalarından çıkarılacak doğal gaz önce GKRY’ye 

sonra Yunanistan’ın Girit adasına, oradan da yine Yunanistan’ın Mora Yarımadası’na ve nihai olarak da bu 

bölgeden İtalya’ya sevk edilecek. Bu doğal gaz İtalya’dan sonra ise mevcut boru hatlarının kullanılmasıyla 

Avrupa’ya da sevk edilebilecek. Ayrıca yine İsrail, GKRY ve Yunanistan deniz altından önce Kıbrıs sonra 

Girit adasına ve sonrasında Mora yarımadasına uzanacak üstün teknoloji ürünü bir elektrik hattının inşa 

edilmesinde de anlaşmaya vardı. Bu hatla üç ülke arasında uydu ve hızlı internet erişimi sağlanması 

planlanıyor (Sputnik, 2018). Ancak bu durum Türkiye’nin kıta sahanlığının ihlali anlamına geliyor. Bu 

yüzden söz konusu hatla Türkiye’nin by-pass edilmesi amaçlansa da deniz hukukuna aykırı bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla aktörler arasında tek taraflı tutumlar Doğu Akdeniz’de sıcak çatışmaları 

beraberinde getirme potansiyeline sahiptir. Elbette Türkiye açısından buradaki en önemli sorun, 

Türkiye’nin süreç içerisinde MEB ilan etmemesidir. Türkiye, MEB’i düzenleyen 1982 BM Deniz Hukuku 

Sözleşmesine Yunanistan’la yaşanan kıyı sorunu nedeniyle taraf değildir. Çünkü söz konusu anlaşma; her 

devletin karasularının genişliğini tespit etme hakkına sahip olduğunu ve bu genişliğin 12 deniz miline 

karşılık geldiğini belirtmiştir (bitişik bölgeyle§§§§§ birlikte 24 deniz mili). Anlaşmaya taraf olunduğu 

takdirde Yunanistan’ın Ege’deki 12 deniz mili ilanı kabul edilmiş olur. Ancak BM Deniz Hukuku 

 
††††† Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz’e ve buradan Babül Mendep Boğazı ile Aden Körfeziyle Hint Okyanusuna. Cebeli 

Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna bağlantısı vardır. 

‡‡‡‡‡ İmer’e göre (2019); Doğu Akdeniz’e hakim olan Orta Doğu’ya da hakim olur. Çünkü Doğu Akdeniz, Orta 

Doğu coğrafyasının denizel alanına karşılık gelmektedir. ABD, Yunanistan ve GKRY iş birliği yaparak KKTC’yi 

Türklerin elinden almak böylece burayı bir üs haline getirip yapacakları her türlü harekâtı da buradan yürütmek 

istiyorlar. 

§§§§§ Sahildar devlet bu saha içerisinde ülkeye yönelik gümrük, maliye sağlık ve göçle ilgili ortaya 

çıkabilecek olumsuzluklara karşı önlem alabilir. 
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Sözleşmesine taraf olunmaması MEB ilanı için bir engel teşkil etmemektedir. Nitekim Türkiye 

Karadeniz’de MEB ilan etmiş durumdadır. Türkiye’nin bu konuda ağır politika yürütmesi nedeniyle Mısır, 

İsrail, GKRY Akdeniz’de fiili durumlar yaratmıştır. Bu anlamda arka planda GKRY’yi öne süren 

Yunanistan’ın kendisi de sahada kendisini gösterme hedefiyle hareket etmektedir (Polat, 2019:65). 

Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de öne çıkan diğer ülkelerin hedefleri şu şekildedir. İsrail; ABD’nin de 

desteğini alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal etkinlik alanlarını kısıtlamayı, Mısır; Akdeniz 

kıyısındaki doğal gaz sıvılaştırma tesisleriyle gaz ihraç edebilecek durumda bulunurken (sevkiyatta 

merkez ülke olma hedefi), İsrail ve GKRY de boru hatlarıyla bu tesislere ulaşarak gaz ihraç etmeyi 

istemektedir. Lübnan ise 1983’te karasularını 12 mil olarak ilan ederek GKRY ile 2007’de imzaladığı 

sınırlandırma anlaşmasıyla KKTC’yi yok sayan hukuksuz girişime destek veriyor (CNN, 2019). Çünkü 

Lübnan da GKRY ittifakının içerisinde yer alarak (her ne kadar İsrail ile MEB alanı konusunda çakışma 

olsa da) pastadan pay alma hedefindedir. Türkiye, bölgede paylaşımcı bir politikayı benimsemekte ve 

kazan-kazan ilkesini savunmaktadır. 
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Özet 

Ülkemizde nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın tüm illerimizde en az bir üniversite (yüksek-öğretim 

kurumu) hizmet vermektedir. Hatta bazı il merkezi şehirlerimizde birden fazla üniversite kurulmuştur. Bu 

üniversitelerin bir kısmı fiziki gelişmelerini büyük ölçüde tamamlarken, önemli bir kısmında süreç devam 

etmektedir. Üniversitelerin şehirleşme üzerinde şüphesiz çok farklı ve önemli etkileri söz konusudur. Nitekim 

üniversiteler, şehirlerin nüfusu, sosyal ve ekonomik yapıları üzerinde önemli değişimler meydana 

getirmektedir. Fakat ülkemizde bu konuda yapılan akademik çalışmalar fazla değildir. Bununla birlikte 

çalışmalarda son zamanlarda dikkati çeken bir artış da gözlenmektedir.  

Bildiride, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çeşitli tarihlerde kurulan 8 üniversitenin, kuruldukları şehrin 

gerek şehirleşme süreçlerine gerekse nüfus özelliklerine olan etkileri ele alınmıştır. Bu şehirler Gaziantep, 

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Mardin, Siirt ve Kilis’tir. 8 şehrin nüfus verileri incelendiğinde, 

şehirlerin önemli bir kısmında, nüfus artış hızında ve miktarında, üniversite kurulduktan sonra önemli 

artışların olduğu tespit edilmiştir. Nüfus artış hızları artan bu şehirlerde, net göç oranlarının da yükseldiği 

görülmüştür. Aynı şekilde bu şehirlerin bazılarında ise, yerleşmenin gelişim yönü üniversitenin kurulduğu 

tarafa doğru gerçekleşmiştir. Dolayısıyla şehrin mekân gelişimi de üniversiteden etkilenmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı şehirlerde, üniversitelerin kuruluşundan sonra sosyal, kültürel (eğitim), ekonomik 

(istihdam), inşaat (konut ve barınma), ulaşım, ticaret, eğlenme, dinlenme vb. alanlarda önemli değişimler 

olduğu tespit edilmiştir. Şüphesiz değişimlerin boyutları da üniversitelerin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 

Güneydoğu Anadolu illerinde üniversite öğrenci sayılarının yaklaşık değerle 10.000 - 50.000 arasında 

değiştiği görülür. Gaziantep (Gaziantep, Hasan Kalyoncu ve Sanko Üniv.) 53.000 öğrenci nüfusuyla bölgede 

en kalabalık öğrenci şehridir. Burayı Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Batman, Mardin ve Kilis şehirleri 

takip etmektedir. 

Çalışma literatür taraması, sahadan elde edilen veriler ve istatistik dokümanlarla desteklenmiştir. 

Üniversite kurulmadan ya da kurulduğu esnada çekilen uydu görüntüleri, bugünkü uydu görüntüleriyle 

karşılaştırılmıştır. Bu görüntülerden yararlanılarak şehirlerdeki mekân değişimi ve gelişimi üniversite 

yerleşkeleriyle ilişkilendirilmiştir. Elde edilen veriler haritalara aktarılmış ve yorumlanmıştır. Keza nüfusla 

ilgili verilerden oluşturulan tablolarla nüfusun gelişim süreci incelenmiş ve yıllık nüfus artış oranları 

hesaplanmıştır. İlgili dönemlere ait nüfus grafikleri de oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite ve şehirleşme, Güneydoğu Anadolu, Türkiye. 

THE EFFECTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (UNIVERSITIES) IN SOUTHEASTERN 

ANATOLIA ON CITY 

Abstract 

In our country, at least one university (higher education institution) serves in all provinces regardless of 

the population size. In fact, more than one university has been established in some provincial centers. While 

some of these universities complete their physical development to a great extent, the process continues in a 

significant part of them. There are undoubtedly very different and important effects of universities on 

urbanization. As a matter of fact, universities bring about significant changes in the population, social and 
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economic structures of cities. However, there are not many academic studies on this subject in our country. 

However, a remarkable increase has been observed recently in the studies. 

In this paper, the effects of 8 universities established in various regions in Southeastern Anatolia on both 

urbanization processes and population characteristics of the city where they were founded were investigated. 

These cities are Gaziantep, Diyarbakir, Sanliurfa, Batman, Adiyaman, Mardin, Siirt and Kilis. When the 

population data of 8 cities were examined, it was found that there were significant increases in the 

population, rate and amount of population growth after a university was established. In these cities, where 

population growth rates have increased, net migration rates have also increased. Likewise, in some of these 

cities, the development direction of the settlement has been realized towards the side where the university 

was founded. Therefore, the location development of the city was also influenced by the university. 

After the establishment of universities, social, cultural (educational), economic (employment), 

construction (housing and housing), transportation, trade, recreation, etc. significant changes were observed 

in these areas. Undoubtedly, the size of the changes is directly proportional to the size of the universities. It is 

seen that the number of university students in the provinces of Southeast Anatolia varies between 10,000 and 

50,000. Gaziantep (Gaziantep, Hasan Kalyoncu and Sanko Univ.) is the most populous student city in the 

region with a population of 53,000 students. Diyarbakir, Sanliurfa, Adiyaman, Siirt, Batman, Mardin and Kilis 

are followed. 

The study was supported by literature review, field data and statistical documents. The satellite images 

taken before or during the establishment of the university were compared with those of today. Using these 

images, spatial change and development in cities have been associated with university campuses. The data 

obtained were transferred to maps and interpreted. Likewise, the development process of the population has 

been examined and annual population growth rates have been calculated with the tables prepared from the 

population data. Population graphs of related periods were also prepared. 

Keywords: University and urbanization, Southeastern Anatolia, Turkey.   

Giriş 

Şehirler, eski çağlardan beri yakın ve uzak çevre coğrafyaları için kültürel açıdan güçlü bir etkiye sahip 

olmuşlardır. Avrupa’nın birçok büyük şehri aynı zamanda eski üniversitelerin kurulduğu yerleşmelerdir 

(Göney, 1984: 79). Bunun yanında bir şehrin gelişmesi için başka faktörlere de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sanayi, ticaret, turizm faaliyetlerinin yanında eğitim ve kültür faaliyetleri de şehirlerin gelişmesine rol 

oynayan başlıca etkenlerdendir. Kültür ve eğitim faaliyetlerinin en etkili yapıldığı kurumlar ise 

üniversitelerdir. Bu eğitim kurumları, şehrin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesinde 

önemli rol üstlenmektedir. Üniversiteler kurulduktan sonra zamanla öğrenci, akademik ve idari personel 

sayısı ile yerleşke ve yapılaşma alanları bakımından büyüdüklerinden şehirde bazı değişimlere neden 

olmaktadır. Bu değişimler genellikle nüfus, yerleşme, sosyal, kültürel, ekonomik, inşaat (konut ve  

barınma), ulaşım, ticaret, eğlenme, dinlenme vb. alanlarda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla üniversiteler 

şehirlerde birçok sektör üzerinde doğrudan ve dolaylı şekilde çoğaltıcı etkilere sahiptir. 

Toplumun değişim ve kalkınmasında nicelik ve nitelik bakımından en önemli katkıyı sağlayan 

kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversitelerin nitelikli insan gücü yetiştirme, teknolojiyi 

geliştirme, lider yetiştirme, girişimci sınıfı geliştirme, tasarruf eğilimini etkileme, fırsat eşitliğini sağlama, 

gelir dağılımını etkileme ve millî birliği sağlama gibi devlet ve toplum hayatı üzerinde olumlu etkileri 

olmaktadır (Akengin ve Kaykı, 2013: 503). Ülkemizde bugüne kadar kurulan üniversiteler, kuruldukları 

şehrin merkeziyet gücünü artırmada, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimini etkilemede çok önemli işlevleri 

yerine getirmiş olmakla birlikte, Batı’da görülen şekliyle bir üniversite şehri olamamışlardır. Örneğin 

Erzurum’da, Diyarbakır’da, Eskişehir’de, Konya’da, Van’da kurulan üniversiteler, bu şehirlerin 

sosyokültürel ve sosyoekonomik gelişiminde çok etkili olmuşlar, ancak bir üniversite şehri hüviyeti de 
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kazanamamışlardır (Sargın, 2006: 10). Nitekim bu durum çalışmada incelenen bölge şehirleri için de 

geçerlidir.   

Üniversitelerin zamanla büyümesi, öğrenci, akademik ve idari personel sayılarının hızla artması, 

üniversitelerin bulunduğu şehirlerde birçok alanda değişimlere neden olmaktadır. Üniversitelerin 

kurulmasını izleyen yıllarda, şehirlerin nüfus miktarında, yaş yapısında, nüfusun niteliklerinde, göç 

verilerinde dikkat çekici değişimler meydana gelmektedir. Hatta şehrin nüfus yapısında heterojen 

dönüşümü hızlandıran bir etki de yapmaktadır. Üniversiteler eğitim amaçlı göç miktarını etkilemekte, 

özellikle büyük şehirlere yönelen eğitim amaçlı göçleri azaltmaktadır.  

Üniversitelerin, şehirler üzerinde oluşturduğu değişimler sadece nüfus ile sınırlı değildir. Nitekim 

üniversitelerin kurulması ile doğrudan veya dolaylı oluşturulan istihdam ve bunun beraberinde getirdiği 

gerek kurumsal gerek çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin yaptığı harcamalar şehirlerin ekonomik 

yapısında büyük canlılıklar oluşturmaktadır (Işık, 2008: 161). Bu nedenle yerel yönetici ve siyasiler, sivil 

toplum kuruluşları ve diğer kesimler, şehirlerinde üniversite kurulması ve büyütülmesi konusunda özel 

bir gayret içinde olmuşlardır. Birçok üniversite binası ve tesisi hayırseverler tarafından inşa ettirilmiştir. 

Zaten birçok fakülte ve tesisin tanınan şahıs adlarıyla anılması bunu doğrular niteliktedir.        

Bilindiği üzere şehirleşme genel bir tanımla şehir ve buralarda yaşayan nüfus sayısının artması olarak 

ifade edilebilir. Bu çalışmada şehirleşme daha çok şehrin nüfus ve yerleşme bakımından gelişmesi ve 

değişmesi bağlamda değerlendirilmiştir. Nispeten yeni ve önemli bir faktör olarak devreye giren 

üniversiteler ile şehir arasında şehirleşme ve şehirlileşme ekseninde kurulan ilişkilerin düzenini ve 

kazandığı boyutlar oldukça önem arz etmektedir. Çünkü bir üniversitenin kurulması, herhangi bir 

yerleşmenin gelişmesine, değişmesine, yeni fırsatların ortaya çıkmasına ortam hazırlayabilmektedir. Bu 

yeni duruma bağlı olarak şehirleşme, hatta şehirlileşme süreci hız kazanmakta ve bu konumdaki bir 

yerleşme sadece ekonomik anlamda değil sosyokültürel anlamda da belirgin bir değişim sürecine 

girmektedir. Eğitim düzeyi nispeten düşük seviyelerde bulunan ülkemizde üniversiteler kuruldukları 

şehirlerin eğitim alanına olduğu kadar sosyoekonomik hayatına yaptığı etkiler sebebiyle çok önemli bir 

konumda bulunmaktadır. Özellikle orta büyüklükte bulunan şehirlerimizde bu etkiler daha belirgin hale 

gelmektedir (Sargın, 2006: 197). 

Çalışmaya konu olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 8 şehirde üniversite kurulduktan sonra çeşitli 

gelişimler ve değişimler meydan gelmiştir. Daha önce ticaret, sanayi ve ulaşım gibi fonksiyonların öne 

çıktığı bu şehirler, üniversite kurulduktan sonra eğitim ve kültür alanında da önemli bir etkene sahip 

olmuşlardır. Aynı zamanda bu çalışmada ele alındığı gibi üniversiteler şehirlerin gelişimini nüfus ve 

yerleşme açısından da etkilemiştir. Üniversiteler, kurumsallaşma düzeyi ve öğrenci sayısının artışına bağlı 

olarak özellikle daha az nüfuslu şehirlerde önemli bir faktör olmaya başlamış ve hatta şehri 

dönüştürebilen bir güç olarak önem kazanmıştır.      

Amaç ve Yöntem 

Bildiride, üniversite ve şehirleşme ilişkisi bağlamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde 

nüfus ve yerleşme bakımından ortaya çıkan yeni gelişmeler incelenmeye gayret edilmiştir. Böylece bazı 

güncel sonuçlara ulaşılmasının yanı sıra ileride Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şehir bazında yapılacak 

araştırmalar için de bir ön kaynağın oluşturulması ve konuyla ilgili ülke literatüründe bulunan boşluğun 

doldurulmasına bir katkının yapılması amaçlanmıştır. Gerçekten bu konuda son 20 yılda kitap, tez 

(doktora ve yüksek lisans), makale ve bildiri olarak çalışmalar artmışsa da coğrafyacılar tarafından 

yapılan çalışmaların sayısının halen oldukça az olduğu dikkati çekmektedir.   

Çalışma konusuyla ilgili literatür taraması ve saha çalışmasından elde edilen veriler, istatistik  verilerle 

desteklenmiş, şehirlerde nüfus ve mekânsal değişim belirlenmeye gayret edilmiştir. Keza her bir şehirle 
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ilgili veriler haritalara aktarılmış ve yorumlanmıştır. Nüfusla ilgili verilerden elde edilen tablolarla 

üniversitenin kurulmasından itibaren nüfusun 10’ar yıllık dönemlerde gelişim süreci incelenmiş ve yıllık 

nüfus artış oranı hesaplanmıştır. Aynı dönemlere ait üniversite öğrenci sayılarının artış miktarı ve 

oranları da tespit edilerek karşılaştırmalar yapılmış ve irdelenmeye çalışılmıştır. Şehrin yatay gelişim 

sürecini gösteren harita ile üniversitenin gelişim süreci ilişkilendirilerek şehrin mekân bakımından 

değişimi kısaca analiz edilmiştir. 

Kapsam 

Üniversitelerin şehirleşme üzerinde çok farklı etkilerinin bulunmasına karşın burada konu nüfus ve 

yerleşme etkileriyle sınırlı tutulmuştur. Nüfusa olan etkilerini ortaya koymak üzere üniversitenin 

kurulduğu yıldan önceki sayımdan başlayarak şehrin nüfus istatistikleri ile üniversitenin toplam öğrenci 

sayıları değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla bölgedeki en eski üniversitenin (Dicle ve Gaziantep) 

kuruluş yılının 1974 olduğu dikkate alınarak bildiride 1970 ve sonraki yıllara ait veriler kullanılmıştır. 

Ayrıca konunun işlenişinde bütünlük sağlanması ve karşılaştırma imkânı vermesi gibi sebeplerle nüfus 

verilerinde şehirlerin tamamı için 1970 yılı esas alınmıştır.     

Yerleşmeye olan etkilerini ortaya koymak için de ilk önce üniversitenin kurulduğu yılda şehrin yatay 

gelişim sahası tespit edilmiştir. Daha sonra 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin yer aldığı 

şehirlerin yatay gelişimi, kurulduğu yıl, 2000 yılı ve 2019 yılı olmak üzere üç dönemde gösterilmiştir. 

2000 yılında sonra kurulan üniversitelerin yer aldığı şehirlerin yatay gelişimi ise kurulduğu yıl ve 2019 

yılı olmak üzere iki döneme ayrılarak gösterilmiştir. Böylece şehirlerin yatay gelişimlerinde meydana 

gelen değişmeler yaklaşık 20-25 yıllık aralıklarla incelenmiş olmaktadır.   

Bulgular 

Bu başlık altında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan her bir il merkezi şehir ile üniversiteler  

arasındaki ilişkiler nüfus ve yerleşmenin gelişimi kapsamında sayfa sınırlaması da dikkate alınarak özlü 

bir şekilde harf sırasına göre incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda özellikle şehir ve öğrenci nüfusu ile 

üniversite kampüsünün konumu ve şehrin yatay gelişimi arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur.  

Adıyaman: Şehrin 1970 genel nüfus sayımından itibaren 10’ar yıllık nüfus artış oranları 

incelendiğinde, 2000 yılına kadar her sayım döneminde % 70’in üzerinde nüfus artışı sağladığı 

görülmektedir. Daha sonra 2010 yılında % 13.5’e kadar düşen nüfus artış oranı, üniversitenin 

kurulmasından sonra tekrar artışa geçerek % 25.6 oranına yükselmiş ve şehir 254.695 nüfusa ulaşmıştır 

(Tablo 1 ve Grafik 1). Gerçekten de son dönemde, 2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi ile birlikte 

öğrenci nüfusu (16.550) önemli miktarda artmış ve toplam şehir nüfusuna olan oranı % 4.74’ten % 

6.50’nin üzerine çıkmış durumdadır. Üniversitenin 3867 öğrencisi ise Besni (1743), Kahta (1344) ve 

Gölbaşı (780) ilçelerinde yer alan kampüslerde eğitim görmektedir. Bunların da Adıyaman şehrine dolaylı 

katkıları söz konusu olmaktadır.     

Tablo 2 

Adıyaman’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 31.263  - - 
1980 53.219 70.2 - - 
1990 100.045 87.9 - - 
2000 178.538 78.4 - - 
2010 202.735 13.5 9.617 4.74 
2018 254.695 25.6 16.550 6.50 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 
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Grafik 1. Adıyaman’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

 

Adıyaman’da yerleşmenin yatay gelişim haritası (Harita 1) incelendiğinde, üniversitenin kurulduğu 

yıllarda konut alanlarının Atatürk Bulvarı (D360 karayolu) boyunca, güneybatı istikametinde gelişme 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü (94 ha) 2006 yılında aynı 

güzergâhta Altınşehir adı verilen mahallede kurulmuştur. 2019 yılında şehrin yatay gelişiminin yine aynı 

doğrultuda üniversitenin etkisiyle daha da hızlanarak sürdüğü ayırt edilmektedir. Günümüzde Adıyaman 

Üniversitesi’nin ana kampüsü şehirle bütünleşerek yerleşim sahasının içinde kalmıştır. Altınşehir, 

Kaya’nın belirttiği gibi “üniversite odaklı bir şehir mekanına” dönüşmüştür (2014: 244). Öte yandan 2006-

2019 yıllarında şehrin kuzeybatı doğrultusunda (Karapınar ve Petrol Caddesi) sağladığı gelişme ise 

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Petrolleri (TPAO)’ne ait tesislerin kurulması ile yakından 

ilgili görünmektedir.      

 

Harita 1. Adıyaman Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 
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Batman: Şehrin 1970 genel nüfus sayımından itibaren 10’ar yıllık nüfus artış oranları incelendiğinde, 

1990 yılına kadar her sayımda % 70’in üzerinde nüfus artışı sağladığı dikkati çekmektedir. Bununla 

birlikte günümüze doğru sayım yıllarında nüfus artış oranının belirgin şekilde düştüğü ayırt edilmektedir. 

Nitekim 2000 yılında şehir nüfusu % 67.4 artış oranıyla 246.678 kişiye ulaşmıştır. 2010 yılında ise % 

31.7’ye düşen nüfus artış oranı, 2018 yılında % 29.0’a kadar gerilemiştir. Bu son tespitte şehir nüfusu 

419.517 olarak belirlenmiştir (Tablo 2 ve Grafik 2).  

Öte yandan gelinen noktada % 30 civarında olan şehir nüfusunun artış oranı, ülke ortalamasının 

(binde 14,7) oldukça üzerinde yüksek bir değere tekabül etmektedir. Batman’da oldukça yüksek değerde 

gerçekleşen şehir nüfusunun artış oranı, petrol rafinerisinin varlığı, sanayi ve ticaret fonksiyonları ile 

şehrin ekonomik ve güvenlik nedeniyle kır alanlardan yoğun göçler almasıyla ilgilidir. TÜPRAŞ ve TPAO 

gibi kuruluşların şehir nüfusunun artışına olan etkileri günümüzde büyük ölçüde azalmıştır. Batman’da 

ticaret başta olmak üzere diğer fonksiyonların etkisi daha fazla ön plana çıkmıştır.  

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi’nin şehir nüfusuna etkileri de sınırla kalmıştır. Üniversitenin 

öğrenci nüfusu il merkezi itibariyle 11.653 olup toplam şehir nüfusundaki payı % 3’e ulaşamamıştır 

(Tablo 2). Dolayısıyla mevcut verilere göre, Batman Üniversitesi’nin şehir nüfusuna etkilerinin çok küçük 

miktarda kaldığı anlaşılmaktadır. Üniversitenin Hasankeyf 267, Kozluk 265 ve Sason ilçesinde de 18 

öğrencisi bulunmaktadır.  

Tablo 2 

Batman’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 44.991    
1980 86.172 91.5 - - 
1990 147.347 70.9 - - 
2000 246.678 67.4 - - 
2010 325.020 31.7 2.629 0.80 
2018 419.517 29.0 11.653 2.78 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

 

 

Grafik 2. Batman’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

Batman şehrinin yatay gelişimi (Harita 2) incelendiğinde, üniversitenin kurulduğu yılda şehrin 

genellikle kuzeyde Silvan - Bitlis (D955) ve doğuda Kurtalan - Siirt (D370) karayolu istikametinde gelişme 

eğiliminde olduğu tespit edilmektedir. Batman Üniversitesi, şehrin uzun yıllardır gelişme gösterdiği 

güzergâhlardan farklı bir doğrultuda, Dicle Nehri kıyısında ve Oymataş köyünün sınırları içinde 2007 
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yılında kurulmuştur. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü (510 ha) daha sonra yeni kurulan 

Yenişehir Mahallesi’nin sınırları içine alınmıştır.  

Günümüzde (2019 yılında) şehrin yatay gelişiminin farklı istikametlerde devam ettiği 

görülmektedir. Batman Üniversitesi ana yerleşkesi, iller arası herhangi bir ana karayolu bağlantısı 

olmayan ve şehrin hâkim yatay gelişme yönünün aksine nispeten sapa bir yerde kurulmuştur. Şehirle 

üniversite arasında hem Batı Raman Petrol Arama Sahası hem de köy ve gecekondu yerleşim alanları 

bulunmaktadır. Üniversitenin şehre nispeten uzak ve engebeli bir rölyefte olmasının ötesinde Raman 

dağlık kütlesinin varlığı şehrin üniversite yönüne gelişim göstermesini engellemektedir. Üniversite 

istikametinde birkaç bin konutluk TOKİ Projeleri ve çevre yolu hayata geçmesine rağmen mevcut haliyle 

şehrin yerleşme üzerindeki etkisi çok sınırlı kalmıştır. 

 

Harita 2. Batman Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi. 

Diyarbakır: Şehrin 1970’ten itibaren yıllık nüfus artış oranları 2010 yılına kadar yüksek bir seyir 

izlediği dikkati çekmektedir. Bu dönemde nüfus artış oranlarının genellikle 2000 yılının (% 43.2) dışında 

% 50’nin ve hatta % 60’ın (1990 % 61.7) üstünde gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 3 ve Grafik 3). Aynı 

dönemde Diyarbakır, ekonomik ve güvenlik gibi nedenlerle küçük şehir ve kır alanlarından önemli 

miktarda göçler almıştır. Fakat nüfus artış oranı 2018 yılında % 26.8 olarak gerçekleşmiş ve artış hızında 

belirgin bir düşüş eğilimi ortaya çıkmıştır. Şehirde bu eğilimin sürmesi beklenmektedir.  

İncelenen dönemde Dicle Üniversitesi’nde öğrenci sayısı artış göstermekle birlikte toplam şehir nüfusu 

içindeki oranı % 2-3 arasında neredeyse yatay bir seyir izlemiştir. Gerçekten de öğrenci nüfusunun 

toplam şehir nüfusuna oranı, 1990 yılında 8.042 kişi ile % 2.10 iken, 2018 yılında 28.266 kişi ile % 2.64 

oranında gerçekleşmiştir (Tablo 3 ve Grafik 3). Dolayısıyla Diyarbakır şehrinde üniversitenin nüfus artış 

oranına katkısı oldukça sınırlı olmuştur. Bunun başlıca nedeni ise, Diyarbakır’da öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinin % 70’ten fazlasının zaten bu şehirde ikamet etmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

Diyarbakır şehrinin bir milyonun üzerinde bir nüfus kitlesine sahip olmasına karşılık yükseköğretim 

kurumu sayısında ve öğrenci sayısında yeterli düzeyde bir artış sağlayamaması da bir diğer önemli husus 

olarak belirtilebilir. Dicle Üniversitesi’nin Ergani (365), Silvan (310), Çermik (307), Bismil (185) ve 

Çüngüş (33) ilçe merkezlerinde bulunan çeşitli birimlerinde de toplam 1200 öğrenci yer almaktadır.   
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Tablo 3 

Diyarbakır’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir 
Nüfusuna Oranı (%) 

1970 149.566 -  - 
1980 235.617 57.5 - - 
1990 381.144 61.7 8.042 2.10 
2000 545.983 43.2 14.155 2.59 
2010 843.460 54.4 17.415 2.06 
2018 1.069.893 26.8 28.266 2.64 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

 

 

Grafik 3. Diyarbakır’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

Diyarbakır şehrinin yatay gelişimi (Harita 3), üniversitenin kurulduğu 1970’li yıllardan beri Şanlıurfa  

(D360) ve Elazığ (D885) karayolları istikametine doğru gelişme eğiliminde olmuştur. Dicle Üniversitesi 

şehrin gelişme istikametinin aksine, Dicle Nehri’nin doğu tarafında Kıtılbıl Mahallesi’nde 1974 yılında 

kurulmuştur. Dicle Üniversitesi yerleşkesi (2517 ha) ile Diyarbakır şehri arasında Dicle vadisi nispeten 

geniş doğal bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenle şehir tarihi surların dışında vadinin batı tarafında 

gelişme imkânı bulmuştur. Şehrin yatay gelişim yönü sonraki yıllarda da aynı yönde, yani günümüzdeki 

kuzey - kuzeybatı yönünde devam etmektedir. Dolayısıyla şehir, Karacadağ volkanik kütlesine doğru hafif 

eğimli ve az engebeli plato yüzeyi üzerinde, taşlık olması nedeniyle tarıma uygun olmayan alanlara doğru 

gelişmiştir. Dicle Vadisi engelinden dolayı üniversite yönünde yatay gelişim ise çok sınırlı kalmıştır. 

Yalnızca Silvan karayolu (D360) üzerinde bazı resmi kurum binaları ile tek katlı özel tip konut projeleri 

inşa edilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Dicle Üniversitesi’nin şehirde yerleşmenin yatay 

gelişimi konusunda belirgin bir etkisi söz konusu değildir.  
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Harita 3. Diyarbakır Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Gaziantep: Şehrin 1970 genel nüfus sayımından itibaren 10’ar yıllık nüfus artış oranları 

incelendiğinde, 2000 yılına kadar her sayım döneminde % 60 civarında artış sağladığı görülmektedir. 

2000 yılında nüfus artış oranı bir miktar düşüş arz etse de % 41.4 olarak gerçekleşmiştir. Nüfus artış oranı 

2010 yılında tekrar % 50’nin üzerine çıkmış; ancak 2018 yılında % 26.8 olarak en düşük artış oranına 

inmiştir (Tablo 4 ve Grafik 4). Gaziantep şehir nüfusu 1970’te 227.652 iken 2000’de 853.513 ve 2018 

yılında da 1.680.222’ye ulaşmıştır. Buna göre, şehir nüfusunda iç ve dış göçlerle birlikte büyük bir artış 

meydana gelmiştir. Kukusuz bu artışta, özellikle sanayi ve ticaret faaliyetlerinin istihdam sağlayıcı rolleri 

oldukça önem arz etmektedir.     

İncelenen dönemde, 1987 yılında kurulan Gaziantep Üniversitesi’nin öğrenci sayısı devamlı artış 

göstermekle birlikte toplam şehir nüfusu içindeki oranı 2010 yılına kadar % 1’in altında kalmıştır. 2010 

yılında % 1’in biraz üzerine çıkan oran, sonraki yıllarda 2008’de Hasan Kalyoncu ve 2013’te Sanko 

üniversitelerinin kurulması ile birlikte 2018 yılında % 3’ün üzerine çıkmıştır. Yine de nüfusu 2 milyona 

dayanan Gaziantep ölçeğindeki bir şehir için bu rakamların yetersiz olduğu söylenebilir. Öğrenci sayısı 

50.000’ni aşmasına rağmen aldığı yüksek miktardaki göçler sebebiyle Gaziantep şehrinin nüfus artışı, 

öğrenci nüfusunun artışından fazla olmaktadır. Dolayısıyla Gaziantep şehrinde üniversitelerin nüfus artış 

oranına katkısı oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Sanko Üniversitesi’nin 1115 ve Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi’nin ise 7931 öğrencisi mevcuttur (Vakıf Yükseköğretim Kurumları, 2019).   

Tablo 4 
Gaziantep’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir 
Nüfusuna Oranı (%) 

1970 227.652 - -  
1980 374.290 64.4 - - 
1990 603.434 61.2 3.390 0.56 
2000 853.513 41.4 6.541 0.76 
2010 1.324.520 55.1 17.337 1.30 
2018 1.680.222 26.8 53.861 3.20 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 
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Grafik 4. Gaziantep’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

İlk nüvesi 1973 yılında ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)’ye bağlı bazı akademik birimlerin 

açılmasıyla oluşan Gaziantep Üniversitesi, 7 Haziran 1987 yılında 3389 sayılı kanunla ayrı tüzel kişiliğe 

kavuşarak bulunduğu şehrin adını almıştır. Üniversitenin kampüsü (168 ha), şehrin güney, 

güneybatısında Şehitkâmil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde Üniversite Bulvarı üzerinde yer 

almaktadır. Kurulduğu yıllarda şehrin dışında bulunan üniversite, yerleşmenin yatay gelişimi sonucu 

2000’li yılların başında şehirle bitişik bir konuma gelmiştir. Bu süreçte şehrin yerleşim sahası, 

üniversiteye doğru gelişim eğilimi göstermiştir (Harita 4). 2010’lu yıllarda şehrin yatay gelişimi üniversite 

kampüsüne doğru yoğunluk kazanmış ve şehirle üniversite kampüsü tamamen birleşmiştir. Sonraki 

dönemlerde uygulamaya konan çok sayıda konut projeleri sayesinde şehrin ana gelişim bölgelerinden biri 

haline gelmiştir. 

Günümüzde (2019) Gaziantep Üniversitesi’nin yerleşkesi şehrin yerleşim sahasının oldukça 

içinde kalmıştır. Böylelikle şehrin gelişme istikametini etkileme gücünü büyük ölçüde yitirmiştir. Fakat 

şehir batı ve güneybatıya doğru gelişmeye devam etmektedir. Üniversiteye hafif raylı sistem dâhil olmak 

üzere her türlü ulaşım kolaylık sağlamaktadır. Aynı dönemde şehir kuzeye doğru da toplu konut projeleri 

ve sanayi alanları şeklinde daha fazla gelişme göstermiştir.  

Diğer iki üniversiteden Hasan Kalyoncu’nun kampüsü şehrin güneyinde Kilis karayolu (D850) 

kenarında yer almaktadır. Bugün şehrin dışında bulunan üniversiteye doğru yerleşmenin gelişme eğilimi 

dikkati çekmektedir. Kampüsü fazla büyük olmayan Sanko Üniversitesi ise şehrin içinde Gazimuhtar Paşa 

Bulvarı’nda olup, yerleşmenin yatay gelişimine etkisi mevcut değildir. 
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Harita 4. Gaziantep Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Kilis: İncelenen şehirler arasında nüfus bakımından en küçük olanıdır. Kilis şehrinin 1970 genel nüfus 

sayımından itibaren 10’ar yıllık nüfus artış oranlarının, 2000 yılına kadar her sayım döneminde % 30-40 

oranında artığı görülmektedir. Ancak 2000 yılında şehir nüfusu, 1995 yılında il merkezi yapılmasına 

rağmen, % 14.4 oranında negatif büyüme göstermiştir. Üniversitenin kurulduğu 2007 yılından sonra 2010 

yılında nüfus artış oranı tekrar pozitif yönde % 16.1 oranına yükselerek şehir 82.109 kişiye ulaşmıştır 

(Tablo 5 ve Grafik 5). Gerçekten de öğrenci nüfusunun toplam şehir nüfusuna oranı 2018 yılında % 9’u ve 

üniversitenin toplam öğrenci sayısı da 8.833’ü bulmuştur. Dolayısıyla üniversitenin kurulmasının Kilis 

şehrinde nüfus artış oranları üzerinde olumlu ve belirgin bir etki meydana getirdiğini söylemek 

mümkündür. Kilis Üniversitesi’nin il merkezi dışında herhangi bir akademik birimi açılmamıştır.    

Tablo 5 

Kilis’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 43.438 - -  
1980 58.335 34.2 - - 
1990 82.582 41.5   
2000 70.670 -14.4   
2010 82.109 16.1 3.819 4.65 
2018 100.675 22.6 8.833 8.77 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 
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Grafik 5. Kilis’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

Kilis şehrinin yatay gelişim haritası (Harita 5) incelendiğinde, üniversitenin kurulduğu 2007 

yılında şehrin genellikle Gaziantep karayolu (D850) boyunca gelişme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Antakya karayolu (D410) güzergâhında, Mehmet Sanlı 

Mahallesi’nde Doğan Güreş Paşa Bulvarı’nın kuzey kenarında kurulmuştur. 2019 yılında şehrin yatay 

gelişiminin yukarıda bahsedilen iki ana güzergâhın yanı sıra Öncüpınar sınır kapısına doğru da devam 

ettiği belirlenmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüs sahası (28 ha), şehrin kuzeybatı tarafında 

konumlanmış ve yerleşme bakımından bu kesimde nispeten bir canlılık sağlamaktadır. 

 

Harita 5. Kilis Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Mardin: 1970 genel nüfus sayımından itibaren Mardin şehrinin 10’ar yıllık nüfus artış oranları ele 

alındığında, 2010 yılına kadar her sayım döneminde % 15-25 civarında nüfus artışının olduğu tespit 

edilmektedir. Yalnızca 1990 yılında bu oran % 35.4 olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Aynı 

şekilde 2018 yılında da şehrin nüfus artış oranında % 118.5 gibi oldukça yüksek bir artış söz konusu 
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olmuştur (Tablo 6 ve Grafik 6). Bu son artışı, Mardin’de 2012 yılında büyükşehir belediyesinin kurulması 

büyük ölçüde açıklamaktadır.    

Tablo 6 

Mardin’de Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 33.740 - -  
1980 39.137 15.9 - - 
1990 53.005 35.4   
2000 65.072 22.7   
2010 79.947 22.8 1.370 1.71 
2018 174.731 118.5 10.640 6.08 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

2007 yılında kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin öğrenci sayısının Mardin şehrinin nüfusu 

içindeki oranı nispeten sınırlı kalmıştır. Nitekim 2010 yılında bunun oranı, 1.370 öğrenci sayısıyla % 1.71 

olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2018 yılında 10.640 öğrenci sayısı ile belirgin bir artışla % 6.08’e 

yükselmiştir. Dolayısıyla 2018 yılındaki % 118.5 oranındaki şehrin nüfus artışı sadece öğrenci sayısıyla 

açıklanamamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 2012 yılında çıkarılan kanunla Mardin Belediyesi 

büyükşehir statüsüne alınmış ve yakın çevredeki tüm köyler mahalleye çevrilerek Mardin şehri nüfusuna 

dâhil edilmiştir. Mardin merkez ilçesi de tarihe atfen Artuklu olarak adlandırılmıştır.  

 

Grafik 6. Mardin’de Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

 

Mardin şehrinin yatay gelişimi (Harita 6) incelendiğinde, üniversitenin kurulduğu yılda şehrin 

Diyarbakır karayolunun (D950) etkisiyle Diyarbakır Bulvarı boyunca gelişme eğiliminde olduğu ayırt 

edilmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi 2007 yılında aynı güzergâhta ve Çağlar Mahallesi’nde 

kurulmuştur. 2019 yılında yine üniversite ve TOKİ’nin toplu konutlarının etkisiyle şehrin yatay gelişimi 

aynı istikamette artarak sürmüştür. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kampüs sahası (259 h), yerleşmenin 

yatay gelişim yönü üzerinde bulunduğundan yakın gelecekte şehirle birleşerek bütünleşeceğini söylemek 

mümkündür.  
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Aşağışehir olarak bilinen İstasyon semtinde ise yüksekokul kampüsü bulunmakla birlikte Kızıltepe 

ilçesinin güzergâhı üzerinde ve oldukça yakın olması nedeniyle o yönde de gelişim sürmektedir. Yaklaşık 

15 km uzaklıktaki Kızıltepe ile İstasyon semti arasında havaalanı, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi 

siteleri, askeri alanlar, demiryolu istasyonu gibi tesislerin varlığı buradaki yerleşim alanlarının yol 

boyunca (D950) gelişerek birleşmesine neden olmuştur. Bu güzergâhta da yerleşmenin daha hızlı 

gelişmesi beklenmektedir.  

 

Harita 6. Mardin Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Siirt: Şehrin 1970 genel nüfus sayımından itibaren 10’ar yıllık nüfus artış oranları dikkate alındığında, 

2000 yılına kadar her sayım döneminde % 40’ın üzerinde nüfus artışı sağladığı tespit edilmektedir. 

Yalnızca 1990 yılında % 61.5 ile daha yüksek oranda artış meydana gelmiştir. Daha sonra 2010 yılında 

nüfus artış oranı % 29.3’e ve üniversitenin kurulmasından sonra da düşüş devam ederek 2018’de % 20.8’e 

inmiştir. Şehrin nüfusu 2018 yılında 153.647 olarak belirlenmiştir (Tablo 7 ve Grafik 7).  

Üniversitenin kurulduğu 2007 yılında 3 bin civarında olan öğrenci sayısı 2010 yılında 3.761’e 

çıkarılmış ve toplam şehir nüfusu içindeki oranı % 2.95 olmuştur. 2018 yılında belirgin bir artış gösteren 

öğrenci sayısının toplam şehir nüfusunun içindeki payı 13.350 kişi ile % 8.82 oranına yükselmiştir. Ancak 

öğrenci sayısındaki bu artışın şehrin nüfus artış oranına çok fazla bir etki yapmadığı görülür. Üniversitede 

öğrenim gören öğrencilerin önemli bir kısmının Siirt kökenli olması ve şehirden dışarıya gerçekleşen 

göçler nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını söylemek mümkündür.  

Tablo 7 

Siirt’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 29.544 - -  
1980 42.291 43.1 - - 
1990 68.320 61.5   
2000 98.281 43.8   
2010 127.174 29.3 3.761 2.95 
2018 153.647 20.8 13.550 8.82 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 
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Grafik 7. Siirt’te Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

Siirt şehrinin yatay gelişimi, farklı yönlere doğru olmakla birlikte, özellikle Kurtalan - Batman ve 

Bitlis karayolu (D370) güzergâhında ve Kezer Çayı’nın batı tarafını da içine alacak şekilde eğilim kazandığı 

görülmektedir (Harita 7). Siirt’e yaklaşık 12-13 mesafede 1998 yılında hizmete giren havalimanı ve 2007 

yılında hemen bitişiğinde Veysel Karani Mahallesi’nde kurulan Siirt Üniversitesi ve kampüs alanı (340 ha), 

şehrin bu tarafa doğru gelişmesinde önemli çekicilik unsurlarını oluşturmaktadır. Şehir ile üniversite 

arasında küçük sanayi sitesinin ve bazı toplu konutların inşasının da yansıttığı üzere yerleşmenin yatay 

gelişimi açısından yeni bir döneme girilmiştir. 15-20 yıllık bir dönemde üniversite ile şehrin yerleşim 

sahasının büyük ölçüde bütünleşeceğini de söylemek mümkündür. Bunda özellikle her geçen gün 

akademik, idari ve öğrenci sayısı artan Siirt Üniversitesi’nin rolünün daha fazla olacağı söylenebilir.             

 

Harita 7. Siirt Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1970 1980 1990 2000 2010 2018

Şehir Nüfusu Toplam Öğrenci Sayısı



 

1550 
 

Şanlıurfa: Şehrin 1970 genel nüfus sayımından itibaren nüfus artış oranları, 1980 yılında % 46.5, 1990 

yılında % 87.4, 2000 yılında % 39.4 ve 2010 yılında % 29.1 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde 1990 

yılı hariç olmak üzere şehir nüfus artış oranında bir azalma eğilimi izlenmektedir. Ancak 2018 yılında 

tekrar bu oran artış göstererek % 90’ın üzerinde çıkmıştır (Tablo 8 ve Grafik 8). Çünkü Mardin de olduğu 

gibi 2012 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa şehrine Karaköprü beldesi ile merkeze bağlı 

köyler mahalle olarak bağlanmıştır. Büyükşehir düzenlemesiyle ilçe statüsü verilen Karaköprü 195.552 

nüfusu ile Şanlıurfa şehrinin ana gelişim aksında ve Diyarbakır Yolu (D885) üzerinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla 2010-2018 döneminde nüfusta yüksek artışın başlıca nedeni, çevredeki yerleşim birimlerinin 

idari yönden Şanlıurfa’ya bağlanması olarak açıklanabilir. 

1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi’nin öğrenci sayısı yıllar içinde artmasına rağmen toplam 

şehir nüfusu içindeki oranı düşük değerlerde kalmıştır. 2000 yılında 6.668 öğrenci ile % 1.72 ve 2010 

yılında 12.608 öğrenci sayısı ile toplam şehir nüfusu içindeki payı % 3’ün altında kalmıştır. Keza 

üniversitenin öğrenci sayısı 2010 yılına göre 2018 yılında bir misli artarak 25.565’e çıkmasına rağmen 

öğrencilerin toplam şehir nüfusu içindeki payında (% 2.68) önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Şüphesiz şehir nüfusunun aynı dönemde büyükşehir statüsüyle birlikte 498.111’den 950.926’ya 

yükselmesi bunda etkili olmuştur. 

Tablo 8  

Şanlıurfa’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Yıllar Şehir 
Nüfusu 

Nüfus Artış 
Oranı (%) 

Öğrenci 
Nüfusu 

Öğrenci Nüfusunun Şehir Nüfusuna 
Oranı (%) 

1970 100.654    
1980 147.488 46.5   
1990 276.528 87.4   
2000 385.588 39.4 6.668 1.72 
2010 498.111 29.1 12.608 2.53 
2018 950.926 90.9 25.565 2.68 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 

 

 

Grafik 8. Şanlıurfa’da Şehir ve Öğrenci Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi (1970-2018) 

Kaynak: TÜİK ve YÖK İstatistikleri. 
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Şanlıurfa şehrinin yatay gelişimi, Harran Üniversitesi’nin kurulduğu 1992’li yıllarda özellikle 

güney ve kısmen de Diyarbakır (D885) ve Mardin Yolu istikametlerine doğru gelişme eğiliminde olduğu 

görülmektedir (Harita 8). Mardin Yolu (D400) güzergâhında Gülveren Mahallesi’nde Harran 

Üniversitesi’nin ana kampüsü olan Osmanbey yer almaktadır. 1600 ha genişliğinde bir alana sahip olan 

yerleşke yakın bir dönemde yapılması ve şehirden 18 km mesafe bulunması nedeniyle şehrin yatay 

gelişimiyle ilgili henüz belirgin bir etkisi mevcut değildir. Bununla birlikte yakın dönemde Osmanbey 

kampüsünün şehrin doğusunda yer alması, şehir alanının bu yönde gelişmesine etki eden faktörlerin 

başında gelecektir. Özellikle Osmanbey kampüsünde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nin de yakın zamanda (2016) burada faaliyete geçmesiyle birlikte doğu tarafa zaten yavaş 

ilerleyen şehrin yatay gelişiminin daha da hız kazanacağı belirtilmektedir (Benek vd, 2016: 782). 

2000-2019 yılları arasında şehrin yerleşim sahasının, Diyarbakır Yolu istikametinde ve 

Karaköprü ilçesine doğru hızlı bir gelişme sağladığı görülmektedir. Aynı dönemde, Harran Üniversitesi’nin 

Eyyübiye kampüsünün ve sanayi bölgesinin etkisiyle güney yönündeki gelişmenin de hızlandığı tespit 

edilmektedir. Özellikle Harran ve Akçakale gibi şehrin güneyindeki ilçelerden göç eden nüfus yerleşmek 

için buraları tercih etmektedir. Şehrin güneyindeki yerleşim birimleri doğum oranlarının çok yüksek 

değerlerde gerçekleştiği sahalara karşılık gelmektedir. Bu nedenle konuta yönelik talep de oldukça yüksek 

düzeyde olmaktadır.   

Harran Üniversitesi’nin üç yerleşkesinden biri olan Yenişehir ise, günümüzde şehrin tamamen 

içinde kaldığından yerleşmenin yatay gelişimi konusunda herhangi bir etkisi ayırt edilememiştir. Bu kısa 

açıklamalara göre, şehrin yatay gelişiminde Harran Üniversitesi’nin nispeten belirgin düzeyde etkisinin 

olduğu ve bundan sonra da özellikle iki istikamette (Mardin ve Akçakale) olacağı anlaşılmaktadır.   

 

Harita 8. Şanlıurfa Şehrinde Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın yapıldığı şehirlerde, üniversitelerin kuruluşundan sonra nüfus, yerleşme, sosyal, kültürel, 

inşaat, ulaşım, ticaret, eğlenme, dinlenme vb. alanlarda önemli gelişmeler ve değişimler meydana 

gelmiştir. Fakat çalışmada üniversitelerin yalnızca nüfus ve yerleşmeye olan etkileri incelenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin illerindeki üniversite öğrenci sayıları genellikle 10.000 - 50.000 arasında 
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değişme göstermektedir. Gaziantep (Gaziantep, Hasan Kalyoncu ve Sanko) 53.000 kişilik öğrenci 

nüfusuyla bölgenin en kalabalık öğrenci şehridir. Bunu Diyarbakır (Dicle Üniv. 28.266), Şanlıurfa (Harran 

Üniv. 25.565), Adıyaman (16.550), Siirt (13.550), Batman (11.653), Mardin (Artuklu Üniv. 10.640) ve Kilis 

(7 Aralık Üniv. 8.833) şehirleri sırasıyla takip etmektedir.  

Aynı dönemde Konya’da 127.272, Isparta’da 81.189, Eskişehir’de 69.641, Erzurum’da 67.868, 

Antalya’da 65.922, Karabük’te 52.050, Aydın’da 51.109, Kayseri’de 50.283, Malatya’da 43.448, Afyon’da 

41.787, Elazığ’da 41.378 ve Kırıkkale’de 36.427 öğrenci öğrenim görmektedir. Dolayısıyla Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki üniversitelerin öğrenci sayıları Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. 

Üniversitelerin şehirleşmeye olan olumlu etkilerini arttırmak için araştırma sahasındaki tüm 

üniversitelerin imkânları artırılmalı, nitelikli bölümler açılmalı, kontenjanlar arttırılmalı ve özellikle diğer 

bölgelerin öğrencilerine daha cazip hale getirilmelidir. Bölge üniversitelerinin rekabet gücü artırılmalıdır.  

İncelenen 8 şehrin nüfus verilerinde, özellikle Adıyaman, Kilis ve Mardin’de nüfus artış oranında ve 

miktarında üniversite kurulduktan sonra nispeten belirgin artışların olduğu gözlenmiştir. Diğer şehirlerde 

ise kayda değer bir artış ayırt edilememiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde öğrenci 

nüfusunun toplam şehir nüfusuna oranları oldukça düşük (% 2,68-9,35) düzeyde kalmıştır. Şehirler içinde 

en düşük oran % 2,75 ile Şanlıurfa’da ve en yüksek ise % 9,35 ile Siirt’te elde edilmiştir. Bu şehirlerde 

genellikle nüfusun artışı, öğrenci sayısının artışından daha hızlı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla öğrenci 

nüfusunun toplam şehir nüfusuna oranları da çok değişme göstermemiştir. Ayrıca bu şehirlerde öğrenim 

gören öğrencilerin önemli bir kısmının aynı şehirlerden olmaları da üniversitelerin şehrin nüfus 

gelişimine katkılarını daha sınırlı hale getirmiştir.  

Ülkemizde öğrenci nüfusunun toplam şehir/il nüfusuna oranları, örneğin; Karabük’te % 20,07, 

Isparta’da % 18,68, Kırıkkale’de % 13,51, Bayburt’ta % 13,11, Burdur’da % 11,51, Edirne’de % 11,22 ve 

Bolu’da % 10,51’dir. Gerçekten çok fazla nüfusu olmayan bu yerlerde oranlar yüksek düzeye çıkmıştır. 

Ülkemizin en büyük üç şehri İstanbul (% 5,07), Ankara (% 5,30) ve İzmir’de (% 4,03) de değerler 

yukarıdaki şehirlere göre daha düşük düzeydedir. Bu üç büyükşehir yüksek öğrenci sayısına sahip 

olmasına rağmen, barındırdıkları yüksek nüfus miktarı nedeniyle oranlar düşük düzeyde kalmıştır.  

Yerleşme açısından ise, şehirlerin bazılarında şehrin yatay gelişimi üniversitenin kurulduğu yöne 

doğru gerçekleşirken, bazı şehirlerde yer seçimi (konumlandırma) iyi yapılamadığından şehrin gelişimi 

farklı yönlere doğru gelişmeye devam etmiştir. Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Kilis’te üniversite 

kampüsleri şehrin yatay gelişim yönü üzerinde kurulduklarından zamanla yerleşim sahasının içinde 

kalmışlardır. Siirt ve Şanlıurfa şehirlerinde üniversite kampüslerine doğru yatay gelişme gözlenmesine 

karşılık bu şehirlerdeki kampüs alanları henüz şehirle bütünleşmemişlerdir.  

Batman ve Diyarbakır şehirlerinde ise doğal ve beşeri engeller nedeniyle şehirlerin yatay gelişim yönü 

üniversite kampüsünün zıt istikametine doğrudur. Dolayısıyla kampüs alanlarının yer seçiminde farklı 

faktörlerin dikkate alınmadığı görülmektedir. Özellikle Batman şehri ile Batman Üniversitesi Batı Raman 

Kampüsü birbirinden oldukça kopuk olduğundan ulaşım ve çeşitli ihtiyaçlar konusunda zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu sorunu aşmak üzere Dicle Nehri üzerinde bir köprü yapılarak üniversite kampüsü 

önünden Savur ilçesi üzerinden Mardin şehrine uzanacak karayolu projesi hazırlanmıştır. Binlerce nüfusa 

sahip üniversiteler kuruldukları şehirde sosyal ve ekonomik hayatı belirgin biçimde etkilediğinden 

üniversite kampüslerinin yer seçimi oldukça önem arz etmektedir. 
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ÇALIŞANLARIN ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMADAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 

BİR UYGULAMA 

Prof.Dr.Nuray GİRGİNER,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ngirginer@gmail.com 
 
Selim AYGÜN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, slmaygnn24@gmail.com   

Özet 

İnsanı etkileyen ve ondan etkilenen her şey olarak tanımlanan doğal çevre, insanoğlunun doğal 

ortamıdır. Buna bağlı olarak çevre sorunları insanlığın ilk çağlarından bu yana mevcuttur. Her ne kadar 

ilkçağlarda insan doğa ile barışçıl bir ilişki içerisinde olsa da çevre sorunları, sanayi devriminin başlangıcıyla 

birlikte güncel yaşama da girmiştir. Sanayi devrimiyle insan doğayı hâkimiyeti altına alma çabasına girmiş, 

bunun sonucunda ekolojik denge bozularak çevre sorunları küresel boyut kazanmıştır. 

İnsan, çevre kirliliğinin ve çevre ile ilgili sorunların temelini oluşturmaktadır. Doğaya verilen zararların 

sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümü, insan davranışlarına yön veren bilgi ve tutumların olumlu 

yönde değişimine bağlıdır. Günümüzde var olan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve ortaya çıkması 

muhtemel olan problemlerin önüne geçmek için çevre konusunda bilinçli ve farkındalık sahibi bireyler 

yetişerek toplumda çoğunluk oluşturması gerekmektedir. 

Çevre ve sorunlarının önemi, araştırmacılar tarafından da yoğun şekilde çalışılan bir alandır. 

Literatürde çevre bilinci ve çevre korumaya yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktaysa da bu çalışmaların 

geneli, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik çalışmalardır. Literatürdeki çevre ve sorunlarına yönelik 

çalışmalarda daha çok öğrencilerin ve öğretmenlerin çevreye yönelik farkındalıkları ve tutumları incelenmiş, 

yetişkin bireyler olarak çalışma hayatında yer alanlara yönelik özellikle çevre ve sorunları hakkındaki biliş 

düzeylerinin incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmanın amacı; çalışanların çevre konusundaki mevcut bilgi düzeylerinin incelenmesiyle çevre 

koruma konusunda farkındalık sahibi olma ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilme 

konularında çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlardan 524’üne anket uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı 

olarak kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünü, çalışanların demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan demografik sorular oluşturmaktadır. Anketin ikinci bölümü, 

çalışanların sahip olduğu bilgi düzeyini ölçmek amacıyla; D.Küçüktüvek (2007)’in kullandığı “Çevre Bilgisi ile 

İlgili Sorular”, uyarlanmasıyla hazırlanan 10 sorudan oluşmaktadır.  

Çalışanların çevre bilgisini ölçmek amacıyla yöneltilen sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde;  

• Çevre kavramının tanımına yönelik soruya 441 (%84,2) çalışanın, 

• Dünya çevre günü sorusuna 215 (%41,0) çalışanın, 

• Hava kirliliğinin nedenlerine yönelik soruya 253 (%48,3) çalışanın,  

• Hava kirliliğini önleme sorusuna 407 (%77,7) çalışanın, 

• Su kirliliğinin nedenleri sorusuna 449 (%85,7) çalışanın 

• Gıda kirliliğinin nedenleri sorusuna 357 (%68,1) çalışanın,  

• Toprak kirliliği sorusuna 429 (%81,9) çalışanın,  
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doğru yanıt verdikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışanların çevre konusundaki bilgi 

düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.  

Çalışanların çevre konusunda sahip olduğu bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmadan elde edilen 

bulguların gerek çalışanlar gerekse diğer bireyler tarafından değerlendirilmesinin, toplumda olumlu değişim 

ve iyileştirmelerin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Koruma, Çevre Bilinci, Çalışanlar  

EMPLOYEES 'LEVELS OF KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 

AN PAPPLICATION FOR EMPLOYEES OF ESKISEHIR ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

Abstract 

The natural environment, which is defined as everything that affects and affects human beings, is the 

natural environment of human beings. Accordingly, environmental problems have existed since the early ages 

of humanity. Although human beings had a peaceful relationship with nature in ancient times, environmental 

problems entered contemporary life with the beginning of the industrial revolution. With the industrial 

revolution, human beings attempted to dominate nature and as a result, the ecological balance was 

disrupted and environmental problems gained a global dimension. 

Human is the basis of environmental pollution and environmental problems. The solution of 

environmental problems resulting from damages to nature depends on the positive change of knowledge and 

attitudes that shape human behaviors. In order to find solutions to the existing environmental problems and 

to prevent the problems that may arise, individuals who are conscious and aware of the environment should 

be raised and form a majority in the society.  

The importance of the environment and its problems is an area that is studied intensively by the 

researchers. Although there are many studies on environmental awareness and environmental protection in 

the literature, these studies are generally aimed at students and teachers. In the literature, environmental 

awareness and attitudes of students and teachers were examined in the studies related to the environment 

and its problems. However, no study has been found to examine the cognitive levels of the individuals in the 

working life, especially about the environment and their problems. 

Purpose of the study is to develop awareness of environmental protection by examining the current 

knowledge levels of employees about the environment and to develop solutions for leaving a healthier 

environment to future generations. For this purpose, 524 of the employees in the enterprises operating in 

Eskişehir Organized Industrial Zone were surveyed. The questionnaire used as a data collection tool consists 

of 2 parts. The first part of the questionnaire consists of demographic questions prepared to determine the 

demographic characteristics of the employees. The second part of the survey, in order to measure the level of 

knowledge of employees; D.Küçüktüvek (2007) “Questions Related to Environmental Knowledge” consists of 

10 questions prepared by adaptation. 
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When the answers given to the questions posed to measure the environmental knowledge of the 

employees are examined; 

441 (84.2%) employees were asked about the definition of environmental concept. 

215 (41.0%) employees were asked to the World Environment Day question, 

253 (48.3%) employees were asked about the causes of air pollution, 

407 (77.7%) employees were asked to prevent air pollution. 

449 (85.7%) employees were asked the reasons of water pollution. 

357 (68.1%) employees were asked the reasons of food pollution, 

429  (81.9%) employees were asked to the question of soil pollution, 

answered correctly. According to the findings, it can be said that the knowledge level of the employees 

about the environment is above the average. 

It is considered that the evaluation of the findings obtained from the study, which examines the level of 

knowledge of employees about the environment, by both employees and other individuals will contribute to 

the formation of positive changes and improvements in the society. 

Key Words: Environmental protection, Environmental cognition, Employees 

Giriş 

İnsanı etkileyen ve ondan etkilenen her şey olarak tanımlanan doğal çevre, insanoğlunun doğal 

ortamıdır. Buna bağlı olarak çevre sorunları insanlığın ilk çağlarından bu yana mevcuttur. Her ne kadar 

ilkçağlarda insan doğa ile barışçıl bir ilişki içerisinde olsa da çevre sorunları, sanayi devriminin 

başlangıcıyla birlikte güncel yaşama da girmiştir. Sanayi devrimiyle insan doğayı hâkimiyeti altına alma 

çabasına girmiş, bunun sonucunda ekolojik denge bozularak çevre sorunları küresel boyut kazanmıştır. 

İnsan, çevre kirliliğinin ve çevre ile ilgili sorunların temelini oluşturmaktadır. Doğaya verilen 

zararların sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümü, insan davranışlarına yön veren bilgi ve 

tutumların olumlu yönde değişimine bağlıdır. Günümüzde var olan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve 

ortaya çıkması muhtemel olan problemlerin önüne geçmek için çevre konusunda bilinçli ve farkındalık 

sahibi bireylerin yetişmesiyle toplumda çoğunluk oluşturması gerekmektedir. 

Çevre ve sorunlarının önemi, araştırmacılar tarafından da yoğun şekilde çalışılan bir alandır. 

Literatürde çevre bilinci ve çevre korumaya yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktaysa da bu çalışmalar 

daha çok öğrenciler ve öğretmenlere yöneliktir (Pooley ve O’Connor, 2000; Kabaş, 2004; Makki, Abd-El-

Khalick ve Boujaoude, 2003; Erol, 2005; Manzanal, 2007; Kaya ve Gündoğdu, 2007; Küçüktüvek, 2007; A. 

Salam, El-Naggar ve Hussein, 2009; Yılmaz v.d., 2009; Meredith v.d., 2009; Oğuz v.d., 2011; Aydın ve Kaya, 

2011; Aydın ve Çepni, 2012; Derman, 2013; Karataş, 2013; Kınalı, 2014; Helvacı, 2015) Literatürdeki 

çevre ve sorunlarına yönelik çalışmalarda daha çok öğrencilerin ve öğretmenlerin çevreye yönelik 

farkındalıkları ve tutumları incelenmiş, yetişkin bireyler olarak çalışma hayatında yer alanlara yönelik 

özellikle çevre ve sorunları hakkındaki biliş düzeylerinin incelendiği herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 
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Yöntem 

Bu çalışmanın amacı; çalışanların çevre konusundaki mevcut bilgi düzeylerinin incelenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda, araştırmanın evrenini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin 

çalışanları oluşturmaktadır. Bu çerçevede Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin 

tamamına ulaşmanın zaman ve bütçe kısıtlaması olması nedeniyle örneklem yoluna gidilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilen işletmeler içerisindeki 524 

çalışan oluşturmaktadır. Bu çalışmada çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini ölçmeye yönelik iki aşamalı bir 

anket kullanılmıştır. Bilgi düzeyi anketini Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket 2 

bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünü, çalışanların demografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla hazırlanan demografik sorular oluşturmaktadır. Anketin ikinci bölümü, çalışanların çevreyle 

ilgili sahip oldukları bilgi düzeyini ölçmek amacıyla; Dudu Küçüktüvek (2007) tarafından hazırlanmış olan 

“Kadınların Çevre Korumaya Yönelik Mevcut Bilgi ve Tutumlarının Saptanması (Afyonkarahisar İli 

Örneği)” başlıklı yüksek lisans tezinde kullanılan çevre bilgisi ile ilgili sorular içerisinden çalışmamıza 

uygun olarak seçilen 10 sorudan oluşmaktadır.  

Bulgular 

Çalışanların çevreye yönelik bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla 524 çalışana uygulanan anketten elde 

edilen verilerin demografik özelliklere göre dağılımı şu şekildedir: 

Çalışmaya katılan 524 çalışanın %69,5‘ini erkek, %30,5’ini ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır. 

Çalışanların yaş dağılımlarına bakıldığında %15,3’ünün 25 yaş altı yaş grubunda olduğu görülmekledir. 

Bunu %24,4 ile 25-30 arası yaş, %22,3 ile 30-35 arası yaş, %16,2 ile 35-40 arası yaş, %13,4 ile 40-45 arası 

yaş ve %8,4 ile 45 yaş ve üzeri yaş aralığı takip etmektedir. Çalışanların %62,4’ünün evli, %37,6’sının ise 

bekâr olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların öğrenim durumu bakımından dağılımı şu 

şekildedir: %58,4’ü lise, %12,2’si ön lisans, %25,0’ı lisans, %4,0’ı yüksek lisans ve %0,4’ü doktora 

mezunudur.  

Tablo 1 
Çalışanların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Kişi Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

160 
364 

30.5 
69.5 

Yaş 

25 Yaş Altı 
25-30 Yaş 
30-35 Yaş 
35-40 Yaş 
40-45 Yaş 
45 Yaş ve Üzeri 

80 
128 
117 
85 
70 
44 

15.3 
24.4 
22.3 
16.2 
13.4 
8.4 

Öğrenim Durumu 

Lise 
Ön lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 

306 
64 

131 
21 
2 

58.4 
12.2 
25.0 
4.0 
0.4 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 

327 
197 

62.4 
37.6 
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Araştırma kapsamında uygulanan ankette çalışanların çevreyle ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik 

10 adet soru bulunmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalardan faydalanılarak araştırmanın içeriğine 

göre hazırlanan sorulara verilen cevaplar sıklıklar olarak Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2 

Çalışanların Çevre Bilgi Düzeyi Dağılımları 

SORULAR  Kişi Yüzde 

Çevre kavramını 
tanımlayan ifade 

hangisidir? 

İnsanların sosyal, biyolojik ve kimyasal faaliyetlerini devam 
ettirdiği ortamdır. 441 %84,2 

Bir reaksiyonun tepkimesidir. 13 %2,5 

Suyun içerisine organik, inorganik ya da radyoaktif bir 
maddenin karışmasıdır. 6 %1,1 

Bilmiyorum. 64 %12,2 

Dünya çevre günü ne 
zamandır? 

15 Mart 46 %8,8 

20 Nisan 13 %2,5 

5 Haziran 215 %41,0 

10 Aralık 7 %1,3 

Bilmiyorum 243 %46,4 

Çevre konusundaki 
bilgilerinizin kaynağı 

hangisidir? 

Okul 138 %26,3 

Yazılı basın (Gazete, dergi, kitap vb.) 166 %31,7 

Görsel basın (TV, radyo, konferans vb.) 313 %59,7 

Komşu, arkadaş ve diğer kişilerden  23 %4,4 

Diğer  38 %7,3 

Bilmiyorum 13 %2,5 

Herhangi bir çevre 
grubuna üye misiniz? 

Evet halen üyeyim.  
Belirtiniz: (………………………………………..) 17 %3,2 

Hayır hiç üye olmadım. 497 %94,9 

Eskinden Üyeydim.  
Belirtiniz: (……………………………………..) 10 %1,9 

Toplumumuzun çevre 
konusundaki 

duyarlılığını nasıl 
buluyorsunuz? 

Zayıf  322 %61,5 

Orta  167 %31,9 

İyi 
35 %6,7 

Hangisi hava 
kirliliğinin nedenleri 

arasında yer alır? 

Fosil yakıtların kullanımının yaygınlaşması 253 %48,3 

Çevrenin doğal dengesinin bozulması 151 %28,8 

İklim değişikliklerinin ortaya çıkması 26 %5,0 

Havanın doğal bileşiminin bozulması 55 %10,5 

Bilmiyorum 39 %7,4 

Hangisi hava kirliliğini 
önlemek amacıyla 

alınabilecek 
tedbirlerdendir? 

Kalkınma çabalarına hız verilmelidir 39 %7,4 

Sanayi kuruluşlarının sayısı artırılmalıdır 11 %2,1 

Çevreci gruplara üye olunmalıdır 33 %6,3 

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır 407 %77,7 

Bilmiyorum 34 %6,5 

Hangisi su kirliliğinin 
nedenlerindendir? 

Su kaynaklarının kuruması 25 %4,8 

Su tüketiminin artması 7 %1,3 

Canlı türlerinin azalması 12 %2,3 

Fabrika atıklarının su kaynaklarına bırakılması 449 %85,7 

Bilmiyorum 31 %5,9 

Hangisi gıda kirliliğine 
neden olan etmenler 

arasında yer 
ALMAMAKTADIR? 

Tarımsal ilaçlar 66 %12,6 

Kimyasal gübre 32 %6,1 

Asit yağmurları 23 %4,4 

Çöplerin geri dönüşümü 357 %68,1 

Bilmiyorum 46 %8,8 

Hangisi toprak Çöplerin toprak yüzeyinde depolanması 429 %81,9 
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kirliliğine neden olan 
etmenlerdendir? 

Çöplerin ayrıştırılması 9 %1,7 

Bazı ürünlerin depozitoları 29 %5,5 

Evlerde bulunan çöp öğütücüler 15 %2,9 

Bilmiyorum 42 %8,0 

 

Tablo 2’ye göre; 

➢  “Çevre kavramını tanımlayan ifade hangisidir?” sorusuna 441 çalışan (ankete katılanların %84,2’si) 

“İnsanların sosyal, biyolojik ve kimyasal faaliyetlerini devam ettirdiği ortadır.” cevabını, 13 çalışan 

(ankete katılanların %2,5’i) “Bir reaksiyon tepkimesidir.” cevabını, 6 çalışan (ankete katılanların 

%1,1’i) “Suyun içerisine organik, inorganik ya da radyoaktif bir maddenin karışmasıdır.” cevabını, 64 

çalışan (ankete katılanların %12,2’si) “Bilmiyorum” cevabını, 

➢ “Dünya çevre günü ne zamandır?” sorusuna 46 çalışan (ankete katılanların %8,8’i) “15 Mart” cevabını, 

13 çalışan (ankete katılanların %2,5’i) “20 Nisan” cevabını, 215 çalışan (ankete katılanların %41,0’ı) “5 

Haziran” cevabını, 7 çalışan (ankete katılanların %1,3’ü) “10 Aralık” cevabını, 243 çalışan (ankete 

katılanların %46,4’ü) “Bilmiyorum” cevabını vermiştir. 

➢ “Çevre konusundaki bilgilerinizin kaynağı hangisidir?” sorusuna 138 çalışan (%26,3) “okul”, 166 çalışan 

(ankete katılanların %31,7’si) “yazılı basın”, 313 kişi (%597) “görsel basın”, 23 çalışan “komşu arkadaş 

çevresinden” cevabını verirken çevre ile herhangi bir bilgisi olmadığını ifade edenlerin sayısı 13’tür. 

➢ “Herhangi bir çevre grubuna üye misiniz?” sorusuna verilen cevapların dağılımı şu şekildir: Çalışanların 

%3,2’si halen üye iken %94,7’si hiçbir çevre grubuna üye değildir. Eskiden üye olup üyeliğini 

sürdürmeyenler çalışanların %1,9’udur.  

➢ “Toplumumuzun çevre konusundaki duyarlılığını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna çalışanların %61,5’i 

(322 kişi) zayıf, %31,9’u (167 kişi) orta seviyede, 35 çalışan ise (%6,7) iyi düzeyde cevaplarını 

vermiştir.  

➢ “Hangisi hava kirliliğinin nedenleri arasında yer alır?” sorusuna 253çalışan (ankete katılanların 

%48,3’ü) “Fosil yakıtların kullanımının yaygınlaşması “cevabını, 151 çalışan (ankete katılanların 

%28,8’i) “Çevrenin doğal dengesinin bozulması” cevabını, 26 çalışan (%5) “İklim değişikliklerinin 

ortaya çıkması” cevabını, 55 çalışan (%10,5) “Havanın doğal bileşiminin bozulması” cevabını, 39 

çalışan (%76,4) “Bilmiyorum” cevabını vermiştir. 

➢ “Hangisi hava kirliliğini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirlerdendir?” sorusuna 39 çalışan (ankete 

katılanların %7,4’ü) “Kalkınma çabalarına hız verilmelidir “, 11 çalışan (ankete katılanların %2,1’i) 

“Sanayi kuruluşlarının sayısı artırılmalıdır”, 33 çalışan (%6,3) “Çevreci gruplara üye olunmalıdır”, 407 

çalışan (%77,7) “Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır”, 34 çalışan (%6,5) “Bilmiyorum” 

cevabını vermiştir.  

➢ “Hangisi su kirliliğinin nedenleri arasında yer alır?” sorusuna 25 çalışan (ankete katılanların %4,8’i) “Su 

kaynaklarının kuruması “,7 çalışan (%1,3) “su tüketiminin artması”, 12 çalışan (%2,3) “canlı türlerinin 

azalması”, 449 çalışan (%85,7) “Fabrika atıklarının su kaynaklarına bırakılması” cevabını, 31 çalışan 

(%5,9) “Bilmiyorum” cevabını vermiştir. 
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➢ “Hangisi gıda kirliliğine neden olan etmenler arasında yer ALMAMAKTADIR?” sorusuna 66 çalışan 

(%12,6) “tarımsal ilaçlar “, 32 çalışan (%2,6) “kimyasal gübre”, 23 çalışan (%4,4) “asit yağmurları”, 

357 çalışan (%68,1) “Çöplerin geri dönüşümü”, 46 çalışan (%8,8) “Bilmiyorum” cevabını vermiştir. 

➢ “Hangisi toprak kirliliğine neden olan etmenlerdendir?” sorusuna 429 çalışan (%81,9) “Çöplerin 

toprak yüzeyinde depolanması “, 9 çalışan (%1,7) “Çöplerin ayrıştırılması”, 29 çalışan (%5,5) “Bazı 

ürünlerin depozitoları”, 15 çalışan (%2,9) “Evlerde bulunan çöp öğütücüler”, 42 çalışan (%8) 

“Bilmiyorum” cevabını vermiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Eskişehir OSB çalışanlarının çevre korumada sahip oldukları bilgi düzeyleri 

incelenmiştir. 524 çalışana yönelik yürütülen çalışmada, çalışanların çevre bilgisini ölçmek amacıyla 

yöneltilen sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde;  

• Çevre kavramının tanımına yönelik soruya 441 (%84,2) çalışanın, 

• Dünya çevre günü sorusuna 215 (%41,0) çalışanın, 

• Hava kirliliğinin nedenlerine yönelik soruya 253 (%48,3) çalışanın,  

• Hava kirliliğini önleme sorusuna 407 (%77,7) çalışanın, 

• Su kirliliğinin nedenleri sorusuna 449 (%85,7) çalışanın 

• Gıda kirliliğinin nedenleri sorusuna 357 (%68,1) çalışanın,  

• Toprak kirliliği sorusuna 429 (%81,9) çalışanın,  

doğru yanıt verdikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda; çevre bilgi düzeyine ilişkin 

sorulara verilen cevapların çoğunluğunun doğru olduğu dikkate alındığında, çalışanların çevre 

konusundaki bilgi düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir.  

Çalışanların çevre ile ilgili bilgi kaynakları değerlendirildiğinde okuldan çevreye yönelik bilgi 

edinenlerin oranının görsel ve yazılı basından edinenlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda akademik olarak özellikle ilk ve orta öğretimde eğitim kurumları temelinde yürütülecek eğitim 

ve seminerler, çevre farkındalığının oluşumunda ve biliş düzeyinin iyileştirilmesinde yararlı olacaktır.   

Çalışanların çevreyle ilgili herhangi bir kuruluşa üye durumları incelendiğinde; %94,9’unun herhangi 

bir üyeliğinin olmadığı, halen üye olan ve daha önce üyeliği bulunanların da daha çok TEMA’ya çok az 

sayıdaki çalışanın da ÇEVA, Green Peace’e üye oldukları görülmektedir. Dolayısıyla çevre ve korunmasına 

yönelik faaliyette bulunan dernek ve kuruluşların; tanınırlıklarını arttırmaya ve üye edinmeye yönelik 

çalışmalar yapmaları, toplumda çevre biliş ve bilincinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

          Çevre ve korunması konusuna gereken önemin verilmemesinin temel nedenlerinden birisi, toplumun 

yeterli bilgiye sahip olmaması bağlı olarak çevre bilincinin oluşmamasıdır. Dolayısıyla konuyla ilgili bilgi 

ve bilincin artmasına yönelik devlet kurumları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bireylerin 

sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışanların çevre konusunda sahip olduğu bilgi düzeylerinin incelendiği 

çalışmadan elde edilen bulguların gerek çalışanlar gerekse diğer bireyler tarafından değerlendirilmesinin, 

toplumda olumlu değişim ve iyileştirmelerin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 

 



 

1561 
 

 

Kaynaklar 

Aydın, F., & Çepni, O. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi (Karabük İli Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Dergisi(18), 189-207. 

Aydın, F., & Kaya, H. (2011). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının 

Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi (24), 229-257. 

Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9). 

Derman, İ. (2013). Farklı Branş Düzeylerindeki Okullarda 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Ekosisteme İlişkin 

Öğrenme Düzeyleri ve Sürdürülebilir Çevre Bilinci İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gülay, Y., & Önder, P. (2011). Sürdürülebilir Gelişim İçin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi. Ankara: 

Nobel. 

Helvacı, İ. (2015). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek 

Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Kabaş, D. (2004). Kadınların Çevre Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çevre Eğitimi. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Aile Ekonomisi ve 

Beslenme Anabilim Dalı. 

Karataş, A. (2013). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Çevre Eğitiminin Rolü ve Niğde Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Örneği. Doktora Tezi . Ankara: Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı. 

Kaya, İ., & Gündoğdu, Y. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Çevre Bilincini Oluşturma ve Geliştirmedeki 

Rolü: Diyarbakır Örneği. Doğu Coğrafya Dergisi , 187-204. 

Kınalı, Ö. (2014). Yetişinlerin Çevre Koruma Konusundaki Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Saptanması: Foça 

Örneği. Yüksek Lisans Tezi . İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Küçüktüvek, D. (2007). Kadınların Çevre Korumaya Yönelik Mevcut Bilgi ve Tutumlarının Saptanması 

(Afyonkarahisar İli Örneği) . Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü. 

M. Abd El-Salam, M., M. El-Naggar, H., & A. Hussein, R. (2009). Environmental Education and Its Effect on 

the Knowledge and Attitudes of Preparatory School Students. J Egypt Public Health Assoc(Vol. 84 No. 

3 & 4). 

Makki, M., Abd-El-Khalick, F., & Boujaoude, S. (2003). Lebanese Secondary School Students' Environmental 

Knowledge and Attitudes. Environmental Education Research(9 (1)), 21-33. 

Meredith, J., Cantrell, D., Conner, M., Evener, B., Hunn, D., & Spector, P. (2000). Best Practices for 

Environmental Education: Guidelines for Success. Environmental Education Council of Ohio. Ohio, 

USA: A project of Ohio EE 2000. 

Oğuz, D., Çakcı, I., & Kavas, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. SDÜ Orman Fakültesi 

Dergisi (12), 34-39. 

Yılmaz, V., Çelik, H., & Yağızer, C. (2009). Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın 

Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi , 9 (2), 1-14. 

 

 

 

 

 



 

1562 
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇERİSİNDE ODUNSU BİYOKÜTLENİN 

DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİĞİ:  

DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ BAKIŞ 

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ucler@ktu.edu.tr 
 

Özet 

Dünyada enerji tüketiminin temel karşılayıcıları; kömür, petrol ve doğal gaz gibi yenilenemeyen fosil 

enerji kaynakları ile güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve suya dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına son 30-40 yıldır dahil edilen bir diğer kaynak küresel ısınmanın 

önlenmesinde de görevi olan odunsu biyokütledir ve giderek daha önemli hale gelmektedir. Orman 

ekosisteminin bir parçası olan odunsu biyokütle, biyolojik kökenli bir kaynak olup, geçmişten günümüze 

kadar enerji üretimi amaçlı kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının ilk sırasında yer almaktadır. 

Yenilenebilir Enerji kaynağı olarak odunsu biyokütlenin kullanımında en önemli karşılayıcılar; 

endüstriyel plantasyonlar, baltalık olarak işletmeye uygun alanlar (enerji ormancılığı) ve üretim 

ormanlarındaki kesim artıklarıdır.  

Dünya genelinde dikimle oluşturulmuş ormanların miktarı 2010 yılına gelindiğinde 264 milyon hektara 

ulaşmıştır. Son tahminlere göre, 2015 yılı itibariyle FAO verilerine göre dikimle oluşturulmuş ormanların 

alansal büyüklüğünün 290 milyon hektar civarına ulaştığı belirtilmektedir. Dünyada enerji üretimi amaçlı 

biyokütle temelli bir ürün olan odun peletinin 2010 yılındaki toplam gereksinimi 430 pelet üretim tesisinde 

yaklaşık 15 milyon tondur. 2016 yılında dünya ölçeğinde pelet tüketimi 28.8 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 21,7 milyon tonla dünyadaki odun pelet tüketiminin neredeyse % 80'inini gerçekleştiren 

Avrupa ülkeleri, büyük bir pelet tüketicisi olarak konumlanmaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde son 

yıllarda pelet üreten tesislerin sayısında önemli artışlar kaydedilmekte ve hem iç tüketim hem de ihracata 

yönelik olarak gelişim artarak sürmektedir. Yenilenebilir enerji olarak odunun kullanımının giderek 

yaygınlaşması ile birlikte gelecekte artması beklenen odun hammaddesi arz açığının karşılanmasında hızlı 

gelişen tür endüstriyel plantasyonlara daha fazla ihtiyaç duyulacağı beklenmektedir. Dünyada Hızlı Gelişen 

Türlere nasıl bir bakış açısı olduğuna baktığımızda; Uluslararası Enerji Birliğine üye ülkelerin 2050’li 

yıllarda ülke enerji gereksinimlerinin % 25 -50’sini biyoenerji ile karşılamak için büyük projelere başlamış 

olduklarını görmekteyiz. Avrupa Birliğinde 2008 de %10 olan yenilenebilir enerji tüketiminin 2020'ye kadar 

%20'ye yükseltilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Türkiye’de enerji yatırımlarını teşvik etmeyi 

amaçlayan yenilenebilir enerji kaynakları yasası 2005 yılında yürürlüğe girmiş olup, yenilenebilir enerji 

kaynakları içerisinde en büyük fiyat garantisinin biyokütleye verildiği görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Biyokütle, yenilenebilir enerji, doğal ormanlar, plantasyon ormanları, hızlı gelişen 
türler. 

 

EVALUABILITY OF WOODY BIOMASS IN RENEWABLE ENERGY SOURCES: OVERVIEW OF THE 
WORLD AND IN TURKEY 

Abstract 

The main counterparts of energy consumption in the world are non-renewable fossil energy sources such 

as coal, oil and natural gas and renewable energy sources based solar energy, wind energy and water. 

Another source that has been included in renewable energy sources for the last 30-40 years is woody biomass, 

which is also involved in the prevention of global warming. And this resource is becoming more important 

day by day. Woody biomass, which is a part of forest ecosystem, is a source of biological origin and is one of 

the first renewable energy sources used for energy production from past to present. 

The most important suppliers in the use of woody biomass as a source of renewable energy are industrial 

plantations, coppice areas (= energy forestry) and slaughter residues in production forests. 
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The amount of forests created by planting in the world reached 264 million hectares in 2010. According to 

the latest estimates of FAO, it is stated that the area size of planting forests has reached 290 million hectares 

in 2015. The total requirement of wood pellet, which is a biomass based product for energy production in the 

world, is approximately 15 million tons in 430 pellet production facilities in 2010. In 2016, the world pellet 

consumption was 28.8 million tons. 80% of the world's wood pellet consumption, which is 21.7 million tons, is 

realized by almost European countries. It is expected that fast growing industrial plantations will be needed 

to meet the shortage of wood raw material supply that is expected to increase in the future. We see that the 

member countries of the International Energy Union started big projects in the 2050s to meet 25-50% of the 

country's energy needs with bioenergy. It is stated that renewable energy consumption, which was 10% in 

2008 in the European Union, is aimed to be increased to 20% by 2020. The law of renewable energy sources 

in Turkey is accepted in 2005 and this law aimed that energy investments must encourage. 

Keywords: Biomass, renewable energy, natural forests, plantation forests, fast growing species 

Giriş 

Dünyada ve ülkemizde oduna dayalı sektörel gelişim giderek hızlanmaktadır. Odunun kullanım alanları 

beklentilerin de ötesinde farklılıklar kazanmaktadır ve atmosferdeki CO2 dozları fosil yakıtların enerji 

hizmetleri için kullanılmalarında büyük değişikliklere gidilmediği sürece artmaya devam edecektir 

(Hoffert vd., 1998). Fosil yakıt kullanımının artarak devam etmesi, iklim değişikliği sürecini olumsuz 

etkileyen en önemli faktördür.  

Küresel ısınmanın yol açtığı olumsuz sonuçların azaltılmasında yeşil dokunun en önemli parçası doğal 

ormanlar ve yapay yolla oluşturulan plantasyonlardır ve önemleri her geçen gün daha da artmaktadır. 

Dünyada enerji tüketiminin temel karşılayıcıları; kömür, petrol ve doğal gaz gibi yenilenemeyen fosil 

enerji kaynakları ile güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve suya dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.  

Yukarıda ifade edilen bu yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak, son 30-40 yıldır yenilenebilir 

enerji kaynağı olarak üzerinde daha çok durulan ve orman ekosisteminin bir parçası olan odunsu 

biyokütle, biyolojik kökenli bir kaynak olup, geçmişten günümüze kadar enerji üretimi amaçlı kullanılan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ilk sırasında yer almaktadır. Nitekim biyokütle kaynaklarının dünyada 

yaygın olarak kullanılan fosil yakıtların yerini alabilecek kadar büyük miktarda kaynağı barındırmakta 

olduğu ifade edilmektedir (Parikka, 2004).  

Türkiye’de enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) yasası 

kabul edilerek 2005 yılında kanunlaşmıştır. Bu yasa ile yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en büyük 

fiyat garantisinin biyokütleye verildiği belirtilmektedir (Üçler, 2017). 

Türkiye ormanlarından her yıl kesilen ağaç hacminin yaklaşık 28 milyon m3 olduğu ve bir ağacın % 

25’nin dallar, gövde kabuğu ve kesim sonrası arta kalan uç parçalardan oluştuğu kabul edilirse, Türkiye 

ormanlarından yılda 7 milyon m3 kadar kesim artıklarının ormanlarda kaldığı kabaca hesaplanabilir. Bu 

atıkların zamanla ormanda çürüyerek ölü örtüyü oluşturduğu bilinmektedir (Saraçoğlu 2006). Ülkemizde 

orman varlığının %31’ine karşılık gelen 6.4 milyon hektarlık alan baltalık (normal, bozuk, çok bozuk) 

ormandır. Bunun 4 milyon hektarlık çok bozuk baltalık orman alanının enerji ormancılığına konu 

olabileceği söylenebilir (Saraçoğlu 2003). Bu anlamda bakıldığında, Türkiye’de ormanlardan elde edilecek 

biyokütle miktarının oldukça çok olduğu, bunların enerji üretiminde değerlendirilebilme olanaklarının 

bulunduğu belirtilmektedir (Karayılmazlar vd., 2011). 

Gerek 5.61 milyon hektarlık kapladığı alanın genişliği (OGM, 2015), gerek hızlı gelişen tür tanımı 

kapsamında bulunması ve gerekse ıslah potansiyeli bakımından sunduğu imkanlar ile kızılçam, 

ormanlarında yapılan üretimden geriye kalan kesim artıklarının odun peleti olarak değerlendirildiğinde 

potansiyelinin iyi olduğu ifade edilmekte (Türkoğlu ve Gökoğlu, 2017) ve bu anlamda Türk ormancısının 

en çok dikkatini çeken ve üzerinde en çok yoğunlaşılan türlerden birisi olduğu ifade edilmektedir (Üçler, 

2011). 
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Bu bildiride; Dünya ve Türkiye ölçeğinde mevcut durum ve bakış açısıyla ilgili bir değerlendirme 

yapılarak, bunlardan ortaya çıkan bulgu ve sonuçlara dayalı olarak özellikle Türkiye bağlamında, 

gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili hedeflere yönelik öneriler oluşturulacaktır. 

Odunsu Biyokütlenin Temel Karşılayıcıları 

Biyoenerjinin (BE) elde edilmesinde hiç kuşkusuz odunsu biyokütle en önemli hammaddeyi 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte biyoenerjinin temel karşılayıcıları; geleneksel orman ürünlerinden, 

tarımsal ürünlere ve hatta evsel atıklara kadar geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. BE üretmek için 

kullanılan biyokütle kaynakları genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (IEA, 2009) 

        
Tablo 1  

Dünyadaki bazı ülkelerde dikimle oluşturulmuş plantasyon orman  
alanının genel orman alanına oranı (FAO (2015)’den uyarlanmıştır) 

Ülke 
Orman Alanı 

(1000 ha) 
Dikilen Alan 

(1000 ha) 
Dikilen Alan/Orman 

Alanı (%) 
Çin H. C. 311958 78982 25.3 
A.B.D 331374 26364 8.0 
Kanada 387935 15784 4.1 
Hindistan 74806 12031 16.1 
Avustralya 375712 2017 0.5 
Brezilya 533073 7736 1.5 
Şili 32380 3044 9.4 
Finlandiya 23019 6775 29.4 
Almanya 11419 5295 46.4 
Macaristan 2190 1652 75.4 
Endonezya 117758 4946 4.2 
Japonya 24958 10270 41.1 
Y. Zelanda 11212 2087 18.6 
Norveç 14124 1529 10.8 
Polonya 9435 8957 94.9 
Rusya F. 889856 19841 2.2 
G. Afrika 33799 1763 5.2 
İspanya 27627 2909 10.5 
Sudan 39887 6121 15.3 
İsveç 30505 13737 45.0 
Tayland 16399 3986 24.3 
Türkiye 21845 3386 15.5 
Ukrayna 96583 4860 5.0 

 

1-Ağaç atık ve artıkları (orman kalıntıları, odun işleme atıkları, talaş, ağaç kabuğu vb.),  

2-Bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi,(enerji ormancılığı) ağaçlandırma ve plantasyonlar, 

3-Hayvansal gübre, 

4-Endüstriyel artıklar, 

5-Belediyeler ait katı atıklar, 

6-Enerji bitkileri (ayçiçeği, pancar, mısır, soya fasulyesi, pirinç öğütme kabukları.), 

7-Lignoselülozik enerji bitkileri (kavak, söğüt, ökaliptus vb. türler), 

Bunların dışında; Türkiye koşullarında biyoenerji için biyokütle tedarikçisi olarak fındık, ceviz, badem 

gibi türlerin meyve kabuklarını ve zeytin çekirdeklerini de eklemek mümkündür. 

Bu kaynaklar içerisinde 2. ve 7. sırada bulunanlar odunsu biyokütle ile ilgili olup, hammaddenin 

karşılandığı alanlar; doğal ormanlar, plantasyon ormanları, kısa rotasyonlu ormancılık ve enerji 

ormanlarıdır. Plantasyon ormancılığının bir kolu olan “hızlı gelişen tür endüstriyel plantasyonlar” odunsu 

biyokütlenin en önemli tedarikçilerinden birisidir Gerek yerli ve gerekse yabancı türlerle birlikte tür 

zenginliği bakımından oldukça önemli potansiyel bulunan ülkemizde; kızılçam, kavak, söğüt, kızılağaç, 
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dişbudak, okaliptüs ve sahil çamı gibi hızlı gelişen türlerle ülkemizin farklı bölgelerinde önemli bir 

endüstriyel plantasyon tesis edilebilme imkanı bulunmaktadır (Üçler, 2011). 

Dünya genelinde dikimle oluşturulmuş ormanların miktarı 2010 yılına gelindiğinde 264 milyon 

hektara ulaşmıştır (FAO, 2010). Son tahminlere göre, 2015 yılı itibariyle FAO (2015)  verilerine göre 

dikimle oluşturulmuş ormanların alansal büyüklüğünün 290 milyon hektar civarına ulaştığı 

belirtilmektedir (FAO, 2015). Tablo 1’de verilen FAO (2015) verilerine bakıldığında; dünya genelinde Çin 

Halk Cumhuriyeti, A.B.D, Kanada, Hindistan, Rusya Federasyonu, gibi ülkelerin dikimle geniş endüstriyel 

plantasyonlar oluşturdukları görülmektedir. Bunun dışında Avrupa Birliği ülkelerinden; Finlandiya, İsveç, 

Polonya, Macaristan ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de biyokütle esaslı kısa rotasyonlu 

ormancılık faaliyetleri ile elektrik enerjisi üretimi ilkeleri benimsendiğinden bu amaçla önemli endüstriyel 

plantasyonlar tesis ettikleri anlaşılmaktadır. Türkiye verilerine bakıldığında plantasyon alanları için 

verilen rakamsal verilerin, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesine yönelik orman içi ağaçlandırmaları 

kapsayan çalışmalar olduğu düşünülmektedir.  

Biyokütle Esaslı Enerji Üretimine Dünya ve Türkiye’deki Durum 

Uluslararası Enerji Birliğine üye ülkeler 2050’li yıllarda ülke enerji gereksinimlerinin % 25-50’sini 

biyoenerji ile karşılamak için büyük projelere başlamış, bu amaçla ABD’de 100 milyon ormanları ve enerji 

tarımı için ayrılmıştır (Saraçoğlu, 2008). Avrupa Birliği yenilenebilir enerji tüketimini 2008'de % 10'dan 

2020'ye kadar % 20'ye yükseltmeyi hedeflemiştir (Baum vd., 2012). Yenilenebilir enerji kaynakları 

içerisinde odunsu biyokütlenin etkin kullanımı bakımından ülke temelli karşılaştırmalar yapıldığında 

Şekil 1 deki farklılıklar bulunmaktadır (Aslantaş, 2018). 

Şekildeki verilerin incelenmesinden görüleceği üzere; Brezilya, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve 

Avusturya’nın biyokütle enerjisi arzının yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Ülkemizde 

yenilenebilir enerji içerisinde biyokütlenin kullanımı giderek artmakla birlikte, arzu edilen düzeyde 

değildir. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütleye dayalı elektrik enerjisi 

üretiminin 2013 den 2023 e kadar %287 oranında artmasının beklendiği ifade edilmekte ve bu hedefin 

gerçekleşmesi için de yenilenebilir enerji projelerine teşvik desteğinin sağlanmasının hedeflendiği 

belirtilmektedir. Bunun için bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi tavsiyesi yer almaktadır (YEGM, 

2014). Türkiye’de “Ormancılık Sektörünün Geleceği Arama” konferansında, öncelikle birinci ve ikinci 

bonitet alanlarda olmak üzere genetik ıslahı yapılmış yerli ve yabancı türlerle uygun alanlarda özel ve 

kamu eliyle 500.000 ha endüstriyel plantasyonun kurulması ve özel sektör kavak üretiminin iki katına 

çıkarılması (endüstriyel plantasyonlarla) hedefinde bulunulmaktadır (TOBB, 2013). Buna karşın bu 

noktada henüz arzulanan aşamaya gelinememiştir. Son dönemlerde, Orman Genel Müdürlüğünün 

endüstriyel plantasyon işletme alanları oluşturmaya başladığı görülmektedir.  
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Şekil 1. Küresel Enerji Arzında YE (yenilenebilir enerji)’nin ve BE (biyokütle enerjisi)’nin Payı 2014 

(Aslantaş, 2018) 

Biyokütlenin biyoenerjiye dönüştürülmesinde son 20 yıldır kullanılan en yaygın ürün, odun peletidir. 

Odun peletleri kalitesi yükseltilmiş odun yakıtları olarak, ağaçlardan keresteye ve diğer odun ürünlerine 

kadar birçok işlemde ortaya çıkan; testere talaşı, planya talaşı, yonga, kabuk gibi materyalin kurutulması 

ve preslenmesi ile üretilmektedir (Karayılmazlar vd., 2011). 

Pelet yakıta olan talep arttıkça her geçen gün tesisleşme de artmakta, pelet üretiminin 

gerçekleştirildiği ülkelerde gittikçe daha büyük kapasiteli pelet tesisleri kurulmaktadır. Pelet yakıt üretimi 

ve tüketimi ülkemizde henüz yaygın değildir. Farklı bölgelerde olan daha çok küçük ve orta büyüklükteki 

tesisler; ağaç talaşı, mobilya artıkları gibi materyallerden iç tüketim için pelet yakıt üretmektedir. Bitkisel 

kaynak ve ürün artıklarından pelet üretimi bulunmamaktadır (Özdemir, 2016). Bununla birlikte, 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son yıllarda pelet üreten tesislerin sayısında önemli artışlar kaydedilmekte 

ve hem iç tüketim hem de ihracata yönelik olarak gelişim artarak sürmektedir. Özellikle Asya ülkelerinden 

Türkiye’ye yönelik odun paleti talebinin attığına yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır (Orsiad, 2019; 

Turkishexporter, 2019). Dünyada enerji üretimi amaçlı biyokütle temelli bir ürün olan odun peletinin 

2010 yılındaki toplam gereksinimi 430 pelet üretim tesisinde yaklaşık 15 milyon ton olarak ifade 

edilmektedir (Mizuta, 2010). 2016 yılında dünya ölçeğinde pelet tüketimi 28.8 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 21,7 milyon tonla dünyadaki odun pelet tüketiminin neredeyse % 80'inden sorumlu olan 

Avrupa (çoğunlukla AB28) büyük bir pelet tüketicisi olarak konumlanmaktadır (European Pellet Council, 

2019). Yıllara göre verilerdeki artışlar gelecek perspektifinde, biyokütle esaslı yakıta duyulacak 

gereksinimin daha da artacağını göstermesi bakımından anlamlı olup, sürdürülebilir hammaddenin 

karşılanabilmesi en önemli noktayı oluşturmaktadır. Mevcut durum, plantasyon ormanlarının gelecekte 

daha fazla rol üstleneceğini göstermektedir. 

Öneriler 

Biyokütle esaslı yenilenebilir enerji kullanımının giderek artmakta olmasıyla birlikte, gerek dünya 

piyasasına sürdürülebilir biyokütle yakıtı ihracatı için gerekse ülke içi tüketimin karşılanabilmesi için, 

hammadde gereksiniminin gelecekte odunsu biyokütleye daha çok gerek duyulacağını göstermektedir. 

Hızlı gelişen yerli ve yabancı türlerimizle endüstriyel plantasyon alanları oluşturma potansiyelleri 

açısından ülkemiz, odunsu biyokütle üretiminin artırılmasında oldukça avantajlı bir konumdadır. Bu 

potansiyeli değerlendirebilmek için, özel sektör tarafından kızılçam, kızılağaç, kavak, söğüt gibi yaygın 

yerli hızlı gelişen türler ile okaliptüs ve sahilçamı gibi yabancı hızlı gelişen türlerle endüstriyel plantasyon 

alanlarının artırılmasına yönelik teşvik edici uygulamalar yapılmalıdır. Bunun için, Orman Genel 

Müdürlüğü’nün endüstriyel plantasyon kuruluşunda ve işletmeciliğinde özel girişimin önünü de açacak 
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teknik bilgi ve danışmanlık hizmeti ile fidan temini konularında destek olmaya devam etmesi ve halkın 

bilinçlendirilmesinde katkı sağlaması gerekmektedir.  

Öte yandan, ülkemiz genelinde kısa rotasyonlu ormancılık çalışma esaslarına uyabilecek alanların 

gerek orman ve hazineye ait olanlarının, gerekse köylü ve özel teşebbüsün elinde bulunan atıl durumda 

bulunan tarım alanlarının ülke genelinde bölgesel temelli belirlenmesi önem arz etmektedir. Ve bu 

bölgelere uygun hızlı gelişen potansiyel tür/türlerle oluşturulması muhtemel plantasyonların, o 

bölgelerde kurulabilecek biyokütle ısı ve güç santralleri ile odun peleti üretim tesisleri için sürdürülebilir 

hammaddeyi sağlayabilme potansiyelleri de ortaya konulmalıdır. 

Bunlara ilave olarak ormancılık faaliyetlerinde önemli bir yer işgal eden ve odunsu biyokütlenin 

sağlayıcılarından birisi olan ve bakım, gençleştirme gibi silvikültürel faaliyetler sonucunda orman 

alanlarından elde edilen odun hasılatının dışında kalan kesim artıklarının daha etkin değerlendirilmesi 

için, Orman Genel Müdürlüğü planlamalar yapmalıdır. 
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Özet 

Tüm dünyada sanayileşmenin getirdiği değişim ve dönüşüm kentleşme oranlarını arttırmıştır. Ülkemizde de 

cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk sanayileşme hamlelerine bağlı olarak teşekkül eden Karabük şehri, 

Öğlebeli Köyüne bağlı 13 haneli bir mahalleydi. 1937 yılında yerleşme sahasının yakınında demir çelik 

fabrikalarının kurulması ile Karabük’ün kuruluş ve kentleşme süreci başlamıştır. Bu süreç üç dönemde ele 

alınabilir. Bunlardan ilki olan 1935-1955 döneminde, demiryolu istasyonunun kuzeyine doğru bir yapılaşma 

gerçekleşmiştir. Bu yapılaşma, Öğlebeli Köyünün Araç nehrine bakan yamaçları, fabrikanın batı kısımları, 

Soğanlı ve Filyos akarsuları boyunca seyretmiştir. Aynı zamanda bu dönemde fabrikada çalışan işçi, memur 

ve mühendisleri iskân edebilmek amacıyla Dereevler Mahallesi kurulmuştur. Benzer amaçla Kapullu Köyü de 

yerleşim sahasına dahil edilmiştir. Yine dönem içinde istihdam edilen kesimin sosyal donatılarını sağlayacak 

biçimde ızgara plan dahilinde oluşturulan Yenişehir Mahallesi şehrin planlı yakasını oluşturmuştur. 

Haddehane ve ticaret işletmelerinin kurulduğu Bayır Mahalle, Yeşil Mahalle ve Kayabaşı Mahallesi ise şehrin 

plansız gelişim gösteren mekânları olmuştur. 

Değişimin yaşandığı ikinci dönem olan 1955-1970 yıllarında yine Bayır Mahalle, Yeşil Mahalle ve Kayabaşı 

Mahallesinin kuzey yönünde kentsel bir gelişme eğilimi ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak, 1955-1957 yılları 

arasında Yenişehir Mahallesinin kuzeyine kurulan Şirinevler Mahallesi de konut talebi doğrultusunda ilk 

etapta 200-300 kişi kapasiteli planlanmış bir meskun alandır. Takip eden yıllarda Karabük’e göçlerin devam 

etmesi ile Soğuksu Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ve Kartaltepe Mahallesi 

gecekondulaşmanın yoğun olarak gerçekleştiği mekânlardır. 

Üçüncü dönemin başladığı 1970’ten günümüze kadarki periyotta, kente devam eden göçler neticesinde 

gecekondulaşmayı önlemek için Safranbolu istikametinde toplu konut projesi örneklerinden olan Beşbinevler 

Mahallesi kurulmuştur. Ayrıca, Karabük Üniversitesi öncesi sosyal ve mekânsal bağlamda gelişme 

gösterememiş 100. Yıl Mahallesi ve Üniversite Mahallesi bu dönem sonrası bir değişim yaşamıştır. Üniversite 

Mahallesi, morfolojiye bağlı olarak doğal sınırlarına ulaşıp sınırlı bir gelişme kaydederken, 100. Yıl 

Mahallesinde elverişli yerleşme koşulları çok daha belirgin bir kentsel büyümeyi sağlamıştır. Bu minvalde 

kentin fizyolojisi de Kastamonu karayolu yönüne doğru uzanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Kentleşme, Karabük, Demir Çelik 

 

DEVELOPMENT MOVEMENT OF A NEW STATE: THE ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL CITY 

KARABUK AND IT'S URBAN DEVELOPMENT PROCESS 

Abstract 

The change and transformation bring about by industrialization has increased the urbanization rates all 

over the world. In our country after the establishment of the republic, the first industrialization of the city 

of Karabük was a status of 13 digit in terms of administrative to Oglebeli Village. The establishment and 

urbanization process of Karabük has been started to  build of iron and steel mills near the settlement site. 

This process should be examined in three periods. The first of these, a construction took place towards the 
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north of the railway station during the 1935-1955 period. These construction followed the slopes of the 

village of Araç, overlooking the river also the western parts of the factory near Araç and Soğanlı river. At 

the same time, Dereevler District was established in order to accommodate workers, civil servants and 

engineers working in the factory during this period. Kapullu Village was also included in the settlement 

area for similar purposes. Yenişehir District, established within the grid plan to provide the social 

equipment of the employed people in the period, formed the  planned side of the city. Bayır Yeşil and 

Kayabaşı District where rolling mill and commercial enterprises established that have been unplanned 

development places of the city.   

In 1955-1970, the second period of change, an urban development trend emerged in the northern 

direction of Bayır Yeşil and Kayabaşı District. In addition to these, Şirinevler District, established to the 

north of Yenişehir District between 1955-1957, is a planned residential area with a capacity of 200-300 

people in the first stage the need of housing demand. In the following years, having continued to migration 

to Karabük, Soğuksu, Atatürk Namık Kemal and Kartaltepe District are the places where the slums are 

intense.   

Since the beginning of the third period from 1970 to the present, Beşbinevler District, one of the examples 

of mass housing project in the direction of Safranbolu, established to prevent slum as a result of ongoing 

migrations to the city. Also, 100. Yıl and University District, social and spatial context of Karabük 

University didn’t improve underwent a change after this period. While University District reaches its 

natural boundaries depending on the morphology and makes a limited improvement,100 Yıl District has 

been enabled a much more marked urban growth thanks to favorable settlement conditions. In this 

respect, the physiology of the city extends towards Kastamonu highway. 

Keywords: Industrialization, Urbanization, Karabük, Iron and Steel 

Giriş 

Şehirlerin ortaya çıkışından Sanayi devrimine kadar ki zaman diliminde şehir yapılarında küçük 

çaplı değişimler yaşanmıştır. Söz konusu değişimler yapısal ve fonksiyonel açıdan şehir hayatında belirgin 

bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte insan gücünün makine ile değişimi üretim 

kapasitelerinde artışlara neden olmuştur. Bu durum yoğun bir nüfus kitlesini tarım çiftliklerinden 

koparıp, şehir merkezlerinde bulunan üretim sahalarında yaşamaya teşvik etmiştir. Avrupa’da Sanayi 

devrimin 18 yy. sonlarında başlaması, kır ve şehir nüfusunun yaşam alanlarını birbirine yakınlaştırmıştır 

(Vos, Aker ve Witlox, 2016). Belirtilen yakınlık şehir hayatının sosyal, ekonomik ve politik ekosisteminin 

şekillenmesinde rol oynamıştır.  

Sanayileşme şehir ilişkisi maddi üretim olanaklarının çeşitlenmesini sağladığı gibi aynı zamanda 

şehir üzerinde mekânsal değişimi de beraberinde getirmiştir. Şehir hayatını karakterize eden mekansal 

değişim iki önemli parametre üzerinde şekillenmiştir. Bunlardan ilki, sanayi devriminin öncesinde inşa 

edilen demiryollarıdır. Demiryolları Avrupa’da söz konusu dönemde hızlı bir şekilde hayata geçirilmiş, bir 

ürünün başka bir bölgeye sevkiyatı esnasında kullanılmıştır. Değişimin önemli etmenlerinden ikincisi olan 

araba kullanımı, Batılı ülkelerde 2. Dünya Savaşından sonra şehirleşme hareketlerine ivme kazandırmıştır. 

Savaş öncesinde geliştirilen arabalar, savaş sonrasında ulaşım sektörünün en önemli parçalarından biri 

haline gelmiştir. Araba teknolojisinin kara üzerinde her lokasyona ulaşabilir şekilde tasarlanması, iş 

sahaları ya da yerleşme alanlarının inşa edilmesini kolaylaştırıyordu. Bu durum 20. yy. ikinci yarısında 

çoğu Avrupa şehirlerinin şehir çekirdeğini yeniden şekillendirmesinde rol oynamıştır (Pataccini ve Zenou, 

2009). 
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Ülkemizde ise cumhuriyetin kuruluşundan sonra yerli sanayi kuruluşuna yönelik olarak ilk 

adımlar yurt dışından bilim insanlarının davet edilmesi ile atılmıştır. Söz konusu kişiler demir çelik 

sanayinin kuruluşu için gerekli olan demir cevherini tespit edebilmek amacı ile çalışmalara başlamışlardır. 

Bu amaçla gerekli etüdler yapılmış, Sümerbank ve Erkanı Harbiye teşkilatının destekleri ile kalkınma 

hamlesi olarak düşünülen fabrikanın Karabük’e yapılmasına karar verilmiştir (Yurtoğlu, 2017).  

Fabrikanın Karabük’e kurulması yerleşmelerin alansal ve dikeysel olarak büyümesini sağlamış, yeni 

yerleşim birimlerini kurulmasını gerektirmiştir. Takip eden yıllarda demir çelik fabrikasına istihdam 

amacı ile yurdun muhtelif yerlerinden göçler gerçekleşmiş ve nüfus artışı yaşanmıştır. Bu durum Karabük 

şehrinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca 2007 yılında şehre üniversitenin kurulması kent 

fizyolojisi ve kentsel dokuda önemli değişimler yaşanmasına neden olmuştur. 

Karabük Şehrinin Kuruluşu ve Kentsel Gelişim Süreci  

Cumhuriyet sonrasında Türkiye’nin ilk ağır sanayi yatırımı olan Kardemir Çelik Fabrikasının 

Karabük’e kurulması söz konusu alanda kentleşme sürecinin ilk adımları sayılabilir. Bahsedilen dönemde 

madenlerin işletilmesi, üretim ve tüketim alanlarının birbirine bağlanılması için demiryollarının yapımı 

gerekliydi (Çabuk vd. 2016). Yapımına 1932 yılında başlanan demiryoluna inşaatı 1934 yılında 

tamamlanmıştır (Fotoğraf 1).  

 

        Fotoğraf 1. 12 Teşrinisani 1935 Yılında Karabük DDY’nin açılması (Kaynak: İhsan Öztürk Arşivi) 

Bu hat Ereğli-Filyos-Tefen-Karabük-Eskipazar-Çerkes-Çankırı üzerinden Ankara’ya bağlanılması 

planlanmıştır (Aydın, 2018). Öğlebeli köyüne bağlı 13 haneli Karabük mahallesinden geçirilen bu hat 

Karabük’te yeni yerleşim yerleri ve binaların yapımına ivme kazandırmıştır. Esasında belirtilen 

demiryolunun bir tarafı Ankara üzerinde Sivas’a bağlanacak, diğer tarafı ise Filyos nehri üzerinden 

Karadeniz Ereğli’sine ulaşması planlanmıştır. Fındıkoğlu’nun işaret ettiğine göre Eskipazar mevkinde 

istasyonun konuşlanma noktası Karabük mahallesine yakınlığından dolayı bu isim Karabük ismi verilmiş, 

sonrasında bu şekilde “Türkiye Şimendifer İstasyonları” listesine kaydedilmiştir (Aydın, 2016). Karabük’e 

demiryolu istasyonun yapımından sonra söz konusu alana Türkiye’nin ilk demir çelik sanayisi inşa 

edilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla yurt dışından bilim insanları davet edilmiş ve bölgenin jeolojik etüdü 
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yapılmıştır. Karabük’ün yerleşim alanlarının ağır sanayi kurmaya elverişli olması, Zonguldak Kömür 

Havzasına yakınlığı, jeolojik açıdan arazinin su tutma kapasitesin yüksekliği, Araç ve Soğanlı Çaylarının 

varlığı, etrafında bulunan dağların korunaklı yapısı ve demiryolları güzergâhında olması gibi bazı sebepler 

demir çelik fabrikasının kurulmasının temel nedenleri arasındadır (Tümertekin, 1954; Altınöz, 2015, 

Fındıklı, 2017, Yurtoğlu, 2017, Aydın, 2018). Esasında bütün bu tespitler Karabük’te sanayi tesisi kurmak 

adına geçerli olmasına rağmen Karadeniz’den gelebilecek saldırılara karşı korunaklı bir alan olması sebebi 

ile askeri amaç gözetilmiştir. Tesisin gerek lokasyon tercihleri gerekse işletme şartları açısından uygun bir 

mevzide bulunan Ereğli ilk etapta düşünülmemiştir. 

Fabrikanın Soğanlı ve Araç çaylarının düğümlenme noktası kurulması tamamen stratejik bir hamledir. Söz 

konusu saha 98 ha büyüklüğündedir. İlk etapta bataklık olan alanlar kurutulmuş, zemin etüdü açısından 

drenajlı hale getirilmiştir. Karabük’te kentleşme hareketlerinin ilk adımı olan 1935-1955 yılları arasında 

demir çelik fabrikasının yapımı esnasında inşaat ve montajda çalışan işçilerin barınma sorunu ortaya 

çıkmıştır. İlk etapta yüksek fırınlarda çalışabilecek kalifiye işçiler Erzurum ve Artvin’den Karabük’ 

getirilmiş, burada bir müddet kaldıktan sonra nitelikli eğitim almak için İngiltere’ye gönderilir 

(Tümertekin, 1954). Burada eğitimini tamamlayan kalifiye ustalar yurda dönerek edinilen teknik bilgileri 

demir çelik endüstrisinde deneyimlemeye başlarlar. Aynı zamanda yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen 

işçi ve mühendislerin barınma sorunu çözmek için Kapullu köyü arazisi iskân sahasına açılmıştır. Kapullu 

köyünün yerleşim alanına dahil edilmesi ile istasyon bölgesinin kuzey kısımları, Öğlebeli Köyünün Araç 

nehrine bakan yamaçları, fabrikanın batı kısımları, Soğanlı ve Filyos akarsu boyları alansal genişlemenin 

meydana geldiği alanlar olarak dikkat çekmektedir (Şekil 1).  

 

                    Şekil 1. Karabük’ün Alansal Gelişimi (Kaynak: Hacısalihoğlu, 1995) 

 Diğer yandan bu dönemde fabrikada çalışan işçi, memur ve mühendisleri iskân edebilmek amacıyla 

Dereevler Mahallesi kurulmuştur. Bu mahalle toplamda 163 konuttan oluşmaktadır (Gezer, 2018). 
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Fonksiyonel özellikler açısından tek katlı olan evler, barınma ihtiyacına koşut olarak düzenlenmiş, 

içerisinde bahçe bulundurmaktadır (Fotoğraf 2). 

 

Fotoğraf 2. Dereevler Mahallesinde İşçilere Göre Düzenlemiş Tek Katlı Günümüze Ulaşan Bir Mesken 

(Gezer Saraçoğlu, 2018) 

 Bir taraftan fabrika yerleşkesi içerisinde birbirinden bağımsız yerleşme üniteleri oluşurken diğer taraftan 

sanayileşmeye bağlı olarak fabrikanın kuzeyinde bir plan dahilinde gelişen Yenişehir Mahallesi ortaya 

çıkmıştır. Fabrika çalışanları ve ailelerin sosyal donatılarını karşılayacak şekilde olan kent planı Henri 

Prost tarafından çizilmiştir. Planda sosyal tabakalaşma sosyal statüye göre şekillenmiş, merkezden 

çevreye doğru meskenlerde oturan sakinler değişmektedir. Örneğin yerleşkenin yakın kesiminde 

fabrikada çalışan müdür yer alırken aşağı kesiminde işçiler bulunmaktadır (Altınöz, 2015). Dönem 

içerisinde demir çelik fabrikasından ayrılan ustaların kendi bilgi ve becerilerini ham madde yakınlığına 

bağlı olarak küçük işletme kurma teşebbüsleri Karabük’te haddehanelerin kurulmasına vesile olmuştur. 

Demir çelik yerleşkesine yakınına kurulan haddehaneler Kayabaşı, Bayır ve Yeşil mahalleleri Karabük’ün 

batıya doğru büyümesini sağlamıştır. 1948 yılında Nezihe Pertev-Taner tarafından (Şekil 2) çizilen planda 

bahsi geçen mahalleler belediye sınırları içerisinde (Çabuk vd. 2016) düzensiz gelişim gösteren mekânlar 

olarak ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 2. Nezihe-Taner Pertev İmar Planı 

Değişimin yaşandığı ikinci dönem olan 1955-1970 yılında düzensiz gelişme eğilimi gösteren Kayabaşı, 

Bayır ve Yeşil mahallelerinin kuzeyine doğru bir kentsel gelişme durumu söz konusudur. Yerleşmelerin 

şekillenmesinde doğal ortamın morfolojik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen 

mahallerinin yerleşme alanlarının belirli sahalar üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 1955-1957 

yılları arasında 200 kişilik konut talebi doğrultusunda Yenişehir Mahallesinin kuzeyine Şirinevler 

Mahallesi kurulmuştur. Esasında Şirinevler Mahallesinin kurulması demir çelik fabrikasından çalışan işçi 

sayısının artmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Sınırlı sayıda barınma ihtiyacını gideren mahalle kısmen 

de olsa düzenli bir yerleşim alanı olarak nitelendirilebilir. Bu dönemde yerleşmelerin büyümesi ve gelişim 

özellikleri daha çok plansız gelişen gecekondular tarafından tayin edilmiştir. Karabük belediyesinin siyasi 

ve ekonomik sebepler ile düzgün bir kentleşme politikası takip edememesi şehrin çarpık kentleşmesinde 

rol oynamıştır. Çeşitli kişilere çizdirilen imar planlarının uygulamasında çeşitli problemler yaşanmış, 

planlar pratik olarak işlevselliğini kaybetmiştir. Gecekondu tarzı tek katlı kırsal meskenlerin fonksiyonel 

özellikleri açısından sade ve basit bir tarzda olması çarpık kentleşmenin kısa zaman içerisinde hız 

kazanmasına neden olmuştur.  Bahsi geçen gelişmeler Soğuksu, Atatürk, Namık Kemal ve Kartaltepe 

mahallelerinde gecekondu yapılarının yoğun bir şekilde inşa edilmesini sağlamıştır. 

Değişimin yaşandığı üçüncü dönem olan 1970’ten günümüze kadar geçen sürede kente devam eden 

göçleri kontrol altına almak için Karabük belediyesi tarafından Prof. Dr. Gündüz Özdeş’e 4 yıllık (1969-

1973) imar programı hazırlatılmıştır. İmar programında en çok dikkat çeken gelişme Gecekondu Önleme 

Bölgesi’nin oluşturulma isteğidir (Çabuk vd., 2016) (Şekil 3) 
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                  Şekil 3. 1968 Yılında Gündüz Özdeş Tarafından Çizilen Nazım İmar Planı (Çabuk, 2016) 

1969 yılında yapımına başlanan toplu konut örneklerinden birisi olan Beşbinevler Toplu konut projesi 

kooperatifleşme ile konut teşvik edilmesinin önünü açmıştır (Saraçoğlu Gezer, 2018). Aynı zamanda 

Karabük kentinin Safranbolu istikametinde gelişmesini sağlamıştır. Bunlara ek olarak planda belirtilen 

sanayi alanları 100. Yıl Mahallesi hariç tutulduğunda diğer yerleşim alanlarında başarı ile uygulanmıştır. 

Gecekondulaşmanın büyük ölçüde engellediği yerlerden birisi olan Beşbinevler Mahallesi, Safranbolu’da 

yapılacak uygulamaların hareket noktasını oluşturmaktadır (Fotoğraf 3). 

 

 

 

 

 

 



 

1576 
 

 

Fotoğraf 3. Beşbinevler Toplu Konut Projesi (Gezer Arşivi) 

Kardemir’de çalışan işçi ve memurların barınma problemini ortadan kaldırmak amacı ile Karabük 

Belediyesi, Bayındırlık İskân Bakanlığı (günümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ve bir grup işçi 

dayanışması neticesinde ortaya çıkmıştır. Bulak tarlalarının bir kısmı 1500 dönümlük arazi belediye 

tarafından istimlak altına alınarak iskana açılmıştır. Esasında Beşbinevler toplu konut projesi 3 aşamada 

gerçekleşmiştir. Birinci aşamada 1363 konut, ikinci aşamada 2419, üçüncü aşamada 1716 toplamda konut 

yapılmıştır. Bunlara ek olarak son aşamada 248 adet konutun inşaatı tamamlanmıştır. 5498 konut 

barınma ihtiyacını karşılamak için neticelendirmiştir (Özdemir, 2006). Beşbinevler Mahallesinin 

morfolojik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hava fotoğrafları (2005-2019) incelendiğinde, 

yerleşme dokusunun kuzey yönünde gelişme kaydettiği görülmektedir. Bu durum mahallenin idari açıdan 

Safranbolu’ya bağlı olan Bulak köyü ile yakınlaştırmıştır (Şekil 4).  

                                                                              

Şekil 4. 2005- 2019 Yılları Arasında Beşbinevler Mahallesinin Hava Fotoğrafı 
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Üniversitelerin kuruldukları alanlarda mekânsal değişime katkı sağladıkları bilinmektedir. Karabük 

Üniversitesi kurulmadan önce görece az gelişmiş mahallelerden birisi olan 100 yıl Mahallesinde 200 

civarında bina, 2000 civarında konut bulunmaktaydı (Oral, Özdemir ve Ünlü, 2019) (Şekil 5). 2005 ve 

2019 yılları arasında çekilen hava fotoğrafları nitekim bu veriyi doğrular niteliktedir. 

 

 Şekil 5. 100 Yıl Mahallesinin 2005-2019 Yılları Arasında Hava Fotoğrafı  

Diğer yandan Üniversite Mahallesi ise benzer koşullar taşımaktaydı. Karabük Üniversitesi Demir Çelik 

yerleşkesinin yapımı tamamlandıktan sonra yerleşkenin yakın hinterlandında bulunan iki mahalle gerek 

demografik gerekse sosyoekonomik yönden gelişme kaydetmişlerdir.  Üniversite mahallesi içerisinde 

bulunduğu morfolojik yapı itibarı ile kentsel dokunun yatay zeminde gelişmesine müsait değildir (Şekil 6).  
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Şekil 6. Üniversite Mahallesinin Hava Fotoğrafı (2005-2019) 

Nitekim mahallenin imara açılmasından sonra dikey bağlamda inşa edilen çok katlı yapılar tamamen 

coğrafik unsurla ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum Üniversite Mahallesinin mekansal açıdan doygunluğa 

eriştiğini göstermektedir. Diğer yandan Üniversitenin kurulması sonrasında mekansal açıdan gelişimi 

uygun olan 100. Yıl Mahallesi demografik açıdan artış kaydetmiştir. Bununla birlikte artan bina ve konut 

talebi iş yerleri ve iş yerlerinin sektörel anlamda çeşitliğini sağlamıştır (Oral vd., 2019). Bu durum çeşitli iş 

yerlerinin mahalleye kurulmasını kolaylaştırmıştır.  İmar planları açısından 100. Yıl Mahallesinin 

fonksiyonel özellikleri değerlendirildiğinde Özdeş imar planında (Şekil 7) (1968) 100. Yıl Mahallesi sanayi 

alanı olarak düşünülürken, Baran İdil planında (1980) ise iskân alanı olarak düzenlenmiştir.  Baran İdil 

planında mahalleye yüksekokul alanı kurulmasını istemiş, sosyal donatıların mahalle bazında eksikliğini 

göz önünde bulundurmuştur. Bütün bunlar her iki mahallenin gelişimine olumlu derecede katkıda 

bulunmuş, Karabük şehrinin fizyolojisini Kastamonu yoluna doğru kaymasına neden olmuştur. Yakın 

zaman içerisinde Karabük şehrinin gelişme yönünün bu doğrultuda gerçeklemesi, buna bağlı olarak lineer 

olarak Karabük-Safranbolu yakınlaşması beklenmektedir. 
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Şekil 7. 1968 Yılında Revize Edilen Özdeş İmar Planı 

Ayrıca Baran İdil planı kentin makrofurmuna****** uygun bir şekilde düzenlenmiştir. İlgili planda konut 

alan yoğunlukları ve fonksiyonel kullanımında farklılıklar mevcuttur. Bunlardan bazıları Özdeş planında 

Karabük şehir merkezi öncelenirken, İdil planında lineer formatta şehrin gelişmesi düşünülmüştür. Bu 

amaçla Safranbolu ve 100. Yıl Mahallesi plan içerisinde ayrı bir önem içerisinde değerlendirilmiştir. İdil 

planında konut alanları, ikametgâh merkezleri, ulaşımın seyri, eğitim öğretim için hangi sahaların daha 

uygun olabileceği, dinlenme ve spor merkezleri gibi birden çok unsuru göz önünde bulundurmuştur. Bu 

durum Karabük şehrinin gelişme eksenleri ve sosyal donatılarının nasıl koordine edileceğini düşünülerek 

yapılmıştır (Şekil 8). 

 
******  Kentsel tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem 
taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projelerdir. Söz konusu projeler kenti 
sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. 
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Şekil 8. Baran İdil Nazım İmar Planı (Çabuk, 2016) 

  Sonuç 

Cumhuriyetin kalkınma hedefleri doğrultusunda BBSP kapsamında kurulan demir çelik fabrikalarının 

etkisi ile mahalleden şehre dönüşen Karabük’ün kentsel gelişimi birkaç evrede incelenmiştir. Bu 

kapsamda kısa sayılabilecek bir sürede yaşanan hızlı kentleşme, Karabük şehrinin bazı kesimlerinde 

çarpık kentleşmeye neden olurken, Yenişehir Mahallesi gibi ızgara planda tasarlanan meskûn alanların 

varlığı kentsel tezat olarak karşımıza çıkmaktadır. Karabük kentsel gelişiminde ikinci dönemin en dikkat 

çeken özelliği, şehrin kuzey yönlü yatay gelişimidir. Söz konusu dönemde şehrin gelişimini daha çok 

gecekondu yerleşmeleri tayin etmiştir. 1970’li yılların başından itibaren “Gecekondu Önleme Bölgesi” 

kapsamında Türkiye’nin en önemli toplu konut örneklerinden birisi olan Beşbinevler projesi ile kentin 

yatay gelişimi Safranbolu istikametine yönelmiştir. Karabük kentsel gelişimindeki üçüncü döneminin en 

önemli aktörü ise Karabük Üniversitesi olmuştur. Üniversite ile birlikte ana kampüse yakın mahallelerde 

hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Özellikle 100. Yıl Mahallesinde görülen nüfus ve konut artışına bağlı 

olarak şehir Kastamonu yolu istikametine doğru gelişmektedir. 
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Özet 

Her kültür, kendi değerleri ve değerlerini besleyen din, dil, tarih ve ekonomi gibi unsurlar ile öne çıkar. Söz 

konusu bu unsurların hepsi ile ve birbiri ile ilişkisi olduğu gibi coğrafya ile de yakından ilişkilidir. 

Anadolu’nun tarihi tecrübesinde benzeri çok fazla olmayan Teke Yöresi sosyal yapısı, farklı kültürel grupların 

bir arada yaşamasını mümkün kılan bir toplum modeline örnek teşkil etmiş olduğu için araştırma sahası 

olarak Teke yöresi belirlenmiştir. Bu çalışmanın konusunu Teke Yöresi’ndeki Tahtacı Köylerinin kültür 

coğrafyası açısından incelenmesi oluşturmuştur. Söz konusu bu saha, Antalya’nın batı ilçelerinden Elmalı’nın 

Tekke ve Akçeniş; Finike’nin Gökbük, Çatallar ve Menevşelik; Kumluca’nın Toptaş, Beşikçi ve Hızırkahya 

köyleri ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın kavramsal çerçevesi, Anadolu Aleviliği içinde yer alan Tahtacı kimliğinin ortaya çıkardığı 

sosyo-kültürel değerleri saha araştırmasına dayalı coğrafi gözlem ve mülakatlarla ortaya koymak ve kültür 

coğrafyası açısından mekan-insan ilişkileri bağlamında irdelemektir. Araştırma, dünyanın farklı bölgelerinde 

ortaya çıkan kültürel toplulukların meydana getirdiği kültür coğrafyalarının analiz edilmesi ilkesinden 

hareketle Teke Yöresi kültür coğrafyasının oluşmasına sebep olan özelliklerin tespit ve değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır. 

Bu araştırmada, verilerin tespiti aşamasında, katılım, gözlem ve mülakat yöntemleri uygulanmıştır. 

Araştırmanın en önemli bulgusu, Teke Yöresi coğrafyasındaki birçok uygulamanın diğer topluluklardakilerle 

benzerlik gösterdiği ve birçoğunun terk edildiği saptanmış yani aynı coğrafyada bulunmak, inanış ve 

uygulamalardaki farklılığı ortadan kaldırmıştır. Dini kimliklerinin etkisiyle dışa kapalı bir toplum 

karakteristiği sergileyen, Türkmen ve Alevilikleri genel kabul gören Tahtacıların, Tahtacı kimliğini Alevi 

kimliğinden üstün tuttukları görülmektedir.  

Tahtacı köylerinden önemli bir nüfusun, son yıllarda şehir hayatının çekiciliği ve özgürlüğü, ekonomik 

nedenlerle çevre il ve ilçelere göç ettikleri dolayısıyla dışa kapalı toplum karakteristiğinde kırılmalar 

yaşandığı, bununla birlikte az da olsa egzogami ve poligami görüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle Sünnilerle 

iç içe yaşayan Beşikçi, Toptaş, Hızırkahya, Menevşelik, Çatallar ve Tekke yerleşimlerinde, gerek yaşadıkları 

coğrafyada Sünnilerle iç içe olmaları ve birbirlerine yakın olmaları gerekse ılıman iklimin etkisiyle 

Tahtacılığa özgü bazı inanış ve uygulamaların terk edildiği veya azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunda 

teknolojik gelişmelere bağlı sosyal ağ kullanımının da olsa etkisi vardır. Nitekim, Teke Yöresi Tahtacı 

coğrafyasındaki birçok uygulamanın diğer topluluklardaki (Sünniler) uygulamalarla benzerlik gösterdiği ve 

birçoğunun terk edildiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Teke Yöresi, Tahtacı Yerleşimleri, Tahtacı, Kültür Coğrafyası, İnanış ve Uygulamalar 

 

A RESEARCH ON THE GEOGRAPHY OF CULTURE: THE SAMPLE OF TEKE REGİON 

TAHTACANS 

Abstract 

Every culture distinguishes with aspects such as religion, language, history and economy that feeds its value 

and values. These aspects mentioned not only have relations with all of them and each other, but also it is 

closely related with geography. The region Teke has been determined as the research field because Teke 

region, which does not so much correspond to the examples in Anatolia’s historic experience, served as an 

example of a society that enabled different cultural groups to live together with its social structure. Research 

on the cultural geography of the Teke Region’s villages has made the topic of this study. Mentioned research 

mailto:cemsari@yahoo.com
mailto:saltunkaya2011@hotmail.com
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area has been limited with Antalya’s western provinces such as Teke and Akcenis in Elmalı, Gokbuk in Finike, 

Catallar and Menevselik, towns Toptas, Besikci and Hizirkaya in Kumluca.  

The conceptual frame of the research is revealing the socio-cultural values of the Tahtaci identity which is 

included in the Anatolia Alawism that is based on the geographic observations and interviews, and also to 

reveal the place human relationships in that cultural geographic terms. 

Research aims to identify and evaluate the features that have caused the occurence of the Teke Region’s 

cultural geography with the principle of “analyzing the cultural geographies that the cultural societies have 

generated in different regions of the world”. 

On the stage of findings of the data, attendance, observation and interview techniques have been carried out 

this research. The most important finding of the research is that many adminstration ways in Teke Region 

geography have showed similarities with other societies and many of these have been identified as left 

behind, that’s to say, being in the same geography, beliefs and differences in the adminstration  have been 

annihilated. It’s being seen that Tahtacis who have represented their character as reclused with the impacts 

of their religious identities as well as their generally accepting Turkmen and Alawism traditions, they have 

put their Tahtaci values above than Alawism.  A reasonable amount of Tahtaci population has been identified 

as attractiveness and freedom of the urban life in recent years, reclused society chracter because of migrating  

and immigrating in to adjacent cities and provinces, which let them to be fragile, egzogami and poligami 

along with these.  

In the settlements of Besikci, Toptas, Hizirkaya, Menevselik, Catallar, and Teke which live together especially 

with Sunnis, both because of their living together with Sunnis in the same geography being close to each 

other, and because of living in a hot climate, some beliefs and applications regarding Tahtacilik have been 

observed as left habit or decreased as a result. Technological developments as well as the use of social net has 

an impact of this.  

Indeed, many implementations on the geography of Teke RegionTahtaci have showed similarities with other 

societies (such as Sunnis) and many of these have fallen in to disuse. 

Keywords: Teke Region, Tahtaci Settlements, Tahtaci, Cultural Geography, Beliefs and Practices 

 
Giriş 

İnsanların yaşaması için elverişli koşullar taşıyan Anadolu, tarihin tüm dönemlerinde zengin 

kültürel özelliklere ev sahipliği yapmıştır.  Bu yörelerden biri de Teke yöresidir. Teke Yöresi, Antalya’nın 

batısında yer alır (Sarı vd., 2012:161). Anadolu’nun tarihi tecrübesinde benzeri çok fazla olmayan Yöre 

sosyal yapısı, farklı kültürel grupların bir arada yaşamasını mümkün kılan bir toplum modeline örnek 

teşkil eder. 

Anadolu’nun yoğunlukla güney ve batı bölgelerinde yaşayan Alevî kültür ve düşüncesinin 

yaşatıldığı topluluklar olarak tarif edilen Tahtacılar hakkında ilk araştırmalar genellikle Batılılar 

tarafından yapılmış ve yazılı materyallere en erken XIII. yüzyılın ilk yarısında rastlanmaktadır. Bu yazılı 

kaynaklarda Tahtacı zümrelerinin Ağaçeri Türkmenleri’nin bir devamı olduğu dile getirilmektedir (Sümer, 

2010: 437). 

Yabancı araştırmacıların çalışmaları; Tahtacıların dini inançlarının Sünni Müslümanlıktan farklı 

ve dışa kapalı olduğunu, dışa kapalı olma sebebinin de dinsel inanç kurallarından kaynaklandığı sonucunu 

ortaya çıkarmaları reel bir değerlendirmedir. Fakat, Tahtacıların etnik ve dini kimliği ile ilgili 

değerlendirmeler bilimsellikten uzak ve önyargılıdır (Türkdoğan, 1995: 117). Çalışmalardan çıkan ortak 

sonuç Tahtacıların dine dayalı sosyo-kültürel bir sistem geliştirdikleri yönündedir (Engin, 1998: 75). 
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Nitekim bu araştırmalar ışığında Tahtacılar için, Anadolu Aleviliği içinde yer alan ancak mesleki, hukuki, 

dini ve mitolojik yönden benzerlik ve farklılıklara sahiptir ve etnik açıdan tartışmasız Türk’tür demek 

yanlış olmaz (Önal, 2013: 42). Oğuz boylarından birisini oluşturan Çepniler ile yakından akrabalıkları 

bulunan Tahtacıların meslek niteliklerinden dolayı bu adı aldıkları da bilinmektedir (Fığlalı, 1983: 352). 

Alevilik sadece belirli kurallara (eline, diline, beline sahip olma anlamında) veya Ehli Beyt Sevgisi’ne dayalı 

bir inanç ve değerler sistemi değildir. Her şeyden önce mistik bir öğreti sistemi, kendi dünya bakış açısına 

göre İslam’ı yorum biçimidir. Bir başka deyişle “Alevilik sosyal bir olgudur”. Bunu ancak, “Alevi doğan bir 

soy kuşağı anlayabilir.” felsefesini taşırlar (Türkdoğan, 1995: 13-14). 

Yukarıda genel açıklama ve yorumlardan da yola çıkarak Anadolu Aleviliği içinde yer alan Tahtacı 

Kimliğinin ortaya çıkardığı sosyo-kültürel değerleri saha araştırmasına dayalı coğrafi gözlem ve 

mülakatlarla ortaya koymak ve kültür coğrafyası açısından mekan-insan ilişkileri bağlamında araştırmak 

bu çalışmanın genel amacı olarak belirlenmiştir. 

Tahtacılar diğer Alevi topluluklarına göre daha kapalıdırlar. Günümüzde bazı geleneksel 

törenlerine grup dışındaki Tahtacıları dahil etmemeleri, Orta Asya’dan gelen ataerkil aile yapısının bir 

gereği olarak topluluk dışından kız alıp, dışarıya kız vermeme kuralının hala devam ediyor olması, 

topluluk dışından evlenme yasağının hala devam ediyor olması, endogaminin yaygın olması bunu teyit 

eder niteliktedir. Tüm bunlarla birlikte, Tahtacılar genel itibariyle Anadolu’daki Alevi-Bektaşi 

topluluklarının bağlı bulundukları Hacı Bektaş Ocağı’ndan farklı olarak İzmir Narlıdere’deki Yanyatır 

Ocağı ile Aydın’daki Hacı Emirli Ocağı’na bağlıdırlar. Bu tip farklılıkların varlığı, daha önce bu konuda 

yapılmış araştırmaların azlığı bu tür saha araştırmalarının önemini artırmaktadır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Anadolu Aleviliği içinde yer alan Tahtacı Kimliğinin ortaya çıkardığı sosyo-kültürel değerleri saha 

araştırmasına dayalı coğrafi gözlem ve mülakatlarla ortaya koymak, mekan-insan ilişkileri bağlamında 

araştırmak bu çalışmanın genel amacı olarak belirlenmiştir. 

Tahtacılar genel itibariyle Anadolu’daki Alevi-Bektaşi topluluklarının bağlı bulundukları Hacı 

Bektaş Ocağı’ndan farklı olarak İzmir Narlıdere’deki Yanyatır Ocağı ile Aydın’daki Hacı Emirli Ocağı’na 

bağlıdırlar. Bu tip farklılıkların varlığı, daha önce bu konuda yapılmış araştırmaların azlığı bu tür saha 

araştırmalarının önemini artırmaktadır. 

Araştırmanın Yeri ve Sınırları 

Araştırma konusunu Teke Yöresi’ndeki Tahtacı nüfusunun kültür coğrafyası açısından 

incelenmesi oluşturur.  

Araştırma, Antalya’nın batı ilçelerinden Elmalı’nın Tekke ve Akçeniş; Finike’nin Gökbük, Çatallar 

ve Menevşelik; Kumluca’nın Toptaş, Beşikçi ve Hızırkahya köyleri ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Araştırma Alanının Lokasyon Haritası 

Yöntem 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılar RANDOM (Rastgele) 

yöntemiyle belirlenmiş ve 28 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen 

veriler SPSS 23.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir.  

 

Bulgular 

 Araştırma sahasındaki Tahtacı yerleşimleri; Kırsal mahallelerde yaşayanlar (Köylerde 

yaşayanlar), Merkez ilçelerde yaşayanlar, Merkez il ve diğer illerde yaşayanlar olarak üç kategoride ele 

alınabilir.  Bu araştırmada kırsal mahallelerde yaşayan nüfus kategorisi üzerinde çalışılmıştır.  

Toplam sekiz köyü kapsayan araştırma sahasında Gökbük ve Akçeniş köyleri tamamen Tahtacı 

nüfusa sahiptir. Beşikçi, Toptaş, Hızırkahya, Tekke, Çatallar ve Menevşelik köylerinin nüfusu ise Tahtacı-

Sünni karışıktır (Tablo 1).  
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Tablo 1 
Tahtacı Yerleşim Birimlerinde Nüfus (2007-2017) 

Yerleşim Yeri Yıllar 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Çatallar  - - - - - - - - - - 250 
 

Gökbük 350 373 349 336 314 296 294 295 273 560 456 

Menevşelik 
 

429 423 433 387 377 353 7873 7835 7595 7516 7706 

Beşikçi 
 

523 507 493 488 513 517 572 566 574 590 575 

Toptaş  712 751 751 729 763 792 819 805 788 802 791 

Hızırkahya 
 

904 893 899 898 913 841 788 803 800 757 734 

Akçainiş 
 

745 752 798 781 775 740 785 754 761 730 746 

Tekke 
 

1067 1102 1100 1115 1115 1098 1082 1103 1085 1072 1069 

   Not. TÜİK, erişim tarihi: 07.03.2018. 

İnsan, yaşadığı mekanın fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerine göre yaşamını düzenlemiştir. 

Yaşayacağı evi, yetiştireceği hayvanı, pişireceği yemeği, giyeceği kıyafeti, oynayacağı oyunu, yapacağı 

şenliği ve benzerlerini yaşadıkları yöre şekillendirmiştir. Nitekim, Teke Yöresi’ndeki Tahtacı köylerinin 

ağaç ve orman; su; ateş ve ocak; atalar ve ölüler; hayvanlar; olağanüstü varlıklar ve olaylar; kutsal 

mekanlar; adaklık ve kurbanlık; bahar bayramları ile ilgili inanış ve uygulamalar gibi kültürel coğrafya 

özellikleri, fiziki coğrafi özelliklerine göre şekillenmiştir. Böylece, yörede köyden köye değişen inanış ve 

uygulamalar ortaya çıkmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2 
Katılımcıların İnandıkları Kültlerin Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Ağaç ve orman kültü 76 39,8 

Atalar ve ölüler kültü 10     5,2 

Ateş ve Ocak kültü 60 31,4 

Su kültü 45 23,6 

Toplam 191 100,0 

 

 Geçim kaynakları tahta olan Tahtacıların hayatında ağaç ve orman önemli bir yere sahiptir. 

Dolayısıyla, ağaç ve orman ile ilgili inanç ve uygulamaları yoğunluk arz etmektedir. Ağaç ve ormana 

verilen değerin bir göstergesi olarak araştırma sahasındaki mezarlıklardaki mezar taşlarında ağaç 

figürünü görmek mümkündür (Şekil 2). 
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    Şekil 2. Ağaç Figürlü Mezartaşları, Menevşelik 

Tahtacılara göre, dikili olan ağaçların hepsi, insan gibi canlıdır. Ancak, her ağaç kutsal değildir. 

Mezarlıktaki ve kutsal mekanlardaki ağaçlar, çok yaşlı olan ulu ağaçlar, Zeytin ağacı kutsaldır. Çatallar 

köyünde Çam kuyusu, Işık Beleni’ndeki ağaçlar ve Beşikçi’nin KD kısmındaki Cinli çınar ağacı ‘Yaprakları 

yaz-kış dökülmez’ ulu ağaçlardır. Ayrıca, Abdal Musa ve bütün kutsal mekanlardaki ağaç, taş, mezar da 

kutsal olup yatırın yüzü suyu hürmetine bez parçası bağlanır, dua edilir, dilek tutulur. Bağlanan çaput, 

daha çok kırmızı ve yeşil olmakla birlikte her renk olabilmektedir. Ancak, yeşil ve kırmızı murattır 

diyebiliriz (Şekil 3). 
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  Şekil 3. Abdal Musa Türbesi nde Çaput Bağlanan Bölüm, Tekke 

Tahtacılığın tanımına; “Tahta, orman işleriyle uğraşarak, geçimini temin eden zanaatkardır.” 

demek doğru bir yaklaşımdır. Nitekim, görüşmeye katılan kişilerin % 95,4’ü bu cevabı vermiştir (Tablo 3). 

Tablo 3 
Katılımcılara Göre Tahtacılığın Tanımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Tahtacılık alevilere verilen 2 1,3 
addır 
Tahtacılık kültürdür 

  
5 

 
3,3 

Tahta, Orman işleriyle 146 95,4 
uğraşmaktır  
Toplam 

  
153 

 
                                100,0 

    
% 1,3’lük gibi çok az sayıdaki bir kesimin “Tahtacılık, Alevilik’ tir.” cevabını vermesi, araştırma 

sahasındaki dolayısıyla da Teke Yöresi’ndeki Tahtacıların, Alevi kimliklerini ikinci planda tuttuklarının 

göstergesidir.  

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Herhangi bir ocağa bağlı mısınız?” sorusuna verdikleri

 cevapların dağılımına bakıldığında Tablo .4’te görüldüğü üzere, %44,2(69kişi)’sinin 

Yanyatır ocağı, %12,8 (20kişi)’inin Hacı Bektaş Ocağı, 12,8 (20kişi)’ inin Balım Sultan Ocağı, 

30,1(47kişi)’inin ise herhangi bir ocağa bağlı olmadığı görülmektedir. 

Tablo 4 
Katılımcıların Bağlı Bulundukları Ocakların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Balım Sultan Ocağı 20 12,8 

Hacı Bektaş Ocağı 20 12,8 

Yanyatır Ocağı 69 44,2 

Herhangi bir ocağa bağlı değilim 47 30,1 
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Toplam 156 100,0 

Katılımcıların, “Hangi oymaktansınız?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, %26,5(40kişi)’i Çaylak, %0,7(1kişi)’si Cingöz, %50,3(76kişi)’ü Enseli, 

%1,3(2kişi)’ü Gökçeli, %18,5(28kişi)’i oymağını bilmediği, %2,6(4kişi)’sının ise diğer oymaklardan 

oldukları görülmektedir. % 18,5’lik büyük bir dilimin oymağını bilmiyor olması dikkat çekicidir. 

Tablo 5 
Katılımcıların Oymaklara Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Çaylak 40 26,5 
Cingöz 1 0,7 

Enseli 76 50,3 
Gökçeli 2 1,3 
Oymağımı Bilmiyorum 28 18,5 
Diğer 4 2,6 
Toplam 150 100,0 

Araştırma sahası kapsamındaki yerleşimlerin sonradan kuruldukları ve ormanlık alanlardan göç 

yoluyla şuan bulundukları alana yerleştikleri tespit edilmiştir. Araştırma sahasındaki mahallelerden 

Beşikçi, Toptaş, Gökbük, Çatallar köyleri orman köyü, diğerleri ova köyleridir. 

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Evlerin malzemesi genelde nedir?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 6’da görüldüğü üzere, %5,7(9kişi)’si ahşap, %23,3(37kişi)’ü 

kerpiç, %15,1(24kişi)’i taş, %56(89kişi)’sı betonarme cevaplarını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 6 
Katılımcıların Evlerin Malzemesinin Ne Olduğunun Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Ahşap 9 5,7 

Kerpiç 37 23,3 

Taş 24 15,1 

Betonarme 89 56,0 

Toplam 159 100,0 

Araştırma sahasının kıyı kesimindeki yerleşmelerin yapı malzemesi ile iç kesimlerdekiler farklılık 

göstermektedir. Kıyı kesimdeki evler daha çok betonerme ve taş iken iç kesimler kerpiç ve ahşaptır (Şekil 

4). 
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 Şekil 4. İki Katlı Cumbalı Kerpiç Ev, Gökbük Köyü 

Araştırma sahasındaki yerleşim birimlerinin tümünde cin, şeytan, büyü, nazar, rüya gibi doğaüstü 

varlıklar ve olaylara inanıldığı gözlemlenmiştir. 

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Tabiat Olayları, olağanüstü varlıklar, hayvanlar, günlük 

hayat, rüya ve nazarla ilgili inanışlarınız var mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, %13,2(53kişi)’si cine inanıyorum, %10,7(43kişi)’si horoz Cebrail’dir 

kutsaldır, %3,2(13kişi)’si kurbanda koyun- keçi-dana kesilir, %1(4kişi)’i kurşun dökeriz nazar için, 

%19,9(80kişi)’u rüyaya inanıyorum, %28,4(114kişi)’ü nazara inanıyorum, %16,7(67kişi) tavşan eti 

yenmez, %4(16kişi)’ü yağmur duası, %3(12kişi)’ü diğer cevaplarını verdikleri görülmektedir. 

 

Tablo 7 
Katılımcıların Olağanüstü Varlıklar ve Olaylar ile İlgili İnanışlarının Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Cine inanıyorum 53 13,2 
Horoz Cebrail’dir, kutsaldır 43 10,7 

Kurbanda koyun, keçi, dana kesilir 13 3,2 

Kurşun dökeriz nazar için 4 1,0 

Rüyaya inanıyorum 80 19,9 

Nazara inanıyorum 114 28,4 

Tavşan eti yenmez 67 16,7 

Yağmur duası 16 4,0 

Diğer 12 3,0 

Toplam 402 100,0 

Bütün Türkmen geleneklerinde olduğu gibi Tahtacılar da nazara inanmakta ve nazardan korunmak 

için ve nazar değdikten sonra çeşitli uygulamalar icra etmektedir. Tahtacılarda yeni doğum yapmış lohusa 

kadın ve bebeğine kem gözlerden korunmak için, nazar boncuğu, altından maaşallah, karanfil, çıtlık 

tahtası, çitlembik tahtası veya çıngıl takılmaktadır. Çatal iğneyle anne ve bebeğin elbisesine tutturulan bu 

nazarlıklar, hiç çıkarılmaz. Aksi takdirde, ölüm olacağına inanılmaktadır. Çıngıl dikme ise buğday, nohut, 

bakla ve karanfilin çatal iğneyle (çengelli iğne) dizilmesiyle edilen bir tür nazarlıktır. İpe dizilen çıngıllar, 
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evlere de asılır (Toptaş ve Gökbük). Ayrıca, çok nadir de olsa çocuklara ve yetişkinlere muska takılır. 

Kurşun döktürülür. Nazar değen çocuklar ise darı ile yıkanarak tedavi edilmeye çalışılmaktadır. 

 Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Yatırınız var mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımına 

bakıldığında Tablo 8’de görüldüğü üzere, %31,1 (99kişi)’Abdal Musa, %4,1 (13kişi)’i Ali Baba, %6,9 

(22kişi)’u Budala Sultan, %1,6 (5kişi)’sı Derviş Dede, %17,6 (56kişi)’sı Eroğlu Nuri, %1,6 (5kişi)’sı 

Hörbüdekteki Erenler, %23,9 (76kişi) Kafi Baba, %6,6 (21kişi)’sı  Kırlangıç Dede, %6,6 (21kişi)’sı Mestan 

Dede cevaplarını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 8 
Katılımcıların “Yatırınız Var mı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Abdal Musa 99 31,1% 

Ali Baba 13 4,1% 

Budala Sultan 22 6,9% 

Derviş Dede 5 1,6% 

Eroğlu Nuri 56 17,6% 

Hördübekteki Erenler 5 1,6% 

Kafi Baba 76 23,9% 

Kırlangıç Dede 21 6,6% 

Mestan Dede 21 6,6% 

Toplam 318 100,0 

Araştırma sahasındaki yerel ziyaret yerleri Çatallar’da; Hördübek (Ordubek) Yaylası’nın kırındaki 

(Dağın zirvesi) iki eren (asker) mezarı, Menevşelik’te; Eroğlu Nuri (Alacadağ’da), Kırlangıç Dede (Tocak 

Dağı’nda), Kafi Baba (Saklısu’da), Ali Baba (Halaç’ta), Gökbük Mahallesi’nin içinde Derviş Dede mezarı, 

Kızılcık Dağı’nın tepesindeki Eren Dede Türbesi, Beşikçi Mahallesi’nin içindeki isimsiz eren, Savrun 

Mahallesi yatırı, Toptaş Mahallesi’nin içerisinde Şekerci Dede, Savrum Mahallesi (Güzören) yatırı 

(Kumluca’nın kuzeyinde), Akçeniş’in içindeki Keramettin Dede Türbesi, Tekke Mahallesi’nin içindeki 

Abdal Musa, Budala Sultan (Abdal Musa’nın aşçısı), Mestan Dede (Abdal Musa’nın fırıncısı) yatırlarıdır. 

Ayrıca, Abdal Musa’nın annesi Ana Sultan ve kız kardeşi Hüsniye Bacı’nın mezarları da Abdal Musa 

Tekkesi’nin içindedir. Saydığımız bütün bu yatırların içerisinde Tahtacıların en çok ziyaret ettikleri ve 

üstün tuttukları kutsal mekan Abdal Musa Tekkesi, ikincisi ise Kafi Baba’dır diyebiliriz. İzmir 

Narlıdere’deki Yanyatır Ocağı ve Aydın Reşadiye’deki Hacı Emirli Ocağı da bu gruptadır (Şekil 5). 
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 Şekil 5. Abdal Musa Yatırı ve Niyaz Etme Ritüeli, Tekke  

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Doğum Öncesinde neler yapıyorsunuz?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 9’da görüldüğü üzere, %13,1 (59kişi)’i Hamile kadın 

ağır işlerde çalışmamalı, %20,7 (93kişi)’si Aşermenin olduğunu, %7,8 (35kişi)’i Cinsiyet tayinlerinde 

''gebe kadının göbeği sivri olursa erkek, yayvan ve geniş olursa kız bebek olacağını, %12,4 (56kişi)’ü  

Cinsiyet tayinlerinde ''Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur atlıyı'', olarak inandıkları, %2,2 (10kişi)’si 

Doğum öncesinde Bebeğin eşyalarını hazırladıklarını, %4,2 (19kişi)’si Cinsiyet tayinlerinde ‘’Gebe kadının 

yüzü lekenirse kızı olur’’ diye inandıklarını,%20,2 (91kişi)’si Gebe kalmak için Tekke ziyaretleri 

yapıldığını, %1,6 (7kişi)’sı gebe kadının kötü alışkanlıklardan uzak olması gerektiğini, %8,2 (37kişi)’si 

doğum için tıbba inandıkları, %9,6 (43kişi)’sı ise diğer cevaplarını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 9 
Katılımcıların Doğum Öncesi Yaptıkları Uygulamaların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Hamile kadın Ağır işlerde çalıştırılmamalı 59 13,1 
Aşerme 93 20,7 

Cinsiyet tayini ''gebe kadının göbeği sivri olursa erkek, yayvan ve 35 7,8 
geniş olursa kız bebek 
Cinsiyet tayini ''ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur atlıyı'' 

 
56 

 
12,4 

Bebeğin eşyalarının hazırlanması 10 2,2 

Gebe kadının yüzü lekenirse kızı olur 19 4,2 

Gebe kalmak için Tekke ziyaretleri 91 20,2 

Kötü alışkanlıklardan uzak durmalı 7 1,6 

Tıbba inanılır 37 8,2 

Diğer 43 9,6 

Toplam 450 100,0 

 

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Doğum Sırasında neler yapıyorsunuz?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 10’da görüldüğü üzere, %13,5 (47kişi)’i Çocuğun ne 

olmasını isterlerse göbek bağını oraya konulur, %4,6 (16kişi)’sı çok çeşitli güller toplanır bebek doğduğu 

zaman gülle yıkanır, %5,4 (76kişi)’ü doğum evde değil hastanede olur, %27,2 (95kişi)’si eş (plasenta) 

gömülür, %18,5 (86kişi)’i göbek gömülür, %24,6 (58kişi)’sı kıyafet, yatak hazırlanır, %8 (28kişi)’i diğer 

cevaplarını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 10 
Katılımcıların Doğum Sırası Yaptıkları Uygulamaların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Çocuğun ne olmasını isterlerse göbek bağı oraya konulur. 47 13,5 

Çok çeşitli güller toplanır bebek doğduğu zaman gülle yıkanır 16 4,6 

Doğum evde değil hastanede olur 76 5,4 

Eş(plasenta)gömülür 95 27,2 

Göbek Gömülür 86 18,5 

Kıyafet, yatak hazırlanır 58 24,6 

Diğer 28 8,0 

Toplam 349 100,0 

Tahtacı kimliğine sahip olmak için, Tahtacı anne-babadan doğma şartının araştırma sahasındaki 

yerleşim birimlerinde hala geçerli olduğu tespit edilmiştir. Her Tahtacı çocuğu Tahtacı olarak dünyaya 

gelir demektedirler (Özellikle Akçeniş’te). Tekke’dekiler Bektaş olarak doğduklarını söylemektedirler.  

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Doğum sonrası neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 11’de görüldüğü üzere, %8,6 (82kişi)’sı ad verme, %12,3 

(117kişi)’ü al bastı(al basması), %12,3 (117)’ü çocuğun tuzlanması, %14,2 (135kişi)’si diş dirgidi-diş

 hediği, %8 (76kişi)’i duşak kesme, %3,1 (125kişi)’i kırklama, %5,6 (53kişi)’sı kirvelik  adeti, 

%0,4 (4kişi)’ü kütük atma, %11,5 (110kişi)’i lohusalık, %12,1 (115kişi)’i sünnet, %2,1(20kişi)’i ise tuz 

düğünü cevaplarını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 11  
Katılımcıların Doğum Sonrası Yaptıkları Uygulamaların Dağılımı 

.Kişi Sayısı Yüzde 

Ad verme 82 8,6 

Al bastı(Al basması) 117 12,3 

Çocuğun Tuzlanması 117 12,3 

Diş Köllesi 135 14,2 

Duşak kesme 76 8,0 

Kırklama 125 13,1 

Kirvelik adeti 53 5,6 

Kütük atma 4 0,4 

Lohusalık 110 11,5 

Sünnet 115 12,1 

Tuz Düğünü 20 2,1 

Toplam 954 100,0 

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Ölüm öncesinde yapılanları anlatır mısınız?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 12’de görüldüğü üzere, %55 (110kişi)’i çeşitli 

hayvanların ötmesi ölümün habercisi(köpek, baykuş, horoz), %4,5 (9kişi)’i eve kürek dayanması ölüm 

habercisi, %12 (24kişi)’si pis ve tehlikeli yerlerden uzak durulması, %8 (16kişi)’i rüyada ağacın 

devrilmesi ölüm demektir, %5 (10kişi)’i rüyada bulanık su ölümü çağrıştırır, %3 (6kişi)’ü bilmiyorum, 

%12,5 (25kişi)’i diğer cevaplarını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 12 
Katılımcıların Ölüm Öncesinde Yaptıkları Uygulamaların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Çeşitli hayvanların ötmesi ölümün habercisi(köpek, baykuş, horoz) 110 55,0 

Eve kürek dayanması ölüm habercisi 9 4,5 

Pis ve tehlikeli yerlerden uzak durulması 24 12,0 

Rüyada Ağacın devrilmesi ölüm demektir 16 8,0 

Rüyada Bulanık su ölümü çağrıştırır 10 5,0 

Bilmiyorum 6 3,0 

Diğer 25 12,5 

Toplam 970 100,0 

Tahtacılar, bedenen ölen insanın, ruhunun ölmediğini inanmaktadırlar. Hemen pencereler 

açılmakta, evde ya da odada günlük tüttürülmektedir. Bu uygulamada aynı yörede farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Şöyle ki, Tekke mahallesinde günlük yerine tespih ağacının altından toplanan buhur 

kömürün üstünde yakılarak eve güzel koku yayılır. Ayrıca, üç gün mezarlıkta da delil adı verilen mum 

yakılmaktadır. Hızırkahya mahallesinde, ölünün mezarında üç gün tütsü yakıldığı (Günlük Ağacı) 

söylenmiştir. Diğer Tahtacı köylerinde bu uygulamanın değişik şekillerini görmek mümkündür. Kısacası, 

ölünün ardından ve bayram arifelerinde etrafa güzel kokular saçan buhur ve tütsü tüttürülmektedir (Şekil 

6). Ölünün elbisesi çıkarılıp çarşafa sarılmakta, çenesi çatılmakta, gözleri kapatılmakta, ayak baş 

parmakları birbirine bağlanmaktadır. Ölen kişi kadınsa; el, ayak ve saçına kına yakılmakta, musahipli ise; 

önce tercüman kurbanı kesilmektedir. Sonra, yukarıdaki işlemler yapılmaktadır. Bu işlemlerden sonra, ölü 

ortaya konulmakta, üstüne, bıçak ya da demir parçası konulmaktadır. Defnedilme işlemleri, güneş 

batmadan önce bitirilmek zorundadır. Yoksa defin işlemleri, bir sonraki güne bırakılır. Gelenler, ölünün 

etrafında oturup, ağıtlar yakar. Ağıt, saz eşliğinde değildir, tıntına vurma denilen bir uygulamadır 

(Gökbük). 

 

   Şekil 6. Buhur ve Tütsü Uygulamasının İzleri, Toptaş  

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “Ölüm Sonrasında Yapılanları Anlatır mısınız?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında Tablo 13’te görüldüğü üzere, %6 (20kişi)’sı arife günü 

mezarlıkta buhur yakılır, %8,4 (28kişi)’ü mezarlıkta ilk gün bir parça ekmek konur, %7,5 (25kişi)’i mum 

yakılır, %23,5’I  (78kişi) Ölünün 7, 40, 52 si duaları yapılır, %7,8 (26kişi)’i ölü eşyası ile değil kefenle 

gömülür, %10,2 (34kişi)’si ölü eşyası ile(yastık, battaniye) ile gömülür, %19 (63kişi)’ü  ölü evine ilk gün 

yemekleri komşu getirir, %1,2 (4kişi)’si ölü nerde yıkandıysa orada 3 gün ateş yakılır, %6(20kişi)’sı 

ölünün yıkandığı yerde buhur yakılır cevaplarını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 13 
Katılımcıların Ölüm Sonrasında Yaptıkları Uygulamaların Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Arefe günü mezarlıkta buhur yakılır 20 6,0 

Mezarlıkta ilk gün bir parça ekmek konur. 28 8,4 

Mum yakılır 25 7,5 

Ölünün 3.7.40.52 duaları yapılır 78 23,5 

Ölü eşyası ile değil kefenle gömülür 26 7,8 

Ölü eşyası ile(yastık, battaniye) ile gömülür 34 10,2 

Ölü evine ilk gün yemekleri komşu getirir. 63 19,0 

Ölü nerde yıkandıysa orada 3 gün ateş yakılır. 4 1,2 

Ölünün yıkandığı yerde buhur yakılır. 20 6,0 

Toplam 332 100,0 

Başsağlığı merasiminde, cenazenin defnedildiği günün akşamı mahalledekiler, yas evine yemek 

götürüp yemeklerini yas evinde yerler. Acılarını paylaşmaya çalışırlar. Bu yemeğe yas yemeği, cenaze 

evine de yas evi denir. Araştırma sahasında yas evi tabirinden çok ölgülük tabiri kullanılmaktadır. 

Ölgülüğe gelenler siyah elbise giyer, siyah başörtüsü takar. Yas, kırkıncı gün yemeğiyle son bulur. Bu 

sebeple, kırk gün boyunca radyo dinlenmez, televizyon seyredilmez, düğün vb gibi ortamlarda eğlenilmez. 

Ancak, ölen kişi yol ehli ise, Tahtacı geleneğine göre, gece yarısından sonra sazlı-sözlü nefes ve deyişlerle 

ölünün başında bulunulur. 

  Ölü suyu ısıtılan ocak üç gün boyunca söndürülmez. Ocak devamlı harlandırılır. Evin ışıkları da üç 

gün yanık bırakılır. Tahtacılar, ölünün yıkandığı yere ve mezarlığa bir parça ekmek, yemek ve su bırakırlar 

(Şekil 7). Bırakılan yiyecekleri ölünün ruhunun gece gelip yediğine inanılır. Ölen kişi, aç veya susuz 

öldüyse ve ölünün ruhu geldiği yerde yiyecek bulamazsa evdekilere musallat olmasın, evdekilere zarar 

vermesin düşüncesiyle bu uygulama gerçekleştirilir. 

 

Şekil 7. Su Şişesi ve Yiyecek Bırakılan Mezarlar, Toptaş 
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Katılımcıların genel olarak yaptığı ve doğum, evlenme, sünnet, ölüm ritüelleri, tabiatla ilgili inanış 

ve uygulamalarda en çok yaptıkları yemeklerin dağılımı Tablo 14’de gösterilmektedir. 

Tablo 14 

Katılımcıların En Çok Bilinen Yemeklerinin Dağılımı 

 Kişi Sayısı Yüzde 

Arabaşı 15 2,4 

Aşure 81 12,7 

Helva(un,irmik) 101 15,8 

Hoşmerim 2 0,3 

İnce patlıcan(feslikanlı) 49 7,7 

Kabak yemeği 21 3,3 

Kavurma 14 2,2 

Keşkek 71 11,1 

Kırmızı sulu et 86 13,5 

Kölle 29 4,5 

Kuru fasulye 53 8,3 

Pilav(bulgur) 45 7,1 

Sarma, dolma 16 2,5 

Tarhana çorbası 15 2,4 

Tekke Fasulyesi(ala fasulye) 20 3,1 

Topak kızartma 17 2,7 

Piyaz 3 0,5 

Toplam 638 100,0 

Araştırmayı kabul eden katılımcıların, “En çok bilinen yemekleriniz nelerdir?” sorusuna, %2,4 

(15kişi)’ü arabaşı, %12,7 (81kişi)’si aşure, %15,8 (101kişi)’i helva (un, irmik),%0,3 (2kişi)’ü höşmerim, 

%7,7 (49kişi)’si ince patlıcan (feslikanlı), %3,3 (21kişi)’ü kabak yemeği, %2,2 (14kişi)’si kavurma, %11,1 

(71kişi)’i keşkek, %13,5 (86kişi)’i kırmızı sulu et, %4,5 (29kişi) kölle, %8,3 (53kişi)’ü kuru fasulye, %7,1 

(45kişi) pilav (bulgur), %2,5 (16kişi)’i sarma-dolma, %2,4 (15kişi)’ü tarhana çorbası, %3,1 (20kişi)’i 

Tekke fasulyesi (ala fasulye), 2,7 (17kişi)’si topak kızartma, %0,5’i (3kişi)  piyaz cevaplarını verdikleri 

görülmektedir. 

Sonuç  
Araştırma sahası içerisindeki 8 yerleşim yerinden Hızırkahya ve Menevşelik ova köyleridir. 

Onların dışındaki Beşikçi, Toptaş, Gökbük, Çatallar, Akçeniş ve Tekke Mahalleleri dağ köyü özelliğinde 
olup şehir merkezinden uzaktadır. Bütün yerleşim yerlerinde toplu yerleşme vardır.  

Evlerin malzemesi genellikle betonerme olmakla beraber sonra sırasıyla kerpiç, taş ve ahşap gelir.  
Ayrıca, kıyılardaki ve merkez köylerdeki evlerin malzemesi daha çok betonerme iken iç kısımlardakiler 
kerpiç ya da ahşaptır. Köylerde, eski ve yeni evler bir aradadır.  

Katılımcılara yöneltilen; “Doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası, evlenirken, ölüm öncesi, 
ölüm sonrası adetleriniz var mı?” sorularına çok büyük bir çoğunluk “Var” cevabını vermiştir. “Yok” 
cevabını verenlerin sayısı hiç yok denecek kadar azdır. Köylerdeki doğum öncesi gelenekler benzerlik 
göstermekltedir 

Antalya’daki Alevileri iki kategoride ele almak mümkündür. Bunlar; Antalya’nın yerlisi olan 
Tahtacılar ve Türkiye’nin diğer illerinden göçle gelen Aleviler’dir. Antalya’ya Türkiye’nin diğer illerinden 
gelen Alevilerle, Antalya’nın yerlisi Tahtacılar arasında kültürel ögelerden kaynaklanan uyumsuzluklar 
söz konusuyken, yerli Tahtacılar arasında uyum vakıftır. 

Ağaç ve orman ile ilgili inanış ve uygulamalar en yoğun olanıdır. Sırasıyla ateş ve ocak, su, atalar 
ve ölüler ile ilgili inanış ve uygulamalardır. Ortaya çıkan bu tablo, Tahtacıların tabiatla olan ve özellikle de 
ağaç ve orman ile olan yoğun ilişkileriyle açıklanabilir. 

Doğaüstü varlıklar ve olayların dağılımı incelendiğinde, cin, rüya ve nazara inanıyoruz cevabını 
verenlerin istatistiği sırasıyla nazar, rüya ve cin şeklindedir. Ayrıca horozun kutsal olduğu, tavşan etinin 
yenmediği ve yağmur duası ritüeli yaptıkları ortaya konulmuştur. Beşikçi ve Gökbük’te Pıngıdık yağmur 



 

1597 
 

ritüelleridir. Cin, şeytan, büyü ve nazardan korunmaya yönelik uygulamalar olmakla birlikte nazara 
yönelik uygulamalar daha çoktur.  Kurşun dökmenin yaygın olmadığı göze çarpmaktadır. 

Mülakat sonuçlarına göre en önde tutulan yatır Abdal Musa, daha sonra Kafi Baba ve Eroğlu 
Nuri’dir. Köy içerindeki yatırlar köyde ikamet edenlerce mutlaka ziyaret edilmesine rağmen totalde az bir 
yer işgal eder. 

Tahtacılar, Türkiye’deki Alevi-Türkmen topluluklarından biridir. Ağaçeri Türkmenleri 
soyundandır. Ormanlık alanlarda ağaç işleriyle geçimlerini sağladıkları için bu ismi almışlar ve bugün hala 
bu isimle anılmaktadırlar.  

Cumhuriyetin ilanına kadar dışa kapalı, göçebe bir yaşam süren bu topluluk, kültürel hayattaki 
değişiklikler ve eğitimin öneminin giderek artması sebebiyle, bugün ise, tamamenyerleşik hayata 
geçmişler ve dolayısıyla, orman işlerinde çalışmayı bırakmışlar, farklı mesleklere yönelmişlerdir. 

Tahtacılığın tanımına, neredeyse katılımcıların tamamı “Tahta orman işleriyle geçimini 
sağlayandır.” cevabını vererek Tahtacı kimliğini Alevi kimliğinden daha önde tuttuğunu göstermiştir ki 
atalarına dolayısıyla ölülerine çok ehemmiyet veren Tahtacılar bunu mezartaşlarına ağaç figürü çizerek 
ispatlamak istemişlerdir. Ağaç figürünü, bütün köylerdeki mezartaşlarında görmek mümkündür. 

Çukurova’daki Tahtacı aşiretlerinden olan Enseli, Gökçeli, Nacarlar, Çaylaklar aşiretlerinin türbe 
ve mezarlarında görülen Kazayağı damgası araştırma sahasında tespit edilmemiştir.  

Teke Yöresi Tahtacıları İzmir Narlıdere’deki YanYatır Ocağı’na bağlıdır ki nitekim mülakata 
katılanların büyük çoğunluğu Yanyatır Ocağı’na bağlı olmakla birlikte herhangi bir ocağa bağlı 
olmayanların oranı da yüksek çıkmıştır ki, bunun sebebi çekiniyor olmalarıdır. Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret 
ve bağlanmaların, son yıllarda ortaya çıktığı söylenmektedir. 

Doğum, evlenme ve ölüm merasimlerinde yapılan yemekler özeldir. Un helvası, kırmızı sulu et, 
aşure, keşkek sırasıyla en çok yapılan yemeklerdir.  
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Özet 

Bu araştırma, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerine 

etkisini karşılaştırmak ve bu yönteme ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın araştırma deseni, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntemli desenlerden 

açımlayıcı sıralı desen modelidir. Bu modelde, nitel veriler, uygulamanın sonuçları hakkında katılımcı 

görüşlerini almak ve nicel sonuçları açıklamaya yardımcı olmak için çalışmanın sonunda toplanmıştır. 

Araştırmanın nicel boyutu, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanan çalışma, 

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Konya’da bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

grubu, iki ayrı ortamda öğrenim gören deney grubu (n=32) ve kontrol grubu (n=32) öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Deney grubunda ders işlenirken okul bahçesinde gezi-gözlem yöntemi kullanılmış ve bitkiler 

bahçede tanıtılmıştır. Kontrol grubunda ise okul bahçesindeki bitkilerin sadece fotoğrafları gösterilerek ders 

işlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak hazırlanmış bitki tanıma formu öntest-sontest olarak 

uygulanmıştır. Nitel boyut ise durum çalışması deseninde tasarlanmış ve veriler, deney grubu içinden 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle ile seçilmiş 9 öğrenci ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formundan elde edilmiştir. 

Nicel verilerin analizinde kullanılacak testleri belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği istatistiksel hipotez testlerinden -grup büyüklüğü 50’nin altında olduğu için- Shapiro-Wilk W 

Testi kullanılarak tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan Mann-

Whitney U Testi ve Wilcoxon Uyumlu Çiftler İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Alt problemlerde ifade edilen durumlara ilişkin betimsel ve anlam çıkarıcı istatistiksel analizler 

neticesinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:  (a) kontrol grubunun öntest-sontest sonuçları 

karşılaştırıldığında kontrol grubunun son testi lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur, (b) deney grubunun 

öntest-sontest sonuçları karşılaştırıldığında deney grubunun son testi lehine anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur, (c) deney ve kontrol gruplarının son test sonuçları karşılaştırıldığında deney grubu lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Sonuç olarak, araştırmanın bulgularına göre, her iki öğrenme ortamının öğrencilerin başarılarını 

artırmada farklı etkilere sahip olduğu ve deney grubu için kullanılan gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin 

başarılarını artırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  Çalışmanın, görüşme formundan elde edilen 

verilerine göre ise öğrencilerin, uygulanan yönteme ilişkin olumlu görüşler belirttiği görülmüştür. Elde edilen 

bu sonuçlar ışığında, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerinde gördükleri bitki türlerini 

tanımada ve başarılarını arttırmada etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Çalışma neticesinde elde  edilen 

bulgulara göre, gelecekteki araştırmalar için ve duruma yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gezi-Gözlem Yöntemi, Açımlayıcı Sıralı Desen, Bitki Tanıma, Coğrafya Eğitimi. 
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THE EFFECT OF TOUR-OBSERVATION METHOD ON RECOGNITION LEVELS OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS IN NEARBY ENVIRONMENTS: AN EXAMPLE OF MIXED METHOD STUDY 

Abstract 

This research is conducted to compare the effect of the tour and observation method on students’ level of 

recognizing the plants in their close environment and to determine the opinions of the students about this 

method. 

The research design of the study is the exploratory design which is one of the mixed methods that uses 

qualitative and quantitative data together. In this method, qualitative data are collected at the end of the 

study and combined within the design to help to explain the quantitative results. The quantitative dimension 

of the research which is designed as a half experimental with pretest and after-test groups, is conducted in a 

high school in Konya in 2018-2019 school year. The research groups are experimental (n: 32) and control 

groups’ (n: 32) students. The classes of the experimental group are held in school garden and plants are 

introduced in the garden. Tour and observation method is used in this group. In the control group classes are 

held in classroom and only the pictures of the plants are viewed. In the research, the plant-recognizing form 

which is designed as data-collecting tool is applied as pretest and after-test. Quantitative dimension is 

designed in case study structure and data are collected from semi structured review form which is applied on 

9 students who are chosen from experimental group by maximum variation sampling method. 

In order to determine the tests to be used in the analysis of quantitative data, Shapiro-Wilk W test -

because the number of people in the group is less than 50- is used. Mann-Whitney U test and Wilcoxon 

compatible couples marked lines test is used because the data aren’t in normal distribution.  Content analysis 

method is used in the analysis process of qualitative data.  

As a result of descriptive and inferring statistical analysis’ which is related to situations denoted in sub 

problems, the indications below are acquired: (a) there is an essential difference in favour of  the control 

group’s last test when its compared with the pretest, (b) there is an essential difference in favour of the 

experimental group’s last test when its compared with the pretest, (c) there is an essential difference in 

favour of experimental group when the last tests of experimental and control groups are compared with each 

other. 

As a result, according to the indications of the research, both learning environments have different effects 

on enhancing the students’ success and it is identified that the tour-observation method is more effective in 

enhancing students’ success that is used for experimental group. The positive views of the students are 

acquired from the interview form. In the light of the acquired results, it can be said that the tour-observation 

method is effective in enhancing students’ success and it helps students to recognize the plant species in their 

close environment. With the data acquired by this study, various proposals are brought for future studies and 

situations. 

Keywords: Tour-observation method, Exploratory Design, Plant Recognition, Geography Education.   

Giriş 

Eğitim ve öğretim sürecinde, teorik bilgilerin yanında öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulama 

imkânlarının olması, şartlar nispetinde doğal ortamlarda gözlem ve inceleme yapmaları gerekmektedir. 

Bu sayede, sınıf ortamında edindiği kazanım, beceri ve değerleri ezberden uzak şekilde günlük hayatına 

aktarabilen bireyler yetiştirmek mümkün olmaktadır. 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/01/2018 tarihli ve 26 

sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf 
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düzeylerinde uygulanması kararlaştırılan Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) ile öğrencilerin “yakın 

çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma 

bilinci geliştirmesi” ve “coğrafi bilgilere sahip olmanın ‘vatan bilinci’ kazanılmasındaki önemini kavraması” 

amaçlanmaktadır. Ayrıca yine CDÖP ile öğrencilere okul ve çevre şartlarının elverdiği ölçüde çevre gezileri 

ve alan çalışmaları düzenlenerek “coğrafî gözlem” ve “arazide çalışma” becerilerinin kazandırılması 

hedeflenmektedir. Bu beceriler; sınıf dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinlikler yoluyla öğrencilerin 

çevrelerinde olup biten olay ve olguları gözlemlemeleri, gözlemlediği olay ve olgular arasında ilişkiler 

kurabilme, benzer ve farklı yönlerini ortaya koyabilmesi ile ilgilidir (Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2018, ss. 11-12). 

Toplumsal düzeyde, kişilerin birey olarak çevre sorunlarının varlığının “farkındalığı” konusunda 

yetersizlikler mevcuttur (Özdemir, Yıldız, Ocaktan ve Sarışen, 2004, s. 118). Bu sorunların çözümünde ise 

öncelikle bireylere duyarlılık kazandırılmalıdır. Duyarlılık ise en başta eğitim yoluyla sağlanabilir 

(Haymana Ulucanlı, 2009, s. 1). Çevre eğitiminin en büyük amacı sorumlu çevre davranışı gösteren duyarlı 

insanlar yetiştirmektir (Meydan ve Doğu, 2008, s. 269). Disiplinler arası bir çalışma alanı olan çevre 

eğitiminin önemli bir ayağını da coğrafya dersine ait kazanım, değer ve beceriler oluşturmaktadır. 

Coğrafya derslerinin, sadece sınıf ortamında işlenmesi, öğrenci erişişi bakımından çok verimli 

olmamaktadır. Konuların uygulamalı öğretim metodundan yoksun olması önemli bir eksiklik olarak göze 

çarpmaktadır. Bu durum öğrencileri ezberciliğe yöneltmekte, dolaysıyla konuyu tam olarak anlayamama 

sorunu ortaya çıkmaktadır (Özgen, 2011, ss. 374-375). Bu bağlamda, coğrafya eğitiminde uygulamalı ya da 

görsel eğimin önemi açıktır. Edindikleri bilgileri doğal ortamlarında görme şansı yakalayamayan 

öğrencilerin bilgileri teorik düzeyde kalmaktadır. Eğitim-öğretimde en çok yaşanan sıkıntılardan birisi, 

öğrenilen bilgileri günlük hayatta kullanabilir hale getirememektir. Yine yaşanan sıkıntılardan birisi de 

öğrencilerin, öğrendikleri konulara yönelik dikkatlerinin çekilebilmesi, edindikleri bilginin günlük 

yaşamlarında yararlı olacağı konusunda yeterince algı oluşturulamamasıdır. Bu doğrultuda her gün 

görülen hatta her gün yanından geçilen nesne ve olgular hakkında fikir sahibi olabilmek için farkındalığın 

oluşturulması gerekmektedir (Aladağ, Kaya ve Dinç, 2017, s. 74).  

Biyolojik çeşitliliği oluşturan önemli bir unsur olan bitkilerin, farklı öğretim seviyelerindeki öğrenciler 

nezdinde farkındalığının tespiti için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlköğretim (Haymana Ulucanlı, 2009), 

ortaöğretim (Civelek, 2012) ve yükseköğretim öğrencileri (Aktürk vd., 2003; Özdemir vd., 2004) ile 

öğretmen adaylarının (Aladağ ve diğerleri, 2017; Yüce ve Doğru, 2018) bilgi düzeyleri, farkındalıkları ve 

algılarının saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışma da ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin, ülkemizin sahip 

olduğu biyolojik çeşitliliğin farkına varmasını ve özellikle yakın çevrelerinde gördükleri bitkileri tanıma 

düzeylerini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerine 

etkisini karşılaştırmak ve bu yönteme ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda şu alt problemler belirlenmiştir: 

(a) Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile uygulamaya katılmayan 

kontrol grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları ön test puanları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

(b) Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden 

aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

(c) Gezi-gözlem yönteminin uygulanmadığı kontrol grubunun bitki tanıma testinden aldıkları ön test 

ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

(d) Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile uygulamaya katılmayan 

kontrol grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları son test puanları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 
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(e) Gezi-gözlem yönteminin bitkileri tanıma düzeylerine etkisine ilişkin öğrencilerin görüşleri 

nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma deseni, çalışma grubu, uygulama süreci, verilerin toplanması ve 

toplanan verilerin analiz edilmesinde yararlanılan teknikler açıklanmıştır.  

Araştırmanın Deseni 

Bu çalışmanın deseni, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntemli desenlerden 

açımlayıcı sıralı karma yöntem desenidir (Creswell, 2016, s. 224). Açımlayıcı sıralı desen, içinde 

araştırmacının nicel bir aşamayı yöneterek başladığı ve ikinci bir nitel aşamayla ilişkili sonuçları daha 

derin açıklama amacıyla kullanılan bir karma yöntem desenidir (Creswell ve Plano Clark, 2018, s. 89) 

(Şekil-1). 

 

Şekil 1. Araştırma Deseninde Kullanılan Açımlayıcı Sıralı Model 

Araştırmanın nicel boyutu, neden-sonuç ilişkisini sınamak amacıyla verilerin araştırmacının bizzat 

kontrolü altında üretilip değerlendirildiği (Karasar, 2018, s. 120) yarı deneysel desenlerden ön test-son 

test eşleştirilmiş kontrol gruplu desenden oluşmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2017, s. 217) (Tablo 1). 

Tablo 1 
Yarı Deneysel Desenin Araştırmadaki Görünümü 

Grup  Ön Test İşlem Son Test 
Deney Grubu (n=32) M O1 (BTF) Gezi-Gözlem Yöntemi O3 (BTF) 

Kontrol Grubu (n=32) M O2 (BTF) Geleneksel Yöntem O4 (BTF) 
Not. BTF: Bitki Tanıma Formu 

 Araştırmada, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerine 

etkisi incelenmeden önce hem deney hem de kontrol grubunda yer alan öğrencilere Bitki Tanıma Formu 

(BTF) ön test olarak uygulanmıştır. BTF uygulandıktan sonra her iki gruba da 10. sınıf Coğrafya dersinde 

Doğal Sistemler ünitesi içinde yer alan “10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme 

şartları açısından analiz eder.” kazanımı ile ilgili eğitim verilmiştir. Eğitim süreci boyunca deney 

grubundaki öğrencilerle gezi-gözlem yöntemi kapsamında ders okul bahçesinde yürütülürken kontrol 

grubuna bu süreçte sadece eğitim verilmiş ve başka bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. Deneysel işlemin 

sonunda her iki grupta yer alan öğrencilere BTF son test olarak uygulanmıştır. 

Araştırmanın nitel boyutu ise durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Yin’e (2014) göre, durum 

çalışması, bir olay ya da bağlam arasındaki sınırlar açık olmadığında güncel bir durumu gerçek yaşam 

alanında irdelemek ile ilgilidir (Akt: Akar, 2017, s. 144). Dolayısıyla durum çalışmasının, “nasıl” ve “niçin” 

sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinlemesine incelemesine 

olanak veren araştırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 289). 

Nicel 
Veri 

Toplama

Nicel 
Veri 

Analizi
Durum Seçimi

Nitel 
Veri 

Toplama

Nitel 
Veri 

Analizi

Nicel ve Nitel 
Sonuçların 

Birleştirilmesi
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında Konya’da bir 

ortaöğretim kurumunun 10. sınıfına devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrenciler, birbirleriyle etkileşimini azaltmak amacıyla farklı öğrenme ortamda öğrenim 

gören sınıflar arasından belirlenmiştir. 

 Okullardan deney ve kontrol grupları için sınıflar belirlenirken öğrencilerin aynı sınıf düzeyinde 

olmaları (bu çalışma özelinde ortaöğretim 10. sınıf) dikkate alınmıştır. Bu özellik bakımından birbirine 

denk olan iki sınıf araştırma kapsamına alınmış ve bu sınıflardan rastlantısal olarak biri deney diğeri 

kontrol grubu olarak seçilmiştir. Başlangıçta daha fazla öğrenciye ulaşılmasına rağmen, süreç içerisinde 

devamsızlık nedeniyle çalışmalara katılamayan toplam 7 öğrenciye (3 kontrol grubunda, 4 deney 

grubunda) ait formlar değerlendirme kapsamına alınmamıştır. Sonuç olarak, araştırma, çalışmaya gönüllü 

olarak katılan deney grubunda 32 ve kontrol grubunda 32 öğrenci olmak üzere toplam 64 öğrenci ile 

yürütülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 2 
Çalışma Grubu Hakkındaki Betimleyici Veriler 

Grup Sınıf Düzeyi Cinsiyet Dağılımı Toplam 
Deney Grubu 10 9E / 23 K 32 

Kontrol Grubu 10 6E / 26 K 32 

Araştırmanın nitel verilerinin toplandığı grubun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma için başarı düzeyi çeşitlilik kaynağı 

olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, deney grubu içinde başarı düzeyleri bakımından farklılık gösteren 9 

(dokuz) öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde çalışma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının özelliklerine değinilmiştir. 

Bitki Tanıma Formu (BTF). BTF, öğrencilerin yakın çevrelerinde (okul bahçesinde) gördükleri 

bitkileri tanıma düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu doğrultuda okul bahçesinde yer alan bitki 

formlarından (ağaç, çalı ve ot) örnek içerecek şekilde- fotoğraflarına yer verilmiştir (Ek 1). 

Formun geçerliği uzman görüşüne dayalı olarak belirlenmiştir. Seçilen bitkilerin sınıf düzeyine 

uygunluğu, bilimsel açıdan bir hatanın bulunup bulunmadığı ve kazanımla ilişkisini belirlemek için 

coğrafya eğitimi ve biyoloji eğitimi alanında uzman 3 öğretim üyesinin önerilerine uygun olarak forma son 

hâli verilmiştir. Formun son hâlinde okul bahçesi içinde yer alan 9 bitkiye (karaçam, selvi, mazı, akasya, 

dişbudak, yavşan otu, karahindiba, ladin ve kuşburnu) yer verilmiştir. BTF’de yer alan her bir maddeye 

doğru cevap için 1 (bir), yanlış cevap için 0 (sıfır) puan verilmiş ve form toplam 9 (dokuz) puan üzerinden 

değerlendirilmiştir (Şekil 2). Formun son biçimi bu konuları daha önce görmüş 11. sınıfta eğitim gören 18 

(on sekiz) öğrenci ile pilot uygulama yapılmış ve formun anlaşılır olup olmadığı sınanmıştır. 
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Şekil 2. Öğrenci Cevap Kâğıdı Örneği 

Görüşme formu. Çalışmada, gezi-gözlem yönteminin yakın çevredeki bitkileri tanıma düzeyi etkisine 

ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla görüşme formu yaklaşımından faydalanılmıştır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016, s. 132). Stewart ve Cash (1985), görüşmeyi, “önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için 

yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci” olarak 

tanımlamıştır (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 129). Bu bağlamda, yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanmıştır. 

Görüşme formunun geçerliği uzman görüşüne dayalı olarak belirlenmiştir. Soru yazımında öğrenciler 

tarafından açık şekilde anlaşılabilmesi, kazanım ve amaca uygunluğu ve yönlendirici ifadeler içermemesi 

hususlarına dikkat edilmiştir. Uzman görüşlerine uygun olarak da forma son hâli verilmiştir. Deney 

grubundaki öğrencilerle araştırma sürecinin sonunda görüşmeler yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Veriler özelliklerine uygun (nicel ve nitel) yöntemlerle analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde 

manidarlık düzeyi (p) 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

“Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile uygulamaya katılmayan kontrol 

grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” alt problemine yanıt bulabilmek için ön test ve son testten elde edilen sonuçlar 

birlikte değerlendirilmiştir. Verilerin analizi aşamasında ilk olarak deney ve kontrol grubundan elde 

edilen puan dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmıştır. Bu bağlamda, nicel verilerin analizinde 

kullanılacak testleri belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip göstermediği istatistiksel hipotez 

testlerinden -grup büyüklüğü 50’nin altında olduğu için- Shapiro-Wilk W Testi kullanılarak tespit 

edilmiştir (Büyüköztürk, 2019, ss. 40-41; Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2018, s. 146) (Tablo 3). 
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Tablo 3 
Deney ve Kontrol Grupları İçin Normallik Testine İlişkin Sonuçlar 

Test Grup 
p-değeri* 

Ön test Son Test 

Shapiro-Wilk W Testi 
Deney Grubu ,003 ,000 

Kontrol Grubu ,000 ,000 
*p<.05 

Veriler normal dağılım göstermediği için ilişkisiz iki örneklemden alınan puanlar arasında manidar 

düzeyde farklılığın olup olmadığı parametrik olmayan yöntemlerden Mann-Whitney U Testi ve ilişkili iki 

örneklem ortalaması arasındaki farkın manidar olup olmadığını test eden parametrik olmayan 

yöntemlerden Wilcoxon Uyumlu Çiftler İşaretli Sıralar Testi kullanılarak sınanmıştır. 

“Gezi-gözlem yönteminin bitkileri tanıma düzeylerine etkisine ilişkin öğrencilerin görüşleri nelerdir?” 

alt problemine yanıt bulabilmek için öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan 

görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramalara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 239). 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ilk olarak kavramlara göre 

kodlama yapılmış ve kodlar arasındaki ortak yönlere göre alt kategoriler oluşturulmuştur. Bu bağlamda 

öğrenci görüşlerine ilişkin 6 ana kategori (olumlu düşünce, keşfetme, etkili öğrenme, doğayla iç içe olma, 

olumlu etki ve nötr etki) ve bunlara bağlı 7 alt kategori oluşturulmuştur. 

İçerik analizi ile elde edilen nitel verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara 

nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 270). Bu araştırmada sonuçların geçerliğini sağlamak amacıyla iki önemli 

süreç gerçekleştirilmiştir: (1) veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmış ve (2) bulguların analiz 

edilmesi ve yorumlanması sürecinde elde edilen katılımcı ifadeleri, temel veri kaynağı olarak kullanılmış, 

bunlara bulgular kısmında yer verilmiştir. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 

araştırmacının dışında başka bir uzman tarafından kodlanmış ve iki ayrı kodlayıcı arasındaki uzlaşma 

katsayıları her bir madde için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Güvenirliğin sağlanması için Miles ve Huberman'ın 

(1994, s. 64) formülü  kullanılarak 

hesaplanmıştır. Araştırmada bu formül kullanılarak kodlamalardaki genel uzlaşma katsayısı %92,60 

olarak hesaplanmıştır.    

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, verilerin analizinden elde edilen bulgular, araştırmanın alt problemleri de dikkate 

alınarak düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

“Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile uygulamaya katılmayan kontrol 

grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” alt problemine yanıt bulabilmek için grupların ön test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği parametrik olmayan Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4 
Ön Test Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Test Grup N  Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Ön 
Test 

Deney 32 2,41 32.42 1037.50 
509.500 0.972* 

Kontrol 32 2,50 32.58 1042.50 
Not. P>.05 

Deney grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanların ortalaması , 

kontrol grubu öğrencilerinin puanlarının ortalaması ise ’dir. Mann Whitney U testi sonuçları 

incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanlar 

arasında manidar bir farklılık olmadığı bulunmuştur (U=509,500, p>.05). Ön test puanları, her iki gruptaki 

öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerinin çok az olduğunu ortaya koymaktadır. İki 

grup arasında anlamlı bir farklılık görülmemesi öğrencilerin bitki tanıma düzeylerinin birbirine yakın 

olduğunu göstermektedir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

“Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları 

ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” alt problemine yanıt bulabilmek için 

deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 

parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 
Deney Grubuna Ait Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 
-4.913* .000 Pozitif Sıra 31 16.00 496.00 

Eşit 1   
Not. *Negatif sıralar temeline dayalı 

Deney grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanların ortalaması  

ve son testinden aldıkları puanların ortalaması ’dır. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 

incelendiğinde ise, bu farkın anlamlı olduğu görülmektedir (z=-4,913, p<.05). Fark puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları göz önünde bulundurulduğunda, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test 

puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, uygulanan gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin 

yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerini geliştirmede önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 6 
Deney Grubunun Ön Test-Son Test Sonuçlarına Göre Bitkileri Tanıma Düzeyleri 

No Bitki 
Ön Test Son Test 

f % f % 
1 Karaçam 14 43,75 30 93,75 
2 Selvi 0 0 10 31,25 
3 Mazı 0 0 8 25 
4 Akasya 19 59,38 15 46,88 
5 Dişbudak 0 0 10 31,25 
6 Yavşan otu 1 3,13 2 6,25 
7 Karahindiba 29 90,63 31 96,88 
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No Bitki 
Ön Test Son Test 

f % f % 
8 Ladin 0 0 30 93,75 
9 Kuşburnu 14 43,75 29 90,63 

Tablo 6’da, deney grubunda bitki tanıma formundan alınan ön test puanlarına göre selvi, mazı, 

dişbudak ve ladin ağaçlarının hiç bilinmediği yavşan otunun ise sadece 1 öğrenci tarafından tanındığı 

görülmektedir. Cevap kâğıtları incelendiğinde; öğrencilerin selvi, mazı ve ladin ağaçları için de çam 

cevabını kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca dişbudak ve akasya ağacını da birbiriyle karıştırdıkları 

görülmüştür. Son test puanlarında ise bütün bitkilerin tanınma oranlarının artış gösterdiği sadece yavşan 

otunun tanınırlığının istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

“Gezi-gözlem yönteminin uygulanmadığı kontrol grubunun bitki tanıma testinden aldıkları ön test ve 

son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” alt problemine yanıt bulabilmek için kontrol 

grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 

parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 
Kontrol Grubuna Ait Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 
-4,875 .000 Pozitif Sıra 30 2 465.00 

Eşit 2   
Not. *Negatif sıralar temeline dayalı 

Kontrol grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanların ortalaması 

 ve son testinden aldıkları puanların ortalaması ’dur. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları incelendiğinde ise, bu farkın anlamlı olduğu görülmektedir (z=-4,875, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları göz önünde bulundurulduğunda, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son 

test puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, kontrol grubuna verilen eğitimin öğrencilerin 

yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri üzerinde olumlu yönde bir artış sağladığı da 

görülmektedir. 

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri Tablo 8’de 

verilmiştir. 

Tablo 8 

Kontrol Grubunun Ön Test-Son Test Sonuçlarına Göre Bitkileri Tanıma Düzeyleri 

No Bitki 
Ön Test Son Test 

f % f % 
1 Karaçam 23 71,88 28 87,50 
2 Selvi 0 0 1 3,13 
3 Mazı 0 0 0 0 
4 Akasya 2 6,25 28 87,50 
5 Dişbudak 0 0 2 6,25 
6 Yavşan otu 0 0 0 0 
7 Karahindiba 28 87,50 32 100 
8 Ladin 1 3,13 11 34,38 
9 Kuşburnu 26 81,25 32 100 

Tablo 8’de, kontrol grubunda bitki tanıma formundan alınan ön test puanlarına göre selvi, mazı, 

dişbudak ve yavşan otu bitkilerinin hiçbir öğrenci tarafından bilinemediği ve ladinin1 öğrenci, akasya 
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ağacının ise 2 öğrenci tarafından tanındığı görülmektedir. Cevap kağıtları incelendiğinde; deney grubuyla 

benzer şekilde öğrencilerin selvi, mazı ve ladin ağaçları için de çam cevabını kullandığı tespit edilmiştir. 

Son test puanlarında ise dikkat çekici şekilde mazı ve yavşan otu bitkileri ön testte olduğu gibi hiçbir 

öğrenci tarafından tanınamamıştır. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

“Gezi-gözlem yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile uygulamaya katılmayan kontrol 

grubundaki öğrencilerin bitki tanıma testinden aldıkları son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” alt problemine yanıt bulabilmek için grupların son test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği parametrik olamayan Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 9’da 

verilmiştir. 

Tablo 9 
Son Test Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Test Grup N  Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Son Test 
Deney 32 5.16 39.78 1273.00 

279.000 .001* 
Kontrol 32 4.19 25.22 807 

Not. P<.05 

Deney grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanların ortalaması , 

kontrol grubu öğrencilerinin puanlarının ortalaması ise ’dir. Mann Whitney U testi sonuçları 

incelendiğinde, gezi-gözlem yöntemine katılan öğrenciler ile bu yöntemin uygulanmadığı öğrencilerin 

yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=279.000, 

p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, deneysel işleme tabi tutulan öğrencilerin, kontrol 

grubundaki öğrencilere göre yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bulgu, gezi-gözlem yönteminin, öğrencilerin bitkileri tanıma düzeylerini artırmada 

etkili olduğunu göstermektedir. 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

“Gezi-gözlem yönteminin bitkileri tanıma düzeylerine etkisine ilişkin öğrencilerin görüşleri nelerdir?” 

alt problemine yanıt bulabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formundaki üç maddeye verilen 

yanıtlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Görüşme formunda yer alan birinci madde: “Katıldığınız etkinlik doğayla ilgili görüşünüzü nasıl 

etkilemiştir?” Bu maddeden elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlara aşağıda yer verilmiştir. 

Öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tamamı gezi-gözlem yöntemi ile ders işlemenin bitkileri 

daha iyi tanımalarına katkı sağladığını ifade etmiştir. Öğrencilerin bu maddeye ilişkin görüşleri Tablo 

10’da sunulmuştur. 

Tablo 10 
Gezi-Gözlem Yönteminin Öğrencilerin Doğaya Bakışına İlişkin Görüşleri 

Kategori Kod Öğrenci N 

Olumlu düşünce 
Doğaya yönelik ilgiyi artırması Ö4 1 

Bitkileri sevdirmesi Ö3 1 

Keşfetme Bitki çeşitliliğini fark etme  
Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, 

Ö8, Ö9 
7 

Öğrencilerden 7’si gezi-gözlem yöntemi ile işlenen ders sonrasında okul bahçesinde her gün gördükleri 

ve hepsine sadece bitki deyip geçtiği türlerin farklı isimleri ve özelliklerini öğrenmelerine katkı sağladığını 

belirtmiştir. Öğrencilerden bazılarının görüşleri şu şekildedir: 
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Ö6: “Bu etkinlik sonrasında birçok türün ismini öğrendim. Günlük hayatta bildiğim bitkilerin, kendisini 

görünce tanımadığımı fark ettim. Ama şimdi isimlerini biliyorum. Bana göre faydası oldu.” 

Ö7: “Bu etkinliği yapmadan önce okulun bahçesinde olan ağaçların hepsinin aynı tür olduğunu 

sanıyordum. Ama gezi yaptıktan sonra hepsinin aynı olmadığını fark ettim.” 

Öğrencilerden ikisi ise doğaya ilişkin olumlu düşünceler geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu görüşler 

şu şekildedir: 

Ö3: “Bitkilere daha az zarar vermemi sağladı, bir ağacın orada tek olmasının sebebinin ne olduğunu 

öğrendim. Bu etkinlik sayesinde bitkileri daha iyi tanıdım. Onların da canlı olduğunu ve öylece zarar 

vermememiz gerektiğini, her birinin isimleri olduğunu öğrendim.” 

Ö4: “Eskiden hiçbir ağacın cinsini sokakta yürürken aileme anlatmazdım. Şimdi ise yolda hangi ağaç 

olduğunu söylüyorum. Doğaya bakış açımı değiştirdi.” 

Görüşme formundaki ikinci madde: “Coğrafya derslerinde gezi-gözlemin önemini katıldığınız etkinlikle 

ilgili olarak değerlendiriniz.” Bu maddeden elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlara aşağıda yer 

verilmiştir. 

Öğrencilerin, coğrafya derslerinde gezi-gözlemin önemini ifade ettikleri görüşleri incelendiğinde, bu 

ifadelerin öğrenmenin daha etkili hâle geldiği ve doğayla iç içe olma şeklinde iki kategori altında 

toplandığı görülmüştür. Öğrencilerin bu maddeye ilişkin görüşleri Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

Tablo 11 
Coğrafya Derslerinde Gezi-Gözlem Yöntemi Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Kategori Kod Öğrenci N 

Etkili öğrenme Dersi öğrenmede daha kalıcı olma 
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, 

Ö8 
6 

Doğayla iç içe 
olma 

Doğa ile etkileşim kurma Ö1, Ö7, Ö9 3 

Öğrencilerden 6’sı coğrafya derslerinde gezi-gözlem yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşlerinde, bu 

yöntemin dersi öğrenmede daha kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

Ö3: “Görüntülü olduğu için onları öğrenmemizde biraz daha etkili oldu. Hafızamızda daha kalıcı oldu. 

Keşke her konu için bu tür etkinlikler yapabilsek…” 

Ö5: “Coğrafya dersinde yaptığımız etkinlik bence çok iyiydi, en azından bitkileri görerek öğrendiğimiz için 

kafamızda yer oluşturdu. 

Öğrencilerden 3 tanesi ise gezi-gözlem yönteminin doğayla iç içe olmayı sağladığına ve bu etkileşimin 

önemine vurgu yapmışlardır. Bu görüşler şu şekildedir: 

Ö1: “Yaptığımız etkinlikler coğrafya adına olmaktan çok doğayla iç içe olmamı sağladığını düşünüyorum. 

Aynı zamanda bitkiler hakkında fikrimin artmasını da sağladı.” 

Ö7: “Bence coğrafya dersinde geziler çok önemli. Çünkü insan yaşadığı coğrafyayı onla etkileşim halinde 

olmadan anlayamaz.” 

Görüşme formundaki üçüncü madde: “Katıldığınız etkinlik coğrafya dersine karşı tutumunuzda 

değişikliğe neden oldu mu?” Bu maddeden elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlara aşağıda yer 

verilmiştir. 

Öğrencilerin, gezi-gözlem yönteminin coğrafya dersine karşı tutumlarında meydana getirdiği 

değişikliklere ilişkin ifadeleri incelendiğinde, tutum değişikliğinin büyük oranda olumlu yönde olduğu 
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ancak 2 öğrencide herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin bu maddeye ilişkin 

görüşleri Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12 
Gezi-Gözlem Yönteminin Derse Yönelik Tutuma Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Kategori Kod Öğrenci N 

Olumlu Etki Dersi daha iyi anlama, ilgi duyma 
Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, 

Ö7, Ö9 
7 

Nötr Etki Derse yönelik herhangi bir tutum geliştirmeme Ö4, Ö8 2 

Öğrencilerden 7’si gezi-gözlem yöntemi ile işlenen ders neticesinde coğrafyaya yönelik olumlu tutum 

geliştirdiğini, bu sayede dersi daha iyi anladığını, doğayı tanıdıkça dersi anlama düzeyinin arttığını ifade 

etmiştir. 2 öğrenci ise yapılan etkinliklerin derse yönelik tutum ve ilgilerinde herhangi bir değişikliğe 

neden olmadığını belirtmiştir. Bu görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

Ö1: “Bu etkinlik derse ilgimi arttırdı. Çünkü doğayı tanıdıkça dersi de daha iyi anladığımı fark ettim.” 

Ö5: “Benim bu etkinlikler sayesinde derse karşı tutumum iyileşti. Dışarda gördüğümüz, gezerek 

yaptığımız şeyler daha iyiydi.” 

Ö4: “Ben coğrafya dersini zaten seviyorum. Gezi olmasa da ilgim var ama bu şekilde daha güzel ve 

eğlenceli.” 

Ö8: “Coğrafya dersi sayesinde de çevreyi tanıyabiliyoruz. Bitki türlerini öğrendim, fakat derse karşı 

tutumumu etkilemedi.” 

Nitel verilerden elde edilen bulgular, gezi-gözlem yöntemi kapsamında yapılan uygulamaların 

öğrencilerin zihinsel ve duyuşsal gelişimine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Görüşme 

bulguları, öğrencilerin bitkiler özelinde doğaya karşı ilgi duymaya başladığını, tanıdıkça seveceğini ve bu 

olumlu gelişmelerin coğrafya dersine yönelik ilgi ve tutumu da geliştireceği göstermektedir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerine etkisini 

karşılaştırmak ve bu yönteme ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırma, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı karma 

yöntem deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutu, yarı deneysel desenlerden ön test-son test 

eşleştirilmiş kontrol gruplu desenden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel boyutu ise durum çalışması 

deseninde tasarlanmıştır. 

Nicel verilerin analizi aşamasında ilk olarak deney ve kontrol grubundan elde edilen puan 

dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmıştır. Bu bağlamda, nicel verilerin analizinde kullanılacak 

testleri belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip göstermediği istatistiksel hipotez testlerinden 

Shapiro-Wilk W Testi kullanılarak tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için ilişkisiz iki 

örneklemden alınan puanlar arasında manidar düzeyde farklılığın olup olmadığı parametrik olmayan 

yöntemlerden Mann-Whitney U Testi ve ilişkili iki örneklem ortalaması arasındaki farkın manidar olup 

olmadığını test eden parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon Uyumlu Çiftler İşaretli Sıralar Testi 

kullanılarak sınanmıştır. 

Nitel veriler ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 

kullanılarak deney grubu içinde başarı düzeyleri bakımından farklılık gösteren 9 öğrenci ile 

gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilmiştir. Bunun için, gezi-gözlem yönteminin yakın çevredeki 
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bitkileri tanıma düzeyi etkisine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış 

görüşme formundan faydalanılmıştır. 

Araştırmada, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu ön testinden aldıkları puanlar 

arasında manidar bir farklılık olmadığı bulunmuştur (U=509,500, p>.05). Deney grubu öğrencilerinin ön 

test ve son test sonuçları arasında son test lehine manidar bir farklılık olduğu bulunmuştur (z=-4,913, 

p<.05). Kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasında son test lehine manidar bir 

farklılık olduğu bulunmuştur (z=-4,875, p<.05). Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bitki tanıma formu 

son testinden aldıkları puanlar arasında deney grubu lehine manidar bir fark olduğu bulunmuştur 

(U=279.000, p<.05). 

Araştırmanın sonuçları, ilgili literatürde katılımcıların yakın çevrelerindeki bitkileri tanıma 

düzeylerinin yeterli olmadığını gösteren çalışmaların (Aktürk vd., 2003; Aladağ vd., 2017; Civelek, 2012; 

Gatt, Tunnicliffe, Borg ve Lautier, 2007; Haymana Ulucanlı, 2009; Yüce ve Doğru, 2018) bulguları ile 

uygunluk göstermektedir. Literatür bilgilerine göre öğrencilerin çevreyi gözlemleme ve farkındalıklarında 

eksiklik olduğu söylenebilir. Çünkü öğrencilerin her gün gördükleri olay ve olgulara dair farkındalık 

geliştirecek bir gözlem becerisine sahip olmadıkları görülmektedir. 

Öğrencilerin özellikle yakın çevrelerindeki bitkileri fotoğrafları gördüğünde tanıyamaması hususunda, 

onların dikkatlerini çekecek teorik bilgilerini uygulayabilecekleri sınıf dışı öğrenme ortamlarının 

kullanılması gerekmektedir. Coğrafya konularının öğretiminde gezi-gözlem yönteminin kullanılmasının 

öğrenci başarı ve tutumunu inceleyen çalışmaların (Akkuş ve Meydan, 2013; Ballı, 2009; Korkmaz, 2006; 

Köşker, 2012; Yardımcı, 2009) sonuçlarına benzer şekilde, bu çalışmada da öğrencilerin başarısı bu 

yöntemin kullanıldığı grup lehine olmuştur. Bu bağlamda, coğrafya konularının öğretiminde öğrenciyi 

daha aktif kılacak, bilgilerini günlük hayatta kullanabilecek şekilde düzenlenmesinin önemli ve gerekli 

olduğu söylenebilir. 

Araştırma neticesinde elde edilen nicel bulgular, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin yakın 

çevrelerindeki bitkileri tanıma düzeylerinin artmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Deney grubundaki öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen nitel bulgular da nicel 

bulguları destekler özelliktedir. Nitel bulgular incelendiğinde, bu yöntem kapsamında yapılan etkinliklerin 

öğrencilerin zihinsel ve duyuşsal gelişimlerine katkı sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda, yapılan 

görüşme bulgularına göre, gezi-gözlem yöntemi ile işlenen dersin öğrencilerin coğrafya dersine karşı 

olumlu tutum geliştirmelerine de katkı sağladığı ifade edilebilir. 

Sonuç olarak, araştırmanın bulgularına göre, her iki öğrenme ortamının öğrencilerin başarılarını 

artırmada farklı etkilere sahip olduğu ve deney grubu için kullanılan gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin 

başarılarını artırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ışığında, gezi-gözlem 

yönteminin öğrencilerin yakın çevrelerinde gördükleri bitki türlerini tanımada ve başarılarını arttırmada 

etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. 
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KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN PATASANA ROMANI  

Prof. Dr. Barış TAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, tas.baris@hotmail.com  

Özet 

İnsan ve doğal ortam arasındaki etkileşim coğrafya biliminin inceleme ve araştırma kapsamı içerisinde 

yer alır. Bu bağlamda insanın eseri olan edebi metinler de metni oluşturan ve tasarlayan kişinin de mekânsal 

algısıyla yakından ilişkilidir. Daha doğru bir ifadeyle bir hikâye ve roman yazarı, zihinlerinde tasarladıkları 

mekânları insan ve çevresiyle ilişkileri kapsamında kurgular. Yani yaşadığı fiziksel çevreyi tanımayan veya 

anlamlandıramayan biri, hikâye ve roman tarzı bir edebi eseri üretmekte zorlanır. Bu bakış açısıyla coğrafya 

ile edebi metin veya eserler arasında bir ilişki söz konusudur. Ahmet Ümit tarafından kaleme alınan 

Patasana romanı da bu çerçevede, yani kurgulanan konu ve olaylar ile mekân arasındaki ilişkilerin edebi 

açıdan ele alınan bir eser niteliğindedir. Bu nedenle söz konusu roman, coğrafi bakış açısıyla 

değerlendirilmiştir. Bildiri, bu yönüyle durum tespiti özelliğindedir. Yani bu çalışma, yeni ve farklı bir bakış 

açısı göstermekten ziyade, kültürel coğrafya kapsamında romanlar ile coğrafya arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan araştırma özelliği gösteren bir çalışma niteliğindedir. Mekân ile edebi metinler arasındaki etkileşimi 

Patasana romanı özelinde ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Edebi metinlerle mekân arasındaki ilişkileri ele alan pek çok araştırma bulunmaktadır. Fakat edebi 

metinlerin çeşitliliği, mekânsal analizlerin de çeşitlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla edebi 

metinlerin coğrafya bilimi açısında değerlendirilmesi, metinlerin çeşitliliği ölçüsünde farklılaşmalıdır. Bu 

yönüyle ele alınan çalışma, özgün niteliklere sahiptir. Literatür taramalarında, edebiyat ve özellikle modern 

romanlar ile mekân arasındaki ilişkilerin bulunduğu çalışmaların son derece az olduğu görülmüş ve bu 

araştırma yapılmıştır. Modern Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Ahmet Ümit’in “Patasana” 

isimli romanı, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki doğal ortam-insan ilişkileri çerçevesinde kurgulanmış olay 

ve konuları içermektedir. Eser, Türkiye’nin coğrafyasını orta öğretim ve hatta genel kültür düzeyinde 

tanıtma kapsamında önemli unsurları içermektedir. Anadolu’nun güneydoğusunun iklimi, bitki örtüsü, su 

kaynakları ve yeryüzü şekillerinin yanında sosyal ve kültürel özellikleri söz konusu romanda edebi ifadelerle 

verilmektedir. Bu yönüyle roman, “Türkiye Coğrafyası” nın anlaşılması ve kavranmasına katkı 

sağlamaktadır. Belirli bir mekân ünitesinde kurgulanan olayların anlatıldığı edebi metinler, o mekânın nasıl 

algılandığını da göstermektedir. Bu nedenle, edebi metin yazarlarının mekâna ilişkin bilgilere sahip olması 

durumunda, daha gerçekçi hikâyeler ortaya çıkmaktadır. Bunun en güzel örneği Patasana romanıdır. Bu 

romanda yörenin iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ile birlikte beşeri ilişkiler ve faaliyetler, gerçeği 

yansıtmaktadır. Bu da romanın gerçeklik düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Gerçek anlamda fiziki ve 

beşeri ortamı yansıtan edebi metinler, ülkelerin coğrafyasını hem kendi vatandaşlarına hem de uluslararası 

düzeyde kolayca tanıtmasına yardımcı olacaktır. Bunun da kültürel yayılmanın öncüsü olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel coğrafya, edebiyat, coğrafya, mekân, Türkiye, Güneydoğu Anadolu 

PATASANA NOVEL IN TERMS OF CULTURAL GEOGRAPHY 

Abstract 

The interaction between human and natural environment is within the scope of the study and research of 

geography. In this context, literary texts, which are the work of man, are closely related to the spatial 

perception of the person who created and designed the text. In the right terms, a story and novel writer 

constructs the spaces they have designed in their minds within the scope of their relations with people and 

their environment. In other words, someone who does not know or make sense of the physical environment he 

/ she lives in has difficulty in producing a literary work in the style of story and novel. From this perspective, 

there is a relationship between geography and literary texts or works. The novel Patasana, written by Ahmet 
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Ümit, is also a literary work that deals with the relationship between the subjects and events of the human 

and the space. For this reason, the novel is evaluated from a geographical point of view. In this respect, in 

article, has the feature of due diligence. In other words, this study, rather than showing a new and different 

point of view, within the scope of cultural geography, revealing the relationship between novels and 

geography is a study that shows the characteristics of research. In this study, which aims to reveal the 

interaction between space and literary texts in the context of Patasana novel, literature scanning method is 

used.There are researches dealing with the relationship between literary texts and space. However, the 

diversity of literary texts results in the diversification of spatial analysis. Therefore, the evaluation of literary 

texts in terms of geography should differ in terms of the diversity of texts. This aspect of the study has original 

qualities. In literature searches, it is seen that there are very few studies on the relationship between 

literature and especially modern novels and space. One of the most important writers of modern Turkish 

literature, Ahmet Ümit's novel as Patasana, contains events and subjects constructed within the framework of 

natural environment-human relations in Southeastern Anatolia. The work is part of Turkey's geography in 

secondary education and introduce general cultural level even contain important elements. The climate, 

vegetation, water resources and landforms of southeast Anatolia, as well as its social and cultural 

characteristics are given in literary terms in the novel. In this novel aspect, the "Turkey Geography" 

contributes to the understanding and comprehension. The literary texts describing the events constructed in 

a particular space unit show how this space is perceived. Therefore, more realistic stories emerge if literary 

writers have knowledge of space. The best example of this is the novel Patasana. In this novel, human 

relations and activities along with the region's climate, vegetation, and landforms reflect the reality. This 

shows that the novel has a high level of reality. Literally reflecting the physical and human environment, 

literary texts will help countries easily introduce their geography both to their citizens and at the 

international level. This is thought to be the pioneer of cultural expansion. 

Keywords: Cultural geography, literature, geography, space, Turkey, Southeastern Anatolia.   

Giriş 

Kültür insanın doğal ortam içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği soyut veya somut her şeyi 

içerisine alır (Güvenç, 1994). Kültür kelimesinin çok sayıda tanımı bulunmaktadır (Tanrıkulu, 2018).  Bu 

çokluk ve çeşitlilik, kültür kavramının oldukça geniş bir içeriğe sahip olduğunu gösterir. Şüphesiz, insan ile 

doğal ortamı karşılıklı etkileşimler bağlamında ele alan coğrafya da kültür konusunda araştırmalar yapan 

sosyal bilimlerin başında gelmektedir.  

İnsan ile çevrenin karşılıklı olarak birbirini ne şekilde etkilediği, coğrafya biliminin araştırdığı en 

önemli unsurların başında gelir (Özçağlar, 2014). Bu unsurlar arasında kültür de yer almaktadır. Çünkü 

insan ve doğal ortam arasındaki ilişkileri çok yönlü olarak ele alan coğrafya bilimi ve kültür arasında ciddi 

ilişkiler bulunmaktadır (Gümüşçü, 2010). İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu toplumsallaşmayı da 

zorunlu kılmıştır. Bu toplumsallaşma, beraberinde sosyalleşmeyi ve pek çok bilim tarafından kabul edilen 

kültür denilen olguyu ortaya çıkarmıştır (Tanrıkulu, 2018). Bu yönüyle, kültürel deneyimler ve birikimler, 

çeşitli kültürel ortamların oluşumunu zorunlu kılmıştır. Kültürel ortamlar ve farklı kültürler, yaşanılan 

çevrenin doğal izlerini de barındırmaktadır (Emekli, 2006). Diğer bir ifadeyle yeryüzünde farklı 

kültürlerin ortaya çıkışı ile yaşanılan çevre arasında bir ilişki bulunmaktadır.  

Edebiyat olarak nitelendirilen soyut kültürel unsur, insanların yaşadığı ortamın doğal veya fiziki 

ortamı da yansıtır (Gülersoy, 2016). Bu bakış açısıyla kültür, coğrafya ile edebiyat bilimlerini ortak bir 

noktada buluşturur. Kültürün oluşmasında dilden dine; yaşanılan ortamın doğal, sosyal kültürel ve 

ekonomik özelliklerin tümü, tarih boyunca her zaman etkili olmuştur. Kültüre ilişkin dönemi yansıtan en 

önemli eserler arasında romanlar yer alır. (Bulut, 2015) Patasana romanı da bu bakış açısıyla ele 

alınmıştır. Romanda yazar tarafından kurgulanan ortam ile gerçek ortam arasındaki benzerliklerden yola 

çıkılarak; roman gibi kültürel yayılmada etkili edebi eserlerin, eserin geçtiği sahanın coğrafyası hakkında 
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bilgi verebileceği hipotezini doğrulamak amaçlanmıştır. Bu amaçla Ahmet Ümit tarafından yazılan ve 2012 

yılında Everest Yayınevi tarafından “cep boy” olarak basılan romanı incelenmiştir. Romanın yine aynı 

yayınevi tarafından basılan “normal boy” baskısı da bulunmaktadır.  

Çalışmada, daha çok içerik analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde, ele alınan konu veya unsur tüm 

yönleriyle ortaya konulmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 2018). Eser bir roman veya kurgu özelliği taşısa da, 

her kelime ve cümle coğrafyacı bakış açısıyla ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgular, 

incelenen eserdeki sayfa numaraları ve orijinal metin ile birlikte verilmiştir.  

Ahmet Ümit’in 2000 yılında yayımlanan Patasana romanı, kurgulanan olayların gerçekleştiği ortamın 

doğal ve beşeri özelliklerini de içermektedir. Bu yönüyle seçilen edebi eser, doğal ve beşeri ortamın 

özelliklerini gerçeğe doğru şekilde yansıttığı düşünülmektedir. Daha doğru bir ifadeyle Patasana romanı, 

yazar tarafından gerçek ortamın doğal coğrafi yapısını temel alarak kurgulanmıştır. Metin, eseri oluşturan 

yazar tarafından, ortamın coğrafi olarak nasıl algıladığını açık ve net bir şekildeki tasvirleri içermektedir.  

Bulgular 

Bu bölümde Patasana romanında doğal ve beşeri ortam özelliklerini içeren kelime, kavram ve 

betimlemeler üzerinde durulacaktır. Yaşanılan ortamın sahip olduğu coğrafi (doğal ve beşeri) özellikler; 

ortamı yaşayan, ortamı gözlemleyen, ortamın dışında olan ve ortamı edebi eserler yardımıyla tasvir eden 

kişiler tarafından farklı algılanır. Daha doğru bir ifadeyle coğrafi ortam (doğal ve beşeri özellikleri içeren 

ortam), ortamın ele alınış biçimine ve ortama hangi açıdan bakıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu 

nedenle edebi eserler, daha çok yazarının bakış açısını yansıtır. Yazar kimi noktalarda, sözgelimi doğal 

ortama ilişkin unsurları (iklim, yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü gibi) eserine yansıtırken gerçekliğe sadık 

kalabilir. Fakat beşeri ortama ilişkin tasvirlerini öznel duygularla ve kişisel görüşleri çerçevesinde metne 

yansıtabilir. Çünkü sosyal ve kültürel ortam, kişilerin bakış açısına göre farklılaşabilir. Bu nedenle 

incelenen eserde, daha çok doğal ortama ilişkin tasvirler ele alınacak, sosyal ve kültürel ortama ilişkin 

tasvirlere çok fazla dikkat edilmeyecektir.  

“Dağların ardında ne var, Fırat'ın döküldüğü deniz nasıldır, ovaların tükendiği yerdeki ağaçlar neye 

benzer, hepsini öğretir insana. Daha önemlisi yeryüzünün bir parçası olduğumuzu öğretir bize. Koyu 

gölgeli ceviz ağacının, bodur üzüm kütüğünün, dolgun sarı başakların, kuru otun, topraktaki karıncanın, 

kovuktaki yılanın, dağdaki kurdun, havadaki atmacanın kardeşimiz olduğunu öğretir.” (s. 44-45). 

“Fırat'ın kenarındaki yüksek tepelerden birinin üzerine kurulmuştu karakol. Tek katlı, sevimli bir 

binaydı. Kayısı, erik ve dut ağaçlarıyla gölgelenen bakımlı küçük bir bahçesi vardı. Bahçe taştan bir setle 

çevrelenmişti. Karakol binası büyükçe bir kareyi andıran bu setin tam ortasına düşüyordu.” ( s. 47). 

“Fırat'ın bereketli sularına koşut akan asfalt yolda sarsılarak ilerleyen minibüs, kampa vardığında vakit 

öğleyi bulmuştu. Ortalık cayır cayır yanıyordu. Okulun önündeki küçük koruda ince dalları, tiril tiril 

yapraklarıyla sanki birbirleriyle yarışırcasına gökyüzüne uzanan kavak ağaçlarından gelen cırcır 

böceklerinin inatçı şarkılarını da saymazsak ortalık sıcak bir sessizlikle kaplanmıştı.” (s.60). 

“Kral Kapısı'ndaki incir ağacının gölgesine uzanıp karşılıklı tüttürmeye başlamış bile olabilirdi. Şu anda 

onların yanında bulunmayı, bu yıl toplanacak hasat ya da Fırat'a kurulan barajlar nedeniyle, oluşan yapay 

göller yüzünden değişen iklim üzerine yaptıkları sohbeti dinlemeyi istedi.” (s.73). 

“… nar bahçesindeki koyu gölgeli cevizin altına kurulan hamakta uyumaya gitmişti.” (s.74). 

“Sıcak kırılmaya başlamıştı, ortalık birkaç saat içinde serinlerdi. Parlaklığını yitiren ışıklar, altın 

sarısından bal rengine dönüşerek ağır ağır sönüyordu. Nehre ulaşabilmesi için nar bahçesini enlemesine 

geçmesi, suyun kenarına kadar inen, bir yanı kuru otlar, bir yanı eflatun çiçekli dikenlerle kaplı patikaya 

ulaşması gerekiyordu. Çiçeklenmiş nar ağaçlarının arasında tek tük kayısı ve erik ağaçları çarptı gözüne. 

Kayısılar henüz olgunlaşmamıştı ama dalları basan erikler yerlere dökülmeye başlamıştı.” (s.78). 
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“Fırat'tan esen serin bir yel karanlıkta renkleri belli olmayan zakkumların acı kokularını getiriyordu.” 

(s. 106). 

“Güzel günlerin geleceğine dair hiçbir işaret yokken, karanlık kış gecelerini bitmez tükenmez sanırken, 

yeni yıl yağmur yüklü ılık bir rüzgârla ansızın çaldı kentimizin kapısını. Onun ışıktan adımı eşiğimize 

düşünce, kül rengi bulutlar gökyüzünü terk etti, güneş cömertçe çıktı ortaya, Fırat bereketlendi, ekinler 

göverdi, ağaçlar çiçeklendi. Kentimiz yağmurlarla şakır şakır yundu, arındı, taç giymeyi bekleyen bir 

prenses gibi tazelenen yaşama hazırlandı.” (s. 135). 

“Fırat kıyısında yetişen meyveler, koyun etleri, sığır etleri, av etleri, balıklar, en iyi şaraplar, biralar, ak 

ekmekler ve aklınıza ne gelirse birbirinden lezzetli yiyeceklerle dolup taşmıştı kutsal soframız.” (s.137). 

“Fırat'ın üzerini kaplayan yoğun sis dağılmaya başlamıştı. Kazı işçilerini bir kilometre uzaktaki yol 

sapağında, kurumuş dere yatağının üzerindeki Taş Köprü'den alacaklardı.” (s. 142). 

“Antik kentin yıkıntıları yaklaşık birkaç kilometre çapında bir daireye yayılmıştı. Bu dairenin doğu ve 

güneyini Fırat çevreliyordu, kuzeyinde bir zamanlar tertemiz suları nehre kadar ulaşan ama şimdi 

bataklığa dönüşmüş bir dere yatağı vardı, batısındaysa yapay bir sınır oluşturan asfalt yol bulunuyordu. 

Kentin yıkıntılarının bulunduğu alan çevredeki tarlalardan farklı olarak, kurumuş yabani otlarla 

kaplanmıştı. Rüzgârla savrulan sarı otların arasında sütun başlan, hiyeroglif kazılmış bazalt taşlar, çökmüş 

bir kemerin toprağa gömülmeyen parçalan, mermer kalıntısı kentin geçmiş yaşamının inatçı tanıkları 

olarak zamana direnmeyi sürdürüyordu. Ama antik kentin varlığını, yadsınmaz bir şekilde ortaya koyan 

asıl kanıt, Fırat'ın kenarında bir tepenin üzerine kurulmuş olan kalenin içindeki saray, kütüphane ve 

tapınak yıkıntılarıydı.” (s. 154). 

“Kale yıkıntısına gelince durdu, gökyüzü kızıla boyanmıştı, güneş az sonra turuncu bulutların ardından 

görünürdü. Yıkık burçlardan en uçtakine, Fırat'ın mavi sularını görünceye kadar yürüdü. Nehir boz renkli 

ovada devasa bir yılan gibi kıvrılarak akıyordu.” (s.164). 

“Yükselmekte olan dolunayın aydınlığında asfalt altlarından hızla akıyor, ağaçlar, boş tarlalar arada bir 

görünüp kaybolan nehir yanlarından devrilip gidiyordu. Silah sesleri şimdi daha yakından geliyordu. 

Anlaşılan çatışma, yanından geçmekte oldukları Göven Köyü'nde çıkmıştı.” (s. 224). 

“David'in Golf Volkswagen'i, kentin eski dokusunu oluşturan, görkemli müstakil evlerin taş 

duvarlarıyla, çinko kaplı kapıları arasında uzanan kara taşlarla döşeli, dar sokakların arasından geçerek 

geniş bir caddeye çıktı. Yan yana sıralanan dükkânları, kaldırımda bir yerlere koşuşturan insanları, 

araçların motor, düdük sesleriyle İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir kentinde karşılaşabileceği 

çirkin caddelerden biriydi bu. Bereket fazla uzun sürmedi. Volkswagen, iki yanı dut ağaçlarıyla kaplı geniş 

kaldırımlar boyunca uzanan başka bir caddeye girdi. Esra bu caddeyi, kente ilk geldiğinde gördüğünü 

anımsadı. Bu yüzden de Antep hakkındaki ilk izlenimi olumlu olmuştu. Sonra bu cadde de bitti, ağaçsız 

kaldırımlar, sıkış tepiş inşa edilmiş apartmanlar başladı. Neyse ki bu da uzun sürmedi. Yeniden yeşilliklere 

kavuştular. Artık evler daha seyrekti, gümrah ağaçların arasında şöyle bir görünüp kayboluyorlardı.” (s. 

248). 

“Kırmızı topraklı fıstık bahçelerinin arasından geçen asfalt yolda ciple ilerlerken hâlâ ne yapacağını, 

neye karar vereceğini bilemiyordu.” (s. 280). 

“Lojmanın bahçesi de tıpkı karakolunki gibi düzenli ve bakımlıydı. Soldaki nöbetçi kulübesinin hemen 

arkasında, bütün bahçeyi gölgeye boğan devasa bir ıhlamur ağacı vardı, öteki ağaçlar; erik, nar, dut, akasya 

ve bir düzine kadar kavak onun gölgesinde kalıyordu. Ama bahçeyi bu sıcaklarda çekici kılan yalnızca 
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ağaçların gölgeleri değildi, yirmi metre kadar aşağıdan süzülerek akan Fırat'tan yayılan nemli serinlik de 

sıcağı kırıyor, burasını çöl ortasında bir vahaya çeviriyordu.” (s. 282). 

“Yüzbaşı, erik ağacının altındaki masada, gözlerini Fırat'ın yeşil sularına dikmiş, sessizce oturuyordu.” 

(s.282). 

“Babamın gözleri yaşla doldu. Şöyle dedi: "Fırat topraklara bereket akıtır, başaklar buğday verir, kayısı 

ağacında kayısı yetişir, koyunlar bize et, süt sağlar, kral bu ülkeyi yönetir, askerler savaşır, yazmanlar 

anlaşmalar yazar, krala akıl verir. Herkesin bir görevi vardır. Ama zaman olur Fırat taşar, bereket yerine 

ölüm akıtır, kuraklık olur başaklar buğday vermez, kayısı ağacında kayısı yetişmez, hastalık olur koyunlar 

ölür, sütleri içilmez, etleri yenilmez, zaman olur bir kral ülkeyi yönetemez, askerler savaşamaz. Babam 

Araras'ın neden bahsettiğini o gün anlayamamıştım.” (s.307). 

“Fırat topraklara nasıl bereket akıtır, başaklar nasıl buğday verir, kayısı ağacında nasıl kayısı yetişir, 

koyunlar nasıl et, süt sağlar, kral bu ülkeyi nasıl yönetir, askerler nasıl savaşırsa benim de yapmam 

gereken kutsal bir görevim var.” (s.333). 

“Fırat kıyısındaki tarlalarda çalışmak, taş yontarak binalar kurmak, ev işlerine bakmak ne kadar zor 

olursa olsun yine de savaştan iyiydi. Bu yüzden halk ve köleler Pisiris'e "Merhametli Kral" unvanını 

taktılar. Topladığımız ürünün önemli bir bölümü, sığırlarımızın, domuzlarımızın, koyunlarımızın en besili 

olanları, şaraplarımızın, biralarımızın en iyileri Asur'a akmaktaydı ama olsun artık barış vardı.” (s. 350). 

“Şöyle diyordu Patasana, "Büyükbabam Fırat'a baktığında, suların ışıltısında, içimizdeki sevincin sırrını 

görürdü, babamsa Fırat'ta bizi düşmanlarımızdan daha üstün kılan gücü görürdü; zeytini, nohutu, 

buğdayı, kayısı ve üzümü görürdü. Büyükbabama Fırat nedir, diye sorduğunuzda, 'Gündüzleri sevgilinin 

gözlerine yansıyan ışıktır, derdi, 'geceleriyse sevgilinin çözülmüş siyah saçları.' Babama sorsanız 

alacağınız yanıt belliydi: 'Düşmana kaptırılmaması gereken bereketli bir sudur Fırat. Evet, bu paragrafla 

başlamalıydı, bu topraklarda yaşamış gelmiş geçmiş bütün uygarlıkların kaynağı, binlerce yıldır sessizce 

Basra Körfezi'ne akan, akarken de insanlara bolluk bereket taşıyan, Hititlerin Mala dedikleri bu görkemli 

nehirdi.” (s.356). 

“Fırat'ın kenarına indim. Yaz sıcağında ekin toplayan kölelerin yanından geçerek nehre yaklaştım. Yaşlı 

bir incir ağacının altına oturarak, geçirdiğim yılları düşünmeye başladım. Öfkem geçmişti ama acı, 

yemyeşil otları kurutan güneş gibi yüreğimi yakıyordu.” (s. 373). 

“Bizim tanrılarımız korkunçtu, acımasızdı, tıpkı Asurlularınki gibi, tıpkı Urartularınki, tıpkı 

Frigyalıların-ki, tıpkı tanıdığım bütün ülkelerinki gibi...” (s. 374). 

“Köye uzanan toprak yoldan çıkıp o da kavakların arasına girdi. Birden kendini gölgeler arasında 

buldu. Gün ışığı, sütunlar halinde gökyüzüne uzanan ağaçların gövdelerini, küçük ama sık yapraklarını 

aşıp bir türlü yere ulaşamıyordu.” (s. 377). 

“Ağaçların yan yana sıralandığı, bu engebeli toprakta hızlı hareket etmesi çok zordu.” (s. 377). 

“Gündüz onu yemeğe çağırırken Esra da gece Fırat'a ineceklerini, geçenlerde oturdukları kayadan 

ırmağı izleyeceklerini düşünmüştü.” (s. 380). 

“Umutla, inançla, kararlılıkla kazdım toprağı. Ama kazdığım her höyük, her tümülüs, her antik kent, her 

tapınak, her kütüphane, her mezar ne yazık ki bana Jerry'nin söylediklerinden farklı bir şey göstermedi.” 

(s. 417). 

 “Fırat kenarında suların oyduğu küçük bir mağara. Girişini kocaman bir kaya parçası gizlediği için yeri 

kolay tespit edilemeyecek bir barınak.” (s. 437). 
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“Sığırlar, domuzlar, koyunlar kesiliyor, mahzenlerdeki en iyi şaraplar çıkartılıyor, has buğdaydan ak 

ekmekler pişiriliyordu.” (s.446). 

“Antep'in simgelerinden biri olan, iki yanında yaşlı çınar ağaçlarının sıralandığı Alleben Deresi'ne  

bakan küçük ama sevimli bir yerdi burası.” (s. 453). 

Sonuç ve Tartışma 

Ahmet Ümit tarafından 2009 yılında kaleme alınan “Patasana” romanı özelinde kültürel unsurların 

coğrafya bilimi penceresinden ele alındığı bu çalışmada ulaşılan en önemli sonuç ve bulgular, daha önce 

bazı eserlerde de ortaya konulmuştur. Bu çalışmayı farklı kılan en önemli unsur, ulusal ve uluslararası 

düzeyde çok okunan bir eserin coğrafya biliminin temel ilkeleri açısından ele alınmasıdır. Patasana 

romanının, bu bildirinin sunulduğu ve yayınlandığı tarih itibariyle kültürel coğrafya bakış açısıyla 

incelenmediği görülmüştür. Anadolu veya Türkiye’nin; dilinin, tarihinin ve coğrafyasının mutlaka çok 

yönlü olarak araştırılması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da dil, tarih ve coğrafya bilincine sahip 

olması üzerinde yaşadıkları vatanın doğal ve kültürel değerlerini öğrenmesi gerekmektedir. Ülkenin doğal 

ve kültürel değerlerinin, ilkokul çağından itibaren tüm eğitim-öğretim evrelerinde, çocuklara ve gençlere 

edebi eserler yardımıyla verilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Yalnızca klasik Türk edebi eserleri 

değil, modern edebi eserlerin de bu açıdan faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bir ülkenin edebiyatı, 

coğrafyası ve tarihini de yansıtır. Bu açıdan Ahmet Ümit’in eserleri, İngilizce ve daha başka dillere çevrilen 

nadir eserler arasında yer almaktadır. Anadolu ve Türkiye’nin doğal ve beşeri coğrafya özelliklerini 

yansıtan eserler ne kadar çok artarsa, Türkiye’nin ve Türk milletinin tanınırlığı o kadar artacaktır.  
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Özet 

Kentler, ilk ortaya çıkışından itibaren şekilsel olarak değişiklik göstermişlerdir. Bu değişiklik kentlerde 

yaşayan insanların doğayla uyumunda da bazı değişmelere yol açmıştır. İnsanların yapay olarak 

oluşturduğu bir yerleşme sistemi olan kentler, çevresiyle uyum içerisinde olduğu sürece içinde barındırdığı 

canlılar için yaşanabilir olarak kalacaktır. Kent araştırmaları pek çok bilim dalının inceleme alanına girdiği 

gibi coğrafyanın da inceleme alanlarından biridir. Kentler kuruluş yeri seçimi, fonksiyonel özellikleri 

açısından geçmişte değerlendirilirken, kentlerde ortaya çıkan problemlerin çözülememesi kentlerin başka 

yollarla incelenmesi gerektiğini yakın zamanda göstermiştir. Bunlardan birisi olan kentsel ekoloji yaklaşımı; 

yeni ortaya çıkan veya var olan kentlerin yeni gelişen alanlarının planlanmasında çevresel özellikleri de 

dikkate alan ve sürdürülebilirliği, ekonomik kalkınmayla birleştiren yöntem ve uygulamaları 

desteklemektedir. Kentsel ekoloji araştırmaları, nedenler ve sonuçları, mekanla ilişkilendiren yöntemi 

benimsemesi açısından şehir coğrafyası araştırmalarına yakındır. ‘Kent’ kavramı yeniyi temsil etmekteyken 

‘şehir’ kavramı eskiyi temsil etmektedir. Anlam bakımından her ikisi de günümüzde mekânı karşılamaktadır. 

Bu araştırmada iki kavram birbiri yerine kullanılmıştır. 

Kentler çoğu zaman medeniyetler, devletler, imparatorluklarla birlikte anılmaktadır (Uzak Doğu 

Kentleri, Osmanlı Kentleri, Antik Yunan Kentleri vb.). Böyle anılmasındaki neden, toplulukların kültürel 

ögelerini mimariye yansıtma isteğidir. Kentsel ekoloji bu yönüyle kültürel ekolojinin içerisinde yer 

almaktadır. İnsan topluluklarının çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve atalarından öğrendikleri gibi 

kullanıp çevreyi şekillendirmesi veya değiştirmesi, bir başka deyişle ekosistemle kültürün birleşmesi, kültürel 

ekolojiyi oluşturmaktadır. Roma kentleri de kentsel ekoloji yaklaşımıyla incelenmeye değer bir konudur. 

Tarih, siyaset, mimari gibi pek çok açıdan değerlendirilen Roma kentlerinin kentsel ekoloji yaklaşımıyla 

değerlendirilmediği görülmüştür. Literatürdeki bu boşluktan yola çıkarak, hazırlanan bu araştırmanın 

amacı, Roma kentlerinin merkezdeki ve taşradaki durumları üzerinden, kentlerin çevreyle olan ilişkilerini 

ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak sorulan sorulardan; Roma kentlerinde, mekânsal kullanımdaki 

sorunlar nelerdir? Merkezdeki kentlerin ve taşra kentlerin yönetimlerinin buldukları çözümler, kentsel 

ekoloji perspektifine uyuyor mu? Bunlardan bazılarıdır. Araştırmada kullanılan yöntem, literatür 

taramasıdır. Konuyla ilgili yapılmış araştırmaları gözden geçirerek özetlemeyle yapılan bu yöntem, mevcut 

yayınlardaki içeriğin problemle bağlantısına göre yeniden yorumlanmasıdır.  

Kentsel ekoloji yaklaşımıyla ele alınan Roma kentleri konusunda, yapılan literatür taramasıyla bazı 

bulgular elde edilmiştir. Bunlardan birisi, Roma’da meydana gelen nüfus artışının tekerlekli araç trafiğini 

arttırması ve Julius Caesar’ın iktidara geçmesiyle Roma’nın merkezini gündüzleri tekerlekli araçların 

trafiğine kapatmasıdır. Bulgulardan diğeri ise ızgara planlı Roma kentlerine ait düzeninin asıl görüldüğü 

yerlerin, koloni ve taşra kentlerinin olmasıdır. Bu kentlerde, Roma İmparatorluğu’nun merkezinde yer alan 

kentlerin aksine yayalar için geniş kaldırımların bulunduğu ifade edilir. Taşra kentleri, kendi ihtiyaçlarını 

karşılayan yerleşmeler olarak karşımıza çıkarken, merkezi kentlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak bir yana 

önemli alt yapı sorunlarının neden olduğu salgın hastalıklarla dönem dönem mücadele ettiği tespit 

edilmiştir. Buradan yola çıkarak Roma’nın küçük taşra kentleri ve koloni kentleri, kentsel ekoloji yönünden 

bakıldığında merkezi kentlere göre çevreyle daha uyumlu olduğu görülmektedir. Roma döneminde salgın 
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hastalıkların taşra kentlerde daha az yaşanması, su ve kanalizasyon sisteminin merkezi kentlere göre iyi 

durumda olması insan unsurunu göz önünde bulunduran bir sistem yürüttüklerini göstermektedir. Bütün 

bunlar dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte, saha çalışması içeren, Roma dönemi merkezi ya da taşra 

kentlerinden birer örnek alınarak, bu kentlerin kentsel ekoloji yaklaşımıyla incelenmesi başka bir 

araştırmanın konusunu oluşturabilir. 

Anahtar Kelimeler: Roma Kenti, Kentsel Ekoloji, Şehir Coğrafyası, Literatür Taraması 

EVALUATION OF ROMAN CITIES WITHIN THE ”URBAN ECOLOGY” 

Abstract 

Cities have changed formally since their first appearance. This change has led to some changes in the 

harmony of the people living in the cities with nature. Cities, which are a settlement system created by human 

beings, will remain livable for the creatures they inhabit as long as they are in harmony with their 

environment. Urban research is one of the fields of study of geography as well as many other disciplines. 

While the choice of place of establishment of cities has been evaluated in terms of their functional 

characteristics in the past, the inability to solve the problems that have arisen in cities has shown that cities 

should be examined in other ways. One of them is urban ecology approach; It supports methods and practices 

that take into account environmental characteristics in planning new emerging areas of emerging or existing 

cities and combine sustainability with economic development. Urban ecology research is close to urban 

geography research in terms of adopting the method that associates causes and consequences with space. 

The concept of urban represents the new, while the concept of city represents the old. Both meet in terms of 

meaning today. In this research, two concepts were used interchangeably. 

Cities are often referred to along with civilizations, states, empires (Far Eastern Cities, Ottoman Cities, 

Ancient Greek Cities etc.). The reason for this is the desire to reflect the cultural elements of the communities 

to the architecture. In this aspect, urban ecology is included in cultural ecology. Cultural ecology is the way in 

which human communities shape or change the environment in accordance with their own needs and as they 

learn from their ancestors, in other words, the unification of ecosystem and culture. The cities of Rome are 

also worth considering with an urban ecology approach. It is seen that Roman cities, which are evaluated in 

many aspects such as history, politics and architecture, are not evaluated with the approach of urban 

ecology. Based on this gap in the literature, the aim of this study is to reveal the relationship of cities with the 

environment through the central and provincial situations of Roman cities. Questions asked for this purpose; 

What are the problems of spatial use in Roman cities? Do the solutions of the central cities and provincial 

administrations match the perspective of urban ecology? Some of them. The method used in the research is 

literature review. This method, which is summarized by reviewing the researches on the subject, is the 

reinterpretation of the content in the current publications according to the connection with the problem. 

Some findings have been obtained with the literature review about Roman cities, which are handled with 

urban ecology approach. One of these is that the population growth in Rome increases wheeled vehicle traffic 

and closes the center of Rome to wheeled vehicles during the day when Julius Caesar takes power. Another 

finding is that the layout of the Roman cities with a grid plan is the main places where colonial and provincial 

cities are seen. In these cities, contrary to the cities in the center of the Roman Empire, it is stated that there 

are wide pavements for pedestrians. While provincial cities appeared as settlements meeting their own needs, 

it was found that central cities struggled against epidemics caused by important infrastructure problems 

aside from meeting their own needs. From this point of view, the small provincial cities and colonial cities of 

Rome are more compatible with the environment when compared to the central cities in terms of urban 

ecology. The outbreak of epidemics in the provincial cities during the Roman period and the fact that the 

water and sewerage system were in good condition compared to the central cities indicate that they are 

carrying out a system that takes into consideration the human element. When all these are taken into 
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consideration, in the coming period, the study of these cities with urban ecology approach can be the subject 

of another research. 

Keywords: Roman City, Urban Ecology, Urban Geography, Literature Review 

Giriş 

Kentlerin geçirdiği evrimler göz önüne alındığında bazı kentler, insanlara kuracakları yeni yerleşimler 

için yol gösteren iyi örnekleri oluştururken bazıları da kötü örnekleri oluşturur. Kent örneklerinin iyi veya 

kötü olarak nitelendirilmesi, kentlerin insanla ve çevreyle yaptığı etkileşime bakılarak yapılır. Kentlerin 

yaptığı bu etkileşim bir organizmanın durumuna benzetilir (Durguter, 2012). Organizmalar, varlıklarını 

sürdürmek, çoğalarak geniş bir alana yayılmak için çevresindeki kaynakları kullanır ve şehirlerde de böyle 

bir durum vardır (Hayır, 2012). Tarihi eskiye dayanan kentlerin iyi bir örnek mi yoksa kötü bir örnek mi 

olduğuna, içinde yaşadığımız zaman dilimine kadar, kentlerin varlığını nasıl sürdürdüklerine veya nasıl 

sürdüremediklerine bakılarak karar verilir. Bir başka ifadeyle kentlerin sürdürülebilirlik anlayışını ne 

ölçüde gerçekleştirdiğine bakılır. Bir kentin, sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde kullanması veya 

kaynakların kendisini yenilemesi için süre bırakabilmesi o kentin sürdürülebilir bir kent hayatını 

gerçekleştirdiğini ve iyi bir kent örneği olduğunu gösterir. Eğer o kent bu durumun aksini gerçekleştirirse, 

nasıl yok olduğu ya da olacağı ve bu nedenlerden dolayı o kentin kötü bir kent örneği olduğu belirtilir. 

Kentsel ekoloji kavramı temelini, ekosistemlerin devamlılığını hedef alan sürdürülebilirlik kavramından 

almaktadır. Bu kavramın başka tanımları ve açıklamaları da mevcuttur. Örneğin; şehirlerde yaşayan 

insanları ve kentleşme manzaraları içeren ekosistemlerin incelenmesidir. İnsan ve ekolojik süreçlerin 

insan egemen sistemlerde nasıl bir arada var olabileceğini açıklayan ve toplumlara daha sürdürülebilir 

olma çabalarında yardımcı olmayı amaçlayan, disiplinler arası bir yaklaşımdır (Ali ve Baofeng, 2018; 

Sukopp, 2002; Wu, 2014; Zuckerman ve Byrne, 2009). Kentsel ekoloji birçok bilimle işbirliği içindedir. Bu 

nedenle insanları ve doğal ekosistemleri merkezine almasından ve bunlar arasındaki ilişkiyi konu 

edinmesinden dolayı, “kentsel ekoloji” terimi, şehir çalışmalarında çeşitli şekillerde kullanılmıştır 

(Karadağ, 2009).  

Kentsel ekoloji, kısmen, dünyadaki insan etkilerinin iyi bir şekilde raporlanması ve insan 

yerleşimlerindeki popülasyon artışının insan sağlığını tehdit etmesi ve ciddi çevresel sorunlara yol açması 

nedeniyle, 1970'lerin başında ekolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkmıştır (McDonnell, 2011). 

Kentsel ekolojinin disiplinler arası yapısı, gelecekte sürdürülebilir şehirler inşa etmek ve sürdürmek için 

kentsel ekoloji kavramını, çok önemli olan bir bilgi tabanı haline getirmektedir. 

Kentlerin oluşturulması sırasında yapılan hataların tekrarlanmaması için medeniyetlerin kurmuş 

olduğu kentlere yönelik incelemelerin yapılması ve o kentlerde yapılan hataların iyi bir şekilde 

irdelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Roma medeniyetine ait kentlere bakmak ve onların yaptığı 

hataları tekrarlamamak iyi bir başlangıç olabilir. Roma İmparatorluğunun M.Ö. I. yüzyıl ile M.S. V. yüzyıl 

dönemleri arası Roma kentlerinin ele alınmasındaki nedenleri sıralamak gerekirse; 

• Roma yollarıyla ünlü bir imparatorluktu.  

• Roma medeniyetinin mimari ve mühendislik bakımından ileri olduğu söylenmektedir. 

• Roma şehirlerinin ortaya çıkışının şehirlere standartlaşma getirdiği ifade edilmektedir. 

• Günümüzde dahi bu şehirlerde Roma medeniyetine ait kültürel özellikler görülmeye devam 

etmektedir (Faulkner, 2015). 

Araştırmanın Roma kentleri üzerine olmasının nedenlerini bu şekilde sıralamak mümkünken “Roma 

kentlerinde ne tür sorunlar vardı ki araştırma konusu haline gelmektedir?” diye bir soru akla gelebilir. Bu 

sorunun cevabını şu şekilde vermek mümkündür: Roma kentleri mimari açıdan, kendinden önceki Etrüsk 

ve Helen medeniyetlerinden oldukça etkilenmiştir (Mumford, 2007). Roma yönetimi bu etkiyi kendi 

kurduğu şehirlerde devam ettirmekle birlikte, yönetimin halkla olan ilişkisinde demokratik olmayan 

tutumların baş göstermesi ve şehirler kurulurken sadece Roma yönetiminin gücünü vurgulayan 
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mimarinin kendine yer bulması, şehirde, insan ve çevrenin birbiriyle uyumunun bir kenara bırakılmasına 

neden olmuştur. Bu durumun şehirlerin mimari yapısına da yansımaya başlamasıyla sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Bu noktada araştırmanın problemiyle ilişkili bir takım sorular geliştirilmiştir bu sorular; 

• Roma kentlerinde, mekânsal kullanımdaki sorunlar nelerdir? 

• Roma kent mimarisinin söz konusu sorunlarla ilişkisi nedir? 

• Merkezdeki kentlerin ve taşra kentlerin yönetimlerinin buldukları çözümler, kentsel ekoloji 

perspektifine uyuyor mu? şeklinde sıralanmıştır. 

Araştırmanın sorularıyla ilişkili birkaç varılması beklenen birtakım sonuçlar vardır. Bu hipotezler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Roma kent mimarisinde, Roma İmparatorluğu’ndan önce var olan Etrüsk ve Helen medeniyetinde 

olduğu gibi, insanın konforu arka plana atılmıştır. 

• Roma kentleri, özellikle merkezi kentler, üreten bir yerleşimden ziyade çevresindeki üretimi 

yöneten ve bundan beslenen yerleşimlere dönüştürmüştür. 

• Çevreyle uyumlu hareketten vazgeçilip, halkın ihtiyaçlarından ziyade, soyluların ihtiyaçları 

gözetilmeye başlamıştır. 

Konuyla İlgili Literatür ve Literatür Değerlendirmesi 

Bilimsel pek çok araştırmada literatür taraması yöntemini doğrudan kullananların sayısı kadar bu 

yöntemi yan araştırma yöntemi kullananların sayısı oldukça fazladır (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016a; Balcı, 

2016; Demirci, 2014; Doğan, 2017; Kılıçkaya ve Toptaş, 2017; Topal Demiroğlu, 2014; Uzun ve Özkan, 

2019; Üçer Karababa, 2006; Yaşar ve Örge Yaşar, 2007; Yücel ve Coşkun, 2018). Araştırma konusuyla ilgili 

yapılmış çalışmalar daha çok Roma İmparatorluğunun hukuku, siyasi ilişkileri, yaptığı savaşlar, mimari 

özellikleri ve günlük yaşamı gibi konuların ele alındığı görülmüştür (Benek, 2016; Çiğdem, 2011; 

Kalaycıoğlulları, 2017; Meriç ve Köse, 2018; Taşdöner, 2017; Velyvıs ve Mikuckiene, 2015). Roma 

İmparatorluğu dönemindeki şehirleri doğrudan konu alan çalışmalar da mevcuttur (Özdeş, 1973; 

Aliağaoğlu ve Uğur, 2016b; Altunbeğ Turgut, 2019). Bu çalışmaların içeriğine bakıldığında tarih, tıp, 

hukuk, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi alanlarında çalışıldığı görülmüştür. Roma kentlerinin 

ekoloji bağlamında ele alınmadığı görülmüştür. Sonuç kısmında güncel sorunlarla da ilişkilendirilen bu 

araştırma, literatürdeki ortaya konan bu boşluğu dolduracağı temennisiyle hazırlanmıştır. 

Yöntem 

Roma kentleriyle ilgili tezler, makaleler, kitaplar veya kitap bölümleri literatür taraması yöntemiyle 

incelenmiştir. Bu yöntemi kullanırken dokümanlara, amaçlı örnekleme kullanılarak bakılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden tezlere, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 

ile Google, Google Scholar ve Jstor’a Roma kentleri, kentsel ekoloji, kentsel sürdürülebilirlik gibi anahtar 

kelimeler girilerek konuyla ilgili çalışmalar elde edilmiştir. Görsel veriler, Google arama motoruna Roma 

kentlerinin mimari özelliklerinden cardo, decumannus, Timgat, Pavia, Priene, Venedik gibi kelimeler 

girilerek elde edilmiştir. Google Earth programı yardımıyla sözü geçen kentlerin, uzaktan algılama yoluyla 

uydu verileri elde edilmiştir.  

Bulgular 

Roma kenti denildiğinde taşla döşeli yollar akla gelmektedir. Buna ek olarak Roma İmparatorluğunun 

gücünü göstermek için viyadükleri, tepe ve geniş vadileri dümdüz kesen su kemerleri, yolların kesiştiği 

noktalarda zafer takları görülmektedir. Zafer taklarının yerleştirilmesinin nedeni Roma yönetiminin 

gücünü, şehirlerin tamamında sergilemek istemesi olarak gösterilebilir. 
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Roma kentleri merkezdeki belediye yasalarına göre, ele geçirdiği irili ufaklı pek çok kenti yeniden 

düzenleyerek kendi standartlarına göre biçimlendirdiği ifade edilmektedir. Bu kentler koloni, bağımlı ve 

bağımsız kentler olsa dahi standartlaştırılmışlardır (Mumford, 2007). Bu şekilde Roma İmparatorluğu 

sınırları içinde kalan kentler, Roma yönetimi dışındaki kentlerden rahatlıkla ayırt edilir hale getiriliyordu. 

Önceleri Roma kentleri lejyonların kalabileceği kale kentler olarak düşünülmüştür ve bu nedenle kentler , 

kare şeklinde sur planlı yerleşmeler olarak ortaya çıkmıştır (Özdeş, 1973). Bu durum, zaman içinde Roma 

yönetiminin güçlenmesiyle yerini daha çok halka açık ve surları olmayan kentlerin ortaya çıkışına 

bırakmıştır. 

Etrüsk ve Helen kültüründen temelini alan Roma kentleri Etrüsk medeniyetinin dini tarafını 

benimsemiştir. Şehrin bir tepede akropolis inşasıyla oluşturulmaya başlaması ve bir rahibin elindeki 

değnekle sur sınırlarını belirlemesi, Roma kentlerine Etrüsk medeniyeti mirası olarak geçtiğini 

göstermektedir (Arlı, 2014). Surların daha kent kurulurken yapılması, aslında Roma kentlerinin askeri 

amaçlı oluşturulduğunun bir göstergesidir. Bu durum Yunan kentleri ile kıyaslandığında, Yunan 

kentlerinde, sur inşası herhangi bir saldırı gerçekleştikten sonra yapılmaya başlandığı için, Yunanlıların 

güvenlik konusunda geç kaldığı anlaşılmaktadır.  

Roma kentlerinin ızgara planlı olması muhtemelen inşa sırasında kullanılan ağaçların düz ve uzun 

olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum, şehrin planında Helen medeniyetinden farklı olarak 

yollarda ana caddelerin ortaya çıkmasını engellememiştir. Kuzeyden güneye uzanan cardo isimli cadde ile 

doğudan batıya doğru uzanan decumannus caddesi, Roma kentlerinin planına ayırt edici bir özellik 

katmıştır (Şekil 1). Bu iki yol Roma kentlerinde via principalis (esas yollar) olarak adlandırılırdı 

(Aliağaoğlu ve Uğur 2016b; Mumford, 2007; Özdeş, 1973). 

 

Şekil 12. Roma Şehirlerinde Görülen Cardo ve Decumannus Caddelerinin Şehir Planındaki Yeri (Verona 
Marathon, 2019)
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Bu iki caddenin kesiştiği nokta, kutsal mekânlar ve alışveriş yerleri ile idari binaların yer aldığı foruma 

dönüştürülürdü (Şekil 2). Izgara plana sadık kalmak şartıyla, sözü geçen ana caddelerde, topografyanın 

etkisiyle bazı eğilmeler veya bükülmeler ortaya çıkmaktadır (Arlı, 2014; Mumford, 2007; Özdeş; 1973). 

 

Şekil 13. Roma dönemi şehirlerinde görülen forum (Wikimedia, 2019) 

Kentlerin yollarında meydana gelen bu değişimin diğer önemli bir nedeni, şehir iklimini etkileyen 

soğuk rüzgârların ve hastalık taşıyan sıcak rüzgârların engellenmek istenmesidir (Arlı, 2014; Çiğdem, 

2011). Hâkim rüzgâr ile sokak yönü ilişkisi, kamu tesisleri ve idari binaların, sokak ve yerleşme 

düzenindeki yeri, topografik şartlara göre şehir planının şekillenişi, Vitruvius (2017)’un ‘Mimarlık 

Üzerine’ adlı eserinde daha iyi açıklanmaktadır. Timgat, Roma şehirleri arasında, son dönem 

örneklerinden olup, ızgara planına sahip basit düzende inşa edilmiştir (Şekil 3). Kemerli yürüyüş 

yollarından foruma, tiyatrodan banyo ve umumi tuvaletlere kadar standart şehir unsurlarını 

barındırmaktadır (Arlı, 2014; Mumford, 2007). Aşırı büyük arenaların veya umumi hamamların inşası 

yeni değildi, ancak bu unsurların Roma kentlerinin tamamında görülmesi, bu şehir birimlerinin 

evrenselleştirilmesi anlamını taşımaktadır. 

  

Şekil 14. Timgat şehrinin ızgara planına dair farklı açılardan görünümü (Yırtık Harita, 2019) 

Birçok yeni kentin nüfusunun 50.000’in üstüne çıkmadığı rivayet edilmektedir. Bu nedenle, söz konusu 

kentler büyüklük olarak merkezi kentlerden daha küçük görünmektedir (Akıncı Kesim, Köylü ve Girti, 

2009). Yeni kentler bu olumsuz yanlarını, kendi kaynaklarıyla yetinerek ve böylece nitelik yönünden 

merkezi kentlere üstünlük sağlayarak telafi etmişlerdir. Galya’daki ve Akitanya’daki merkezi kentlerin 

ihtiyaç duydukları yiyeceğin çoğunu çevre bölgelerden sağladıkları ifade edilmektedir (Mumford, 2007). 

Merkezi kentlerde, üst gelir grubunu oluşturan bir sınıf yer almaktaydı. Bunun dışında Roma, Londra ve 

Paris gibi merkezi şehirler, üst gelir gruplarını çekmekle kalmayıp, alt gelir gruplarını da kendine 

çekmekteydi (Akıncı Kesim, Köylü ve Girti, 2009). Alt gelir grubundakiler daha çok üst gelir grubundaki 

insanlara hizmet etmek için vardı. Üst gelir grubuna dâhil insanlar, merkezi şehirlerdeki sıkışıklığı, 

düzensizliği ve alt yapı eksikliklerini görmelerine rağmen oturmaya devam etmekteydiler. Taşra 
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kentlerinin sahip olduğu düzen ve alt yapının daha iyi durumda olması, onlar için önemli değildi. 

Dolayısıyla bu insanların taşrada sahip oldukları yazlık villalara rağmen, Torino (Şekil 4) ve Pavia gibi 

taşra kentlerinde yaşamaktansa, Roma gibi merkezi bir şehirde bulunmayı tercih ettikleri rivayet edilir 

(Vitruvius, 2017). 

 

Şekil 15.  Roma İmparatorluğunun taşra kenti olan Torino’nın geçmişteki ve şimdiki zamana ait şehir 

planlarına dair görünüm (Mapsof, 2019) 

Roma İmparatorluğu güçlenen ekonomisini tüm kentlere ve tüm gelir gruplarına yansıtamamıştır. 

Tarih bilimi ve siyaset bilimi Roma yönetimin yozlaşmalarla mücadele ettiğini ifade etmektedir (Altunbeğ 

Turgut, 2019; Vitruvius, 2017). Roma yönetiminin şehircilik anlayışı, bugün İtalya’nın pek çok şehrinde 

görülebilir. Buna örnek olarak Napoli ve Pavia verilebilir (Şekil 5). Sözü geçen bu kentler başlangıçta tepe 

üstüne kurulu ve farklı kabilelerden oluşan köylerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bazı yeni 

kentler serbest dolaşımı sağlamak için kurulmuştur ve bu kentlerin kuruluş yeri olarak nehir kenarları 

tercih edilmiştir. 

 

Şekil 16. Roma İmparatorluğu döneminde nehir kenarında kurulan Pavia (Discusmedia (2019) 

Serbest dolaşıma neden ihtiyaç duydukları ise şu şekilde açıklanabilir; Roma’nın yol inşa etmedeki 

mühendislik yetileri bilinmektedir. Bununla birlikte atlı arabaların sayısındaki artışın, şehir içinde trafik 

sıkışıklıklarına yol açtığı kayıt altına alınmıştır (Altunbeğ Turgut, 2019). Özellikle bu sıkışıklık önce Roma 

şehrinde, ardından taşra şehirlerde ortaya çıkmıştır. Sorunla mücadele edebilmek adına ilk olarak taşıt ve 

yaya yolları birbirinden ayrılmıştır. Daha sonra bunun işe yaramadığı görülünce, Julius Caesar’ın iktidara 

geçmesiyle birlikte, taşıtların gündüzleri şehir içindeki ana caddelerde dolaşması yasaklanmış ve bu 

uygulamayla birlikte arabalardaki at sayısı ve yük miktarı azalmıştır (Mumford, 2007). Ancak bu durum, 

geceleri taşıt trafiğinin ortaya çıkmasına ve gürültüye yol açtığı için şehir halkının uyku problemleri 

yaşamasına neden olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte taşra kentlerinde yayalar için geniş 
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kaldırımların ve araçlar için geniş yolların mevcut olduğu ifade edilmiştir (Altunbeğ Turgut, 2019; 

Mumford, 2007; Vitruvius, 2017). 

Roma şehirlerinde bir diğer sorun insan pisliğinin şehirden uzaklaştırılmasıdır. Bu sorunla başa 

çıkabilmek için cloaca maxima olarak adlandırılan kanalizasyon sistemi, şehirlere uygulanmaya 

başlanmıştır (Aliağaoğlu ve Uğur 2016b; Mumford, 2007; Özdeş, 1973) (Şekil 6). Ancak insan merkezli 

yaklaşımdan ziyade kötü kokudan uzaklaşma gayesiyle yapılan bu sistem çok katlı binaların üst 

katlarındaki giderlere bağlanmadığı için yetersiz kalmaktaydı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için 

çeşitli kapların ya da kavanozların içinde pisliğin saklanmakta ve ertesi gün bu pisliğin gübre toplayıcıları 

tarafından toplanmasıyla veya pislik yiyen hayvanlar tarafından tüketilmesiyle ortadan kaldırılmaktaydı 

(Mumford, 2007; Vitruvius, 2017). Gübre toplayıcıları aracılığıyla şehrin yakınlarındaki tarlalar verimli 

hale gelmiştir. Buna rağmen bir süre sonra toprağın taşıma kapasitesini aşan bu gübrenin, çevredeki 

toprakların açık lağımlara dönüşmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca insan cesetlerinin de açık 

lağım haline dönüşmüş bu yerlere bırakıldığı belirtilmektedir. O dönem, böyle yerler veba, tifo gibi pek 

çok ölümcül hastalıkların oluşmasına elverişli ortamlar haline gelmiştir (Altunbeğ Turgut, 2019). 

 

Şekil 17. Roma İmparatorluğu yönetimindeki şehirlerinde yer alan cloaca maxima örnekleri (Ancient Rome, 

2019; Sewer History, 2019) 

Merkezi şehirlerde, binalar, yolların düzeni ve bu ikisi arasındaki dengenin kurulması belediyenin 

görevi olmasına rağmen bu görevi ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bunun sonuçlarına düşük gelir grubu 

aileler maruz kalmaktaydı. Soylular ise yaşadıkları evlerde her türlü insan ihtiyacına yönelik unsurun 

bulunduğu lüks konutlarda sorunlardan uzak bir biçimde hayatlarını sürdürmekteydiler. Düşük gelir 

gurubuna dâhil insanlar, insula adı verilen büyük bloklara yerleşmek durumunda kalmışlardır (Flynn, 

Benson ve Ardilas, 1999) (Şekil 7). Bu bloklarda kalabalık ve sıhhi olmayan ortamlarda hayatlarına devam 

etmekteydiler. Taşra şehirlerinde ise bu kötü koşullardan uzak olan haneler, her türlü ihtiyacın sağlıklı bir 

şekilde yapılabildiği barınma alanı olarak işlev görüyordu.  
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Şekil 18. Düşük gelirli ailelerin yaşadığı blok evler olan insula (Wordpress, 2019) 

Roma şehri başlangıçta yedi tepe üzerine kurulu, düzenli yolları ve binaları olan bir yerleşmeyken 

zaman içinde çevre köylerden çektiği göçle nüfusu hızlı bir şekilde artmıştır. Bu nüfus artışı beraberinde 

arazi ve konut fiyatlarının artışını getirmiş, ancak alım gücünü düşürmüştür. Barınma ihtiyacının 

karşılanabilmesi için çok katlı binalar ortaya çıkmıştır (Vitruvius, 2017). Göçmenler ekonomik 

nedenlerden dolayı, alt yapıdan yoksun bu çok katlı binaları tercih etmiştir. Çok katlı binaların yoğunluk 

kazandığı bölgeler çöküntü alanları haline gelmiş ve bu bölgelere suburra denilmiştir (Flynn, Benson ve 

Ardilas, 1999; Mumford, 2007) (Şekil 8). 

 

Şekil 19. İnsulaların oluşturduğu suburralar (Blogspot, 2019; Marty Home In Rome, 2019) 

Roma yönetimindeki kentlerin olumsuzluklarına rağmen bazı olumlu özellikleri de barındırdığı 

söylenebilir. Kent merkezi içine dağıtılmış kamu binalarının arasında hamam ve tapınaklar yer almaktaydı 

(Altunbeğ Turgut, 2019). Bu özel yerlerin altında bulunan girişler, sütunlarla çevrili bir toplanma alanını 

oluşturmaktaydı. İnsanların hamam veya tapınaklara girmeden önce burada sohbet etme imkânı 

buldukları ve çeşitli konular üzerine fikir paylaşımında bulundukları belirtilir (Mumford, 2007). 

İnsanların yaptığı bu eylem, onların kente olan aşinalıklarını arttırıp kentsel mekânı benimsemesini 

sağlamaktaydı. Ancak sütunu olmayan, toplanma alanı bulunmayan, hamam ve tapınaklara sahip 

kentlerde bu ilişkiler kurulamadığı için insanlar birbirine uzak yaşarlar ve böyle yerleşimlerde birlik 

beraberlik ortamının oluşturulması zorlaşmaktadır. 

Roma şehrinin dışında kalan Anadolu’daki Roma kentlerinde görülen başka olumlu özellik, gece vakti 

sokakların aydınlatılmasıydı. Bu sayede gaspçı ya da huzur kaçıran insanların taşkınlık yapmaya cesaret 

edemediği güvenli sokak ve caddeler oluşturulmuştur (Arlı, 2014). Aydınlatmanın ne boyutta olduğunun 

anlaşılması için tarihi kayıtlardaki; “Roma yönetimi döneminde Efes ve Antakya şehirlerindeki 

aydınlatmanın gün ışığından ayırt edilemediği” ifadesine bakmak yerinde olacaktır (Mumford, 2007). 
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Sonuç ve Tartışma 

Roma İmparatorluğu döneminde merkez ve taşra kentler arasında belediyecilik anlamında çok büyük 

farklar bulunduğu söylenebilir. Bu farkların, çevreyle uyum ve insan faktörü göz önüne alındığında, taşra 

kentlerin Roma kent düzenini iyi yansıtmalarına ve kentsel ekoloji yaklaşımına göre kentlerin 

sürdürülebilirliği sağladıkları söylenebilir. Kentin içinde ihtiyaçlar kriz haline geldiğinde, çözümler 

bulunmuştur ancak bu çözümlerin kapsamlı olmadığı savunulabilir. Cloaca maxima sistemi, bu duruma 

uygun en gözle görülen örneği oluşturmaktadır.  

Roma İmparatorluğundaki şehirlerin kuruluş aşaması, ekosistemle uyumlu küçük köy yerleşmelerinin 

bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Şehirlere yapılan göçle beraber meydana gelen nüfus artışı, 

şehirlerin ekosistemle olan uyumunu bozmuştur. Göç eden nüfus, kentin ekonomik kaynaklarından 

faydalanmak isteyen, düşük gelir grubuna ait ailelerden oluşmaktadır. Düşük gelirli ailelerin kente 

gelmesiyle, gelir dağılımındaki eşitsizlik daha belirgin bir hale gelmiştir. Gelir dağılımındaki dengesizlik, 

kentteki binaların mimarisine de yansımıştır. Merkezi kentlerde, çok katlı, alt yapısı olmayan ve estetik 

görümden uzak olan binaların sayısındaki artış, salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

İçinde yaşadığımız dönemde bazı kentlerin, çevresindeki kaynaklarla beslenen ama üretmeyen halini, 

Roma İmparatorluğu yönetimindeki merkezi kentlerde de görmek; kentlerin ekosistemle uyumlu yaşamı 

benimsemediği takdirde, kentlerin kaçınılmaz ve değişmez sonunu insanlara göstermektedir. Roma 

İmparatorluğu döneminde yaşamış düşünürlerin kentlerle ilgili tavsiyelerinin göz ardı edilmesi ve bu 

durumun, günümüzde bazı kentlerin yönetim şeklinde görülmeye devam etmesi düşündürücüdür. Bu 

araştırma örneğinin mevcut ve gelecekteki kentler için işe yarar hale gelmesi bazı şartlara bağlıdır. 

Bunlar; 

• Sosyoekonomik eşitsizliğin kent içindeki yerleşmelerde en alt seviyeye indirgenmesi 

gerekmektedir. 

• Alt ve üst yapının inşası; olabilecek sıra dışı durumlara göre esnek bir şekilde planlanarak 

yapılmalıdır. 

• Şehir alanında araştırma yapan insanların edindikleri bilgi birikimleri ve gözlemlerinden elde 

ettikleri veriler göz önünde bulundurulmalıdır. 

• İnsanların kenti sahiplenebilmesi için, onların iletişim kurabilecekleri, toplanabilecekleri 

alanların sayısı arttırılmalıdır. Bu durum sağlandığı takdirde kentte yaşayanların yaşadıkları yeri 

benimsemesi ve kentin sürekliliğine katkıda bulunacak davranışları sergilemesi sağlanmış 

olacaktır. 

• Roma İmparatorluğu döneminde çıkılan kaçak katların günümüzdeki sorunlara benzer sorunlar 

ortaya çıkardığı anlaşıldığına göre bundan sonra kaçak yapılaşmanın her ne koşulda olursa olsun 

izin verilmemesine dikkat edilmelidir. 

• İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için doğal kaynaklara ihtiyaç duyduğu gerçeği, kentlerde 

yaşayanlara eğitim aracılığıyla aktarılabilir. Ekosistemden soyutlanmış şehir halkının, 

sürdürülebilirlik anlayışıyla çevresinden ekonomik olarak nasıl faydalanabileceği öğretilmelidir. 

Yukarıda belirtilen hususlara bu konuda fikri olan herkes eklemelerde bulunabilir. Yerel yöneticilere 

bir fikir vermesi açısından önemli görülen bu çalışmanın başka araştırmalara ilham olabileceği 

düşünülmektedir. 
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN DOĞA KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Baştürk Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve 

Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, basturkbhk@gmail.com  

Prof. Dr. Tahsin TAPUR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

Özet 

Bu çalışma, pedagojik formasyon öğretmen adaylarının “Doğa” kavramına ilişkin sahip oldukları 

metaforların neler olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2017-2018, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı bahar yarı yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 

pedagojik formasyon alanında öğrenim gören 51 (38 Kız-13 Erkek) sağlık ve biyoloji bölümü öğretmen 

adayları ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, ankete katılım 

gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu çalışma nitel araştırma desenlerinden olan 

olgu bilim desenin de düzenlenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının doğa kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 

“Doğa………....gibidir, çünkü…” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış bir form hazırlanmış ve öğrencilerden 

bu formda verilen cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Böylece araştırmada öğretmen adaylarının doğa 

kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel algılarını hangi metaforlar aracılığıyla açıkladıkları ve bu 

metaforların ortak özelliklerinin neler olduğu şeklindeki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde öğretmen adayları tarafından 92 adet geçerli metaforun 

üretildiği tespit edilmiştir. Verilerin analizi, kodlama, kategori geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik gibi 

aşamalarından oluşmaktadır.  Öğretmen adayları tarafından çıkarımda bulunulan metaforlar ortak 

özellikleri göz önüne alınarak kodlanmış ve anlamsal ilişki tekniğine göre benzer olanlar bir araya 

getirilerek 7 adet farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının doğa kavramı için en çok 

ürettikleri metaforun “ana/anne” kavramlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu metaforun frekansı 13 

olarak hesaplanmış ve en çok tekrar eden metafor olarak belirlenmiştir. Doğa kavramı için öğretmen 

adayları tarafından çıkarımda bulunulan diğer önemli bir metafor ise “ev/evimiz” şeklinde üretilmiştir ve bu 

metaforun tekrarlanma sayısı ise 12 dir. Ayrıca “Yaşam ortamı” 11 ve “hayat” metaforu ise  10 kez 

tekrarlanan önemli metaforlar olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Araştırmanın sonunda, öğretmen 

adaylarının doğa kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar incelendiğinde doğa kavramına ilişkin algılarının 

oldukça çeşitli ve zengin olduğu görülmektedir. Ancak birçok metaforun sadece bir kez yazılmış olması 

öğretmen adaylarının doğa kavramıyla ilgili bilgilerinin yeterli ve akademik düzeyde olmadığını ortaya 

koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Pedagojik Formasyon, Doğa, Nitel Araştırma, Algı 

 

EXAMINING THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF PEDAGOGIC FORMATION STUDENTS ABOUT THE 

CONCEPT OF NATURE 

Abstract 

This study was carried out to reveal the metaphors of teacher candidates taking pedagogical formation 
about the concept of “nature”. The research was carried out with 51 health and biology teacher candidates 
(38 girls–13 boys) studying at the pedagogical formation department of Ahmet Keleşoğlu Faculty of 
Education in Necmettin Erbakan University in the spring semester of 2017-2018 and 2018-2019 academic 
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year. Qualitative research method was used in this study and participation in the survey was conducted on a 
voluntary basis. In addition, this study has been designed as a case study which is one of the qualitative 
research designs. The data obtained from the study were evaluated by subjecting to content analysis. In order 
to determine the perceptions of teacher candidates about the concept of nature, a semi-structured form with 
the expression as; “Nature is like ……… because .......” was prepared by the researchers and the students were 
asked to complete the blanks in this expression given in this form. Thus, in this research, it was tried to find 
answers to those questions: “What metaphors do the teacher candidates use to explain their mental 
perceptions about the concept of nature?” and “What are the common characteristics of these metaphors?” 
When the findings of the study are evaluated, it is determined that 92 valid metaphors were produced by the 
teacher candidates. Data analysis consists of some phrases such as coding, category development, validity 
and reliability. The metaphors derived by the teacher candidates were coded according to their common 
characteristics and 7 different conceptual categories were created by bringing similar ones together 
according to the semantic relationship technique. It is determined that the most produced metaphor by the 
teacher candidates for the concept of nature is related to the concept of “mother”. The frequency of this 
metaphor was calculated as 13 and it is determined as the most repetitive metaphor. Another important 
metaphor which was produced by teacher candidates for the concept of nature is “home / our home” and the 
number of repetitions of this metaphor is 12. In addition, the metaphor of “habitat” was repeated  11 times 
and the metaphor of “life” was repeated 10 times and they have also emerged as important metaphors. At the 
end of the research, when the metaphors produced by the teacher candidates about the concept of nature are 
examined, it is seen that their perceptions about the concept of nature are quite varied and rich. However, the 
fact of many metaphors’ being written only once reveals that teacher candidates’ knowledge level about the 
concept of nature is not sufficient and academic. 

Key Words: Metaphor, Pedagogical Formation, Nature, Qualitative Research, Perception 

Giriş 

Doğa Latince “Natura” Osmanlıca “Tabiat” anlamına gelip, canlıların yer aldığı yaşam parçası 
olarak tarif edilmektedir (Yıldırımlı, 2015). Doğa, insanlar tarafından değiştirilmemiş hayvan ve bitkiler 
dünyası ile, insan eli değmemiş yeryüzü parçasıdır. Örneğin “doğal ormanlar” denilince insan eli 
değmemiş, insan tarafından hiçbir şekilde müdahale görmemiş “orman ekosistemleri” doğal durumunu 
koruyan ormanlar anlaşılır (Çepel, 2006). Atasoy (Aktaran Kahyaoğlu, 2015) 2005 doğayı, canlı ve cansız 
unsurların büyük bir renklilik ve çeşitlilik gösterdiği, etkilediği, etkilendiği, değişebilen ve değiştiren, 
yenilenebilme ve oluşabilme özelliklerine sahip olan, insan etkisi dışında oluşmuş ve insansız da var 
olabilen, kendine özgü mekanizmaları ve kanunları olan, çok farklı unsurları, olguları, varlıkları, ilişkileri, 
etkileşimleri ve süreçleri kapsayan sınırları kesinlik taşımayan açık bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 

Doğa canlı bir varlık olarak, yine kendisi gibi canlı bir varlık olan insanla yaşam boyu sürekli birlikte 
olmayı gerektiren bir zorunluluktur (Gül, 2013). Doğada bulunan canlıların yaşamı için vazgeçilmez olan 
doğal kaynakların başında hava, su ve toprak gelmektedir. Bu kaynaklarla sürekli etkileşim içerisinde olan 
insan bu kaynakların bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sorunların farkında olmalı ve bu 
konuda gerekli önlemleri almalıdır.  

İnsan yapısı olmayan doğal çevre insanın günlük yaşamında, üretme, yaratma, dinlenme gibi 
etkinliklerin gerçekleştirildiği bütünleşmiş bir diziyi oluşturmaktadır. Her türlü özellikleriyle toprak, hava, 
su, iklim, bitki örtüsü, hayvan topluluğu gibi fiziksel varlıkların, doğal olguların birbirine bağlı olduğu bu  
ögeler, toplumun yarattığı bilimsel, uygulayımsal ögelerle karşılıklı etkileşim içerisindedir. Bunlardan 
birinde meydana gelecek değişme, diğerlerini de değiştirerek hem doğal çevrede hem de insanın 
ekonomik ve öbür etkinlikleri üzerinde bazı sorunlara neden olmaktadır (Güney vd., 2016). 

Doğal çevreye yönelik sorunlar genellikle insan kaynaklı etkenlerin sonucunda oluşmaktadır. Bu 
yüzden insanlarda belirli bir çevre bilincinin oluşması sonucu kendilerini çevreye karşı sorumlu 
hissedeceklerdir. Çağlar Karapınar ve Arıbaş’a (2017) göre, doğa konusundaki bilinçsizliği gidermek için 
şüphesiz en etkili yol eğitimden geçmektedir. Eğitim ile bilinçlendirilen insanların doğaya karşı bakış 
açıları değişecek ve doğayı kendilerine göre değiştirmek yerine onu kendine yoldaş olarak seçme yoluna 
gideceklerdir. 

Çevre söz konusu olduğunda “saygı” ve “sorumluluk” kavramları etik birer kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Etik bir davranış olan çevreye saygı kişinin içinde yaşadığı toplumsal ve doğal çevreye olan 
yaklaşımının da bir göstergesidir (Gül, 2013). Günümüzde “Çevre etiği”, “çevre ahlakı”, “çevre eğitimi”, 
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“doğa eğitimi”, “sürdürülebilir kalkınma”, “ekobirey” gibi birçok kavram iç içe girmiş bulunmaktadır. Bu 
yüzden çevre ile doğa kavramı, çevrenin korunması ile doğanın korunması ve çevre sorunları ile doğal 
dengenin bozulması arasındaki fark yeterince algılanmamaktadır. Hayvan, bitki, insan, hava, su ve toprak 
gibi canlı ve cansız elemanlarıyla bir bütün olan doğa düzensiz ve plansız şehirleşme, park, bahçe ve doğal 
yaşam alanlarının azalması yanında ayrıca internet, bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığı, köyden kente 
göç ve sınav odaklı eğitim sistemi gibi birçok etken bireyleri doğadan uzaklaştırmaktadır. Bu durum 
doğanın anlamı, önemi, işlevi, zenginliği, çeşitliliği, estetik ve sanatsal yönü gibi birçok özelliğinin 
algılanmasını zorlaştırmaktadır (Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 2016). Bu özelliklerin farkına varılması ve belirli 
bir algının oluşabilmesi için çevre eğitiminin formal eğitim yanında informal eğitim ile desteklenerek 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde çevre duyarlılığı yüksek ve belirli bir farkındalığa 
sahip bireyler yetiştirmek mümkün olabilecektir.  

“Çevre için eğitimin temel amacı, bireyin çevresini bir bütün olarak kavraması, çevreyle etkileşiminde 
eleştirici bir bakış geliştirmesi, çevre ile ilgili konularda duyarlı, bilinçli, girişken bir “eko-yurttaş”, 
gezegenine sahip çıkan “dünya vatandaşı” olarak yetişmesidir. Çevre için eğitim almış bireylerde, ekolojik 
hoşgörünün yanı sıra kültürel hoşgörü de gelişmiş olmalıdır. Bu da toplumlar, medeniyetler ve ülkeler 
arasındaki barış ve dostluğun teminatıdır. Çünkü çevre için eğitimin hem bireysel ve toplumsal hem de 
ulusal ve küresel önemi ve amaçları vardır (Atasoy ve Ertürk, 2008). Çevre eğitimi toplumun tüm 
kesimlerini ilgilendiren bir konu olmalıdır. Çevre eğitimi, çevreye karşı duyarlı, çevre sorunlarına çözüm 
üretebilecek ve kendini bu konuda sorumlu hissedecek bireyler yetiştirecek şekilde verilmelidir. 
Böylesine kapsamlı ve önemli bir konunun öğretilmesi ve bu konuda sonuç alınması kolay 
görünmemektedir. Eğitimim her kademesi ve toplumun her kesimi için etkili bir çevre eğitimini programı 
hazırlanmalıdır. Bu konuda uygun yöntem ve teknikler tespit edilerek çevre eğitimi etkin bir şekilde 
uygulanmalıdır.  

Geçit ve Gencer’e (2011) göre kavramları algılarken çoğu zaman başka bir kavramla olan ortak yönleri 
akıllara getirilir. Bir kavramın yeni öğrenilen başka bir özelliği çoğu zaman çok iyi bilinen başka 
durumların özellikleriyle eşleştirilir ya da zihinlerde benzetmeler oluşturulur. Bu sebepledir ki; 
metaforlar anlaşılması zor kavramların benzetme yoluyla bilinen kavramlarla anlatılması olarak formal ve 
informal öğrenmelerde karşımıza çıkmaktadır. 

Metaforlar, ilk olarak 1980’li yılarda Lacoff ve Johnson’un geliştirmiş oldukları “zihinsel metafor 
teorisi” olarak adlandırılan bir perspektiften ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre, “Kavram sistemimiz büyük 
oranda metaforikse, düşünme tarzımız ve tecrübe ettiğimiz her olgu bir bakıma metaforiktir”. Metaforlar 
dolaylı yollardan öğrenebilecek soyut kavramların öğrenilmesinde oldukça etkilidirler (Şahin ve Baturay, 
2013). Levine’ye (2005) göre, “Metafor” kelime olarak, Grekçe “Metapherein” kelimesinden türetilmiş 
olup, meta (değiştirmek) ve pherein (taşımak) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Parin’e 
(2017) göre de metafor kelimesi Grekçe bir kelimedir ve “meta: öte” ve “pherin: taşımak” kelimelerinden 
meydana gelerek “bir şeyi başka bir şey ile anlatmak” manasında kullanılır.  

Lakoff ve Johnson’a (2015) göre, metafor yaratıcıdır; çünkü zihnimizi mevcut ve aşikar benzerliklerin, 
ilişkilerin ve görüşlerin ötesine, kendi yarattıkları yeni benzerliklere ve görüşlere yönlendirir. Metafor 
keşiftir; çünkü kelimenin tek başına daha önce taşımayacağı bir anlam boyutu keşfedilir ve böylece hem 
kelimenin hem de düşüncenin ufku genişler. Göğebakan Yıldız (2017) metaforların tıpkı tutumlar gibi 
yaşantı sonucunda oluştuğunu ve bireyin konuyla ilgili davranışları hakkında bilgi verdiğini ifade 
etmektedir. Saban, (2008) metaforu öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi esnasında belli olgulara 
ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve (belki de onları) değiştirmede güçlü 
bir “pedagojik araç” olduğunu belirtmektedir. Arslan ve Bayrakçı (2006) ise yeni öğrenmeler ile önceden 
var olan bilgiler arasında güçlü bağlar kurulduğu zaman akılda tutmanın iyileştiğini belirterek metaforun 
bir öğretim aracı olarak bunu sağlayıcı bir ortam yaratabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının doğa kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları 
belirlemek ve doğa kavramını nasıl algıladıklarını tespit etmektir. Ayrıca öğrenciler tarafından oluşturulan 
metaforları ortak özelliklerine göre sınıflandırarak hangi kavramsal kategoriler altında toplanabileceğini 
belirlemektir. 
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Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim yaklaşımı ile desenlemiştir. Nitel 
araştırma denildiğinde, kısaca, herhangi bir şekilde istatistiksel prosedürler ya da başka bir sayısal araç 
olmaksızın bulguların üretildiği araştırma anlaşılabilir (Altunışık, Coskun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu 
2002). Dawson (2016) ise, nitel araştırmayı, katılımcılardan derinlemesine fikir edinmeye teşebbüs etme 
olarak ifade etmiştir.  

Çalışma Grubu  

Bu çalışma, 2017-2018, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarı yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, pedagojik formasyon alanında öğrenim gören 51 (38 Kız-13 Erkek) 
sağlık ve biyoloji bölümü öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler 
gönüllülük esasına göre tespit edilmiştir.  

 Verilerin Toplanması  

Araştırmaya katılan öğrencilere “Doğa”………….……gibidir; Çünkü……….………………” biçiminde bir cümle 
içinde yarım bırakılmış (açık uçlu) sorudan oluşan bir form verilerek, görüşlerini yazmaları istenmiştir. 
Araştırmanın başında öğrencilere metafor hakkında bilgi verilerek, metaforla ilgili örnekler gösterilmiştir. 
Daha sonra öğretmen adaylarından eksik bırakılmış bu formları doldurmaları için ortalama 20 dakika 
süre verilmiştir. 

Verilerin Analizi  

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi içerik analiz yaklaşımı ile yapılmıştır. İçerik analizi, elde edilen 
verilerin açıklanmasında gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya koymak için kullanılan bir tekniktir.  

İçerik analizi tekniklerinin ortak paydası, çıkarsama/çıkarım (inference) esasına dayanmaktadır. Hepsi de, 
mesajlarda gözlenen ve betimlenen öğelerden hareketle bir yorum getirme amacını taşırlar (Bilgin, 2014). 
İçerik analizinin amacı katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik olarak tanımlamaktır (Altunışık 
vd., 2002). Katılımcıların görüşme formunda yer alan sorular ile ilgili olarak geliştirdikleri metaforlar ve 
verdikleri yanıtlar dört aşamada analiz edilmiştir. Bu aşamalar Altun ve Apaydın’a (2013) göre, (1) 
verilerin kodlanması, (2) kategorilerin oluşturulması, (3) verilerin kodlara ve kategorilere göre 
düzenlenmesi, (4) geçerlik ve güvenirliğin sağlaması şeklindedir.  

Verilerin Kodlanması. Veri parçalarına verilen kodlar, kategori oluşturmaya başlamanın bir 
yoludur (Merriam, 2013). İçerik analizinin ilk aşaması elde edilen bilgilerin incelenerek anlamlı bölümlere 
ayrılması ve her bölümün kavramsal olarak ne ifade ettiğinin belirlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
Bu kapsamda verilerin analizine başlaman önce katılımcıların cevap kâğıtları 1’den 46’ya kadar numara 
verilerek kodlanmıştır. Cevap kağıtlarında birinci ve ikinci sorulara öğrencilerin verdikleri yanıtlar 
“metafor” ve “açıklama” başlıkları altında toplanmıştır. İçerik analizi tekniği kullanılarak veriler arasından 
saptanan metaforlar ve metaforlar için yazdıkları açıklamalar incelenerek tasnif edilmiştir. Her bir öğrenci 
tarafından geliştirilen metaforlar için yazdıkları açıklamaların sonuna (K) harfi eklenerek ilgili cevap 
kâğıdının numarası ile birlikte parantez içerisinde verilmiştir.  

Kategorilerin Oluşturulması. Kategorilerin oluşturulması son derece sezgisel bir süreçtir ama 
ayni zamanda sistematiktir. Kategoriler çalışmanın amacı, araştırmacının yönelimi, bilgisi ve katılımcılar 
tarafından açık hale getirilmiş anlamlara göre oluşturulur (Merriam, 2013). Doğa olgusuna ilişkin cevap 
kağıdında yer alan açık uçlu sorular için her bir öğrenci tarafından üretilen metaforlar kodlanarak 
anlamsal yakınlığı olanlar bir araya getirilmiş ve toplam 7 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur. 
Kategorilerde yer alan metaforların sayısı, her bir metaforun frekansı ve yüzde değerleri hesaplanarak 
tablo haline getirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin metaforları tercih etme nedenleriyle ilgili olarak yazdıkları 
ifadeler kategorilerin altında verilmiştir.  

Verilerin Kodlara ve Kategorilere Göre Düzenlenmesi. Bu aşamada veriler, ortaya çıkan kodlara 
ve kategorilere göre düzenlenmiştir. Kodları bir araya getirebilecek kategoriler belirlendikten sonra 
araştırmacı, topladığı verileri düzenleyebileceği bir sistem oluşturup bu sisteme göre de düzenleme 
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işlemini gerçekleştirmiştir. Kısaca ede edilen veriler okuyucunun anlayacağı bir dille tanımlanarak, gerekli 
açıklamalar yapılmış ve sunulmuştur. 

Geçerlik ve güvenirliğin sağlaması. Bu araştırmanın geçerliliği (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 268’e 
göre) uzman incelemesi, güvenirliği ise iki araştırmacı tarafından kodlara ilişkin kategorilerin 
karşılaştırılması yapılarak sağlanmıştır. Buna göre veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş 
birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Ortalama 
güvenirlik %94 olarak bulunmuş ve kodlayıcılar arasında görüş birliği sağlanmıştır. Saban (2009)’a göre, 
nitel çalışmalarda uzman ve araştırmacı değerlendirilmeleri arasındaki uyumum %92 ve üzeri olduğu 
durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır.  

Bulgular 

Katılımcıların “Doğa” kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlarla ilgili olarak elde edilen bulgular tablo 
haline getirilmiş ve araştırma soruları çerçevesinde ele alınarak analiz edilmiştir. Katılımcılar “doğa” 
kavramı ile ilgili olarak toplam 92 geçerli metafor ortaya koymuşlardır (Tablo 2). Bu metaforlardan 30 
tanesi 2 veya daha fazla katılımcı tarafından geliştirilmiştir. Bu 30 adet geçerli metaforu temsil eden 
öğrenci sayısı 2 ile 13 arasında değişmektedir ve oranı %68.69 dur. Öğrenciler tarafından “doğa” 
kavramına ilişkin en çok kullanılan metaforlar Anne/Ana (13), Ev/Evimiz (12), Yaşam ortamı (11), Cennet 
(11), Hayat (10), Aile (7), İnsan (6), Okul (5), Bebek (5) şeklindedir. Geriye kalan 63 metafor öğrenciler 
tarafından sadece bir kez yazılmış ve toplam metafor içerisindeki oranı %31.31 olarak hesaplanmıştır. 
Bunlardan bazı önemli olanları (Aile, Kural koyucu, Öngörü, Objektif, Medeniyet, Sentez, Dinamizm, Dipsiz 
kuyu, Zevkli bir oyun, Ayna, Binanın temeli, Köprü) şeklinde ortaya çıkan ifadelerden oluşmaktadır.  

Öğretmen adaylarının doğa kavramına yönelik sahip oldukları metaforlar toplam 8 kavramsal kategori 
altında toplanmıştır. Bu kategoriler; “Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak doğa”, “Mekan ve 
sahiplenme kapsamında doğa”, “Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olarak doğa”, “Çeşitliliğin kaynağı olarak 
doğa”, “Bilginin ve düzenin kaynağı olarak doğa”, “İnsana benzerlik ve insanın bir parçası olarak doğa” , ve 
“Korunma ihtiyacı olan doğa şeklindedir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin doğa kavramına ilişkin 
geliştirildikleri metaforların frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1  
Öğretmen adaylarının “Doğa” kavramına yönelik ortaya koydukları geçerli metaforlar (frekans durumuna 
göre), öğrenci sayısı ve yüzdeleri 

Metaforun 
Sırası 

Metaforun Adı 
Frekansı 

(f) 
Yüzde 

(%) 
Metaforun 

Sırası 
Metaforun Adı 

Frekansı 
(f) 

Yüzde 
(%) 

1 Anne/Ana 13 6,57 47 Ev/Evimiz 12 6,06 
2 Yaşam ortamı 11 5,56 48 Cennet 11 5,56 
3 Hayat 10 5,05 49 Aile 7 3,54 
4 İnsan 6 3,03 50 Bebek 5 2,53 
5 Okul 5 2,53 51 Huzur 4 2,02 
6 Gökyüzü 4 2,02 52 Su 4 2,02 
7 Çocuk 4 2,02 53 Kitap 4 2,02 
8 Baba 3 1,52 54 Arkadaş 3 1,52 
9 Mutluluk 3 1,52 55 Sevgi/li 3 1,52 

10 Hayal 2 1,01 56 Yuva 2 1,01 
11 Ağaç 2 1,01 57 Müzik 2 1,01 
12 Çiçek 2 1,01 58 Sağlık 2 1,01 
13 Evren 2 1,01 59 Kuş 2 1,01 
14 Fabrika 2 1,01 60 Mevsim/ler 2 1,01 
15 Öğretmen  2 1,01 61 Toplum 2 1,01 
16 Hastane 1 0,51 62 Gül 1 0,51 
17 Barınılacak liman 1 0,51 63 Aşk  1 0,51 
18 Yeşillik  1 0,51 64 Bir yudum kahve 1 0,51 
19 Toprak 1 0,51 65 Dost 1 0,51 
20 Uzay 1 0,51 66 Geçim kaynağı 1 0,51 
21 Vahşi ortam 1 0,51 67 İfadesiz şiirler 1 0,51 
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22 Yağmur 1 0,51 58 İlham 1 0,51 

23 
At 

1 
0,51 

69 
Karanlık odadaki 
mum 

1 
0,51 

24 Doğallık 1 0,51 70 Karşılıksız iyilik 1 0,51 
25 Nehir 1 0,51 71 Kin beslemeyen 1 0,51 
26 Oksijen/kaynağı 1 0,51 72 Mis koku 1 0,51 
27 Okyanus 1 0,51 73 Muhteşem 1 0,51 
28 Su döngüsü 1 0,51 74 Nefes  1 0,51 
29 Yaşadığımız çevre 1 0,51 75 Özgürlük 1 0,51 
30 Can 1 0,51 76 Renk 1 0,51 
31 Canlı 1 0,51 77 Rüya 1 0,51 
32 Evlat 1 0,51 78 Sobalı bir ev 1 0,51 

33 
Parkta oynayan 
çocuklar 

1 
0,51 

79 
İnsanlığın 
kendisi 

1 
0,51 

34 Bir bütündür 1 0,51 80 Organizma 1 0,51 
35 Biyoloji 1 0,51 81 Eğitim 1 0,51 

36 
Büyük bir 
akvaryum 

1 
0,51 

82 
Güç 

1 
0,51 

37 
Değerli bir maden 

1 
0,51 

83 
Okuldaki 
yönetim  

1 
0,51 

38 Deniz 1 0,51 84 Sınıf 1 0,51 
39 Devasa bir şey 1 0,51 85 Şirket 1 0,51 
40 Fanus 1 0,51 86 Tarih örüntüsü 1 0,51 
41 Kilit 1 0,51 87 Başarı 1 0,51 
42 Yakın arkadaş 1 0,51 88 Felaket anı 1 0,51 
43 Yakın dost/Eş 1 0,51 89 Rekabet ortamı 1 0,51 
44 Yemek yemek 1 0,51 90 Savaş meydanı 1 0,51 
45 Sanat 1 0,51 91 Bilgisayar 1 0,51 
46 Sanat eseri 1 0,51 92 Felaket 1 0,51 

     TOPLAM 198 100 
 

Tablo 2’de “Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak doğa” isimli birinci kategori incelendiğinde, 24 

(%26.09) farklı metaforun 44 (%22,22) öğrenci tarafından geliştirildiği görülmektedir. Bu kategoride 

öğrencilerin geliştirmiş oldukları metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar Cennet (11), Huzur (4), 

Mutluluk (3) ve Sevgi/li (3) gibi metaforlardan oluşmaktadır. Veriler incelendiğinde bu kategoride doğa 

kavramının en çok cennete benzetildiği görülmektedir.  

Tablo 2 
Öğretmen adaylarının “Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, 
metafor frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 1 Metafor adları 
Metafor 
Sayısı ve 

% 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 

Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak doğa 
 

Cennet (11), Huzur 
(4), Mutluluk (3), 
Sevgi/li (3), Hayal (2), 
Müzik (2), Sağlık (2), 
Gül (1), Aşk (1), Bir 
yudum kahve (1), Dost 
(1), Geçim kaynağı 
(1), İfadesiz şiirler (1), 
İlham (1), Karanlık 
odadaki mum (1), 
Karşılıksız iyilik (1), 
Kin beslemeyen (1), 
Mis koku (1), 
Muhteşem (1), Nefes 

24 
(%26.09) 

44 22,22 
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(1), Özgürlük (1), 
Renk (1), Rüya (1), 
Sobalı bir ev (1) 

 
Bu kategori için öğrenciler tarafından yazılan ifadelere ilişkin örnekler şu şekildedir. Doğanın bütün 
güzellikleri doğanın içindedir (K9), Çok güzellik barındırır (K47), Paylaşmayı öğretir (K51), Sınırı olmayan 
güzellikler cümbüşüdür (K40), Tüm saflığı ile insanların negatif enerjisini atmasını sağlar (K1), Doğa temiz 
olduğu sürece orada huzur olur (K10), İçine girdiğiniz zaman size huzur verir (K50), O kadar zarlarımıza 
kötülüklerimize karşın hala bize nimetlerimizi vermeye devam ediyor (K44), Kusursuz bir güzelliği vardır 
(K36), İnsanda yaşam sevincini artırmaktadır (K5), Canlıların birbiriyle barışçıl bir ortamda yaşamasının 
tablosudur (K40), Her türlü rengi doğada görebiliriz (K3)  
 
“Mekân ve sahiplenme kapsamında doğa” isimli ikinci kategoride 8 (%8.70) metafor 42 (%21,21) öğrenci 
tarafından üretilmiştir (Tablo 3). Dolayısıyla en fazla metaforu barındıran kategorilerden biridir. Bu 
kategoride öğrencilerin en sık tekrarladıkları metaforlar Anne/Ana (13), Ev/Evimiz (12), Aile (7), şeklinde 
olmuştur. Öğrenciler bu kategoride doğayı daha çok anne ve eve benzetmişlerdir.  
 
Tablo 3 
Öğretmen adaylarının “Mekân ve sahiplenme kapsamında doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, metafor 
frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 2 Metafor adları 
Metafor 

Sayısı 
ve % 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 

Mekân ve sahiplenme kapsamında doğa 
 

Anne/Ana (13), Ev/Evimiz 
(12), Aile (7), Arkadaş  (3), 
Baba (3), Yuva (2), Hastane 
(1), Barınılacak liman (1) 

8 
 

(%8.70) 
42 21,21 

 
Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforlar için öğrenciler tarafından tanımlamış bazı örnekler yer 

almaktadır. Olmazsa olmaz bileşenleri var. Anne, baba kardeş yerine ağaç, kuş, nehir gibi (K14), Aile 

bozulursa sistem çöker. Doğada öğledir (K30), Zarar görse bile bozulmaz bir yol bulup bütünlüğü sağlar 

(K45), Annemiz hayatımızın en doğal parçasıdır, doğada öyle (K9), Karşılıksız sana güzellikler verir (K24), 

Doğa insanları anaları gibi besler büyütür (K29), Koşulsuz şartsız bizi kabul eder (K46), Doğada bir etkileşim 

bir bağ vardır. Arkadaşlar arasında da güçlü bir bağ vardır (K46), Baba ailede bulunmazsa bir eksikliktir. 

Doğada olmazsa olmaz (K22), Ev yaşam alanımızdır. Doğada daha büyük yaşam alanıdır (K30), Belli 

kuralları vardır (K16), Doğa bize her şeyi cömertçe sunar. Evimizde bu şekildedir (K46) 

Tablo 4 incelendiğinde “Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olarak doğa” isimli üçüncü kategoride yer alan 

toplam 19 (%20.65) metaforun 39 öğretmen adayı tarafından oluştuğu görülmektedir ve oranı %19,70’ya 

karşılık gelmektedir. Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımı incelendiğinde en sık kullanılan 

metaforun Yaşam ortamı (11) olduğu görülmektedir. Diğerleri ise sırasıyla Su (4), Gökyüzü (4), Evren (2), 

Kuş (2), Ağaç (2), ve Çiçek (2) şeklindeki öğelerden oluşmaktadır.  

Tablo 4 
Öğretmen adaylarının “Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olan doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, 
metafor frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 3 Metafor adları 
Metafor 
Sayısı ve 

% 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 
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Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olarak doğa 
 

Yaşam ortamı (11), Su (4), 
Gökyüzü (4), Evren (2), 
Kuş (2), Ağaç (2), Çiçek 
(2), Yeşillik (1), Toprak 
(1), Uzay (1), Vahşi ortam 
(1), Yağmur (1), At (1), 
Doğallık (1), Nehir (1), 
Oksijen/kaynağı (1), 
Okyanus (1), Su döngüsü 
(1), Yaşadığımız çevre (1) 

19 
(%20.65) 

39 19,70 

 

Bu kategori için öğretmen adayları tarafından yazılan örnek cümlelerin bazıları şu şekildedir. Kirlettiğimiz 

doğa toprağı oluşturur (K23), Eğitim hayatı boyunca doğa hep yeşillik olarak tanımlanmıştır (K1), Birçok 

varlık bir arada yaşıyor (K14), Her yere rahmet götürür (K12), İnsan eli değmemiş tertemiz yerlerdir (K11), 

Doğa gerçeklik, doğallık, sadeliktir (K6), Gökyüzü gibi uçsuz bucaksız (K33), Temiz ve saf olmalıdır (K35), 

Tüm özgürlükleri içerir (K41), İçinde birçok öğeyi barındırıyor (K14), Su olmazsa doğa çöker (K30), Doğada 

her şey tekrar tekrar birbirine dönüşür (K27), Varlıkların yaşamı için uygun ortam hazırlar (K25) 

“Çeşitliliğin kaynağı olarak doğa” isimli dördüncü kategoride öğrenciler 20 (%21.64) farklı metafor 
geliştirmişlerdir (Tablo 5). Bu metaforların tekrarlanma sayısı 22 (%11,11) olarak hesaplanmıştır. 
Öğrencilerin bu kategoride en sık tekrarladıkları metaforların frekansı 2 ile sınırlıdır.  Çoğu metafor 1’er 
kez tekrar etmiştir. Anlamsal yakınlığı olmayan birçok metafor olduğundan dolayı farklı bir kategori 
oluşturulmamış ve bunlar bu kategori altında bir araya getirilmiştir.  
 
Tablo 5 
Öğretmen adaylarının “Çeşitliliğin kaynağı olarak doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, metafor 
frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 4 Metafor adları 
Metafor 
Sayısı ve 

% 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 

Çeşitliliğin kaynağı olarak doğa 

Fabrika (2), Mevsim/ler (2), Bir 
bütündür (1), Biyoloji (1), Büyük bir 
akvaryum (1), Değerli bir maden (1), 
Deniz (1), Devasa bir şey (1), Fanus 
(1), Kilit (1), Yakın arkadaş (1), Yakın 
dost/Eş (1), Yemek yemek (1), 
Bilgisayar (1), Felaket (1), Felaket anı 
(1), Rekabet ortamı (1), Savaş meydanı 
(1), Sanat (1), Sanat eseri (1) 

20 
(%21.64) 

22 11,11 

 
Bu bulgulara referans olarak öğrenciler şu ifadeleri yazmışlardır. Doğa insanların, hayvanların, bitkilerin 
kısaca tüm canlıların bütün olduğu bir ortamdır (K4), Biyoloji doğanın her şeyini ele alan en güzel bir 
bilimdir (K9), Kıymeti henüz anlaşılmamış, ama elimizden kayboldukça değerini anlıyoruz (K33), Tüm 
canlıların bulunduğu ve bir döngü içinde takip ettiği ortamları içerir ve yaşamın temelini oluşturur (K41), 
Mevsimlerde içerisinde her şeyi barındırır, tıpkı doğa gibi (K7), Enerji akışının devamlılığını sağlar (K46), 
Doğa muntazam bir rekabet ortamıdır (K40), Güçlü olan, iyi adapte olan savaşı kazanır (K41). 
 
“Bilginin ve düzenin kaynağı olarak doğa” isimli beşinci kategoride 11 (%11.96) metafor 20 (10,10) 
öğrenci tarafından tekrarlanmıştır (Tablo 6). Bu metaforlardan en sık tekrarlananlar ise Okul (5) ve Kitap 
(4), şeklindeki metaforlardır. Bu metaforlar öğretmen adaylarının doğayı düzenli, sistemli ve birçok 
ögeden oluşan bir yer olarak algıladıklarını göstermektedir. 
 
Tablo 6 
Öğretmen adaylarının “Bilginin ve düzenin kaynağı olarak doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, metafor 
frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 5 Metafor adları 
Metafor 
Sayısı ve 

% 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 
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Bilginin ve düzenin kaynağı olarak doğa 

Okul (5), Kitap (4), Öğretmen 
(2), Toplum (2), Eğitim 
(1), Güç (1), Okuldaki 
yönetim (1), Sınıf (1), Şirket 
(1), Tarih örüntüsü (1), 
Başarı (1) 

11 
(%11.96) 

20 10,10 

 

Aşağıda bu kategoriyi oluşturan metaforlar için öğrenciler tarafından tanımlanan örnekler yer almaktadır. 

Doğayı insanlar şekillendirebilir, eğitimde insanları şekillendirir (K21), Okumayı bildiğin zaman eğlenecek 

çok şey vardır (K29), Çevreden çok şey öğreniriz (K48), Çatısı altında insanları toplar ve insanlar için 

yararlıdır (K29), Tüm canlılara doğru olanı, hayatta kalmayı direkt veya dolaylı olarak öğretir (K41), 

Öğretecek bilgisi çoktur, ders verir (K51), Belli bir düzeni vardır (K31), Öğretmen olmazsa öğrenci, doğa 

olmazsa bilim olmaz (K37), Bize eğitim hayatımız boyunca ders veren öğretmen gibi doğa bize tüm hayat 

boyu ders verir (K49), Doğaya baktığımızda geçmişten gelen olayların yansımasını görürüm (K36), Doğa 

birçok nesnenin, canlının birleşmesi ile oluşur. Toplumda insanların birleşmesi ile oluşur (K21). 

“İnsana benzerlik ve insanın bir parçası olarak doğa” isimli altıncı kategoride öğretmen adayları 4 (%4,35) 

farklı metafor geliştirmiş olup bu metaforların frekansı 18 (9,09) dir. Öğrenciler geliştirmiş oldukları 

metaforlardan en sık frekansa sahip olanlar Hayat (10) ve İnsan (6), şeklindedir (Tablo 7).  

Tablo 7 
Öğretmen adaylarının “İnsana benzerlik ve insanın bir parçası olarak doğa” kategorisine yönelik metafor 
sayısı, metafor frekansı ve yüzdeleri 

Kategori 6 Metafor adları 
Metafor 

Sayısı 
ve % 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 

İnsana benzerlik ve insanın bir parçası olarak doğa 

Hayat (10), İnsan 
(6), İnsanlığın 
kendisi (1), 
Organizma (1) 

4 
(%4,35)  

18 9,09 

 

Öğretmen adayları bu kategoride yer alan metaforlar için aşağıdaki şekilde görüş bildirmişlerdir. Doğa 

olmazsa canlı hayatı olmaz (K12), Tüm varlıkların yaşamasına olanak sağlar (K36), Sürekli değişir, canlıdır, 

devamlıdır (K38), Doğar, büyür, ölür ve tekrar dirilir (K38), İnsanın sistematik bir bütün olduğunu ve sistemli 

bütünün iş birliği içinde çalıştığını düşünürsek doğada birbiriyle uyumlu ve sistematik bir olgudur (K20), 

Doğanın 4 aşaması vardır. İnsanında gelişim aşamaları vardır. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Doğa bu 

yönden insana benzer (K21).  

“Korunma ihtiyacı olan doğa” isimli yedinci kategoride öğrenciler 6 (%6.52) farklı metafor 

geliştirmişlerdir (Tablo 8). Bu metaforların tekrarlanma sayısı 13 (%6.57) olarak hesaplanmıştır. En çok 

yazılan metaforlar Bebek (5) ve Çocuk (4) olmuştur. 

Tablo 8 
Öğretmen adaylarının “Korunma ihtiyacı olan doğa” kategorisine yönelik metafor sayısı, metafor frekansı ve 
yüzdeleri 

Kategori 7 Metafor adları 
Metafor 

Sayısı 
ve % 

Metafor 
frekansı 

(n) 

Metafor 
% 

Korunma ihtiyacı olan doğa 
Bebek (5), Çocuk (4), Can (1), Canlı (1), 
Evlat (1), Parkta oynayan çocuklar (1) 

6 
(%6,52) 

13 6,57 

 
Bu bulgulara referans olarak; öğrenciler şu ifadeleri yazmışlardır. Korunması gereken bir bebektir (K17), 
Doğaya bakarsak, ilgilenirsek doğamızı koruruz (K22), Bebek bir aile için en güzel hediyedir. Bu yüzden bu 
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eşsiz ve güzel varlığı korumamız gerekir (K39), Güzel bakarsan beslersen sonuçları da güzel olur. Kötü bakar 
hor görürsen yıkıcı olur (K13), Renkli bir yapıya sahiptir, Çocuğumuza ne kadar iyi bakarsak gelecekte o 
kadar iyi bir birey olur. Doğaya da ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi sonuç verir (K15), Korunması ve sahip 
çıkılması gerekir. Eğer korunmaz ise biz ve gelecek nesiller tehlike altında olur (K41), Ayrım yapmadan 
herkesi kucaklar (K49), Kokusunu alınca bırakamazsınız (K43). 

Sonuç ve Tartışma 

Öğretmen adaylarının “doğa” kavramına ilişkin metaforik algıları incelendiğinde belirli düzey de temel 

bilgiye ve belirli bir farkındalığa sahip oldukları görülmektedir. Doğa kavramıyla ilgili öğrenciler 

tarafından üretilen 92 farklı metafor aynı zamanda kavram algılarının da zenginliğini göstermektedir. 

Katılımcılar bu konuda belirli bir eğitim almadıkları halde doğa kavramı için doğru ilişkilendirme 

yapabilmişlerdir. Öğrenciler tarafından oluşturulan toplam 92 farklı metafordan anlamsal ilişki tekniği 

kullanılarak oluşturulan kategori sayısı 7’dir. Bu kategoriler; “Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak 

doğa”, “Mekan ve sahiplenme kapsamında doğa”, “Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olarak doğa”, “Çeşitliliğin 

kaynağı olarak doğa”, “Bilginin ve düzenin kaynağı olarak doğa”, “İnsana benzerlik ve insanın bir parçası 

olarak doğa, ve “Korunma ihtiyacı olan doğa” şeklindeki başlıklardan oluşturulmuştur.” 

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğrencilerin ““Duygusal anlam ve huzurun ifadesi olarak doğa”,” 

kategorisine yönelik daha çok metafor oluşturdukları görülmektedir. Bu sonuç öğretmen adaylarının doğa 

kavramıyla bilimsel anlamdan çok duygusal bir bağ kurduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü doğayı 

huzurun, faydalanmanın, güzelliklerin olduğu bir ortam olarak zihinlerinde yapılandırmışlardır. Bu durum 

öğretmen adaylarının yaşamları boyunca duydukları ve görerek öğrendikleri bilgilerin bir sonucudur. 

Deniş Çeliker ve Akar (2015) yaptıkları araştırma sonucuna göre ortaokul öğrencilerinin doğayı 

“yaşanılan yer”, “yaşam kaynağı”, “fedakâr”, “heyecan ve huzur veren”, “yol gösterici”, “vazgeçilmez bir 

değer”, “ders veren”, “renk”, çeşitlilik içeren olarak algılamaktadırlar.  

“Mekan ve sahiplenme kapsamında doğa” ile “Doğal ortam ve canlılığın ifadesi olarak doğa”, şeklinde 

isimlendirilen bu iki kategorilerde yer alan metaforların daha bilimsel ve belirli bir bilgi birikiminin ürünü 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü öğretmen adaylarının bilişsel yapılarındaki doğa kavramının akademik 

düzeyde bilgilerle ilişkili metaforlar olduğu görülmektedir. Yine doğanın insanla ilişkilendirilmesi ve ayni 

zamanda doğada belirli bir düzeninin ve kuralların olduğunu metaforlarla ifade etmeleri doğaya karşı bir 

ilginin, farkındalığın ve bilincin oluştuğunu göstermektedir. Kutru ve Soran (2012) yaptıkları çalışmada 

doğa kavramının, öğrencilerin çoğunluğunda (%85) canlıları çağrıştırmaktadır. Bunlar içerisinde 

hayvanlar ve bitkilere en fazla değinildiğini, ayrıca ekosistemler/yaşam alanlarının da öğrencilerin (%39) 

doğa çağrışımları içerisinde yer aldığını ifade etmektedirler.  

“Korunma ihtiyacı olan doğa” kategorisinde yer alan metaforlar doğayı korumaya yönelik benzetmeler 

şeklinde ortaya çıkmıştır. Bura da doğayı çok değerli varlıklarımız olan çocuklarla, bebeklerle 

ilişkilendirmeleri doğanın önemini vurgulamak bakımından oldukça önemlidir. Bu sonuca göre öğretmen 

adaylarında doğanın korunması ve doğal kaynakların yok edilmemesi için belirli bir bilincin oluştuğu 

söylenebilir. Gül’ün (2013), doğayı sömürmek ve onun üzerinde her türlü tahribatı yapmak yerine kendi 

evimiz olan doğayı anlamak ve onu canlı bir varlık olarak kabul etmek suretiyle insan-doğa ilişkilerini 

ahlaki bir düzleme oturtmak mümkündür şeklindeki ifadesi öğretmen adaylarının görüşünü destekler 

niteliktedir. 

Ancak öğretmen adaylarının doğal kaynakların korunması, önemi, işlevi gibi konularda yazdıkları 

metaforların çok az olduğu görülmektedir. Bu da doğayla ilgili bazı konularda yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını göstermektedir. İnsanların doğa, doğal ortam, doğal kaynaklar, doğanın bütünlüğü ve işlevi, 

doğanın canlılar ve insan yaşamındaki önemi ve çevre konusunda bilgi sahibi olmaları ve belirli bir 

bilincin oluşması gerekmektedir. Ancak bu bilgilerin kökeni eğitime dayanmadığı sürece günlük yaşamdan 

rastgele edinilen bilgilerden oluşmaktadır. Sonuçta bu bilgiler doğru bilgilerle çelişebilmektedir. Geçit ve 

Gençer’e (2010) göre, çoğunlukla doğru ya da kısmen doğru olarak tanımlanan kavramların gündelik 
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yaşamda sıklıkla karşılaşılan kavramlar olduğu belirlenmiştir ve bu da günlük yaşamın okul 

öğrenimlerinden daha kalıcı izli olduğu sonucunu oluşturmaktadır.  

Doğa korumacı duyarlığın yaygınlaşması ve bir bilincin oluşabilmesi için bireylerin bilgi düzeyinin 

yükseltilmesi gerekmektedir. Bu da günlük hayatta farklı kanal ve kaynaklardan duydukları bilgilerle değil 

ancak nitelikli bir çevre eğitiminin verilmesiyle mümkündür. Çünkü çeşitli bilgi ve eğitim düzeyine sahip 

insanların çevreye karşı bakış açılarında benzer bir düşünceye sahip olmaları gerekir. Bunun 

sağlanabilmesi çevre eğitiminin amacı, niteliği ve kapsamının nasıl olması gerektiği sorusu gündeme 

gelmektedir. Atasoy ve Ertürk’ün (2008) yaptıkları araştırma sonuçlarına göre ilköğretim öğrencilerinin 

çevre bilgilerinin ve tutumlarının yeterli düzeyde olmadıkları gözlenmişlerdir. Bunun başlıca sebepleri 

arasında öğrencilerin yetersiz çevre duyarlılığını, çevre ahlâkı ve doğa sevgisi ile ekolojik kültürlerinin 

yüzeyselliğini göstermişlerdir. Ayrıca ders içeriklerinin yeterince çevreselleştirilmemiş olması, ders 

programları ve ders kitap içeriklerinin çevre eğitiminin hedef ve amaçlarına uygun olmaması; okuldaki 

öğretim tekniklerinin yetersizliği, uygulamalı eğitimden çok teorik ezberci eğitime önem verilmesi ve 

diğer nedenler yer almaktadır. Gülersoy’a (2013) göre, doğal mirasın korunmasına yönelik programlara 

ülkemizdeki üniversitelerde hatta ortaöğretim kurumlarında da yer verilmeli, öğrenciler “yaparak-

yaşayarak öğrenme” ilkesi çerçevesinde doğal kaynakların ve doğal mirasın korunarak kullanılması 

gerektiğini algılamalı ve içselleştirmelidir. Çağlar Karapınar ve Arıbaş (2017) ise, doğayı gözlemlemeyen, 

doğada yeterince zaman geçiren, bireylerin doğanın bütünlüğünü ve işlevini anlamasını sağlayan, doğanın 

canlılar ve insan yaşamındaki önemini algılamalarını kolaylaştıran yöntemler sunulmalıdır. Doğaya karşı 

duyarlı bireyler yetiştiren eğitim ve öğretim sisteminin uygulanması gerekmektedir.  

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının doğa kavramından ne anladıkları ve doğa kavramını diğer 

kavramlarla nasıl ilişkilendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde 

öğrencilerin önemli bir kısmının doğa kavramıyla ilişkili çok sayda geçerli metafor yazabildikleri 

görülmektedir. Yani öğretmen adayları doğa hakkında eksikleri olmakla birlikte doğru çıkarımda ve 

ilişkilendirmede bulunabilmişlerdir. Bunu daha da geliştirmek ve pratikte de kullanılabilir hale 

getirebilmek için doğa temelli çevre eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için 

önce bireylerin çevre ve doğa konusunda sahip oldukları düşüncelerinin, algılarının ve tutumlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bunlar gibi çok yönlü araştırma sonuçları ile böylesine önemli 

konularda neler yapılabileceği hakkında fikir ileri sürülebilir. Sonuç olarak, metaforların bu tür 

araştırmalarda kullanılabileceği ve öğrencilerin kavramlara ilişkin zihinlerindeki durumun ortaya 

çıkarılması konusunda iyi bir araç olabileceği söylenebilir. 
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Özet 

İlk zamanlarda çocuk ve gençlere dair konular coğrafyacıların pek ilgisini çekmese de, özellikle ‘kültürel 

dönüş’ ile beraber coğrafyacıların çocuk ve çocukluğa dair çalışmaları artmıştır. Bu ilgiye bağlı olarak, 

zamanla Beşeri Coğrafya’nın alt dalı olarak Çocuk Coğrafyaları alanı gelişmiştir. Çocuk Coğrafyalarının 

kendine has temaları olduğu gibi bu alanda aynı zamanda coğrafi düşünceye dair tartışmaların izini de 

görmekte mümkündür. Bir diğer husus ise son yıllarda coğrafya disiplininde de teknolojiye dair çalışmaların 

da arttığıdır. Özellikle yeni teknolojilerin kullanımı, sosyal medya, gündelik hayatın dijitalleşmesi gibi 

konular günümüz mekan ve insan ilişkisini anlamak için önemli konulardır. Bizzat çocuk coğrafyalarındaki 

farklı yaklaşımlar bizlere çocuk, teknoloji ve mekan arasındaki ilişkiyi kavramamızda geniş bir imkan 

sunmaktadır. Literatürde dijital göçmen ve dijital yerleşikler ayrımını esas alırsak, günümüz çocukları eski 

kuşaklardan farklı olarak teknolojinin içinde doğan dijital yerleşiklerdir. Dolayısıyla çocukların teknoloji ile 

kurdukları ilişki çok daha farklıdır. Özellikle internet ile beraber sanal mekan ya da siber mekan kavramını 

yeni bir olgu olarak hayatımıza girmiştir. Sanal mekan” ve “gerçek mekan” arasındaki zaman ve mekan 

uçurumu gittikçe artıp  farklı bir gerçeklik düzlemi oluşmuştur. Siber alan dediğimiz bu alanın en temel 

özelliği, gerçek ya da coğrafi mekan ile insanların bağını azaltmasıdır. İnternet kendi bir çok kavramı 

etkilediği gibi kendi dilini de oluşturmuştur. Bu etkilerin en başında ise mahremiyet ve aleniyet kavramları 

gelmektir. İnternet ile beraber mahrem ve özel olanın sınırları flulaştığı gibi özel alan kamusal alanda daha 

çok görünür olmuştur. Hatta denilebilir ki özel alan kamusal alana baskın olmuştur. Şüphesiz konu internet 

ve çocuk olunca daha da girift ve hassas hale gelmektedir. Çocukların mahremiyeti, bir bireyin hikayesi 

olmaktan öte hukuki ve pedagojik boyutları da olan bir kavram olduğu için internette çocuk mahremiyeti 

yeni meseleler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, çocuk coğrafyaları bağlamında çocuk, teknoloji ve 

internet arasındaki ilişkiye yoğunlaşan çalışmaların analizi yapıldıktan sonra çocukların teknoloji ile 

kurdukları ilişki sorgulanacaktır. Daha spesifik olarak internet çağında çocukların mahremiyeti ve mekan 

ilişkisinin kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Coğrafyaları, Teknoloji, İnternet, Mahremiyet 

INTERNET AND PRİVACY İN CHİLDREN GEOGRAPHİES 

Abstract 

Although the subjects of children and youth did not attract the interest of geographers in the early times, 

especially with the cultural turn, the work of geographers on children and childhood are increased. Due to 

this interest, the “Child Geography” area has developed over time as a sub-branch of Human Geography. 

Children's Geographies have unique themes. But traces of discussions on geographical thinking can be also 

seen in this area. Another point is that studies on technology have increased in the discipline of geography in 

recent years. Especially the use of new technologies, social media, digitalization of daily life are important 

issues for understanding the relationship between space and human. The different approaches in the child 

geographies themselves provide us with a wide opportunity to understand the relationship between children, 

technology and space. Based on the distinction of digital immigrants and digital settlers in the literature, 

today's children are digital settlers born in technology, unlike the older generations. Therefore, the 

relationship children have with technology is very different. Especially with the internet, the concept of 

virtual space or cyber space has entered our lives as a new phenomenon. The gap between time and space 
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between virtual space “and“ real space has gradually increased and a different plane of reality has been 

formed. The main feature of this area, which we call cyber space, is that it reduces people's connection with 

real or geographical space. The Internet has influenced many concepts and has created its own language. 

The first of these effects is the concepts of privacy and publicity. As the boundaries of the private and private 

became blurred with the Internet, the private sphere has become more visible in the public sphere. It can even 

said that the private sphere dominated the public sphere. Of course, when it comes to internet and children, it 

becomes more intricate and sensitive. Since the privacy of children is a concept that has legal and 

pedagogical dimensions rather than being an individual's story, child privacy raises new issues. In this study, 

after analyzing the studies focusing on the relationship between child, technology and internet in the context 

of child geographies, the relationship of children with technology will questioned. More specifically, the 

conceptual framework of the relationship of children's privacy and space in the internet age will established. 

Keywords: Child Geographies, Technology, Internet, Privacy 

Giriş 

Günümüzde hâkim olan söylemlerden birisi de yeni teknolojilerle, özellikle internet ile beraber çocukluk 

kavramının belli bir değişime uğradığıdır. Olguya iyimser bakanlar bu tür yeniliklerin yeni nesillere çeşitli 

imkânlar sunacağını ifade ederken kötümser bakanlar ise yeni teknolojilerin hem teorik hem de pratik 

düzeyde birçok olguyu geri dönülmez bir şekilde dönüştürdüğü ve hatta yıktığını iddia eder. İster iyimser 

isterse kötümser bakış açısı benimsensin, şu bir gerçektir ki yeni teknolojilerin insan hayatında büyük bir 

etkisi vardır ve bu etkinin izi en çok çocuklar üzerinde gözlenmektedir. Daha doğrusu, bu yenilik 

karşısında hayranlık besleyen ya da endişelen yetişkinlerin duygu ve düşünceleri çocuklar ve çocukluk 

üzerine daha çok yansır.  

Farklı disiplinleri içinde barındıran ve bir nevi şemsiye görevi gören “çocuk çalışmaları” alanında son 

yıllarda teknoloji üzerinde yapılan çalışmaların artmış olduğunu göz önüne alırsak, sosyoloji, antropoloji, 

pedagoji, coğrafya gibi alanların en temel sorduğu sorulardan birisi de internet çağında çocukların 

durumu nasıldır ve çocukluk kavramının gidişatı nereye doğrudur. Bu noktada ifade etmek gerekir ki, her 

ne kadar teknoloji çalışmaları ile çocuk çalışmalarının birbiriyle örtüşen, birbirini açılımlayan bir yanı olsa 

da çocuk çalışmalarının kendine ait bir ajandasının olduğunu da ifade etmek gerekir. Oldukça kapsamlı bir 

alanı farklı disiplinler ve farklı yaklaşımlarla ele almak ve ele alınan olgunun derinliğini kavramak için 

oldukça önemlidir. Elbette böylesi kapsamlı bir alanın taramasını yapıp bir kavramsal çerçeveye oturmak 

bu çalışmanın sınırlarını aşar. O yüzden bu çalışmada çocuk çalışmaları içinde, en genel anlamı ile çocuk 

ve mekân arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan çocuk coğrafyaları  (Uysal, 2015) çerçeve kabul edilecektir. 

Şüphesiz böylesi bir çerçeve alanın dışa dönük ilgisini görmezden gelmemize engel değildir. Hatta alanı 

besleyen en önemli kaynaklardır. O halde denilebilir ki, bu çalışmada genel olarak teknoloji ve mekân 

ilişkisi, daha özelde ise teknoloji/mekân ve çocuk ilişkisi irdelenecektir. Bu yapılırken, çocuk ve teknoloji 

olguları için belli coğrafi düşünce geleneği içinde kavramsal çerçeve oluşturmaya çalışılacaktır.  

1. Çocuk Coğrafyaları ve Teknoloji 

Görünüşe göre birbirinden tamamen ayrı gelişmiş bu iki alanın, elbette birbirinden bağımsız bakış açıları 

vardır ancak hem teorik düzeyde hem de gündelik hayatın içinde ne çocuklar teknolojiden ayrı ne de 

teknoloji çocuklardan bağımsız düşünebilir. Günümüzdeki bir çocuğu anlamak için teknoloji ve insan 

ilişkisine eskiye göre daha fazla odaklanılsa da bu ilişkinin yeni bir olgu olmadığı bir diğer olgudur. 

Teknoloji eskiden de vardı ve “teknoloji felsefesi” adı altında günümüzde yaşanan tartışmaların benzeri 

eskiden de yaşanmıştır. Üstelik teknoloji her zaman söylem düzeyinde “yeni nesil”in ve “geleceğin” bir 

imgesi olduğu için geçmişten günümüze teknoloji demek eş zamanlı olarak geleceğin çocuklarının alanı 

anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden teknoloji ve insan ilişkilerine dair yapılan çalışmalarda ilk 

kaçınılması gereken “teknolojik determinizm” tuzağına düşmemektir. Madem eskiden beri devam eden 

olgu ama yine de farklı şeylerin olduğu göz önüne alınırsa, soru şudur; günümüzde teknolojisinde yeni 
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olan ve dolayısıyla yeni bir mekansallık ve toplumsallık yaratan olgu nedir? Yeni teknolojikler ile beraber 

çocuklar ve çocukluk nasıl bir değişim yaşamaktadırlar?  

Bir yanıyla bizatihi değişim demek olan modernite, içinde güçlü bir damar olarak teknolojik değişimi de 

taşıdığı için, geçmişten günümüze değişimin en temel taşıyıcılarından birisi teknolojidir. Moderniteden bir 

çok açıdan ayrılsa da modernitenin devamı olarak da görülen postmodern dönemde çocukluğun nasıl bir 

hale evrildiğini ifade etmek için Bauman’ın “akışkan modernite” kavramı bizlere imkan sunar. Değişim her 

zaman vardı, modernite ile hızlanan değişim günümüzde de daha fazla hızlanmıştır ve Bauman’dan 

mülhem “akışkan çocukluk” günümüz olgusunu açıklayabilecek ifadedir. İşte böylesi bir akışkan 

çocukluğu kavramak için çocuk coğrafyaları içinde yaşanan tartışmalar dikkate değerdir. Bu iki açıdan 

önemlidir. Birincisi, son kırk yıl içinde sosyal bilimlerde “mekâna dönüş” ile ifade edilen bir durum söz 

konusudur ve bu dönüş birçok disiplinin coğrafyaya ilgisini artırmıştır. İkincisi ise, coğrafyanın kendi 

kavramlarının sunduğu imkânlardır. Örneğin, yeni teknolojilerle beraber yaşanan değişimin kognitif, 

toplumsal, kültürel, düşünsel boyutları her ne kadar birbirinden bağımsız göründe de coğrafi perspektifle 

bakılırsa bütün bu değişim bir mekânda yaşandığı ve dolayısıyla bütüncül bir bakış açısı ile olguya 

bakmak gerekliliği söz konusudur. Bir diğer örnek ise coğrafyanın ölçek kavramıdır. Teknoloji 

çalışmalarında en büyük gerilim alanlarından birisi yerel ve küresel ikiliğidir. Teknolojinin tüm dünyayı 

küreselleştirdiği ve hatta yerel olanı yok ettiği söylemi karşısında yerel değerler ve kaygıların yeniden 

üretimi söz konusuyken, hem coğrafyanın yerel ve küresel ayrımıyla sosyal bilimlere önemli bir 

kavramsal çerçeve sunması hem de bu ayrımı aşma çabası önemlidir. Üstelik yerel ve küresel ayrımı, 

görece modernitenin bir ayrımıyken akışkan modernite çağında “beden, ev, kent, ülke, yeryüzü” gibi 

ölçekler coğrafyanın sunduğu diğer kavramsallaştırmadır. Kısacası mekânsal perspektif günümüz 

çocukluğunu anlamak için faydalı bir enstrümandır. Bu yüzden çocuk coğrafyaları çerçevesi içinde 

yaşanmış teorik tartışmaların izini sürmek ve bu bağlamda en genel anlamda çocuk ve mekân arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çocuk coğrafyalarında farklı yaklaşımları ve bu yaklaşımların nasıl dönüştüğünü 

irdelemek faydalı olacaktır. Özellikle son dönemlerde çocuk coğrafyalarında teknoloji merkezli çalışmalar 

artmaktadır. İletişim teknolojilerimizin gündelik hayatımıza daha fazla nüfuz ettiği de bir olgudur. 

Coğrafyanın en önemli kavramlarından birisi olan insan çevre etkileşimi yeni teknolojilerle beraber boyut 

değiştirdiği gibi aynı zamanda içeriğe dair değişiklikler de söz konusudur.  

2. Çocuk, Mekân ve Mahremiyet 

Bu bölümde, teknoloji ve çocuk ilişkisinin mekân ile bağı, yeni teknolojilerle beraber yaşanan mekânsal 

dönüşüm (burada mekân derken hem bireysel ve hem de toplumsal olanı içine alan bir bütün 

kastedilmektedir) ve bu dönüşümüm mahremiyete etkileri üzerine bir kavramsal çerçeve 

oluşturulacaktır. Akışkan modernite çağında internetin içinde doğmuş ve dolayısıyla yepyeni olgularla 

yaşayan çocukların, hatta yeni bir çocukluğun mahremiyet ile ilişkisini anlamak için sırasıyla “sanal 

mekân/gerçek mekân”, “dijital göçmen/dijital yerleşik” “özel alan/kamusal alan”, “mahremiyet/aleniyet” 

zıtlıkları üzerinden bir okuma yapılacaktır. Şüphesiz bu zıt kavramların kendi tarihselliği ve toplumsallığı 

vardır. O yüzden bütün bu zıtlıklar günümüz (zaman) dünyasında (mekân) geçmişten ve farklı farklı 

coğrafyalardan gelerek bir bağlama oturur. İşte bağlam yani günümüz dünyası “sanal ve gerçek mekânın 

birleştiği akıllı mekânlar”, “dijital çağda kuşakların birlikteliği”, “özel alanın kamusal alana tahakkümü”, 

“görünürlükte mahremiyetin sınırı ve sınırsızlığı” şeklinde zıtlıkların buluşma noktası olarak 

kavramsallaştırılacaktır.  

İletişim teknolojileri denilince akla bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet gibi aygıtlar gelmektedir ve bu 

aygıtlar hem mekânı değiştirdiği gibi hem de insanın mekân ile ilişkisini de değiştirmiştir En genel 

anlamda “akıllı mekânlar” diye kavramsallaştırılan bu yeni olgu akıllı ev, akıllı şehir, akıllı fabrikalar gibi 

farklı ölçeklerde gündelik hayatımızı etkilemektedir. İnternet ile beraber hayatımıza sanallık ve gerçeklik 

gibi yeni kavramlar girmiştir. Sosyal medyada birbirlerini hiç görmeden diyolog kuran kişilerin sosyal 



 

1646 
 

hayatta görüşmesi “reel” olarak ifade edildiğine göre bu ayrımın kendine ait bir gerçeklik düzlemi de 

vardır. Şüphesiz felsefi olarak gerçek nedir sorusu her zaman tartışma konusu iken günümüzde bu 

tartışmanın farklı boyut kazandığı da bir olgudur. Böylesi derin tartışmaları bir kenara bırakarak yüzeyde 

“sanal mekân” ve “gerçek mekân” diye bir ayrımdan hareket edersek, sanal mekân insanın teknoloji ile 

ilişkisini simgelerken gerçek mekân ise geleneksel olanı ifade eder. Böylesi derin bir ayrım gelişmişken bu 

iki dünyayı birleştirme vaadi yine teknolojiden gelmiştir. Akıllı teknolojiler ile beraber sanal mekân ile 

fiziki mekân birleştirilmeye çalışılmaktadır. Söylem düzeyinde akıllı ev, akıllı kent gibi iddialı tezleri olan 

akıllı mekân söyleminin gündelik hayatta da izlerini sürmek mümkündür. Bu noktada İstanbul’da iki katlı 

bir kafedeki bir gözlemimi paylaşmak faydalı olacaktır. Kafenin alt katında bir grup anne oturup sohbet 

ederken ve üst katındaki oyun alanında yaklaşık altı yedi yaşlarında çocuklar oyun oynamaktadır. Anneler 

sohbet ederken aynı zamanda karşılarındaki dev ekranda çocuklarını izlemektedir. Yukarıda herhangi bir 

olumsuzluk olunca müdahale etmek için dikkatleri ekranda olan anneler aynı zamanda birbirileri ile 

sohbet edebilmektedir. 

Bu basit olayda bile farklı olguları görmek mümkündür. İlk önce, bir binada birbirinden bağımsız iki fiziki 

mekân (alt kat/üst kat) teknoloji vasıtasıyla birleştirilmiştir. Bu olguyu daha kapsamlı düşündüğümüzde 

gelecekte hem sanal mekânı ve fiziki mekânı hem de iki fiziki mekânı birleştiren teknolojiler daha fazla 

hayatımıza girecektir. Daha sonra tartışmaya açmak kaydıyla bu noktada şu sorular önemlidir: Kafede 

annelerden başka oturanlar da olduğu için o ekranda tüm kafe tarafından çocukların izlenmesi ya da 

izlenme ihtimalinin olması doğru mudur? Ya da üst katta kendilerince oynayan çocukların mahremiyeti 

nerden başlar ve nerde biter? Teknolojik determinizmin tuzağına düşmeden ifade etmek gerekirse, akıllı 

teknolojilerin hayatımıza girmesiyle mekân algımızdan insanın kognitif özellikleri ve bireysel olandan 

toplumsal olana kadar birçok şey değişmektedir. Mekân kavramında yaşanan felsefi dönüşümün 

teknolojiyle bağını bir olgu olarak kabul edersek, farklı yaklaşımları ve paradigmaları içinde barındıran 

“bu yepyeni mekân”ın içindeki özneler bu durumdan nasıl etkilenecektir sorusu kapsamlı bir cevabı 

gerektirse de çıkış noktası olarak “dijital göçmen” ve dijital yerleşik” kavramları önemlidir.  

Dijital göçmen ve dijital yerleşik kavramı günümüz internet dünyasındaki aktörleri ele almak için faydalı 

bir kavramsallaştırmadır (Müller, 2016). Hemen başlangıçta ifade etmek gerekirse, göçmen ver yerleşik 

kavramları burada bir metafor olarak kullanılmıştır. Yukarıda ifade edilen sanal ve fiziki mekân ayrımı ile 

bağlantılı olarak dijital göçmen internet öncesini bilen ve internet ile beraber sanal mekân ile tanışmış 

kişiler, dijital yerleşik ise internet çağında dünyaya gelmiş kişilerdir. Açıkçası, dijital göçmenlerin eski ile 

yeni arasındaki farkı kıyaslaması, değişimin bilincinde olması, değişime karşı olumlu ya da olumsuz tavır 

sergilemesi bir olguyken dijital yerleşiklerin böylesi bir ayrımı deneyimlememiş olmaları da farklı bir 

durumdur. Dijital yerleşik denilince internet çağında doğmuş çocukların akla geliyor olması, aslında 

günümüz çocuklarını anlamak için dijital olana dair kavramları ve olguları anlamamız gerektiğinin 

göstergesidir. İşte böylesi bir çağda mahremiyetin değişimini çocuklar üzerinden okuma çabası daha 

pratiktir. Yazının bundan sonraki bölümünde mahremiyet kavramı ile doğrudan ilişkili özel alan ve 

kamusal alan ayrımını irdelenecektir. Böylece mahremiyetin değişimi daha net görülebilir. 

Rauchfleisch (2017), kamusal alanın “özü itibariyle tartışmalı bir kavram” olduğunu ifade ettikten sonra 

kamusal alana dair yapılan çalışmaların genel çerçevesini çizmek amacıyla 1996 ve 2015 yılları arasındaki 

kamusal alan çalışmalarının “atıf analizini” yapar. Buna göre önceleri kamusal alan; geleneksel medya, 

kent mekânları, toplumsal cinsiyet, sivil toplum, iktidar, din, dil ve kimlik, seçim, eğitim, retorik, 

postkoloniyalizm gibi konular bağlamında ele alınıyorken son yıllarda ise, kamusal alan tartışmaları 

tarihsel analizlerden internet ve kamusal alan ilişkisine doğru kaymıştır.  Kamusal alana dair yapılan 

çalışmaların internete kaymış olması bile günümüz özel alan ve kamusal alan kavramlarının internetten 

etkilendiğinin göstergesidir 

Kamusal alana dair birçok çalışmalar yapılmış olsa da kamusal alan kavramının sosyal bilimler 

literatüründe yaygın bir şekilde kullanılmasının öncüsü Habermas’tır. Habermas’a (1989) göre özel alan 

ve kamusal alan ayrımı burjuva toplumunun en başat özelliklerinden birisidir ve kamusal alanın 

demokrasinin gelişiminde önemli fonksiyonu vardır. Habermas’a göre refah devleti kavramı ile beraber 
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devlet özel alana müdahale etmiştir ve bu dönemden sonra kamusal alan modernitenin ilk 

dönemlerindeki anlamını kaybetmiştir. Şüphesiz Habermas’a eleştiriler de vardır. Bu eleştiriler çalışmanın 

kapsamı dışında olduğu için kamusal alana dair bir diğer düşünüre geçiş yapmak günümüz mahremiyetini 

anlamak için daha faydalı olacaktır. “Kamusal İnsan’ın Çöküşü” adlı kitabı ile özel alan ve kamusal alan 

ayrımını başka bir boyuta taşıyan Sennet (2013), bu eserinde geç modern dönemde özel alanın kamusal 

alana hâkimiyet kurduğunu ifade eder. Buna göre, sokaklarda gezinen insanlar ya da kamusal alanda 

görünen insanlar artık kendi özel alanını meydana çıkaran ve onu ortaya çıkaran insandır. Sokaklardaki 

duvar yazılarını biri imge olarak kullanırsak, eskiden toplumsal meseleler duvarlara yazılırken 

günümüzde kişilere ait duyguların yazılması bu durumun bir göstergesidir. Özel olan, iç dünyaya ait olan 

her ne var ise dışa çıkarak kamusal alanlardadır artık.  

Klasik kamusal alan özel alan ayrımında, beden, duygu, ev gibi kavramlar özel alanı; zihin, akıl, ev-dışı 

(sokak, meydan, vb) kamusal alanı simgeliyordu ve bu iki alanın sınırları net bir şekilde birbirinden 

ayrılmıştı. Birbirine karışmayan bu sınırlar daha sonra birbirine karışır oldu, özel alanın kamusal alanda 

görünürlüğü arttı ve özel alan kamusal alanı ele geçirdi. Şüphesiz günümüzde de ikili bir ayrım vardır 

ancak bunun eskiye göre çok farklı olduğu ve hatta mahremiyet lehine kamusallığın boyut değiştirdiği 

ifade edilmelidir. İnsan artık kendi özel alanını görünür kıldığı ölçüde vardır. Bu yüzden olsa gerek 

Garfindel’e (2009) göre, yirmi birinci yüzyıl “mahremiyetin ölüm yüzyılı”dır. Yine bu kavramlarla ilişkili 

olarak “gösteri toplumu”, “tüketim toplumu” gibi kavramlar, aslında özel alan ve kamusal alan ayrımının 

dönüşümü bağlamında okunursa Drucker’in (2008) “süreksizllik çağı” ve Bauman’ın “akışkan modernite” 

dediği günümüz dünyanı daha iyi anlaşılır. Örneğin, sosyal medya ile iktidarın gözetimi bile “akışkan 

gözetim” olmuşken günümüzde mahremiyetin de daha akışkan bir hal aldığı bir olgudur.  

3. Sonuç 

Bu bölümde yukarıda ifade edilen zıtlıkların günümüzde nasıl bir arada olduğu ele alındıktan sonra bu bir 

aradalığın dijital yerleşik olan çocuklara nasıl yansıdığı irdelenecektir. Sanal mekân ve fiziki mekân ayrımı 

bir vakıa olsa da bu ayrımın “şok etkisi” gittikçe azalmaktadır. Zira internet nesli diye ifade edilen çocuklar 

eski kuşak gibi sanal ve gerçek ayrımına ontolojik bir anlam yüklemediği bir vakıadır. Örneğin, 

günümüzde sosyal medyada “beğeni ya da like” almak ile gerçek hayat diye ifade edilen gündelik hayatta 

beğenilmek arasında fark düşünsel değildir. Hatta kimlik inşasında sanal ve fiziki olanın birlikteliği söz 

konusudur. Sosyal medya fenomenlerinin mekân pratikleri bu durumun en güzel göstergelerinden biridir. 

O halde şöyle denilebilir, günümüzde ve gelecekte herkes dijital yerleşik olacaktır ve bu iki farklı dünya 

arasında ontolojik ayrım anlamını yitirecektir. Buna bağlı olarak hem bireysel hem de toplumsal değişim 

gündelik hayatımızın her aşamasına yansır. Tam da bu noktada şu soru sorulmalıdır; özel alanın 

kamusallaştığı bir dünyada, acaba dijital çağda durum nasıl olacaktır? Başka bir ifade internet ile 

mahremiyetin değişimimi ne yönde olmaktadır? 

Çocuk Coğrafyalarının aşmaya çalıştığı en temel ikiliklerden birisi de çocuk ve yetişkin ayrımıdır. Böylesi 

bir ayrım internet bağlamında ele alınırsa, çocuğun internetteki mahremiyetine kim karar verecek sorusu 

karşımıza çıkmaktadır. Daha önce evi temsil eden mahremiyetin internet ile beraber dışa açıldığı bir vakıa 

olduğuna göre çocukların bu yeni durumdan nasıl etkileneceği en önemli meselelerden biridir. Çocukların 

mahremiyetini ebeveynlerin koruması gerektiğine dair genel bir kabul olduğu varsayılırsa, ebeveynlerin 

kendi çocuklarına dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması çocuğun mahremiyetin ihlali olarak kabul 

edilebilir. Türkiye’de özellikle annelerin kendi çocukları adına sosyal medya hesapları açması ve 

buralarda çocuklara dair yaşantının sergilenmesi mahremiyetin ihlalinin en yaygın örneğidir. Üstelik bu 

durumun mahremiyet ihlali olduğuna dair bir bilincin olmaması olgunun ironik yanıdır. Böylesi bir 

mahremiyet ihlali, aslında mahremiyetin inşa edilme sürecinden mahremiyetin ifşa edilme sürecine 

geçişin yan etkisi olarak görülebilir. Çoğu ebeveyn ya da okuldaki eğitmenler çocuğa dair paylaşımların 

kişilik ihlaline girdiğinin farkında değildir. İronik bir şekilde ifade edilirse, günümüz internet çağında 



 

1648 
 

“çocuğu anne babasından korumak” bir olgudur. Şüphesiz internet ortamında çocuğun rızası da geçerli bir 

gerekçe olamaz. Bu yüzden çocuk ve yetişkin arasındaki ilişki, hak ve sorumluluklar günümüz dijital 

dünyasında tartışılması gereken en önemli konulardan biridir. 

Bir diğer üzerinde durulması gereken konu ise, geç modern dönemde özel hayatın kamusallaşması 

olgusunun günümüzde, yani dijital çağda doğup büyüyen çocuklar arasında nasıl şekil alacağıdır. Bu 

olguyu anlamak için coğrafyada “beşeri coğrafyadan daha fazlası (more-than human geography)” adlı yeni 

yaklaşım coğrafyacılara imkânlar sunar. Aktör-ağ teorisini içinde barındıran bu yaklaşıma göre günümüz 

dünyasını anlamak için belli bir konuma ve duruma sahip olan aktörler ve yapılardan ziyade hayata dair 

unsurların ilişkisi ele alınmalıdır Casstels (2013). İnternet ile beraber bir çocuğun hayatına dair her 

unsurun birbiri ile bağı ve ilişkisi incelenirse çocuğu ve çocukluğu daha iyi anlaşılır. Çocuk ve çocukluk 

kavramı sabit bir anlam olmaktan ziyade her daim yeniden inşa edilir. Neyin mahreme ve genele ait 

olduğu gibi soruların sabit ve değişmeyen bir cevabı yoktur. Bir çocuğun mahremiyeti sürekli yeniden 

kurulan ve bu aynı zamanda gösterilen bir olgudur.  

Kaynakça 

Bauman, Z., Lyon, D. (2016) Akışkan Gözetim. (E.Yılmaz, Çev), İstanbul: Ayrıntı 

Bauman,  (2017) Akışkan Gözetim. (S.O. Çavuş,  Çev), İstanbul: Ayrıntı 

Casstels, M. (2005) Ağ Toplumunun Yükselişi (E.Kılıç, Çev) İstanbul: Bilgi Üniversitesi.  

Debold, G. (1996) Gösteri Toplumu ve Yorumlar (A.Ekmekçi ve O. Taşkent, Çev) İstanbul: Ayrıntı. 

Drucker, P. (2008) The Age of Discontinuity, New Brunswick, USA: Transaction Publishers.  

Garfindel, S. (2009) Database Nation: The Death of Privacy in 21st Centrury, Sebastopol: O’Reilly.  

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of 
bourgeois society (Studies in contemporary German social thought). Cambridge, MA: MIT Press.  

Müller, A. (2016) The digital nomad: Buzzword or research category? Transnational Social Review 6, 344-
348. 

Rauchfleisch, W. (2017) The public sphere as an essentially contested concept: A co-citation analysis of 
the last 20 years of public sphere research, Communication and the Public, 2(1): 3–18 

Sennet, R. (2013) Kamusal İnsanın Çöküşü (S. Durak ve A. Yılmaz, Çev) İstanbul: Ayrıntı 

Gültekin, E. (2019) İnternette Çocuk Mahremiyeti, (içinde) Şişman, N. Mahremiyet, Hayatın Sırları ve 

Sınırları, İstanbul: İnsan 

Uysal, A. (2015) Çocuk Coğrafyalarında Gündelik Hayatın Mekanları, İdeal Kent, 17: 46-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1649 
 

 

KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN KARAHACILI YÖRÜKLERİ: SERİK ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK , Akdeniz Üniversitesi, mustafaerturk akdeniz.edu.tr 
 
Uzman Kiraz SARGIN, Akdeniz Üniversitesi, kirazsargnmail.com 

Özet 

Yörüklerin yayla ile kışla arasındaki hareketli yaşamı yıllarca merak konusu olmuştur. Toroslar bu 

amaçla yapılan birçok araştırmaya ev sahipliği etmiştir. Bu çalışmada Toros Dağlarında kurulmuş 

Antalya’nın Serik ilçesinde yerleşik hayata geçmiş olan Karahacılı yörükleri incelenmiştir. Karahacılıı 

Yörükleri ilçeye yerleşen en eski ve en kalabalık yörük gruplarından bir tanesidir. İlk olarak Adana- Mersin 

civarından batıya doğru ilerleyen Karahacılılar Serik’te bulunan Köprüçay nehri çevresine yerleşmişlerdir. 

Uygun topoğrafik şartlar, iklim, bitki örtüsü, su kaynaklarının bolluğu ve verimli topraklar Karahacılı 

yörüklerini bu yöreye yerleşmeye teşvik etmiştir. Yörenin bu özellikleri gündelik yaşamdan yeme-içme, 

giyinme, barınma, mesken tipi ve yaylacılık gibi birçok alana yansımıştır. Ancak son zamanlarda Karahacılı 

yörüklerinin yaşadığı ilçede temel ekonomik faaliyet geleneksel hayvancılık yerini tarım ve turizme 

bırakmıştır. 

Serik ilçesinde Karahacılı yörükleri; Sarıabalı, Deniztepesi, Belpınar, Üründü, Belkıs, Karadayı ve Kürüş 

mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmamız için gerekli veriler bu mahallelerden toplanmıştır. Bu 

çalışmada saha gözlemi, görüşme anketleri, mülakatlar, doküman incelemesine dayalı araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Temel iktisadi faaliyetin değişmesiyle kültürel yapıda da değişmeler yaşanmıştır. Göçer 

hayatın yerini yerleşik hayat almıştır. Bu yüzden ilçede yaylacılık, göç hareketi, şölen gibi göçer hayata ait 

unsurlarda belirgin bir azalma yaşanırken, tarımsal festivaller, otel kültürü, eğlence sektöründe gelişme 

yaşanmıştır. 

Karahacılı yörüklerinin göçer kültürü devam ettirmeleri için hayvancılığı sürdürmeleri gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucu yayla ve kışla alanlarında belirgin düzenlemeler gerekmektedir. Kışlak olarak 

kullanılan Serik’te mera alanları arttırılıp hayvancılık teşvik edilmelidir. Yaylalarda ise yol, elektrik, su gibi 

temel ihtiyaçlar giderilip hayvan sağlığını koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hayvancılık yeniden 

canlanacak ve göçer kültürün devamı sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karahacılı Yörükleri, Konar Göçer Yaşam, Yaylacılık, Hayvancılık, Serik  

 

CARDICTED BY CULTURAL GEOGRAPHY RULES: SERİK SAMPLE  

Abstract 

Dynamic lives between barracks and tableland of nomads has always been a mystery. Taurus Mountains 

has hosted a lot of researches about it. In this work, Karahacılı nomads, who became sedentary in Serik, 

Antalya, are analyzied. Karahacılı Nomads are one of the most crowded and the oldest nomads in this 

location. Karahacılar, who at first moved from Adana- Mersin to West side of Turkey, settled around 

Köprüçay river, which is in Serik, Antalya. Appropriate topographic conditions, climate vegetation, planitude 

of water sources and lands, were the main reason for Karahacılı Nomads to emigrate to this location. These 

features, functions of this location rebounds variety of standarts of living, such as Daily-lives, food and 

bevarage, accommodation, transhumance. However, traditional husbandary, which was the main economic 

income for this location, gave its place to tourism. 
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Population of Karahacılı nomads were mostly in Sarıabalı, Deniztepesi, Üründü, Belkıs, Karadayı, Kürüş 

and Belpınar. The data that need for our research, were taken from these streets. In this work, field 

observation, interview questionnaries, interviews, researching documents were used as technics. As the basis 

economic activities changed, there had been some changings in cultural life. Emigration gave place to 

sedentary. Therefore, while there has been dicrease in some significant constituents such as transhumance, 

movement of migration, festivals, there were developments in agricultural festivals, hotel culture, and 

entertainments. 

Karahacılı nomads have to continue husbandary in order to continue migration culture. As a conclusion 

of researches, there must be some significant changings, upgrades in barracks and tablelands. There has to 

be stimulation for increasing grazing lands, and husbandary in Serik, which is used for winter quarters. On 

the other hand, in tablelands, there has to take some cautions to protect human health and provide basic 

needs, such as roads, electricity, water..etc. Thus husbandary will rise again and continueing of culture of 

migration will be provided. 

Keywords: Karahacılı Nomads, Konar Nomadic Life, Transhumance, Livestock, Serik 

Giriş 

1.Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları  

Coğrafi sınırlarının tamamı Akdeniz Bölgesinde yer alan güneyini Akdeniz’in sınırladığı ilçeyi batıda 

Aksu, doğu da Manavgat, kuzeyde ise Burdur ve Isparta illeri çevrelemektedir. Akdeniz’e 22 km kıyı 

şeridine sahiptir. Sahilden 8 km içeride, denizden 26 m yükseklikte olan bu ilçe genel olarak ovalık bir 

arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 1.550 km². Bunun 435,000 hektarı tarım alanı 632,893 

hektarı orman arazisi, 12,076 hektarı mera arazisi, geri kalan araziler tarım dışı arazi olarak 

kullanılmaktadır. Bu araziler çoğu zaman yörükler için ekonomik faaliyet alanı olarak 

değerlendirilmektedir. İlçede Karahacılı yörükleri Köprüçay nehri boyunca Sarıabalı, Belkıs 

mahallelerinden Deniztepesi, Üründü, Belpınar, Kürüş, Karadayı mahallelerine dağılmışlardır. Yörüklerin 

yerleştiği bu mahalleler araştırma sahamızın temelini oluşturmaktadır. 

 

Resim 1.Serik İlçe Konum Haritası 

2.Araştırmanın Amacı ve Konusu  

Cumhuriyet Dönemiyle birlikte gerek iskân politikaları gerekse son dönemlerde otlakların 

daralmasından dolayı Yörükler toprağa yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bu politikalara maruz kalan 
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Yörükler içerisinden bu çalışmada Karahacılı Yörükleri ele alınmıştır. Çalışma çerçevesinde yerleşik 

hayata geçen Karahacılı yörükleri araştırılmıştır. Bugünkü ekonomik faaliyetleri, geçmiş ile bağlantılı 

şekilde açıklanması, göçer hayatın sona ermesi ile yayla, göç, şenlik gibi göçer yörüklere ait özelliklerin 

farklılaşarak devam etmesi, yerleşik hayat ile birlikte mekân üzerinde meydana gelen değişimler ve 

mekânın yörükler üzerindeki etkileri coğrafi bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Söz konusu araştırmada Sosyoloji, Antropoloji gibi disiplinlerde kullanılan Etnografya Yaklaşımdan 

(insanı tanımak, tanımlamak, tasvir etmek) yararlanılmıştır. Coğrafyanın doğal ortam ve insan 

etkileşiminden kaynaklı konusundan ve insanın mekân ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğu için bu 

yaklaşım coğrafya içinde kullanılmaktadır (Meydan, 2016). Nitel araştırma yöntemlerinden Etnografik 

Yaklaşım kültür çalışmalarında sıklıkla kullanılan yöntemdir. Etnografik araştırmada gözlem, görüşme, 

ikincil verilerden yararlanma, gibi birçok yöntem kullanılarak saha çalışması şeklinde yapılır. 

 

Yaklaşıma göre amaç araştırılan kültürün temel özelliklerinin belirlenmesidir. Bunun için kültüre dâhil 

olmak gerekir yani etnografik çalışmanın temeli saha çalışmasıdır. Bu yöntem kültürün bütününü, 

bileşenlerini, onların arasındaki ilişkileri, kültürün mensuplarının gözünden görüp onların kültür 

kodlarıyla açarak anlamayı içerir. Araştırma gündelik yaşam rutini içerisinde anlamaya çalışılır. Grubun 

gündelik yaşamında farklı bağlamdaki davranışları, sözleri, karşılıklı etkileşimleri, duyguları, inançları ve 

söylemleri incelenir. Yaklaşım tüm bunları tek tek ancak bir bütün içinde anlamaya çalışır (Kartarı, 2017). 

Çalışmada etnografya yaklaşım Karahacılı yörük gruplarının yoğunlukta olduğu mahallelerin tespiti ile 

başlamıştır. Tespit edilen mahallelerde yaşayanlar ile kültürleri hakkında bilgi alınmıştır. Direk gözlem, 

katılımcı gözlem Etnoğrafik yaklaşımda veri toplama tekniklerindendir (Arı ve Kaya. 2014). 

Bulgular 

 

Günümüzde küreselleşmenin yanı sıra yöreye özgü ve otantik kültürel zenginlik bilincinin arttırılması, 

paylaşılması ve miras değeri olarak korunması ve geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu konuda kültür 

son dönemde özellikle Dünya Miras çalışmalarında en çok ilgi gören konular arasındadır. Yörük kültürü ve 

yaşam biçimi de bu kapsamda oldukça önemsenmektedir. Anadolu’da Yörük kültürü Türklerin Anadolu’ya 

gelmesiyle birlikte başlamış ve on bin yıla dayanmaktadır. Bu kültürün temelinde keçi bulunmaktadır. 

Konargöçer hayat yaşayan Orta Asya Türklerinde keçi; yüceliği, özgürlüğü, kararlılığı, asaleti, cesareti, 

ulaşılmaza ulaşmanın temsilcisidir (Meydan, 2016). Yörükler sürülerine taze ot bulabilmek için göçebe bir 

hayatı tercih etmiştir. Bu otlak bulma endişesi Yörüklerin yaşam tarzlarının temelini oluşturmaktadır. 

Yazın otu bol yaylalara çıkarlar kışın ise sıcak bölgelere göç ederlerdi (Yalgın, 1993). Bu göç hareketi 

içerinse meydana gelen Yörük kültürü Toros dağları boyunca doğal şartlardan dolayı yaşam şartlarının 

zorluğu ve bu zorluk ile baş ederek hayatta kalma mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada 

Karahacılı yörüklerinin Serik yöresine gelip önce kışlak olarak sonrasında bu sahada yerleşik hayata 

geçmesinin sebepleri ve sahanın kültürel yapılarına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Karahacılı 

yörüklerinin sahaya yerleşmesinin sebepleri; 
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Karahacılı yörükleri İçel yöresinden kendilerine uygun kışlak alan bulmak için batıya doğru 

ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş sonrasında Köprüçay nehrine ulaşmışlardır. Nehrin varlığı yörük yaşamı için 

birinci kriterdir. Konargöçerler hem kendileri hem de sürüleri için suyun bulunduğu alanlarda bulunurlar. 

Burada konakladıktan sonra daha da ileriye gitmemişler bu yöreyi kendilerine kışlık yurt tutmuşlardır. 

Zamanla nehir çevresine dağılmışlar ve hayvancılığı bırakarak yerleşik hayata geçip tarıma başlamışlardır. 

Sahada su sıkıntısının olmaması ve geniş otlakların bulunması Karahacılıları buraya çeken temel 

faktördür. Serik’te yaşayan Karahacılı yörükleri de mekânın kuzeye doğru engebesi artan topoğrafyasında 

hayvancılık bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle Sarıabalı ve Denizpesi mahallelerinden itibaren 

topoğrafyada değişmeler gözlenmektedir. Sarıabalı ve Deniztepesi’nden kuzeye doğru gidildikçe 

yerleşmelerin vadi tabanlarına kurulduğu görür. Bunun sebebi kireçtaşlarının bu alanlarda kayalıklar 

oluşturmasıdır. Vadide kurulan yerleşmelerde su ve otlak imkânlarının bulunması yörükleri bu alanlara 

çekmiştir. Sahada ulaşımda bu yerleşmelerin bulunduğu vadilerden sağlanmıştır. 

 

Resim 2. Serik İlçesi Topoğrafya Haritası 

Serik bulunduğu coğrafi konumdan dolayı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazın 25-35 ºC sıcaklığa 

ek olarak sineklerin de artmasından dolayı sahada Yörükler için yaylacılık zorunlu hale gelmiştir. 

Karahacılı Yörükleri de bu sıcaklığın artması ve yaz aylarında vejetasyonun kesintiye uğramasından dolayı 

Dumanlı yaylasının ovalık su kaynakları bakımından zengin alanlarına göç etmektedirler. Ayrıca Serik ve 

çevresinde bulunan bitki örtüsü özellikleri incelendiğinde hayvancılık ile uğraşan Yörükleri göçer hayata 

zorunlu tuttuğu anlaşılmaktadır. Hayvanalar için yaşam kaynağı olan otlakların kısıtlanması hayvanların 

yaşamsal faaliyetlerinin den kısıtlanması anlamına gelmektedir. Yaz ayının gelmesiyle birlikte ovadaki 

mera alanı kurumaya başlar ve vejetasyon kesintiye uğrar. Bunun sonucunda mayıs ayı ortaları gibi 

yaylaya göç edilir. Geniş otlakların bulunduğu dağ steplerinin bulunduğu Alpin kat yörükler için yayla 

olarak nitelendirilen alandır. Hayvancılık ile uğraşan Karahacılı yörükleri ilk olarak Köprüçay nehri 

çevresine gelmişler buradan Serik’in birçok köyüne dağılmışlardır. Zaman içerisinde hayvancılığın 
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yanında tarım yağılmaya başlanmış ve kademeli olarak hayvancılık bırakılarak Karahacılı yörüklerinde 

temel ekonomik faaliyet tarıma dönüşmüştür. Bugün Serik’te yaşayan Karahacılı yörüklerinin neredeyse 

tamamı yerleşik hayata geçmiş ve tarım yapmaktadırlar. Arazinin düz ve verimli olması yörükleri tarıma 

yöneltmiştir. Ayrıca iklim şartlarının uygun olması don olaylarının görülmemesi tarla tarımı, meyvecilik 

ve seracılığın gelişmesine imkân sağlamıştır. 

 

 

Şekil 1. Serik İlçesi Arazilerinin Kullanılış Durumu 

 

Elde edilen veriler doğrultusunda Serik’te bulunan toplam arazi 1.220.000 dekardır. İlçe arazisinin 

435.000 dekarı tarım alanıdır. Bu alanın oranı %36’dır. Bir ova görüntüsünde olan ilçede tarım alanları 

oldukça geniş yer kaplamaktadır.  632.893 dekar alan ormanlık ve fundalık alan ile kaplıdır. Orman 

alanlarının varlığı tarım alanlarının genişlemesini engellemektedir. Ormanlık alan arazinin %52’sini 

oluşturmaktadır.  Geriye kalan kısmın 140.031 dekarı tarım dışı alan olarak kullanılmaktadır. Bunun oranı 

%11’dir. Çayır meralar oranı%1 toplam arazi içerişinde 12.076†††††† dekar alanı kaplamaktadır. 
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Resim 3. Karahacılı Yörüklerini Serik İlçe Yerleşim Haritası 

Karahacılı Yörüklerinin yerleşik hayata geçmesinin kültürel yapıya etkisine bakılacak olursa; Konar 

göçerlik, ülkemizde sayıları ve toplam nüfusları hakkında kesin bilgilere sahip olamadığımız bir yaşam 

şeklidir. Bu yaşam şeklinin varlığı günümüzde gittikçe azalmaktadır. Toprağa bağlı kalmadan sürekli 

hareket halinde geçen ve geçim kaynağı hayvancılık olan bu yaşam biçiminin üyeleri arasında akrabalık 

bağı bulunmaktadır. Bu şekilde yaşayan konargöçer gruplar yazın ve kışın hayvanların ihtiyaçlarına göre  

yer değiştirmekte olup dinamik bir yapıya sahiptirler (Şenesen, 2011). Konar göçerlerde göçebe hayat 

sürerken tarımsal ihtiyaçlarını hayvanlarından elde ettikleri ürünler ile takas ederek karşılamaktaydılar. 

Yerleşik hayatın benimsenmesinden sonra ürün fazlasını merkezlerde satarak ticarete başlamışlardır 

(Dönmez, 1964). Ticaret ile birlikte yörükler sosyalleşmeye başlamışlardır. Şehirler ile yakından ilişki 

kurmuşlardır. Yerleşik düzene geçen birçok göçer artık adetlerini de zaman içerisinde unutmuş yenilerini 
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benimsemişlerdir. Serik’te yaşayan Karahacılı yörükleri yoğunlukla Sarıabalı, Belkıs, Üründü, Karadayı, 

Kürüş, Belpınar, Deniztepesi olmak üzere yedi mahallede bulunmaktadırlar. Yerleşilen sahaların yeryüzü 

şekilleri çoğunlukla verimli ovalardan oluşmaktadır. Aynı zamanda su kaynakları ve iklimin de tarıma 

uygun olması zaman içerisinde tarımın katlanarak artmasına neden olmuştur. Yerleşik hayata 

geçilmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi kültürde de değişiklikler yaşanmıştır. Göç, şölen, yaylacılık 

gibi yörük kültürüne ait kavramlar artık değişerek devamı sağlanmaktadır. Yaylacılık Serik’te artık 

hayvancılık için değil yazın ilçenin neminden kaçmak için rekreasyon amaçlı yapılmaktadır. Eskiden 

yaylada tüm yörüklerin katılımıyla gerçekleşen yörük şölenleri de bu değişim sürecinde payına düşeni 

almış artık sadece yörükler değil birçok turisti de bu eğlence alanlarına çekmektedir. Karahacılı 

yörüklerinin kendine özgü faklı kıyafet türleri bulunmaktadır. Bunlardan erkekler genellikle şalvar tercih 

etmişlerdir. Rahat olmasından dolayı bu kıyafet hala kullanılmaktadır. Genellikle koyu renk tercih 

edilmektedir. Kadınlarda da şalvar genellikle tercih edilen kıyafet türüdür. Farklı desenlerdeki şalvar 

kullanımı hala yaygındır. Sürü başında yağmurdan korunmak için kadın ve erkek keçeden yapılan büyük 

ceketler giyerler. Bu kıyafetler bugün kullanılmamaktadır. Göçebe yaşam tarzı birçok alanda etkili olduğu 

gibi yemek kültürünü de etkilemiştir. Göçer vaziyetteki yörükler tarım ile bağlantı kuramadıkları için 

genellikle tarımsal ürünler yerine hayvansal ürünleri tüketmişlerdir. Yapılan yemeklerin büyük çoğunluğu 

hayvansal kaynaklıdır. Hayvancılık ile uğraşan Karahacılı yörüklerinde göçer durumda iken hayvansal 

ürünleri yerleşik hayata geçtiklerinde ise daha çok sebze türü yemekleri tercih etmişlerdir. Yerleşik yaşam 

ile birlikte bakliyat ekmeye başlayan yerleşik yörükler artık daha çok ürettiklerini tüketmektedirler. Yani 

yapılan iş ve mutfak kültürü doğru orantılı ilerlemektedir. Ayrıca hayvansal ürünlerinden tereyağı, peyniri 

işledikleri hayvan derilerine basarak yaylada kar kovuğu denen serin mağaralara saklamışlardır. Göçer 

kültürün azalması yaylalara elektriğin gelmesiyle bundan da uzaklaşılmıştır (Sargın,2019). Karahacılıların 

yerleşik hayata geçmesiyle eğitim alanında ilerlemeler görülmüştür. Eğitime büyük önem verilmiştir. 

Devlet kırsal kesimlerde yaşayanlara parasız ve yatılı eğitim vermesi, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm 

çocuklar için iş imkânı sağlamıştır. Ebelik, öğretmenlik ve memuriyete yörükler tarafından tercih edilen 

meslekler olmuştur. Genç yörükler üniversite mezunu olsalar da çiftçiliği bırakmış değillerdir. 

Sonuç ve Tartışma 

  

Karahacılı yörükleri Aslen İçel yöresinde bulunmaktadırlar. İçel yöresi taşlık engebeli bir coğrafi 

yapıya sahip olmasından dolayı Karahacılılar için yerleşim alanı olarak tercih edilmiştir. Burada çeşitli 

sıkıntılardan dolayı batıya doğru ilerleme sonucu Köprüçay nehri çevresine yerleşmişlerdir. Uygun iklim 

ve topoğrafya yörüklerin burada kalmasına ve zaman içinde tarıma başlamasına neden olmuştur. 

Karahacılı yörükleri artık göçer hayatı büyük çoğunlukla bırakmıştır. Bunun sebepleri arasında; genç 

nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi ve mevcut göçer hayatı sürdüren yörüklerin yaşlanması, 

hayvancılığa yeterli desteğin sağlanmaması, göç yolunun uzun olması, ilçede mera alanlarının yetersiz 

olması, ailelerin gelir düzeyinin yükselmesi, yaylada temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi birçok neden 

bugün araştırma sahasında göçer hayatı devam ettiren ailelerin tarıma yönelmesini sağlamıştır. Tarım ile 
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birlikte göçer hayata ait birçok kültürel öğe de yok olmaktadır. Hayvancılığa yapılacak etkili yatırımlar ile 

hayvancılık teşvik edilebilir. Ayrıca yaylada bakkal, manav gibi temel ihtiyaçların karşılanıp belirli 

aralıklarla veterinerlerin gelmesi hayvanları kontrol etmesi noktasında göçer hayatın devamlılığı 

sağlanmış olacaktır. Bu sayede göçer hayat göçer kültüründe aktarılmasında etkili olacaktır. 
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KONYA FAY ZONU’NUN GÖRELİ TEKTONİK AKTİVİTESİNİN AKARSU UZUNLUK-GRADYANI (SL) VE 

NORMALİZE UZUNLUK-GRADYANI (SLK) İNDİSLERİ İLE İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Yaşar EREN, Konya Teknik Üniversitesi, yeren@ktun.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada Konya havzasının kuzeybatı kesimini sınırlayan Konya Fay Zonunun göreli tektonik 
aktivitesinin Akarsu-Uzunluk Gradyanı (SL) ve Normalize Akarsu-Uzunluk Gradyanı (SLK) ile irdelenmesi ve 
fay zonu boyunca değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar esnasında 5x5 metre çözünürlüklü 
SYM-Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) görüntüsü kullanılarak, ArcGİS 10.00 programı yardımıyla KOFZ 
boyunca 33 havza ve ilişkin ana kanallar oluşturulmuştur. Ana kanallar boyunca 350 noktada SL ve SLK 
indisi hesaplanmış ve her bir havza için ortalama değerleri belirlenmiştir. Ayrıca indis değerlerinin alan 
boyunca yoğunluk dağılımı oluşturulmuş ve fay zonunun göreli tektonik aktivite ile olan ilişkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ortalama K-G gidişli Konya Havzası batıda Konya Fay Zonu (KOFZ) ve Abazdağı Fayı, kuzeyde 
Karaömerler Fayı ve doğuda Divanlar Fayı ile sınırlı bir çöküntü havzasıdır. Havzayı batı ve kuzeybatıdan 
sınırlayan KOFZ, bu kesimde yaklaşık 50 km uzunluğa ve 8 km genişliğe sahip egemen olarak normal bir fay 
özelliğindedir. Zon boyunca Konya Havzasının batı kesimi sintetik ve antitetik normal faylarla tipik bir 
merdiven basamağı yapısı şeklinde aşağıya doğru çökmüş ve yöre güneydoğuya doğru genişlemiştir. Ana fay 
egemen olarak doğuya doğru eğimli ve çok az sağ doğrultu atım bileşenine sahiptir. Kandilli Rasathanesi 
verilerine göre 2009 Eylül ayı içinde gelişen Md:4,5 ve Md:4.7 büyüklüğündeki depremler, fay zonunun aktif 
olduğunu ve orta büyüklükte bir deprem oluşturma potansiyeli olduğunu kanıtlamıştır. KOFZ yörede yaklaşık 
D-B gidişli Miyosen-Pliyosen sürecinde oluşmuş graben ve horst yapılarını kesmiş, askıya almış ve Konya 
yakın batısında belirgin bir teras oluşturmuştur. Yöredeki blok faylanmalara bağlı olarak yükselmiş 
kesimlerde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar, Mesozoyik yaşlı ofiyolitik kayaçlar ve bunları 
uyumsuz olarak örten Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı gölsel kayaçlar, alüviyal kompleks ve volkanik kökenli 
kayaçlar yüzeylemektedir. Fayla çöküntüye uğramış havza içinde ise Geç Pliyosen-Kuvaterner yaşlı alüviyal 
yelpaze, akarsu ve geçici göl çökellerinden oluşan bir topluluk yer almaktadır. Konya Fay zonunu kesen ana 
kanalların profil boyları 2,1 ile 48,2 km arasında değişmektedir. Bu ana kanallar boyunca hesaplanan SL-
indisi değerleri 6,2 ile 1230 arasındadır ve ortalama 212 gibi bir değere sahiptir. SLK değerleri ise 0,16-22,35 
arasında değişir. Alan boyunca ortalama SLK değeri  3,89 dur. SL- değerleri KOFZ ve Lorasdağı Fayı boyunca 
maksimum değerler sunmakta ve genellikle fay zonları boyunca anomali vermektedir. SLK değerleri ise KOFZ 
boyunca yoğunlaşma sunmaktadır. SLK dağılım haritasına göre zon iki farklı bölgeye ayrılabilir. Bunlardan 
Birincisi yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olup, Seydişehir yolu ile Yazır Mahallesi arasından geçmektedir. 
Diğer bölüm ise inceleme alanının kuzeydoğusunda Meramşah Deresi ile Çandır Mahallesi arasındadır ve 
yaklaşık 16-17 km uzunluğa sahiptir. Her iki bölüm birbirinden yaklaşık 4 km genişliğindeki daha düşük 
değerli bir zon boyunca ayrılmaktadır. Diğer morfolojik özellikler dışında aletsel dönemdeki sismik aktivite 
de bunu desteklemektedir. SLK- tektonik aktivite sınıflamasına göre Konya Fay Zonu’nun olduğu kesim 
yüksek ve orta dereceli tektonik aktiviteye sahipken, inceleme alanının kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri 
egemen olarak düşük ve orta dereceli göreli bir tektonik aktivite ile karakterize olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Konya Fay Zonu, SYM, SL-indisi, SLK-indisi, Konya Havzası 

 

INVESTIGATION OF RELATIVE  TECTONIC ACTIVITY OF KONYA FAULT ZONE WITH STREAM 

LENGTH-GRADIENT (SL) AND NORMALIZED STREAM LENGTH-GRADIENT (SLK) INDICES 

Abstract 

In this study, it is aimed to investigate the relative tectonic activity of the Konya Fault Zone, which borders 
the northwestern part of the Konya basin, with the River-Length Gradient (SL) and Normalized River-Length 
Gradient (SLK) and to determine the changes along the fault zone. During the studies, 33 basins and 
associated main channels along the KOFZ were created with the aid of the ArcGIS 10.00 program using the 
Digital Elevation Model (DEM) image with a resolution of 5x5 meters. The SL and SLK indexes were 
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calculated at 350 points along the main trunks and their mean values were determined for each basin. In 
addition, the density distribution of the index values was established and the relationship between the fault 
zone and the relative tectonic activity was determined. The Konya Basin with an average N-S trend is a 
structural depression basin limited to Konya Fault Zone (KOFZ) and Abazdağı Fault in the west, Karaömerler 
Fault in the north and Divanlar Fault in the east. KOFZ, which borders the basin from the west and northwest, 
is  dominantly a normal fault in this section which is approximately 50 km long and 8 km wide. Along the 
zone, the western part of the Konya Basin collapsed downwards in the form of a typical stair step structure 
with synthetic and antitetic normal faults. The region expanded to the nothwest-southeast direction. The 
main fault is predominantly inclined to the east and has very few right strike slip components. According to 
the Kandilli Observatory data, the earthquakes developed in September 2009 with the magnitude of Md: 4.5 
and Md: 4.7 proved that the fault zone is active and has the potential to create a medium-sized earthquake. 
KOFZ cuts  and suspends E-W trending graben and horst structures formed during the Miocene-Pliocene 
process, and formed a prominent terrace structure in the west of Konya. Paleozoic-Mesozoic metamorphic 
rocks, Mesozoic ophiolitic rocks and unconformably overlying  Miocene-Early Pliocene lacustrine rocks, 
alluvial complex and volcanic rocks are exposed in the elevated sections due to block faulting in the region. In 
the faulted basin, there is a group of Late Pliocene-Quaternary alluvial fan, river and temporary lake 
sediments. The profile lengths of the main channels intersecting the Konya fault zone vary between 2.1 and 
48.2 km. The SL-index values calculated along these main channels are between 6.2 and 1230 and have an 
average value of 212. SLK values vary between 0.16 and 22.35. The average SLK value across the area is 3.89. 
SL- values provide maximum values along the KOFZ and Lorasdağı Faults and generally give anomalies along 
fault zones. On the other hand, SLK values show concentration along the KOFZ. According to the SLK 
distribution map, the zone can be divided into two different zones. The first of these has a length of 
approximately 15 km and passes between Seydişehir Road and Yazır District.The other section is located 
between the Meramşah Stream and Çandır Village in the northeast of the study area and has a length of 
about 16-17 km. Both sections are separated from each other along a lower value SLK zone about 4 km wide. 
In addition to other morphological features, the seismic activity in the instrumental period also supports this.  
According to the SLK-tectonic activity classification, the area occupied by the Konya Fault Zone has high and 
medium tectonic activity, while the northeastern and southwestern parts of the study area are 
predominantly characterized by low and medium relative tectonic activity.  

Keywords: Konya Fault Zone, DEM, SL-Indice, SLK-Indice, Konya Basin 

Giriş 

İnceleme alanı tektonik konum açısından İç Toros Kenedinin güneybatısında Anatolidler Tektonik 
Birliği (Ketin, 1966) kapsamındaki Afyon Zonu (Okay ve Tüysüz, 1999) içinde yer almaktadır (Şekil 1a). 
Neo-tektonik dönemde Orta Anadolu Ovalar rejimi (Şengör, 1980) olarak tanımlanan bölge içinde 
konumlanan Konya bölgesinde farklı gidişli graben ve horst yapıları ana yapıları oluşturmaktadır. Konya 
çevresinde de yaklaşık K-G gidişli Konya Havzası ve Doğu-batı gidişli Kızılören Havzası ve bunları 
çevreleyen yapısal yükseltiler en önemli genç oluşuklardır (Şekil 1b, Eren, 1996; Eren, 2001a; Eren, 2003). 
Havzaları çevreleyen yükseltilerde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kayaçlar yüzeylenirken, BKB-DGD gidişli  
Kızılören çöküntüsü (grabeni) içinde  Miyosen-Pliyosen (Göğer ve Kıral 1969; Özcan ve diğ, 1990; Eren, 
1993), KKD-GGB gidişli Konya havzasında Pliyosen-Kuvaterner yaşlı kayaçlar bulunmaktadır (Şekil 1b). 
Konya havzasını batıdan sınırlayan Konya Fay Zonu (Özcan ve diğ, 1990; Eren, 2000; Eren, 2003; Aksoy ve 
Eren 2004) Kızılören Havzasını kesmiş ve teras şeklinde yükseltmiştir.  

Türkiye Diri Fay Haritası (Emre, Özalp, Duman, Elmacı ve Olgun, 2011) içinde yer alan Konya Fay Zonu 
Konya İlinin batı kesiminden geçmekte ve sismik açıdan çevresine tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda 
fayların tektonik aktivitelerinin belirlenmesinde ve bölümlendirilmelerinde jeomorfik indisler de yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Silva, Goy, Zazo ve Bardajı, 2003; El Hamdouni, Irigaray, Fernández, Chacón ve 
Keller, 2008; Dehbozorgi vd., 2010; Mahmood ve Gloaguen, 2012; Sarp ve Düzgün, 2012; Yıldırım, 2014; 
Özkaymak, 2015; Köle, 2016; Cheng vd., 2018; Yazıcı, Zabcı, Sançar ve Natalin, 2018; Coşkuner, Eren, 
Demircioğlu ve Aksoy, 2019) Bu çalışmada Konya havzasının kuzeybatı kesimini sınırlayan Konya Fay 
Zonunun göreli tektonik aktivitesinin Akarsu-Uzunluk Gradyanı (SL) ve Normalize Akarsu-Uzunluk 
Gradyanı (SLK) ile irdelenmesi ve fay zonu boyunca değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru ve bölgenin genel jeoloji haritası (1a: Okay ve Tüysüz,1999’den alınmıştır) 

Konya Batısının Jeolojisi 

Stratigrafi 

Çalışma alanında yüzeyleyen kayaçlar üç farklı topluluğa ayrılabilir (Şekil 2). Konya batısındaki 
yükseltilerde yüzeyleyen Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kayaçlar bölgenin temel kayaçlarıdır (Şekil 2). Temel 
kayaçlarının en yaşlı birimlerini Siluriyen-Kretase yaşlı düşük dereceli başkalaşıma uğramış mermer, 
dolomit mermer, metakırıntılılar ve metamagmatikler oluşturur. Bu birimler üzerine Mesozoyik yaşlı 
ofiyolitler ve Kretase yaşlı ofiyolitik melanj tektonik olarak yerleşmiştir. İnceleme alanının ikinci topluluğu 
temel kayaçlarını açılı uyumsuz olarak örten Miyosen-Pliyosen yaşlı alüviyal yelpaze, gölsel ve volkanik 
kökenli kayaçlardan yapılıdır. Bu topluluğa ait kayaçlar genelde BKB-DGD gidişli Kızılören çöküntüsü ve 
yer yer faylarla yükseltilmiş horstlar şeklinde Konya çöküntüsü içinde gözlenir (Şekil 2 ve 3).  
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Şekil 2.  İnceleme alanının Jeoloji Haritası 

 

Bu topluluğun en yaşlı birimini Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Sille formasyonu oluşturur. Sille formasyonu 
kırmızı kahve renkli çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve kiltaşı ardalanmasından ibarettir. Bu birim yanal ve 
düşey olarak aynı yaşlı stromatolitik ve onkolitik kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, çamurtaşı, çakıltaşı, 
kumtaşı ve kiltaşı ardalanması şeklindeki Ulumuhsine formasyonuna geçiş gösterir. Bu birimler Miyosen-
Pliyosen yaşlı Sulutaş volkanitlerine ait kayaçlar tarafından kesilmiştir. Yine aynı yaşlı volkanizma ile 
ilişkili tüf tüfit, volkanik breş ve aglomeralardan oluşan Küçükmuhsine formasyonu diğer kayaçlar 
arasında ardalanmalı olarak izlenir. Bu topluluğun en genç birimlerini Alt Pliyosen yaşlı alüviyal yelpaze 
çökellerinden yapılı Yürükler formasyonu oluşturur.  
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Şekil 3. Konya batısının jeoloji haritası 

 

Bölgenin en genç kayaçlarını Pliyo-Kuvaterner yaşlı havzaları dolduran kayaçlar oluşturur. Pliyo-
Kuvaterner yaşlı kayaçlar yükseltilerden itibaren gelişmiş alüviyal yelpaze çökellerinden oluşan Topraklı 
formasyonunu, havza içini dolduran akarsu, bataklık ve geçici göl çökellerinden oluşan Konya 
formasyonunu ve bu birimler içinde mercekler şeklinde izlenen Yüvtepe formasyonuna ait traverten ve 
kireçtaşlarını kapsamaktadır. 

Yapısal Jeoloji  

İnceleme alanındaki Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kayaçlar Paleotektonik dönemde Paleo-Tetis ve 
Neo_Tetis okyanuslarının kapanmasına bağlı olarak deforme olmuşlardır (Eren, 1993; Eren, 1996; Eren, 
2001b). Şiddetli Alpin deformasyonları ile yörede yüzeyleyen temel kayaçları düşük dereceli başkalaşım 
ve çok evreli kıvrımlanma geçirerek naplı bindirmeli bir iç yapı kazanmıştır. Miyosen’den itibaren blok 
faylanmalarla yörede graben ve horst yapıları gelişmiştir (Şekil 1b ve Şekil 3).  Bu hareketlere bağlı olarak 
gelişen Konya Havzası kuzey-kuzeydoğu/güney-güneybatı ve batı-kuzeybatı/doğu-güneydoğu gidişli fay 
sistemleri tarafından şekillendirilmiştir  (Şekil 1b). Konya Havzası ve çevresindeki BKB-DGD gidişli fayları 
Tatköy, Tepekent, Meramdere, Lorasdağı, Başarakavak, Göçü ve Karaömerler Fayları oluşturur.  Konya 
Fay Zonu (KOFZ), Divanlar Fayı ve Altınekin Fay Zonu ise önemli KKD-GGB gidişli faylardır. 
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Konya Havzasını batıdan sınırlayan Konya Fay Zonu (Özcan ve diğ, 1988; Eren, 2000; Eren, 2003; 
Aksoy ve Eren, 2004) morfolojik ve sismik açıdan Konya yakın batısının en aktif fayıdır. Konya fay zonu 
ortalama olarak KKD-GGB gidişlidir (Şekil 4). KOFZ güneydoğuya doğru eğimli normal bir fay olup, azda 
olsa sağ yönlü doğrultu atımlı bileşene de sahiptir. Konya fay zonu (KOFZ), Konya’nın hemen batısında 
Çaltı, 500 evler ile Dikmeli arasından geçmekte  ve bu kesimde yaklaşık 50 km’lik bir uzunlukta 
izlenmektedir. KOFZ tek bir faydan değil, birbirine paralel olarak yönlenmiş değişik uzunluklardaki 
bölümlerden oluşmuştur  Fay zonu yer yer 7-8 km genişliğe sahiptir ve ana faya paralel (sintetik) veya 
ters eğimli (antitetik) bir çok fayı kapsamaktadır. KOFZ Kuvaterner yaşlı kayaçları, BKB-DGD gidişli 
Kızılören çöküntüsünü oluşturan fayları ve Kuvaterner içinde gelişmiş bindirme faylarını da (Eren, 2017) 
kesmektedir. 10-11 Eylül 2019 tarihleri arasında M:4.6 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem bu fay üzerinde 
gelişmiş (Eren, 2011) ve 2011 yılında bir bölümü Türkiye Diri Fay Haritasında gösterilmiştir. 

Yöntem 

Akarsu Uzunluk – Eğri İndisi (SL-Stream Length – Gradient Index)  ilk kez Hack (1973) tarafından 
tanımlanmış ve bir akarsu boyunca yatak eğimindeki değişiklikleri belirlemek için kullanılmıştır (Şekil 4). 
SL indisi 

SL = ΔH/ΔL*L 

Formülü ile tanımlıdır. Burada 

ΔH: İndisin hesaplandığı yerin yükseklik değişimi,  

ΔL: İndisin hesaplandığı yerin uzunluğu, 

L: İndisin hesaplandığı yerin orta noktasının akarsuyun başlangıç yerine olan mesafesidir. 

SL değeri akarsu yatağının konumlandığı kayaçların litolojisi, bölgenin iklimi ve tektonik özellikleri 
gibi birçok olaydan etkilenir. Fakat SL değeri büyük oranda akarsu yatağının uzunluğuna bağlı olarak 
değişmekte bu da farklı uzunluğa sahip akarsu yataklarını karşılaştırmasında sorunlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Bu nedenle Seeber ve Gornitz, (1983), Chen, Sung ve Cheng (2003), Pérez-Peña, 
Azañón, Azor, Delgado ve González‐Lodeiro (2009), Wu, Xiao ve Yang (2014) gibi bazı araştırmacılar “K” 
olarak tanımlanan normalleştirme faktörü kullanılarak SLK- Normalleştirilmiş Akarsu Uzunluk – Eğri 
indisinin (Normalized Stream Length – Gradient Index) kullanılmasını önermişlerdir (Şekil 4).  

 

Şekil 4.  SL ve SLK indislerinin hesaplanmasında kullanılan parametreler 

SLK = SL/K   formülü ile hesaplanır. Burada 

                                        K = Htoplam/ln Ltoplam  

K: Normalleştirme faktörü, Htoplam: Akarsu yüksekliğindeki toplam değişiklik, Ltoplam: Toplam akarsu 
uzunluğudur. Tektonizma, litoloji, iklim vb. etmenler elimine edildiğinde SLK indisini değerinin yüksek 
çıkması tektonik aktivitenin göreli olarak yüksek olduğunu, değerin düşük çıkması ise tektonik aktivitenin 
göreli olarak düşük olduğunu belirtmektedir.. 



 

1663 
 

Bu çalışmada SL ve SLK indislerini belirlemek için 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalardan türetilen 
5x5 metre çözünürlüklü SYM-Sayısal Yükseklik Modeli (DEM-Digital Elevation Model) kullanılmıştır (Şekil 
5a ve b). ArcHydro Tools ile SYM’den belirlenen drenaj ağlarına ait akarsu profilleri oluşturulmuş ve 
bunlardan SL değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan SL değerlerine ait profiller çizilmiş ve akarsu 
profillerinden hesaplanan K değerlerine bölünerek SLK değeri elde edilmiştir. Elde edilen SLK değerleri 
fayların göreli tektonik aktivitesini ortaya çıkarmada kullanmıştır. ArcGIS 10.00 programı yardımıyla 
KOFZ boyunca 33 havza ve yöredeki drenaj ağı oluşturulmuştur (Şekil 5c ve d). Bunlardan SL ve SLK indisi 
hesaplanacak ana kanallar ve ilişkin havzalar belirlenmiştir (Şekil 6a, b, c ve d). SL ve SLK değerleri 1 km 
aralıklarla hesaplanmıştır. 

 

Şekil 5.  İnceleme alanının topoğrafik haritası (a), SYM-Sayısal modeli (b), akaçlama ağları (c) ve akaçlama havzaları 
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Şekil 6. İnceleme alanının gölge kabartı haritası (a), aynı harita üzerinde fay ve ana kanallar (b), havzalar ve ilişkin ana 

kanallar (c) ve SL ve SLK indislerinin hesaplandığı noktalar (d) 
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Bulgular 

Ana kanallar boyunca 350 noktada SL ve SLK indisi hesaplanmıştır (Şekil 6d). Konya Fay zonunu kesen 
ana kanalların profil boyları 2,1 ile 48,2 km arasında değişmektedir. Bu ana kanallar boyunca hesaplanan 
SL-indisi değerleri 6,2 ile 1230 arasındadır ve ortalama 212 gibi bir değere sahiptir. SL- değerleri KOFZ, 
Lorasdağı, Meramdere ve Tatköy Fayları boyunca ve Takkalı Dağı ve Gevelle dağı gibi volkanik 
oluşumların olduğu yerlerde maksimum değerler sunmaktadır. Genellikle fay zonları boyunca anomali 
gözlenmektedir (Şekil 7 a ve b). SL değerlerinin aynı formasyon içinde ve genellikle faylar boyunca 
anomali sunması bu anomalilerin çoğunlukla inceleme alanındaki tektonik hareketlere bağlı olarak 
geliştiğini göstermektedir. 

 

Şekil 7. İnceleme alanında hesaplanan SL- değerlerinin büyüklüklerine göre gruplanması (a) ve SL-değerlerinin 

yoğunluk dağılımı (b) 

SLK değerleri ise 0,16-22,35 arasında değişir.  (Şekil 8). Alan boyunca ortalama SLK değeri 3,89 dur. 
SLK değerleri ise çoğunlukla KOFZ boyunca yoğunlaşma sunmaktadır. SLK değerleri tektonik aktivite 
açısından 3 sınıfa ayrılmıştır (Cheng vd., 2018; Pérez‐Peña vd., 2009). Buna göre, 

SLK > 3,7, Sınıf 1- yüksek tektonik aktiviteli bölge,  

2,5 - 3,7 arası  Sınıf 2- orta tektonik aktiviteli bölge ve  

2,5> SLK Sınıf 3- düşük tektonik aktiviteli bölge olarak tanımlanmıştır. 

SLK- tektonik aktivite sınıflamasına göre Konya Fay Zonu’nun olduğu kesim yüksek ve orta dereceli 
tektonik aktiviteye sahipken, inceleme alanının kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri egemen olarak düşük 
ve orta dereceli göreli bir tektonik aktivite ile karakterize olmuştur. SLK dağılım haritasına göre Konya 
Fay Zonu inceleme alanında iki farklı bölgeye ayrılabilir. Bunlardan birincisi yaklaşık 15 km uzunluğa 
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sahip olup, Seydişehir yolu, Meram Dere, Akyokuş, Sille Mahallesi girişi ve Yazır Mahallesi arasından 
geçmektedir (Şekil 2, 3 ve 8b). Diğer bölüm ise inceleme alanının kuzeydoğusunda Meramşah Deresi, 
Dokuz ve Çandır Mahallesi arasındadır ve yaklaşık 16-17 km uzunluğa sahiptir. Her iki bölüm birbirinden 
yaklaşık 4 km genişliğindeki daha düşük değerli bir zon boyunca ayrılmaktadır (Şekil 8b). Diğer 
morfolojik özellikler dışında aletsel dönemdeki sismik aktivite de bunu desteklemektedir (Eren, 2011). 

 

 

 Şekil 8. SLK- değerlerinin büyüklüklerine göre gruplanması (a) ve alan boyunca SLK-değerlerinin yoğunluk dağılımı 

(b) 

Sonuç ve Tartışma 

KOFZ’nu kesen ana kanallar boyunca hesaplanan SL-indisi değerleri 6,2 ile 1230 arasındadır ve 
ortalama 212 gibi bir değere sahiptir. SL değerleri KOFZ, Meramdere ve Lorasdağı fayları boyunca 
maksimum değerler vermektedir. Ana kanallar boyunca belirlenen SLK değerleri ise 0,16-22,35 arasında 
değişir. Alan boyunca ortalama SLK değeri  ise 3,89 dur. SLK yoğunluk dağılımı haritasına göre inceleme 
alanında KOFZ iki farklı bölüme ayrılabilir. SLK tektonik aktivite sınıflamasına göre Konya Fay Zonu’nun 
olduğu kesim yüksek ve orta, kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri ise düşük ve orta dereceli göreli bir 
tektonik aktiviteye sahiptir 

Kaynaklar 

Aksoy, R. ve  Eren, Y. (2004). Konya fay zonu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 
19(2), 49-60.  

Chen, Y. C., Sung, Q. &  Cheng, K. Y.  (2003). Along-strike variations of morphotectonic features in the 
Western Foothills of Taiwan: tectonic implications based on stream-gradient and hypsometric 
analysis. Geomorphology, 56. (1-2.), 109-137.  

Cheng, Y., He, C., Rao, G., Yan, B., Lin, A., Hu, J., Yu, Y. & Yao, Q. (2018). Geomorphological and structural 
characterization of the Southern Weihe graben, Central China: implications for fault segmentation. 
Tectonophysics, 722, 11-24.  



 

1667 
 

Coşkuner, B., Eren, Y., Demircioğlu, R., Aksoy, R. (2019). Fethiye Burdur Fay Zonu’nun kuzeydoğu 
kesiminin (Burdur-Güneybatı Anadolu) göreceli tektonik aktivitesinin jeomorfik indislerle 
incelenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 62(3), 221-246. 

Dehbozorgi, M., Pourkermani, M., Arian, M., Matkan, A., Motamedi, H., & Hosseiniasl, A. (2010). 
Quantitative analysis of relative tectonic activity in The Sarvestan Area, Central Zagros, Iran. 
Geomorphology, 121 (3-4), 329-341.  

El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernández, T., Chacón, J., & Keller, E., (2008). Assessment of relative active 
tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology, 96. (1-2.), 150-
173. 

Emre Ö.,  Özalp, S., Duman,  T.Y., Elmacı, H., Olgun, Ş. (2011), Türkiye diri fay haritası. Maden Tetkik Arama 
Müdürlüğü, Seri no:22 

Eren, Y. (1993). Konya kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin otokton ve örtü birimlerinin stratigrafisi. 
Türkiye Jeol. Kur. Bült, 36, 7-23.  

Eren, Y. (1996).Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar Masifinin yapısal özellikleri.Türkiye Jeoloji 
Bülteni, 39 (2), 49-64. 

Eren, Y. (2000). Konya bölgesinin depremsellik özellikleri. N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-
Tuzgölü-Ulukısla Basenleri Uygulamalı Çalısma (Workshop), Bildiri özleri, s. 9. 

Eren, Y, (2001a). Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselligi, Yerbilimleri Açısından 
Konya Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya; Bildiriler, 17-19. 

Eren, Y. (2001b). Polyphase Alpine deformation at the northern edge of theMenderes–Taurus Block, North 
Konya, Central Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 19(6), 737-749.  

Eren, Y. (2003). Konya bölgesinin depremselliği.Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Haymana-Tuzgölü-
Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Özel Sayı 5, 85-98. 

Eren, Y. (2011). Konya’nın jeolojisi, neo-tektonik yapısı ve depremselliği. I. Konya Kent Sempozyumu, 
Bildiriler Kitabı, 111-120. 

Eren, Y. (2017). Konya bölgesinde Miyosen-Kuvaterner yaşlı havzalardaki bindirme fayları.Uluslar Arası 
Katılımlı 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu3-6 Mayıs, Adana. 

Göğer, E. ve Kıral, K. (1969) Kızılören dolayının jeolojisi. M.T.A Rapor No: 5204, (yayınlanmamıs). 

Hack, J. T. (1973). Stream-profile analysis and stream-gradient ındex. Journal of Research of the US 
Geological Survey, 1 (4), 421-429.  

Ketin, İ. (1966). Anadolu'nun tektonik birlikleri (tectonic units of Anatolian Asia Minor), M.T.A. Enstitüsü 
Dergisi. 66, 20 - 34. 

Köle, M. M. (2016). Devrez Çayı vadisinin tektonik özelliklerinin morfometrik indisler ile araştırılması. 
Coğrafya Dergisi, 3., 20-36. Konferans serisi, 2. 

Mahmood, S. A. & Gloaguen, R. (2012). Appraisal of active tectonics in Hindu Kush: insights from dem 
derived geomorphic indices and drainage analysis. Geoscience Frontiers, 3. (4.), 407-428.  

Okay, A. I.,& Tüysüz, O. (1999). Tethyan sutures of Northern Turkey. Geological Society, London, Special 
Publications, 156(1), 475-515.  

Özcan, A., Göncüoglu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Uysal, S., Işık, A. (1990). Konya-Kadınhanı-Ilgın 
dolayının temel jeolojisi: M.T.A.Rapor No:9535 (yayımlanmamıs). 

Özkaymak, Ç. (2015). Tectonic analysis of the Honaz fault (Western Anatolia) using geomorphic indices 
and the regional implications. Geodinamica Acta, 27 (2-3), 110-129. 

Pérez‐Peña, J., Azañón, J., Azor, A., Delgado, J. & González‐Lodeiro, F., (2009). Spatial analysis of stream 
power using GIS: SLk anomaly maps. Earth Surface Processes and Landforms, 34. (1.), 16-25.  



 

1668 
 

Sarp, G. & Düzgün, Ş. (2012). Spatial analysis of morphometric ındices: the case of Bolu Pull-Apart Basin, 
Western Section of North Anatolian Fault System, Turkey. Geodinamica Acta, 25 (1-2), 86-95. 

Seeber, L. & Gornitz, V. (1983). River profiles along the Himalayan arc as indicators of active tectonics. 
Tectonophysics, 92. (4.), 335-367.  

Silva, P. G., Goy, J., Zazo, C., & Bardajı, T. (2003). Fault-generated mountain fronts in Southeast Spain: 
geomorphologic assessment of tectonic and seismic activity. Geomorphology, 50 (1-3),  203-225. 

Şengor, A.M.C. (1980). Turkiye’nin neotektoniğinin esasları. Turkiye Jeoloji Kurumu, 40 s. 

Wu, L., Xiao, A., & Yang, S. (2014). Impact of wind erosion on detecting active tectonics from geomorphic 
indexes in extremely arid areas: a case study from the Hero Range, Qaidam Basin, NW China. 
Geomorphology, 224.,39-54.  

Yazıcı, M., Zabcı, C., Sançar, T., & Natalin, B.A. (2018). The role of intraplate strike-slip faults in shaping the 
surrounding morphology: the Ovacık Fault (Eastern Turkey) as a case Study. Geomorphology, 321, 
129–145.  

Yıldırım, C. (2014). Relative tectonic activity assessment of the Tuz Gölü Fault Zone; Central Anatolia, 
Turkey. Tectonophysics, 630, 183-192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1669 
 

 

SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLİK 

UYGULAMASI DERSİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA  

Prof. Dr. YILMAZ GEÇİT, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr 

Doç. Dr. SELAMİ YANGIN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, selami.yangin@erdogan.edu.tr 

 

Özet 

Bilgi çağının ihtiyaç duyduğu nitelikli başarılı ve bilimsel düşünme gücüne sahip öğretmenleri yetiştirmek 
toplumların önemli hedefi haline gelmektedir. Öğretmenlerin yetiştirilmekte olduğu Eğitim Fakültelerinde 
yürütülen dersler, öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerin üçayağını oluşturmaktadır. Bu dersler 
alan dersleri, meslek bilgisi ve genel kültür dersleridir. Bunlarla birlikte, öğretmen adaylarının eğitim 
programlarında yer alan uygulama dersleri de büyük önem taşımaktadır. Meslek dersleri arasında, öğretmen 
adaylarına gelecekte yürütecekleri öğretmenlik mesleğinin nasıl olacağına ışık tutan derslerden birisi de 
“Öğretmenlik Uygulaması” dersidir. Bu ders, öğretmen adayının alan bilgisi dersleri ile meslek bilgisi 
derslerinde edindiği tüm teorik bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmeleri ve 
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmeleri için planlanmış bir derstir. Öğretmenlik 
uygulaması dersinde amaç, öğretmen adayının uygulama yeterliklerini değerlendirmek ve bu yeterliklerini 
geliştirmeleri için onlara yardım ve rehberlik etmektir. Bu nedenle yetiştirme ve geliştirmeye yönelik 
değerlendirme esastır. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi mesleğe hazırlanma bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının hizmet öncesinde aldıkları eğitimin kalitesi, onların meslekte 
gösterecekleri başarının önemli bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Eğitim 
Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıfta okuyan ve öğretmenlik 
uygulaması dersini alan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşlerini 
değerlendirmektir. Bu araştırma, fakülte-okul işbirliği programı kapsamında, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüş ve 
değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla yapılmış durum çalışması deseninde nitel bir çalışmadır. Bu 
araştırmaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretmenlik uygulaması dersini alan 25 
öğretmen adayı katılmıştır. Bu öğretmen adaylarının 13’ü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 12’si ise Sınıf 
Öğretmenliği programında okumaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersleriyle ilgili görüşlerine başvurulan 
öğretmen adayları gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Araştırmanın amaçları kapsamında öğretmen 
adaylarının görüşlerini almayı hedefleyen 7 temel soru yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre 
öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesine yönelik içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda; her iki programdaki öğretmen adaylarının çoğunluğu okul uygulamalarının kendileri için yararlı 
olduğunu vurgularken; az sayıda öğretmen adayı bunun kapsamını sınırlandırarak sadece ikinci dönemdeki 
uygulamaların daha faydalı geçtiğini belirtmişlerdir. Çok az sayıdaki öğretmen adayı ise iki dönemin de 
verimli geçmediği yönünde olumsuz görüş belirtmişlerdir. Ayrıca Sınıf öğretmeni adaylarının çoğunluğu 
öğretmenlik uygulamasını etkili ve faydalı görürken, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çoğu ise olumsuz 
düşünceler öne sürmüşlerdir. Öğretmenlik uygulamaları konusunda olumlu düşünen öğretmen adayları ise 
uygulamaların kendilerine somut deneyim kazandırdığı görüşü etrafında toplanmışlardır. En çok 
karşılaşılan sorunlar; uygulama okulu tarafından kabul edilmeme, sınıf yönetimi problemi ve uygulama 
süresinin yetersizliğidir. Bununla birlikte öğretmenlik uygulaması dersinin mümkünse farklı dönemlerde 
farklı okul ve sınıf düzeylerinde planlanması, farklı günlerde planlanması ve eğitim fakültesine yakın 
mesafede olan okullarda planlanması görüşleri öne sürülen diğer ifadelerdir. Bu sonuçlara dayanarak, okul 
uygulamalarının 1. sınıftan itibaren uygulamalı şekilde başlaması, uygulamada görev alacak kişilere yönelik 
eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, uygulamada görevlendirilecek kişilerin seçilmesinde alanlarında yetkin 
ve görev almaya gönüllü olanların seçilmesine özen gösterilmesi, üniversite ile MEB arasında 
koordinasyonun güçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Sınıf Öğretmeni 
Adayları 
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EXAMINATION OF TEACHING PRACTICE COURSE IN THE CONTEXT OF PRIMARY SCHOOL AND 

SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS' OPINIONS: A QUALITATIVE STUDYING 

Abstract 

It is becoming an important target of societies to educate teachers with qualified, successful and scientific 
thinking needed by the information age. The courses carried out in the Faculties of Education, in which 
preservice teachers are trained, constitute three pillars of the qualifications that teachers should have. These 
courses are field courses, vocational knowledge and general culture courses. In addition, the application 
courses in the preservice teachers' training programs are also very important. Among the vocational courses, 
“Teaching Practice” course is one of the courses that guide preservice teachers how the future teaching 
profession will be. This course is a course which is planned for the preservice teachers to try and develop in a 
school environment the theoretical knowledge and skills acquired in the field knowledge courses and 
vocational knowledge courses and to gain the characteristics required of teaching profession. The aim of the 
teaching practice course is to evaluate preservice teachers' application competencies and to help and guide 
them to develop them. Therefore, evaluation for breeding and development is essential. Pre-service training 
of teachers is of great importance for preparing for the profession. Therefore, the quality of pre-service 
teachers’ education is seen as an important indicator of their success in the profession. The aim of this 
research is to evaluate the opinions of preservice teachers who are in the last year of Primary School 
Teaching and Social Studies Teaching in the Faculty of Education and who take the teaching practice course. 
This study is a qualitative case study designed to determine the views and evaluations of 4th grade students 
in the teaching practice course within the scope of the faculty-school collaboration program. In this study, 25 
pre-service teachers who took the teaching practice course in the Department of Primary School Teaching 
and Social Studies Teaching, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Education participated in the 
2018-2019 academic year. 13 of these preservice teachers are studying in Social Studies Teaching and 12 of 
them are studying in Primary School Teaching program. Preservice teachers' opinions about teaching 
practice courses were determined on a voluntary basis. Within the scope of the aims of the research, 7 basic 
questions aimed to get the written opinions of the preservice teachers were asked. In this study, content 
analysis technique was used to evaluate the teaching practice course according to the opinions of preservice 
teachers. As a result of the research; the majority of preservice teachers in both programs stressed that 
school practices are beneficial to them; a small number of pre-service teachers limited the scope of this and 
stated that only the second term applications were more beneficial. Few prospective teachers stated that 
both periods were not productive. In addition, while the majority of preservice primary school teachers 
considered teaching practice as effective and beneficial, most of the preservice Social Studies teachers 
suggested negative thoughts. On the other hand, preservice teachers who think positively about teaching 
practices gathered around the view that the practices give them concrete experience. The most common 
problems are rejection by the school of practice, the problem of classroom management and the inadequacy 
of implementation time. However, it is suggested that the teaching practice course should be planned at 
different school and classroom levels in different periods if possible, planned on different days and planned in 
schools close to the faculty of education. Based on these results, starting school practices in a practical way 
starting from the 1st grade, organizing training activities for teachers who will be assigned in practice, 
paying attention to the selection of those who are competent and willing to take part in the selection of the 
people to be assigned in practice, carrying out studies aimed at strengthening the coordination between the 
university and MEB were suggested 

Keywords: Teaching Practice, Social Studies Preservice Teachers, Primary School Preservice Teachers. 

Giriş 

Okullardaki eğitimin kalitesi büyük ölçüde öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim programlarının 
etkililiğine bağlıdır (Büyükkaragöz ve Muşta, 1998; Oral, 2003). Hizmet öncesi eğitim programlarının 
etkili ve verimli bir biçimde hayata geçirilebilmesi için öğrenilen teorik bilgilerin sınıf ortamında 
uygulanması gerekir. Öğretmen eğitiminin en temel boyutlarından biri okul uygulamalarıdır. Okul 
uygulamaları; öğretmen adaylarının edindikleri bilgi, beceri ve tutumları okul ortamında performansa 
dönüştürmelerini sağlarken aynı zamanda var olan bilgi, becerilerine yenilerinin eklenmesine olanak 
sağlamaktadır (Girmen, Kılıç ve Kaya, 2016). 

Gök ve Sılay (2004, s. 4)’a göre “Öğretmen eğitimi programlarında öğretmen adaylarına gerekli mesleki 
formasyonun kazandıran öğretmenlik meslek bilgisi; kuramsal dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır. 
Öğrenciler, program süresinde kuramsal derslerde edindikleri bilgileri uygulamalar yoluyla davranışa 
dönüştürmektedirler. Öğretmenlik uygulaması dersleri öğretmen adaylarının sınıflarında kullanacakları 
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süreç ve becerilerde onlara katkı sağlayacaktır. Öğretmenlik uygulaması, öğretmen eğitimi 
programlarında yedi ve sekizinci yarıyılda haftada 2 saat teorik ve 6 saat uygulamadan oluşur; öğretmen 
adaylarının aktif bir şekilde rol alarak öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarını öngörür ve okullarda 
öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalışmaları yapmalarına olanak verir (Çiçek ve İnce, 2005). 

Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adaylarının teorik derslerde kazandıkları bilgileri 
uygulamalarına olanak sağlayan derslerden birisidir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersini 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik uygulama 
çalışmalarının etkililiğini artırmak ve bu konuda olumsuzlukları önüne geçmek amacıyla 2017 yılında 
MEBBİS üzerinden bir uygulama başlatmıştır. Uygulamanın amacı, çalışmaların verimli yürütülmesini ve 
ilgililerin uygulama çalışmalarına aktif katılımını sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle, öğretmenlik uygulama 
sürecine yeniden bir ivme kazandırmaktır. Bu düzenleme ile eğitim fakültelerinin hangi okullara kaç 
öğrenci gönderebileceği belirlenmiş, uygulama öğrencilerine deneyim kazanmaları amacıyla farklı tür ve 
imkânlara sahip okullarda uygulama yapma fırsatı verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, her bir 
uygulama öğretmenine bir gruptan fazla öğrenci verilmemesi ve kurumlara öğretmen, öğrenci ve derslik 
sayısına göre uygulama öğrencisi verilmesi istenmiştir. İlaveten uygulama öğrencilerinin öğretmenlik 
uygulamaları etkinlik planında belirtilen çalışmaları uygulama öğretim elemanının ve uygulama 
öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde yerine getirmeleri gerektiği vurgulanmıştır (Çelik ve Gül, 2018). 

Hizmet öncesi eğitim programları öğretmen adaylarının meslekleri için gerekli bilgi, beceri ve tutum 
kazanmalarını amaçlamaktadır. Hizmet öncesi eğitimde üç boyut bulunmaktadır. Birinci boyut; genel 
kültür ile ilgili yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan genel eğitim boyutudur. Genel kültür dersleri 
öğrencileri iyi bir vatandaş olarak yetiştirmenin yanında mesleğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. İkincisi; öğretimin yapılacağı alanın içeriği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve 
değerleri kazandıran alan kültürüdür. Üçüncüsü ise; eğitim bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı yönü ile 
ilgili öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandıran ve kime, niçin, nerede ve nasıl 
öğretilecek sorularının cevaplarını bilimsel şekilde veren meslek boyutudur (Demir ve Çamlı, 2011). 

Yurtdışında yapılan çalışmalar uygulama okullarında yapılan öğretmenlik uygulamalarının öğretmen 
eğitimi ve gelişimi üzerinde olumlu katkısını ortaya koymaktadır (Beck ve Kosnik, 2002; Brooks, 2006; 
Burton, 1998; Evans ve Woods, 2005; Gilroy, 1992; Glatter, Castle, Cooper, Pitfielda ve Morrison, 2009). 
Ülkemizde ise eğitim fakültelerinde Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin 
değerlendirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır (Baştürk, 2007; Boz ve Boz, 2006; Bulut ve 
Demircioğlu, 2000; Çepni, Aydın ve Şahin, 2015; Çetintaş ve Genç, 2005; Değirmençay ve Kasap, 2013; 
Genç, Sarıçam ve Bakır, 2001; Görgen, Çokçalışkan ve Korkut, 2012; Güzel ve Cerit, 2006; Güzel ve Oral, 
2006; Harmandar vd., 2000; Hergüner, Arslan ve Dündar, 2002; Köroğlu, Başer ve Güneş, 2000; Özmen, 
2008). Fakat öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini 
ortaya koyan çok az sayıda çalışma yapılmıştır (Aslan ve Sağlam, 2017; Bulut ve Demircioğlu, 2000; Boz ve 
Boz, 2006; Baştürk, 2007; Eraslan, 2009; Kılınç, 2014). Bu çalışmaların bazılarında ‘Öğretmenlik 
Uygulaması’ dersine ilişkin görüşler (Altıntaş ve Görgen, 2014; Baştürk, 2009; Becit, Kurt ve Kabakçı, 
2009; Çetintaş ve Genç, 2005; Değirmençay ve Kasap, 2013; Eraslan, 2009; Görgen, Çokçalışkan ve Korkut, 
2012; Hacıömeroğlu, 2013; Koç, 2012; Özay Köse, 2014; Özçelik, 2012; Özkılıç, Bilgin ve Kartal; 2008; 
Sarıçoban, 2008; Sürücü, Ünal ve Yıldırım, 2017; Yalın Uçar, 2012; Yıldız, Geçikli ve Yeşilyurt, 2016) ortaya 
çıkarılmıştır. Bazılarında ise ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersinin uygulanışı sırasında yaşanılan sorunlar ve 
çözüm öneriler (Arkun Kocadere ve Aşkar, 2013; Aydın ve Akgün, 2014; Büyükgöze Kavas ve Bugay, 2009; 
Çepni ve Aydın, 2015; Demir ve Çamlı, 2011; Merç, 2010; Nayır ve Çınkır, 2014; Paker, 2008; Seçer, 
Çeliköz ve Kayılı, 2010; Taşdere, 2014) belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretmenlik uygulaması alanında gerçekleştirilmiş olan çalışmalara katkıda bulunmak için 
gerçekleştirilen bu çalışmayla, öğretmen adaylarının görüşlerine dayanarak öğretmenlik uygulaması 
dersinin analizi ile bu konuda bazı önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Bu yüzden araştırmada, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf 
öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında yaşadıkları sorunlar hakkındaki 
görüşleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada öğretmen adaylarına aşağıdaki sorular 
yöneltilmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur: 

1. Öğretmenlik uygulama dersini öğretmenlik mesleğine hazırlık konusunda faydalı buluyor musunuz? 
Gerekçelerini yazınız? 
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2. Uygulama sürecinde yaşadığınız en önemli sorunlar nelerdi? Açıklar mısınız? 

3. Uygulamalardan sonra öğretmen ve akademisyenlerden (akademisyenin dinlediği derslerde) yeterli 
düzeyde dönüt aldığınızı düşünüyor musunuz? Yeterli düzeyde dönüt alma ya da almamanın gerekçeleri 
neler olabilir? 

4. Uygulama için size tanınan sürenin yeterliliği konusunda neler düşünmektesiniz? 

5. Fakültede almış olduğunuz lisans derslerinin uygulama sürecine katkıları hakkındaki 
düşüncelerinizi açıklayınız? 

6. Lisans düzeyinde almış olduğunuz derslerden hangilerinin okul uygulamalarında size önemli 
katkılar sağladığını düşünüyorsunuz? 

7. Daha faydalı bir öğretmenlik uygulama süreci için önerileriniz nelerdir? 

 

Yöntem 

Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama süreçlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda bütüncül bir açıdan ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Temel amacı, belirli 
bir durumu ortaya koymak ve derinlemesine veriler elde ederek detaylı bir değerlendirme yapmak olan 
çalışmalarda nitel yöntem tercih edilebilir (Creswell, 2009; Woodside, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2011; 
Yin, 2003). Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması şeklinde desenlenmiştir. Nitel 
sözcüğü belli ortak özelliklerin paylaşılması ile ortaya çıkan yaklaşımları vurgulamaktadır (Büyüköztürk, 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, s. 249). İlişkilerin, etkinliklerin, durumların ya da 
materyallerin niteliğinin incelendiği çalışmalara nitel araştırmalar denir (Büyüköztürk vd., 2009, s. 282). 
Nitel araştırma desenlerinden izlenen yol durum çalışmasıdır. Durum çalışmaları, bir ya da daha fazla 
olayın, ortamın, programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine 
incelendiği yöntem olarak tanımlanmaktadır (McMillan, 2000; akt. Büyüköztürk vd., 2009, s. 267). Durum 
analizi, özel bir olayın farklı bakış açıları kullanarak incelenmesidir (McMillan, 2000; akt. Büyüköztürk vd., 
2009, s. 268). 

Çalışma Grubu   

Çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 4. sınıftaki 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu 
25 öğretmen adayı basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Basit seçkisiz örnekleme, her bir 
örneklem seçimine eşit seçilme olasılığı vererek seçilen birim yerine konularak ya da konulmadan seçilen 
birimlerin örnekleme alındığı yöntemdir. Bu yöntemde tüm bireylerin seçilme olasılığı aynıdır. Seçilen 
bireyler ardından gönüllük esasına dayanarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu şekilde çalışma gurubunu 
oluşturan toplam 25 öğretmen adayının anabilim dalına ve cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında; 
Sınıf Öğretmenliği’nde 8 kız ve 4 erkek toplam 12, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde ise 8 kız ve 5 erkek 
toplam 13 olmak üzere toplamda 25 şeklindedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorularından 
yararlanılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorularının tam olarak sırası ve tarzı önceden 
belirlenir, görüşme yapılan tüm kişilere aynı temel sorular, aynı sıra ile sorulur, sorular tam anlamıyla 
açık uçlu bir formatta ifade edilir (Fraenkel ve Wallen, 2006, s. 457; akt. Büyüköztürk vd., 2009, s. 161). 
Görüşme soruları öncelikle araştırmacılar tarafından taslak sorular şeklinde oluşturulmuş ve iki uzman 
görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşmeleri dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formu; kişisel bilgilerde iki ve konuyla ilgili yedi olmak 
üzere toplamda dokuz sorudan oluşmuştur. Görüşmelerin yapılacağı yer ve zamanların belirlenmesinde 
katılımcıların istek ve beklentileri ön planda tutulmuş, görüşmeler öncesinde katılımcıların araştırma 
hakkında fikir edinmeleri sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler yaklaşık 10’ar dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analizde elde 
edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre yorumlanır. Verileri çarpıcı bir biçimde yansıtmak 
amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 
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Nitel verilerin analizi aşamasında içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde amaç, elde 
edilen verileri açıklayabilecek temel kavramlara ve bağlantılara ulaşmaktır. Bu kapsamda, içerik analizi 
yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçeklerin ortaya çıkarılmasına çalışılır. 
İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak 
tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre 
içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve 
belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Katılımcıların kimliklerini belirtmemek amacıyla isimleri 
farklı isimlerle kodlanmış, gerçek isimleri gizli tutulmuştur. Buna göre öğrenciler için Ö1, Ö2… Şeklinde 
kodlama yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda kodlar ve temalar öğrencilerin verdiği yanıtlardan 
çıkarılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için araştırmada ulaşılan kavramsal kategori altında 
verilen kodların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla iki 
araştırmacının kodları ve kodlara ilişkin kategorileri karşılaştırılmıştır. İki araştırmacının görüşlerinin 
karşılaştırılması sonucu elde edilen kodlayıcılar arası güvenirlik. 81 (Güvenirlik=görüş birliği/görüş 
birliği+görüş ayrılığı) olarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). İki araştırmacı arasında görüş 
ayrılıklarının olduğu kodlar üzerine tartışılarak bahsi geçen kodlar uygun kategoriler altına 
yerleştirilmiştir. İki araştırmacı arasında görüş birliğinin sağlanması amacıyla öğretmen adaylarının 
ifadelerini oluşturmalarındaki gerekçeler dikkate alınmıştır. Ayrıca elde edilen tüm veriler uygun tablolar 
halinde sunulmuştur. Bu doğrultuda bulgular bölümü oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın giriş bölümünde yapılandırılmış problemlere çözüm bulabilmek amacıyla 
sırayla ele alınmış ve ilgili probleme ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Alt Problem 1: Öğretmen adayları, öğretmenlik uygulama dersini öğretmenlik mesleğine hazırlık 
konusunda faydalı buluyorlar mı? Gerekçeleri nelerdir? 

Tablo 1 
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulama Dersinin Öğretmenlik Mesleğine Hazırlanma Konusunda Faydalı Olup 
Olmadığına İlişkin Görüşleri 

Tema İfade 
Katılımcılar 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

F
a

y
d

a
lı

 

Uygulamayı faydalı bulma 

Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, 
Ö9, Ö10, Ö11, 
Ö12, Ö13, Ö15, 
Ö16 

Ö2, Ö3, Ö4, Ö17, 
Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö24, Ö25 

Öğretmenliğe ilişkin pratik yapma imkânı ve prova - Ö19 
Teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulamaya tabi tutulması   Ö12, Ö13, Ö16 Ö1, Ö4 
Ne kadar bilgi bilirsen bil uygulamaya geçiremedikten sonra o 
bilgilerin çokta bir öneminin kalmadığı 

Ö11, Ö12 - 

Uygulama derslerinde deneyim kazanımı Ö7, Ö8 - 
Öğretmenlik uygulaması okulumuzda görülen teorik 
derslerden daha faydalı 

- Ö18 

Sınıf öğretmenliği yapan tecrübeli öğretmenlerin ders 
süreçlerini gözlemlemiş olma 

- Ö17 

Uygulamayı gerekli bulma Ö14 - 
İlk heyecan, stres ve kaygıyı azalttığına inanma Ö14 - 
Eksikliklerini fark ettirme Ö14 - 
Mesleğini sevip sevmemenin burada başladığına inanma Ö14 - 
Öğretmenlik mesleği almış olunan eğitimlerin çok ötesinde bir 
meslek  

Ö11 - 

Öğrencilerle birebir iç içe olma ve onları daha yakından 
tanıma 

Ö15 - 

Gerçek sınıflarda ders anlatıp kendini gerçek bir öğretmen 
olarak görme 

Ö15 - 

Mesleğe olan yakınlığın artması ve sevginin büyümesi Ö15 - 
Staj öğretmenlerinin ders anlatışını daha yakından görme Ö15 - 
Uygulama dersi ile bizzat meslek ve mesleğin odak noktası 
olan öğrencilerle kaynaşma fırsatı bulma 

Ö11 - 
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Okul kültürüne ait birçok şeyi öğrenme Ö11 - 
Öğretmenlik mesleğini yeterince görme Ö9 - 
Öğretmen öğrenci ilişkilerini gözlemleyebilme Ö9 - 
Öğretmenlik mesleğinin amacını ve değerlerini anlama Ö10 - 
2 ders saati de olsa bir sınıfın kendilerine ait olması - Ö17 
Öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranılacağını görme Ö9 - 
Uygulama dersinin gelecekte bir öğretmenin nasıl ilerlemesi 
gerektiği konusunda tecrübe edinmesini sağlaması 

- Ö3 

Zaman yönetiminin nasıl yapılacağı Ö8 - 
Öğrencilerin farklılıklarını dikkate almayı öğrenme Ö8 - 
Öğrencilerin hangi teknikle daha iyi öğrendiğini tecrübe etme Ö8 - 
Hangi etkinliğin hangi konuya daha uygun olduğunu öğrenme Ö8 - 
Teknoloji kullanımına yardımcı olması Ö8 - 
Akıllı tahta kullanımı, fotokopi çekme, yazıcı kullanımı gibi 
teknolojik aletleri kullanmayı öğrenme 

Ö8 - 

Bu ders ile atanmadan önce atanmış bir öğretmen gibi mesleği 
yapma 

Ö8 - 

Stajda geçen her saniye bir tecrübe Ö6 - 
Öğrencilerle birlikte bir araya gelip onlarla bir şeyler 
paylaşma 

Ö12 - 

Okulun havası soluduğunda mesleğin bilincine varma ve 
önemini kavrama 

Ö12 - 

F
a

y
d

a
sı

z 

Uygulama dersinin yetersizliği - Ö1, Ö2, Ö22 
Uygulamanın eksiklerinin bulunması - Ö2 
Verilen notların geçerli olmaması - Ö22 
Uygulama öğretmenlerinin materyal yapma baskıda 
bulunması 

- Ö22 

Gerek staj okullarındaki anlayışın gerek fakültedeki anlayışın 
yeterli derecede verim sağlamaması 

- Ö4 

Salt teorik bilgilerle bu mesleğin öğrenilemeyeceği - Ö4 
Fakültenin daha çok teorik ders odaklı oluşu Ö7 - 

B
e

li
rs

iz
 

Öğretmenlik uygulaması 2. sınıfın 2. döneminde başlamalı. - Ö20, Ö21 
Uygulama dersi 3. sınıfta başlamalı Ö7, Ö10 - 
Yeterli denetimin olmaması - Ö18 
Zaman konusunda doğru olmadığı - Ö20 
Öğretmenlik uygulaması 1,5 yıl yani 3 dönem olmalı - Ö20 
4. sınıfta KPSS ile boğuşurken kendilerini verememe - Ö20 
Uygulama derslerinin 4. sınıfta verilmeye başlamasıyla geç 
kalınması 

Ö12 - 

Uygulama derslerinin 3. sınıfın başından itibaren verilmesi 
ancak o şekilde mesleğin öneminin bilincine varılabilmesi 

Ö12 - 

Uygulama derslerinin önceki sınıflarda olması gerekliliği - Ö1 
Uygulamanın ilk sene verilmesi - Ö2 
Eş zamanlı KPSS sınavına hazırlanırken bu süreç içinde daha 
esnek davranılması 

- Ö4 

Sınav zamanlarında sınav nöbeti tutma Ö8 - 
Uygulama dersi sadece son sınıfta olmamalı, 4 seneye de 
yayılmalı 

Ö8 - 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama dersinin öğretmenlik 
mesleğine hazırlanma konusunda faydalı olup olmadığına ilişkin görüşleri, “faydalı”, “faydasız” ve 
“belirsiz” temaları içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik 
uygulamasını faydalı görmüşlerdir. Bu tema içerisinde 12 sınıf öğretmeni adayının 11’i, 13 sosyal bilgiler 
öğretmen adayının ise 10’u uygulamanın faydalı olduğunu öne sürmüştür.  

Bunun dışında sınıf öğretmeni adayları teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulamaya tabi tutulması ve 
uygulama derslerinde deneyim kazanmalarından dolayı bu yönde bir görüş belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler 
öğretmen adayları ise bu konuda gerekçe belirtmekte yetersizdirler. Buna karşın az da olsa yine teorik 
olarak öğrenilen bilgilerin uygulamaya tabi tutulması, öğretmenliğe ilişkin pratik yapma imkânı ve prova 
yapmanın sağlaması, öğretmenlik uygulamasının okulda görülen teorik derslerden daha faydalı olması 
gibi durumlardan ötürü bu yönde görüşler oluşmuştur. 
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Bununla birlikte faydasız teması altında görüşünü ortaya koyan 1 sınıf öğretmeni adayının gerekçesi 
fakültedeki derslerin daha çok teorik oluşudur. Ayrıca bu temada sosyal bilgiler öğretmen adayları ise 
uygulama dersinin yetersizliği, uygulamanın eksiklerinin bulunması, verilen notların geçerli olmaması, 
uygulama öğretmenlerinin materyal yapma baskıda bulunması, gerek staj okullarındaki anlayışın gerekse 
fakültedeki anlayışın yeterli derecede verim sağlamaması ve salt teorik bilgilerle bu mesleğin 
öğrenilemeyeceği görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Bu alt problemle ilgili olarak inşa edilen belirsiz 
temasında yine daha çok sosyal bilgiler öğretmen adaylarından görüşler gelmiştir.  

Buna göre sosyal bilgiler öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasının 2. sınıfın 2. döneminde 
başlaması dolayısıyla uygulamanın 1,5 yıl yani 3 dönem olması gerektiğini, zamanın doğru olmadığını, 4. 
sınıfta KPSS ile boğuşurken kendilerini veremediklerini öne sürmüşlerdir. Sınıf öğretmeni adayları ise 
uygulama dersinin 3. sınıfta başlamasını, ancak o şekilde mesleğin öneminin bilincine varılabildiğini, 4. 
sınıfta verilmeye başlamasıyla geç kalındığını belirtmişlerdir. 

Alt Problem 2: Öğretmen adaylarının uygulama sürecinde yaşadıkları en önemli sorunlar nelerdir?  

 

Tablo 2 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulama Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Tema Kategori İfade 

Katılımcılar 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Sosyal 
Bilgiler 
Öğretmenliği 

Sorun 
var 

Akademik 
danışman 

ve sınıf 
öğretmeni 

Staj hocasının öğretmen adayını izlemeye 
gitmemesi 

- Ö18 

Sınıf öğretmenlerinin tavrı - Ö17 
Uygulama okulundaki öğretmenlerin yeterli 
düzeyde stajyer öğrencilerle ilgilenmemesi 

Ö5 - 

Sınıf/okul 
ortamı 

Sınıf kontrolü konusunda biraz sıkıntılı oluşu Ö6, Ö14, Ö15 - 
Kendi disiplinlerini ve otoritelerini uygulayamama - Ö3, Ö17, Ö20 
8.sınıf öğrencilerinin sergilemiş olduğu rahat ve 
saygısız davranışlar 

- Ö18, Ö19 

8. sınıflarda yaşanan sınıf yönetimi problemi - Ö1, Ö17 
8. sınıfa gelmiş öğrencilerin ortaya koydukları 
tutumlar 

- Ö21, Ö22 

Her sınıfın seviye yaş farklılıklarından dolayı farklı 
anlatım ve teknikler kullanmak 

Ö16 - 

Öğrencilerle yaşanan iletişim kopuklukları Ö16 - 
Uygulama öğretmeni olarak gittiğimiz sınıfı, okulu 
ve öğrencileri benimseyememek 

Ö12 - 

Son haftalarda sınıfta düzeni sağlamak Ö15 - 
Öğrencilerin sıkılmışlık düzeyinin artması Ö15 - 
Tarih konularında fazla materyal kullanamama Ö15 - 
Dersi fazla eğlenceli işleyememe Ö15 - 
Dikkat çekme ve ilgiyi canlı tutma sorunu Ö13 - 
Öğrencilerin katılımı ve etkili öğrenmelerinin 
azalması 

Ö15 - 

İlk dönem ders anlatırken zaman konusunda ya 
erken bitirme ya da yetiştirememe 

Ö7 - 

Hem ders kitabı hem de yardımcı kaynak kitabına 
bağlı olacak hem slayt, çalışma kağıdı hem de 
etkinlik tasarlamanın güçlüğü 

Ö8 - 

Bazı sınıflarda cinsiyet ayrımının olmasının 
etkinliklere verdiği sorun 

Ö8 - 

Öğrencinin öğretmene karşı gelip saygısızca 
davranması 

Ö9 - 

Haftada bir saat girilen derslerde öğrencilere 
öncesinde araştırılması gereken etkinlikleri 
uygulayamama 

Ö9 - 

Staj okulu yönetiminin öğretmen gibi değil de - Ö4 
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öğrenci gibi davranması 
Her hafta materyal yapma baskısı - Ö20 
Ulaşım açısından uzak okullara gitmek - Ö25 
1 ders saatinde 1 aylık kazanımı vermenin 
istenmesi 

- Ö20 

Öğretmenlik uygulamasının son sınıfta olması  - 
Ö20, Ö21, 
Ö22, Ö23 

Sorun 
yok 

- Sorunla karşılaşılmadı Ö10 
Ö1, Ö2, Ö18, 
Ö21, Ö24 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama sürecinde yaşadıkları 
sorunlara ilişkin görüşleri, “sorun var” ve “sorun yok” temaları içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre 
öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasının sorunları olduğunu belirtmişlerdir. “Sorun 
var” teması içerisinde “Akademik danışman ve sınıf öğretmeni” ile “Sınıf/okul ortamı” kategori 
oluşturulmuştur. “Akademik danışman ve sınıf öğretmeni” kategorisi içinde sınıf öğretmeni adayları 
uygulama okulundaki öğretmenlerin yeterli düzeyde stajyer öğrencilerle ilgilenmediğini; sosyal bilgiler 
öğretmen adayları ise öğretim elemanının öğretmen adayını izlemeye gitmediğini ve sınıf öğretmenlerinin 
tavrının uygun olmadığını öne sürmüşlerdir. 

Sınıf/okul ortamı kategorisinde sınıf öğretmeni adayları, sınıf kontrolü konusunda biraz sıkıntılı 
olunduğunu, ayrıca uygulamanın yürütüldüğü sınıfı, okulu ve öğrencileri benimseyememe, öğrencilerin 
katılımını sağlayamama, öğrencilerle iletişim kopukluğu yaşanması, materyal kullanma güçlüğü ve uygun 
öğretim yöntemlerine başvurma problemlerinden söz edilmiştir. Buna karşın sosyal bilgiler öğretmen 
adayları ise kendi disiplinlerini ve otoritelerini uygulayamama, uygulama okulu yönetiminin öğretmen 
gibi değil de öğrenci gibi davranması, 8. sınıflarda sınıf yönetimi probleminin yaşanması, ulaşım açısından 
uzak okullara gidilmesi, her hafta materyal yapma baskısı ile öğretmenlik uygulamasının son sınıfta 
yürütülmesi gibi sorunlar açıklanmıştır. 

Bununla birlikte sorun yok teması içinde sınıf öğretmeni adaylarının 1’i, sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının ise 5’i görüşünü bu yönde ortaya koymuşlardır. 

 

Alt Problem 3: Öğretmen adayları, uygulamalardan sonra öğretmen ve akademisyenlerden yeterli 
düzeyde dönüt almakta mıdırlar? Yeterli düzeyde dönüt alma ya da almamanın gerekçeleri nelerdir? 

 
Tablo 3 

Öğretmen Adaylarının Uygulamalardan Sonra Öğretmen ve Akademisyenlerden (Akademisyenin Dinlediği Derslerde) 

Yeterli Düzeyde Dönüt Almalarına İlişkin Görüşleri 

Tema İfade 
Katılımcılar 

Sınıf Öğretmenliği 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

Yeterli 

Dönütlerin yeterliliği 
Ö6, Ö8, Ö11, Ö12, 
Ö13, Ö15, Ö16 

Ö4, Ö17, Ö18 

Hem staj öğretmeninin hem de akademisyenin dönütleri Ö5, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12 Ö22, Ö23 
Staj öğretmeninin yeterli şekilde dönüt vermesi Ö9 Ö3, Ö24 
Çok verimli-yeterli geçti Ö6, Ö14 - 
Uygulamadan sonra öğretmenlerden ve 
akademisyenlerden alınan dönütlerin olumlu yönde bir etki 
yaratması 

- Ö1 

Akademisyenlerin ilgisi Ö15 Ö2 
Akademisyenin bu süreçte toplantılar yaparak geri 
dönütler vermesi 

Ö15 Ö3 

Uygulama öğretmeninin faydalı dönütler vermesi - Ö19 
Öğrenciyi iyi tanımak için dönütlerin yapılması - Ö17 
Hocaların olumlu ve olumsuz eleştirilerinin katkı sağlaması Ö7 - 

Yetersiz 

Dönütlerin yetersizliği - 
Ö2, Ö19, Ö20, 
Ö25 

Uygulama akademisyeninin ilgisizliği - Ö19, Ö20, Ö24 
Sadece bir derste yapılan gözlemlere göre verilen dönütler - Ö2, Ö25 
Uygulama akademisyeninin ders planını imzalaması ve 
sadece olumsuz eleştiri yapması 

- Ö19 

Kısmen İlk dönem verimli; ikinci dönem etkisiz Ö7 Ö21 
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Dönüt alamasa da insanın kendinin yeterliğini sınıfta 
anlaması 

Ö14 - 

 

Tablo 3 ele alındığında öğretmen adaylarının uygulamalardan sonra öğretmen ve akademisyenlerden 
yeterli düzeyde dönüt almalarına ilişkin görüşleri, “yeterli”, “yetersiz” ve “kısmen” temaları içerisinde 
değerlendirilmiştir.  

Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasında öğretmen ve 
akademisyenlerden aldıkları dönütleri yeterli görmüşlerdir. Bu tema içerisinde 12 sınıf öğretmeni 
adayının 9’u, 13 sosyal bilgiler öğretmen adayının ise 5’i dönütlerin yeterli olduğunu öne sürmüştür. 
Görüldüğü üzere sınıf öğretmeni adayları dönütleri daha yeterli görmektedirler. Bazı cevaplarda ya 
akademisyen ya da öğretmen dönütlerinin yeterli olduğu bildirilmiştir.  

Buna karşın “yetersiz” teması içinde sınıf öğretmeni adaylarının hiçbiri görüş bildirmemiştir. Buna 
karşın sosyal bilgiler öğretmen adayının 5’i uygulama akademisyenin ilgisizliğini, 4’ü dönütlerin 
yetersizliğini, 2’si ise sadece bir derste yapılan gözlemlere göre dönütlerin verildiğini belirtmiştir. Ayrıca 
kısmen temasında ise öğretmen adayları ilk dönemin verimli, ikinci dönemin etkisiz kaldığını 
açıklamışlardır.  

Alt Problem 4: Öğretmen adayları, uygulama için tanınan sürenin yeterliliği konusunda ne 
düşünmektedir? 

 
Tablo 4 

Öğretmen Adaylarının Uygulama İçin Tanınan Sürenin Yeterliliği Konusundaki Görüşleri 

Tema İfade 
Katılımcılar 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

Yetersiz 

Kesinlikle yetersiz Ö5, Ö14, Ö16 
Ö1, Ö17, Ö19, Ö20, 
Ö21, Ö24, Ö25 

Uygulama için tanınan sürenin yetersizliği Ö11, Ö12, Ö13 - 
Konuları ve etkinlikleri 40 dakikaya sığdırmanın güçlüğü Ö7, Ö16 - 
Uygulama sürecinin bir seneye sıkıştırılması Ö10 Ö22, Ö25 
Haftada bir kez olması - Ö23 
Ders anlatma sürecinin gözleme nazaran biraz daha fazla 
olması 

Ö15 - 

Bu sürede tam anlamıyla çocukların öğretmen adayını 
tanıyamaması 

- Ö17 

Uygulama derslerinin son yılda olması çok yetersiz - Ö1 
Ders anlatma saati olarak da bir ders saatinin yetersizliği Ö7 - 
Sadece 1 yılda tecrübe kazanılamayacağı Ö11 Ö2 

Belirsiz 

Uygulamanın 3. sınıfta başlatılması - Ö1, Ö3, Ö17, Ö20, Ö23 
Staj yani uygulamanın daha erken başlaması Ö6, Ö13 - 
Uygulama dersleri birinci sınıfın ikinci döneminde başlamalı - Ö18 
İlk dönem okula alışma süreci; ikinci dönemde öğretmenlik 
mesleğinin anlamının farkına varmalı 

- Ö18 

Uygulama önceki yıllarda gözlem dersi ve alıştırma dersi 
olarak verilmeli 

Ö11 - 

Uygulama dersinin 2 yıla çıkarılması Ö10 Ö23 
Uygulama saatlerinin azalmaması aksine artması - Ö19 
Son yıl haftada daha fazla gün ayrılmalı Ö9 - 
Okul deneyiminin 1 dönem olmasının etkisizliği - Ö20 
Sadece bir dönem konu anlatımının çok az olması, bu sürenin 
uzatılması 

Ö8 - 

Son sene haftada 2-3 kere olmalı Ö8 - 
İlk yıldan itibaren uygulamanın yapılması gerektiği - Ö2 
Uygulama için iki dönem yeterli olması gereken bir süre - Ö3 
Haftalık bir gün yeterli değil - Ö4 
Ders pratik odaklı olduğu için sayısı arttırılmalı - Ö4 
Öğretmenlik yaşayarak yapılır - Ö4 
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Daha uzun bir süreç olmalı Ö14 - 

Yeterli 

Süre uygun Ö15 Ö22 
Okullarda kalplerine dokunulan öğrencilerin bu mesleği ve 
bu mesleğin önemini tanınan sürede öğretmesi 

Ö10 - 

Sadece bir dönem bu kadar çok şeyi tecrübe edilirse daha 
uzun bir sürede daha çok şey kazanabileceği 

Ö8 - 

 

Tablo 4’e bakıldığında öğretmen adaylarının uygulama için tanınan sürenin yeterliliği konusundaki 
görüşleri, “yeterli”, “yetersiz” ve “belirsiz” temaları içerisinde değerlendirilmiştir.  

Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasında tanınan süreyi yetersiz 
görmüşlerdir. Bu tema içerisinde 12 sınıf öğretmeni adayının 6’sı, 13 sosyal bilgiler öğretmen adayının ise 
7’si sürenin kesinlikle yetersiz olduğunu öne sürmüştür. Bunun yanında her iki anabilim dalındaki 
öğrenciler tarafından uygulama sürecinin bir seneye sıkıştırıldığı ve sadece 1 yılda tecrübe 
kazanılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adayları, ders anlatma sürecinin gözleme nazaran 
biraz daha fazla olduğunu, ders anlatma saati olarak bir ders saatinin yetersizliğini, konuları ve etkinlikleri 
40 dakikaya sığdırmanın güçlüğünü ifade ederken; sosyal bilgiler öğretmeni adayları ise uygulamanın 
haftada bir kez olmasını, bu sürede tam anlamıyla çocukların öğretmen adayını tanıyamadığını ve 
uygulama derslerinin son yılda olmasının yetersiz kaldığını söylemişlerdir. 

Buna karşın “belirsiz” teması içinde baskın biçimde sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından 
uygulamanın 3. sınıfta veya daha erken yılda başlatılması görüşü ön plandadır. Buna ek olarak sınıf 
öğretmeni adayları da uygulamanın daha erken başlamasını önermişlerdir. Bu görüşler çerçevesinde 
mevcut uygulamadaki sürenin yeterliliği konusunda kesin ifade kullanılmayabilir. Bu alt problemde 
yeterli temasında sınıf öğretmeni adaylarının 3’ü, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ise sadece 1’i 
olumlu görüş bildirmiştir. 

Alt Problem 5: Öğretmen adayları, fakültede aldıkları lisans derslerinin uygulama sürecine katkıları 
hakkındaki ne düşünmektedirler? 

 
Tablo 5 

Öğretmen Adaylarının Fakültede Aldıkları Lisans Derslerinin Uygulama Sürecine Katkıları Hakkındaki Görüşleri 

Tema İfade 
Katılımcılar 

Sınıf  
Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

Katkısı 
var 

Fakültede almış olunan birçok dersin/derslerin katkı 
sağlaması 

Ö10, Ö12, Ö13, 
Ö16 

- 

Bazı derslerin gerçekten katkı sağlaması Ö14, Ö15 Ö18 
Özel eğitim ve rehberlik derslerinin katkısı Ö11, Ö12 - 
Öğretim derslerinin faydalılığı - Ö4, Ö25 
3 ve 4. sınıfta alınan derslerinin ders planı hazırlarken 
faydasının olması 

Ö15 Ö1 

Ders planı hazırlama Ö9 - 
Sınıf içi etkinlikler ve çalışma kâğıdı hazırlama Ö9 - 
Eğitim derslerinin okulu, öğrenciyi, sınıfı ve öğrenci 
psikolojisini anlayabilme açısından oldukça katkı sağlaması 

Ö10 - 

Özel eğitim dersinde öğrendiklerini uygulama Ö8 - 
Öğretim ilke ve yöntemlerini kullanma Ö9 - 
Etkinlik yaparak öğrenciyi derse katarak daha verimli 
olduğunu görme 

Ö16 - 

Staj okulunda uygulama ile fakültede öğrendiklerini 
pekiştirme 

- Ö3 

Çok büyük tecrübe kazanıldığı - Ö2 
Sahne korkusunu yenme Ö13 - 
Topluluk önünde konuşmayı öğrenme Ö13 - 
Bilginin nasıl aktarılacağını ve süreyi nasıl 
değerlendirebileceğini öğrenme 

Ö13 - 

Öğrencilerle iletişim kurup onları daha yakından tanıma 
fırsatı bulma 

- Ö2 

Sınıfta nasıl davranılması gerektiğini öğrenme - Ö2 
Materyali nasıl tasarlayacağını, ne tür etkinlikler yapacağını, 
çalışma kâğıdını nasıl düzenleyeceğini öğrenme 

Ö8 - 

Zaman yönetimini öğrenme Ö8 - 
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Kaynaştırma öğrencisine nasıl davranılacağını öğrenme Ö8 - 
Hangi konunun nasıl anlatılacağını öğrenme - Ö2 
Öğrencilerin nasıl daha iyi anlayacağını öğrenme - Ö2 

Katkısı 
yok 

Fakültedeki derslerin bu uygulama sürecine pek bir katkısının 
olmaması 

- 
Ö17, Ö19, Ö20, Ö23, 
Ö25 

Fakültede görülen dersler ile okullardaki derslerin farklılığı Ö11, Ö12 Ö17, Ö19, Ö24 
Fakültede teorik ve ezber derslere ağırlık verilmesi Ö5 Ö19, Ö21, Ö22 
Fakültede geleneksel yaklaşım ile ders anlatımı yapılıp 
öğretmen adayından yapılandırıcı yaklaşım ile öğretim 
yapılmasının istenmesi 

- Ö17, Ö23, Ö24 

Fakültede derslerin stajda anlatım yapılan öğrencilerin 
düzeyinde olmaması 

Ö11 - 

Sınıf öğretmenliği yapmamış öğretmenlerin teorik ders 
vermesinin yetersizliği 

- Ö4 

Belirsiz 

Fakültedeki öğretim derslerini staj okulunda uygulamaya 
çalışma 

Ö7, Ö8, Ö9 Ö3 

Bazı dersler gereksiz Ö14 - 
Her hocayı derslerde ne anlattığını ya da öğrencilerin hoca 
veya derse karşı düşüncesinin öğrenilmesi 

- Ö18 

Birkaç istisna hariç derslerin uygulama derslerine etkisinin 
olmaması 

Ö6 - 

 
Tablo 5 ele alındığında öğretmen adaylarının fakültede aldıkları lisans derslerinin uygulama sürecine 

katkıları hakkındaki düşünceleri, “katkısı var”, “katkısı yok” ve “belirsiz” temaları içerisinde 
değerlendirilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu fakültede alınan lisans derslerinin 
uygulama sürecine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bu tema içerisinde sadece sınıf öğretmeni adayları 
tarafından özel eğitim ve rehberlik derslerinin katkı sağladığı, ders planı, sınıf içi etkinlikler ve çalışma 
kâğıdı hazırlamayı sağladığı, eğitim derslerinin okulu, öğrenciyi, sınıfı ve öğrenci psikolojisini anlayabilme 
açısından oldukça katkı sağladığı, öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabildikleri, etkinlik yaparak 
öğrenciyi derse katarak daha verimli olduğunu gördükleri, topluluk önünde konuşmayı öğrendikleri, 
bilginin nasıl aktarılacağını ve süreyi nasıl değerlendirebileceğini öğrendikleri, materyali nasıl 
tasarlayacaklarını, ne tür etkinlikler yapacaklarını, çalışma kâğıdını nasıl düzenleyeceklerini öğrendikleri, 
zaman yönetimini öğrendikleri ve kaynaştırma öğrencisine nasıl davranılacağını öğrendikleri 
belirtilmiştir. Sadece sosyal bilgiler öğretmeni adayları ise öğretim derslerinin faydalılığını, staj okulunda 
uygulama ile fakültede öğrendiklerini pekiştirdiklerini, çok büyük tecrübe kazandıklarını, öğrencilerle 
iletişim kurup onları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve sınıfta nasıl davranılması gerektiğini 
öğrendiklerini öne sürmüştür.  

Uygulamanın katkısının olmadığını düşünen öğretmen adayları, sosyal bilgiler öğretmen adayları 
olmuştur. Bunun yanında 4 sınıf öğretmeni adayı fakültede görülen dersler ile okullardaki derslerin farklı 
olduğunu ve fakültede daha çok teorik ve ezber derslere ağırlık verildiğini belirtmiştir. Bu görüşlerde 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sayısı yine daha fazladır. Belirsiz temasında sınıf öğretmeni 
adaylarının görüşleri daha baskındır. Bu kategoride öğretmen adayları, fakültede görmüş oldukları 
öğretim derslerini staj okulunda uygulamaya çalıştıklarını, bazı dersler gereksiz olduğunu bundan dolayı 
birkaçı hariç derslerin uygulama derslerine etkisinin olmadığını ifade etmişlerdir. 

Alt Problem 6: Öğretmen adayları, lisans düzeyinde almış oldukları derslerden hangilerinin okul 
uygulamalarına katkı sağladığını düşünmektedirler? 

 
Tablo 6 

Öğretmen Adaylarının Lisans Düzeyinde Almış Oldukları Derslerden Hangilerinin Okul Uygulamalarına Katkı 

Sağladığına İlişkin Görüşleri 

Dersler 
Katılımcılar 

Sınıf Öğretmenliği 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

Öğretim ilke ve yöntemleri Ö8, Ö9, Ö15 Ö1, Ö19, Ö20, Ö21, Ö24 
Özellikle öğretim dersleri önemli - Ö2, Ö3, Ö4, Ö19, Ö25 
Özel öğretim yöntemleri Ö8, Ö11, Ö12, Ö14 - 
Rehberlik dersi Ö8, Ö15, Ö16 Ö4 



 

1680 
 

Sınıf yönetimi Ö8, Ö15, Ö16 Ö23 
Özel eğitim dersleri Ö8, Ö10 Ö4 
Matematik öğretimi Ö5, Ö6, Ö8 - 
Fen öğretimi Ö5, Ö6, Ö8 - 
Drama Ö8,Ö9 Ö21, Ö23 
Bazı öğretim dersleri - Ö1, Ö18, Ö24 
Coğrafya - Ö3, Ö17 
Tarih - Ö3, Ö17 
Yerel tarih ve kültürü - Ö2, Ö19 
Sınıf yönetimi Ö6, Ö13 - 
Ölçme ve değerlendirme Ö8, Ö14  
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Ö8 Ö19, Ö20 
Konuşma -yazma eğitimi Ö12  
Eğitim bilimine giriş Ö8 - 
Müzik öğretimi Ö5, Ö6 - 
Görsel sanatlar eğitimi Ö8 - 
Türkçe öğretimi Ö5 - 
Ders kitabı inceleme Ö8 - 
Eğitim bilimleri Ö16 - 
Tüm eğitim bilimleri dersleri Ö7 - 
Okul dışı sosyal bilgiler - Ö18 
Hukuk - Ö17 
Genel beşeri ve ekonomik coğrafya dersi - Ö22 

 
 
Tablo 6’ya bakıldığında öğretmen adaylarının lisans düzeyinde almış oldukları derslerden hangilerinin 

okul uygulamalarına katkı sağladığına ilişkin görüşleri, 27 başlık içerisinde değerlendirilmiştir.  

Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu fakültede alınan lisans derslerinden “Öğretim İlke ve 
Yöntemleri” dersinin uygulama sürecine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanında sadece sınıf 
öğretmeni adayları “Özel öğretim yöntemleri, Matematik öğretimi, Fen öğretimi, Ölçme ve değerlendirme, 
Eğitim bilimine giriş, Müzik öğretimi, Görsel sanatlar eğitimi, Türkçe öğretimi, Ders kitabı inceleme, Eğitim 
bilimleri” derslerini belirtirken sadece sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından “Coğrafya, Tarih, Yerel 
tarih ve kültürü, Okul dışı sosyal bilgiler, Hukuk, Genel beşeri ve ekonomik coğrafya” dersleri 
belirtilmiştir. Her iki programdaki öğretmen adayları ise “Sınıf yönetimi, Özel eğitim, Drama, Öğretim 
teknolojileri ve materyal tasarımı” derslerinin katkı sağladığını öne sürmüşlerdir. 

Alt Problem 7: Öğretmen adaylarının daha faydalı bir öğretmenlik uygulama süreci için önerileri 
nelerdir? 

 
Tablo 7 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasının Daha Etkili Olması İçin İleri Sürdükleri Önerileri 

Tema İfade 

Katılımcılar 

Sınıf Öğretmenliği 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

Uygulama 

Uygulama ve gözlem derslerinin daha erken başlaması 
gerektiği 

Ö6, Ö8, Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö14 

Ö1, Ö23, Ö25 

Teorik bilgilerin havada bırakılmadan pratiğe 
dönüştürülmesi 

- Ö4, Ö23, Ö25 

Fakültede uygulamalı derslere daha ağırlık verilmeli - Ö17 

Öğretmen adayının almış olduğu dersleri pekiştirmesi ve 
deneyim kazanması 

- Ö3 

Lisanstaki derslerin daha çok uygulamaya dönük olması Ö6 - 

Uygulama dersinin süresinin uzatılması Ö8 - 

Zaman 

Stajın 3. sınıftan başlaması - 
Ö1, Ö2, Ö22, 
Ö23 

2. sınıftan itibaren düzenlenmeli Ö6, Ö8 - 

3. sınıfta bir yıl boyunca gözlem dersi olarak 4. sınıfta ise 
bir yıl boyunca uygulama dersi olarak verilmesi 

Ö10, Ö12 Ö22 

Sadece bir günle bu uygulama sürecinin 
sınırlandırılmaması 

Ö5, Ö9 - 

Sadece bir dönem değil iki dönem boyunca konu anlatımı 
yapılmalı 

Ö16 - 
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Uygulama derslerinin son sınıfta olmaması Ö14 - 

Öğretim derslerinin de daha erken sınıf düzeylerinde 
olması gerektiği 

- Ö1 

Her dönem başka bir öğretmenin yanında tecrübe kazanma Ö13 - 

Uygulama dersinin 3. sınıftan itibaren uygulama olarak yer 
alması 

- Ö3 

3. sınıftan başladığı takdirde ise farklı okullarda 
uygulanmalı 

Ö9 - 

Okul 

Stajın birbirinden farklı özelliklere sahip okullarda devam 
etmesi (örneğin; köy okulu, merkez okul, sınıf mevcudu az-
fazla okullar) 

Ö8, Ö9 - 

Özgür bir ortam oluşturarak stajyer öğretmenlere fırsat 
verilmeli 

- Ö19 

Stajyer öğretmenlere okul dışı gezi yapmalarına izin 
verilme 

Ö8 - 

Uygulama öğretmenlerinin bilgilendirilmesi - Ö23 

Uygulama öğretmenlerinin özenle seçimi - Ö21 

Sınıf 

Stajyerin sınıfla baş başa bırakılması Ö7, Ö8 - 

Öğretmen olma sürecinde (2 dönem) farklı sınıfları görmüş 
olma 

- Ö3 

Öğretmen adayı sınıfla baş başa ders işlemeli Ö7 - 

Denetim 
Kesinlikle denetim olmalı - Ö18, Ö20 

Öğretmen adayının sürekli izlenmemesi Ö7 - 

Teknoloji Teknolojik imkânların daha çok sağlanması Ö16 - 

KPSS KPSS çalıştırmaya daha fazla özendirmeli Ö15 - 

Program Üniversite ile ilköğretimin bağdaştırılması - Ö4 

 

Tablo 7 ele alındığında öğretmen adaylarının daha faydalı bir öğretmenlik uygulama süreci için 
önerileri, “uygulama”, “zaman”, “okul”, “sınıf”, “denetim”, “teknoloji”, “KPSS” ve “program” temaları 
içerisinde değerlendirilmiştir.  

Buna göre öğretmen adaylarının çoğunluğu uygulama ve zaman boyutunda öneriler ortaya 
koymuşlardır. Uygulama temasında öğretmen adayları, “Uygulama ve gözlem derslerinin daha erken 
başlaması”, “Teorik bilgilerin havada bırakılmadan pratiğe dönüştürülmesi” ve “Fakültede uygulamalı 
derslere daha ağırlık verilmesi” gerektiği önerilerini belirtmişlerdir. Zaman temasında sosyal bilgiler 
öğretmen adayları 3. sınıftan itibaren; sınıf öğretmenliği öğrencileri ise 2. sınıftan başlayarak 
düzenlenmesini önermişlerdir. Bunun yanında sadece bir günle bu uygulama sürecinin 
sınırlandırılmaması, sadece bir dönem değil iki dönem boyunca konu anlatımının yapılması, uygulama 
derslerinin son sınıfta olmaması, öğretim derslerinin de daha erken sınıf düzeylerinde olması gerektiği, 
fakültenin ilk yıllarından itibaren her dönem başka bir öğretmenin yanında hem izleyerek hem de onunla 
beraber ders anlatarak tecrübe kazanılması diğer ortaya konan ifadelerdir. Okul boyutunda ise stajın 
birbirinden farklı özelliklere sahip okullarda devam etmesi (örneğin; köy okulu, merkez okul, sınıf 
mevcudu az ve fazla olan okullar), özgür bir ortam oluşturarak stajyer öğretmenlere fırsat verilmesi, 
stajyer öğretmenlere okul dışı gezi yapmalarına izin verilmesi, uygulama öğretmenlerinin 
bilgilendirilmesi, uygulama öğretmenlerinin özenle seçimi, köy okulu, az sınıf, çok sınıf gibi çeşitli okul 
türlerine de gidip tecrübe edilmesi önerileri ileri sürülmüştür. Sınıf temasında öğretmen adayları stajyerin 
sınıfla baş başa bırakılması ve öğretmen olma sürecinde (2 dönem) farklı sınıfları görmüş olunması 
önerilmiştir. Bununla beraber öğretmen adayları uygulama sürecinde kesinlikle denetimin olmasını 
önermekle birlikte bir öğrenci de sürekli izlenmemesini öne sürmüşlerdir. Ayrıca daha çok teknolojik 
imkânların sağlanması, KPSS çalıştırmaya daha çok özendirilmesi gerekliliği ve fakülte lisans programı ile 
ilköğretim programının tutarlığının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 

 

Sonuç ve Tartışma 
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Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki başlıklar halinde sıralanabilir: 

- Öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasını faydalı görmüşlerdir. Bu tema içerisinde  
sınıf öğretmeni adayları, sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre uygulamanın daha faydalı olduğunu öne 
sürmüştür. Sonucun sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aleyhine bulunmasının nedenleri, uygulama 
dersinin yetersizliği, uygulama sürecinin eksiklerinin bulunması, verilen notların geçerli olmaması, 
uygulama öğretmenlerinin sürekli materyal hazırlama baskısında bulunması, gerek staj okullarındaki 
anlayışın gerekse fakültedeki anlayışın ortak dilde konuşmaması ve yeterli derecede verim sağlamaması 
ve salt teorik bilgilerle bu mesleğin öğrenilemeyeceği görüşlerine sahip olmalarına dayandırılabilir.  

- Öğretmen adaylarının çoğunluğu, öğretmenlik uygulamasının sorunlara sahip olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu sorunlar, “Akademik danışman ve sınıf öğretmeni” ile “Sınıf/okul ortamı” kategorileri 
altında değerlendirilmiştir. “Akademik danışman ve sınıf öğretmeni” kategorisi içinde öğretmen adayları 
uygulama okulundaki öğretmenlerin yeterli düzeyde stajyer öğrencilerle ilgilenmediğini, öğretim 
elemanının öğretmen adayını izlemeye gitmediğini ve sınıf öğretmenlerinin tavrının uygun olmadığını öne 
sürmüşlerdir. Buna karşın “Sınıf/okul ortamı” kategorisinde öğretmen adayları, kendi disiplinlerini ve 
otoritelerini sağlayamadıklarını, sınıf kontrolü konusunda sıkıntı yaşadıklarını, ayrıca uygulamanın 
yürütüldüğü sınıfı, okulu ve öğrencileri benimseyemediklerini, uygulama okulu yönetiminin öğretmen gibi 
değil de öğrenci gibi davrandığını, öğrencilerin katılımını sağlayamadıklarını, öğrencilerle iletişim 
kopukluğu yaşadıklarını, materyal kullanma güçlüğü olduğunu ve uygun öğretim yöntemlerine başvurma 
problemlerinden söz etmişlerdir. 

- Öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasında öğretmen ve akademisyenlerden 
aldıkları dönütleri yeterli görmüşlerdir. Sınıf öğretmeni adaylarının düşünceleri, sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarına göre baskın biçimde daha olumludur. 

- Öğretmen adaylarının çoğunluğu öğretmenlik uygulamasında tanınan süreyi yetersiz görmüşlerdir. 
Bunun yanında her iki anabilim dalındaki öğrenciler tarafından uygulama sürecinin bir seneye 
sıkıştırıldığı ve sadece 1 yılda tecrübe kazanılamayacağı belirtilmiştir. 

- Öğretmen adaylarının çoğunluğu fakültede alınan lisans derslerinin uygulama sürecine katkı 
sağladığını belirtmişlerdir. Bu sürece bağlı olarak öğretmen adayları ders planı, sınıf içi etkinlikler ve 
çalışma kâğıdı hazırlamada, okulu, öğrenciyi, sınıfı ve öğrenci psikolojisini anlayabilmede, öğretim ilke ve 
yöntemlerini kullanabilmede, etkinlik yaparak öğrenciyi derse daha verimli biçimde katmada, bilginin 
nasıl aktarılacağını ve süreyi nasıl değerlendirebileceğini öğrenmede lisans derslerinin katkı sağladığını 
bildirmişlerdir. Bu çerçevede özellikle öğretim ilke ve yöntemleri dersi ile bazı öğretim derslerinin 
uygulama sürecine daha fazla katkı sağladığı ifade edilmiştir.  

- Öğretmen adaylarının daha faydalı bir öğretmenlik uygulama süreci için önerileri, daha çok 
“uygulama” ve “zaman” temaları içerisinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda öğretmen adayları, “Uygulama 
ve gözlem derslerinin daha erken başlaması”, “Teorik bilgilerin havada bırakılmadan pratiğe 
dönüştürülmesi” ve “Fakültede uygulamalı derslere daha ağırlık verilmesi” gerektiği önerilerini 
belirtmişlerdir. Zaman temasında ise sosyal bilgiler öğretmen adayları 3. sınıftan itibaren; sınıf 
öğretmenliği öğrencileri ise 2. sınıftan başlayarak düzenlenmesini önermişlerdir. Bunun yanında okul 
boyutunda ise stajın birbirinden farklı özelliklere sahip okullarda devam etmesi, öğretmen adaylarına 
daha çok fırsat verilmesi, okul dışı gezi yapmalarına izin verilmesi, uygulama öğretmenlerinin özenle 
seçimi, köy-şehir okulu, yakın-uzak mesafe, az öğrencili-çok öğrencili sınıf gibi çeşitli özelliklere sahip okul 
türlerine de gidip tecrübe edilmesi önerileri ileri sürülmüştür. 

Elde edilen sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir: 

- Dönem başlarında yürütülen geleneksel bilgilendirme toplantılarının aksine uygulamaya dönük 
zevkli ve eğlenceli akademik etkinliklerle öğretmenlik uygulamasında yer alan tüm paydaşlar (öğretmen 
adayları, uygulama öğretmeni, fakülte öğretim elemanı vb.) arasındaki iletişimin geliştirilmesi, 

- Uygulama öğretmenlerinin öğrenen merkezli eğitim anlayışları ve öğretmenlik uygulaması dersi ile 
ilgili olarak işlevsel bir hizmet içi eğitime tabi tutulmaları, 

- Öğretmenlik uygulaması sürecinin fakülte lisans programında 3. sınıftan itibaren veya 4. sınıfta değil 
daha önceki yıllarda yürütülmesi için düzenlemenin yapılması,  

- Fakültede Öğretim ilke ve yöntemleri ile uygulama saati içeren öğretim derslerinin programa zorunlu 
dahil edilmesi ve uygulamalar açısından ders saatlerinde düzenlemenin yapılması, 
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- Her okula bir akademik danışman modeli getirilerek okullarda öğretmenlik uygulaması süreci ile ilgili 
etkili ve yeterli düzeyde denetimlerin sağlanması,  

- Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşlerinin sınıf öğretmenliği 
öğrencilerine göre daha olumsuz düzeyde olmasının nedenleri ve düzeltilmesi üzerine kapsamlı 
araştırmaların yapılması,  

- Farklı ölçme araçları ile farklı programlardaki öğretmen adaylarına da benzer yönde çalışmaların 
yürütülmesi, elde edilen sonuçların detaylı bir çerçevede sentezlenerek konu ile ilgili yetkili kurum ve 
kişilere açıklamalarda bulunulması önerilebilir. 
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Abstract 

Biodiversity, the variety of life, emerges as a combination of all living things on earth and is 
recognized as one of the key components of environmental sustainability. Biodiversity is the basis of the 
ecological balance in the whole ecosystem. Human actions, however, often lead to irreversible losses in 
terms of diversity of life on earth. This losses affect the functioning of the whole environment and 
difficult to realize the natural cycle. It is important to establish and protect life as an indicator of 
biodiversity for the continuation of natural balance. Forest areas are ecosystems that contain a 
significant portion of biological diversity. So, biodiversity in forest areas needs to be demonstrated. 
Importance of measurement of biological diversity is increasing and need for biodiversity assessment 
methods to enable biodiversity to be measured is outlined. Various methods were used to determine 
biological diversity. The biodiversity indices are statistical method which is planned to evaluate the 
variety of a data group consisting of different types of components. Eastern Black Sea Region of Turkey 
is rich in biodiversity compared to other regions and endemism is high. Eastern Black Sea forest is 
dominated by Picea orientalis, Abies spp., Pinus sylvestris, Fagus orientalis, Quercus ssp., Castanea 
sativa, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer spp., Ulmus spp., Taxcus baccata, Populus spp., Tilia spp., 
Juglans regia, Salix spp. and Fraxinus angustifolia. Data were collected 30 sample plots from Sürmene 
Forests in Eastern Black Sea Region. In this study, aim to compare biodiversity using biodiversity indices 
such as Shannon-Weaner Index, Simpson Index, MacArthur Index, Pielou Regularity Index. The 
calculations are based on species composition as well as basal area distribution.  

Keywords: Biodiversity, Forest, Index, Species composition 

 

Özet 

Yaşamın çeşitliliği olan biyoçeşitlilik, yeryüzündeki tüm canlıların bir birleşimi olarak ortaya çıkar ve 
çevresel sürdürülebilirliğin ana bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Biyoçeşitlilik, tüm ekosistemdeki 
ekolojik dengenin temelidir. Bununla birlikte, insan eylemleri, çoğu zaman, yeryüzündeki canlı çeşitliliği 
açısından geri dönüşü olmayan kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar tüm çevrenin işleyişini etkiler ve 
doğal döngünün gerçekleşmesi zorlaşır. Doğal dengenin devamı için yaşamın biyolojik çeşitliliğin bir 
göstergesi olarak oluşturulması ve korunması önemlidir. Orman alanları, biyolojik çeşitliliğin önemli bir 
bölümünü içeren ekosistemlerdir. Bu nedenle, ormanlık alanlardaki biyoçeşitliliğin ortaya konması 
gerekmektedir. Biyolojik çeşitliliğin ölçülmesinin önemi artmakta ve biyoçeşitliliğin ölçülmesini sağlamak 
için biyoçeşitlilik değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyolojik çeşitliliği belirlemek için 
çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Biyoçeşitlilik endeksleri, farklı bileşen türlerinden oluşan bir veri grubunun 
çeşitliliğini değerlendirmek için planlanan istatistiksel yöntemdir. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi, 
biyoçeşitlilik bakımından diğer bölgelere göre zengin olup endemik tür sayısı fazladır. Doğu Karadeniz 
Bölgesi ormanları  Picea orientalis, Abies spp., Pinus sylvestris, Fagus orientalis, Quercus ssp., Castanea 
sativa, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer spp., Ulmus spp., Taxcus baccata, Populus spp., Tilia spp., 
Juglans regia, Salix spp. ve Fraxinus angustifolia türlerinden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, 
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Sürmene İşletme Şefliğinden alınan 30 adet örnek alandan elde edilmiştir. Bu 
meşcerelerin Shannon-Weaner, Simpson, MacArthur ve Pielou Düzenlilik İndeksleri hesaplanarak 
biyoçeşitlilikleri karşılaştırılmıştır. Hesaplamalar hem ağaç sayısı hem de göğüs yüzeyi bakımından türlerin 
karışıma girme oranına göre yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik indeksi, Orman, İndeks, Tür kompozisyonu 

 

Introduction 

The earth is made up of ecosystems and ecological features which are supported by biodiversity; yet 
many people do not understand the meaning of biodiversity or what the impact of its loss would mean. 
The fact is that all the species of flora and fauna, including humans, are dependent on each other, and the 
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extinction of any one of these species can trigger a domino effect on the other species, which are directly 
or indirectly dependent on it. 

Biodiversity has been shown to play a key role at all levels of the ecosystem service hierarchy (Mace et 
al., 2012, Gao et al., 2014). The diverse habitats and microhabitats contained in forest ecosystems hold the 
majority of the world’s terrestrial species (Ozanne et al., 2003, Gao et al., 2014). However, these 
biologically diverse systems are increasingly being threatened by deforestation and forest degradation via 
varied direct or indirect mechanisms (Singh et al., 2001; Dirzo and Raven, 2003, Gao et al., 2014). 
Therefore, conserving forest biodiversity has become a critical task at local, national and global level. 

To discern the influence of forest management intervention on forest biodiversity conservation among 
management regimes, we need to explore the effects of environmental and human forest use variables on 
species richness, diversity and density (Hooper et al., 2005, Kalonga et. al. 2016). Generally, easily 
accessible forests are more affected by human activities (Sassen and Sheil, 2013) depending on tree 
species (Ndangalasi et al., 2007); although effective forest management planning could reverse the 
situation (Ball, 2011, Kalonga et. al. 2016). 

Turkey is among few temperate countries with the highest diversity in its fauna and flora. Because of 
its special position between Asia and Europe, and Africa, fauna and flora comprises elements from these 
continents. Turkey is in the interface of three different biogeographically regions where consist from 
European-Siberian, Mediterranean and Irano-Turanian regions. Of the Euro-Siberian Biogeographical 
Zone contain Kolshic zone aka Eastern Black Sea. This is the climatic region with the highest rainfall and is 
largely covered with forests. Eastern Black Sea forest is dominated by Picea orientalis, Abies spp., Pinus 
sylvestris, Fagus orientalis, Quercus ssp., Castanea sativa, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer spp., 
Ulmus spp., Taxcus baccata, Populus spp., Tilia spp., Juglans regia, Salix spp., and Fraxinus angustifolia.  

Various diversity indices are used to determine the biodiversity. Diversity index is a statistical method 
which is planned to evaluate the variety of a data group consisting of different types of components. 
Features of a population such as number of existing species (Richness), distribution of individuals equally 
(Evenness) and total number of existing individuals underlie the basis of diversity indices (Wilhm and 
Dorris 1968, Allan 1975). Thus, any changes in any of these three features will affect the whole population, 
so that the diversity indices depending upon these features are used effectively to determine the changes 
in a population (Mandaville 2002, Dügel 1995, Türkmen and Kazancı, 2010). In this study, aim to compare 
biodiversity using biodiversity indices such as Shannon-Weaner Index, Simpson Index, MacArthur Index, 
Pielou Regularity Index. The calculations are based on species composition and species distribution as 
well as basal area and number of tree.  

Material 

The data used in this study were collected from Sürmene Planning Unit in Eastern Black Sea Region of 
Turkey. In this area, from the various age and site classes 30 sample plots which size range 400 m2 to 800 
m2 were taken. Diameter at breast heights all trees was measured and identified to species in each sample 
plots. Ratios of basal area and number of tree to species in each sample plots were calculated. Shannon-
Weaner Index, Simpson Index, MacArthur Index, Pielou Regularity Index were used for statistical analyses 
of biodiversity. 
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   Figure 1. Study Area 

 

 

 
       Figure 2. Sample Plots 
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Methods 

In this study, four of the biodiversity indexes were investigated. 

Shannon-Weaner diversity index 

This is an index applied to biological systems by derived from a mathematical formula used in 
communication area by Shannon in 1948 (Mandaville 2002). It’s the most preferred index among the 
other diversity indices. The index values are between 0.0 – 5.0. Results are generally between 1.5 - 3.5, 
and it exceeds 4.5 very rarely (Kocataş 1992). The values above 3 indicate that the structure of habitat is 
stable and balanced but the values under 1indicate that there are pollution and degradation of habitat 
structure (Türkmen and Kazancı, 2010). 

 

𝐻 =  − ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 × ln 𝑃𝑖    (1) 

 

H: Shannon-Weaner Diversity Index 

Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree 

Simpson diversity index 

It’s a diversity indices derived by Simpson in 1949 (Mandaville 2002). Simpson index values are 
between 0 - 1. But while calculating, final result is subtracted from 1 to correct the inverse proportion 
(Türkmen and Kazancı, 2010). 

 

𝐻 =  1 − ∑ 𝑃𝑖 
𝑛
𝑖=1 ²      (2) 

 

H: Simpson Diversity Index 

Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree 

 

MacArthur diversity index 

It was derived from Shannon-Weaner index by MacArthur in 1965. 

 

            𝐻 =  
1

∑ 𝑃𝑖²𝑛
𝑖=1

      (3) 

 

H: MacArthur Diversity Index 

Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree 

Pielou regularity index 

It was derived from Shannon-Weaner index by Pielou in 1966. The ratio of the observed value of 
Shannon-Weaner index to the maximum value gives the Pielou Regularity Index result. The values are 
between 0- 1. When the value is getting closer to 1, it means that the individuals are distributed equally 
(Pielou 1966, Türkmen and Kazancı, 2010). 

 

      𝑅 =
𝐻

ln 𝑆
     (4) 

R: Pielou Regularity Index 
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H: Shannon-Weaner Diversity Index 

S: Number of species 

Results 

Biodiversity in 30 sample plots in Sürmene forest Planning Unit in Eastern Black Sea Region were 
calculated to use 1-4 formulas. In calculation, ratios of basal area and number of tree of species in sample 
plot were used. The calculation of one of the sample area has shown Table1 and 2. 

Table 1 

Biodiversity indices according to ratio of basal area in sample plot 314 

Species 
Basal 
Area 

Ratio of Basal 
Area 

Shannon-
Weaner 

Simpson MacArthur 
Pielou 

Regularity 

Carpinus betulus 0.044 0.083     

Alnus glutinosa 0.104 0.197     

Castanea sativa 0.378 0.720     

Total 0.526   0.763 0.436 1.773 0.695 

 

Table 2 

Biodiversity indices according to using ratio of number of trees in sample plot 314 

Species 
Number 
of trees 

Ratio of number  
of trees 

Shannon-
Weaner 

Simpson MacArthur 
Pielou 

Regularity 

Carpinus betulus 7 0.304     

Alnus glutinosa 6 0.261     

Castanea sativa 10 0.435     

Total 23   1.075 0.650 2.859 0.978 

The values of Shannon-Weaner diversity index were between 0.024 – 1.282. The lowest value was for 
plot 86 and the highest value was for plot 402 (Table 3 and 4). All results were found under the expected 
ranges (0.0 - 1.5). Although plot 286 has four species, it has lower value than plot 248 has three species.  
The reason of this is a behalf of one species has high ratio.   

The values of Simpson diversity index were between 0.007 - 0.708. The lowest value was for plot 86 
and the highest value was for plot 402 (Table 5 and 6). The result of this index and the result of Shannon-
Weaner index were found highly resemble to each other. The values of the three plots (plot 349, 402 and 
1090) which had the three highest values were the same in both indices. 

Table 3 

Sample plots which have highest Shannon-Weaner index value 

Sample plot  Fagus orientalis Carpinus 

betulus 

Alnus glutinosa Castanea sativa Shannon-

Weaner 

Ratio of Basel Area 

261 0.592 0.133 0.135 0.139 1.124 

310 0.477 0.084 0.075 0.364 1.124 

349 0.502 0.086 0.092 0.320 1.141 

402 0.079 0.349 0.266 0.307 1.282 

1090 0.337 0.142 0.085 0.435 1.215 

 

Table 4 

Sample plots which have lowest Shannon-Weaner index value 

Sample 
plot  

Picea 
orientalis 

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
spp. 

Shannon-
Weaner 
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Ratio of Basel Area 

86   0.004  0.996  0.024 

462    0.949  0.051 0.201 

1113 0.872 0.128     0.383 

1280 0.104 0.896     0.334 

1359 0.147 0.853     0.417 

 

Table 5 

Sample plots which have highest Simpson index values 

Sample 
plot  

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus  
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
 spp. 

Simpson 

Ratio of Basel Area 

248  0.330 0.250 0.420  0.652 

349 0.502 0.086 0.092 0.320  0.630 

402 0.079 0.349 0.266 0.307  0.708 

448 0.159  0.388 0.017 0.436 0.634 

1090 0.337 0.142 0.085 0.435  0.669 

 

 

Table 6 

Sample plots which have to lowest Simpson index values 

Sample 
plot  

Picea 
orientalis 

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
spp. 

Corylus  
spp. 

Simpson 

Ratio of Basel Area 

24    0.869 0.102  0.029 0.234 

86   0.004  0.996   0.007 

462    0.949  0.051  0.097 

1113 0.872 0.128      0.223 

1280 0.104 0.896      0.186 
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The values of MacArthur Diversity Index were between 1.007 – 3.419. The lowest value was for plot 86 
and the highest value was for plot 402 (Table 7and 8). Also result of this index and the result of Shannon-
Weaner and Simpson index were found highly resemble to each other. The values of the three plots (plot 
349, 402 and 1090) which had the three highest values were the same in other (Shannon-Weaner and 
Simpson index) indices. 

The values of Pielou Regularity Index were between 0.034 – 0.980. The lowest value was for plot 86 
and the highest value was for plot 248 (Table 9 and 10). Unlike other indices (Shannon-Weaner, Simpson 
and MacArthur indices) plot 402 doesn’t have to highest value. The reason is that, Pielou is derived from 
Shannon-Weaner Diversity Index and even if the value of Shannon-Weaner index is high, due to the 
number of species is increased Pielou is decreased. 

Table 7 

Sample plots which have highest MacArthur index values 

Sample 
plot  

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
 spp. 

MacArthur 

Ratio of Basal Area 

248  0.330 0.250 0.420  2.875 

349 0.502 0.086 0.092 0.320  2.669 

402 0.079 0.349 0.266 0.307  3.419 

448 0.159  0.388 0.017 0.436 2.729 

1090 0.337 0.142 0.085 0.435  3.022 

 

Table 8 

 Sample plots which have to lowest MacArthur index values 

Sample 
plot  

Picea 
orientalis 

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
spp. 

Corylus  
spp. 

MacArthur 

Ratio of Basal Area 

24    0.869 0.102  0.029 1.305 

86   0.004  0.996   1.007 

462    0.949  0.051  1.107 

1113 0.872 0.128      1.288 

1280 0.104 0.896      1.229 

 

Table 9 

Sample plots which have highest Pielou regularity index values 

Sample 
plot  

Picea 
orientalis 

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
 spp. 

Pielou 
Regularity 

Ratio of Basal Area 

248   0.330 0.250 0.420  0.980 

303    0.656 0.344  0.929 

402  0.079 0.349 0.266 0.307  0.925 

457    0.659  0.341 0.926 

1444 0.393 0.607     0.966 
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Table 10 

Sample plots which have to lowest Pielou Regularity index values 

Sample 
plot  

Picea 
orientalis 

Fagus 
orientalis 

Carpinus 
betulus 

Alnus 
glutinosa 

Castanea 
sativa 

Acer 
spp. 

Corylus  
spp. 

Pielou 
Regularity 

Ratio of Basal Area 

24    0.869 0.102  0.029 0.417 

86   0.004  0.996   0.034 

172   0.022 0.157 0.821   0.489 

462    0.949  0.051  0.291 

1280 0.104 0.896      0.482 

The increase in the distribution of species in the area in favor of a species has reduced the biodiversity 
indices (Table 11). While ratio of basal area of Alnus glutinosa %66 in sample plot 457, when this ratio 
increase to %95 in sample plot 462, biodiversity indices reduce. 

Mean values of biodiversity indexes by species in sample plot shown Table 12. When number of 
species increased, biological diversity increased also.  

Table 11 

 Effect of species ratios on biodiversity indices 

Sample plot  
Alnus 

glutinosa 
Acer spp. 

Shannon-
Weaner 

Simpson McArthur 
Pielou 

Regularity 

Ratio of Basal Area 

457 0.659 0.341 0.642 0.449 1.816 0.926 

462 0.949 0.051 0.201 0.097 1.107 0.291 

 

Table 12 

Average values of biodiversity indices regard to number of species  

Number of 
Species 

Shannon-
Weaner 

Simpson MacArthur 
Pielou 

Regularity 
Number of 

Sample Plots 

2 0.446 0.291 1.477 0.643 10 

3 0.761 0.444 1.905 0.693 10 

4 1.070 0.586 2.531 0.772 10 

 

Conclusions 

Forest management include protect, develop and sustainability of biodiversity. So when forest 
managing, biodiversity is calculated using biodiversity indices. In this study, Shannon-Weaner Index, 
Simpson Index, MacArthur Index, Pielou Regularity Index were used for calculate to biodiversity. 

As a result, as the number of species increase, as the distribution ratios of species approach each other, 
biodiversity indices have increased also. Biodiversity indices have increased in proportion to the number 
of species in regions where the ratio is behalf of a species. Biodiversity indices are higher in areas where 
the ratios are close to each other than areas have the ratios are distributed in behalf of one species. This 
result shows that, the distributions of ratios between species are important. 
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SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA KAZANIM- METİN ANALİZİ  

Ahmet KIYANÇİÇEK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, akyancicek@gmail.com 

Özet 

Sosyal Bilgiler birey doğduğu andan itibaren bireye toplum tarafından kazandırılmaya çalışılan kültür, 
gelenek, görenek gibi halkın hafızasına ait bilgilerin farkına varılmasını ve anlaşılmasını sağlayan, bireyi 
vatanına, milletine ve demokrasiye bağlı kılmayı amaç edinen, bunun yanında bireye sosyal hayatı içerisin de 
kullanabileceği becerileri kazandırmaya çalışan önemli bir derstir. Bu dersin en temel materyallerinden birisi 
ise ders kitaplarıdır. Ders kitabı dersin amaçlarını gerçekleştirmede kullanılan, öğrencilerin en aktif olarak 
kullandığı kaynaktır. Ülkemizde her öğrencinin kolayca erişim sağlayabildiği bir bilgi aracı ayrıca derse 
yönelik öğrenme faaliyetlerini destekleyen ve farklı alt boyutları içeren bir materyaldir.   Bu alt boyutlardan 
bir tanesi kazanımlardır. Kazanımlar ise yapılandırmacı yaklaşım yani öğrenci merkezli hazırlanan öğretim 
programının önemli bir parçasıdır ve kazanımların temel amacı öğretim programında verilen becerileri 
kazandırmaktır.  Bu araştırma amaç Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında ortaokul düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu başkanlığı tarafından 
okutulmasına karar verilen ve Tebliğler Dergisi’nde yer alan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabının Kazanım-
Metin uygunluğu bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler ders kitabında 
kazanım ve metin ilişkisi açısından ne durumdadır? probleminin cevabı aranmaya çalışılmıştır. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapılırken talim terbiye 
kurulu kitap hazırlama kriterleri ve konu alanı ders kitabı inceleme kitaplarındaki esaslar ve bu alana 
yönelik yapılan tezler dikkate alınarak belirlenen ölçütlere göre incelenerek bilgisayar ortamına 
kaydedilmiştir. Daha sonra bu bilgiler yüzde ve frekans durumları çıkarılarak analiz edilmiştir. Doküman 
analizi kullanılarak ulaşılan bilgiler nicel hale getirilerek verilmiştir. Araştırma da beceri ve metin ilişkisine 
yönelik 3 alt başlık oluşturulmuştur. Alt başlıklar, “Kazanım- Görsel Uygunluğu”, “Kazanım- Metin ve Ana 
Fikir Uygunluğu”, “Kazanım- Konu başlığı uygunluğu” dan oluşmaktadır. Kazanımlar, oluşturulan alt 
başlıklar ile ilişkilendirilerek “Uygun Değil, Kısmen Uygun ve Uygun” şeklinde değerlendirilerek veriler analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda veriler tablo haline getirilerek sonuca varılmıştır. Araştırma sonucunda 6.sınıf 
Sosyal Bilgiler ders kitabında Kazanım- Metin uygunluğunun genel anlamda yüksek olduğunu ancak bazı 
kazanımlara yönelik metinlerde; görsel, içerik ve konu başlığı uyumsuzlukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İçerik, Kazanım, Ders Kitabı 

IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS 

Abstract 

 Social studies is an important course that aims to make the individual connected to his country, nation 
and democracy, and to provide the individual with the skills he can use in social life as well as to provide the 
individual with the knowledge of the memory of the people, such as culture, tradition, customs, which are 
tried to be gained by society from the moment the individual is born. One of the most basic materials of this 
course is textbooks.  The textbook is the most active source used by the students to realize the objectives of 
the course. It is an Information tool that every student can easily access in our country, as well as a material 
that supports learning activities for the course and includes different sub-dimensions.   One of these lower 
dimensions is the gains. The gains are an important part of the constructivist approach, i.e., the student-
centered curriculum, and the main purpose of the gains is to gain the skills given in the curriculum. The aim 
of this research is to provide education at the secondary school level in the 2018-2019 school year in schools 
affiliated to the Ministry of National Education by the Ministry of Education Board of Education and Training 
Board decided and published in the Journal of communiqué 6.the aim of this course is to examine the class 
social studies textbook in terms of attainment-text compatibility. What is the status of social studies textbook 

mailto:akyancicek@gmail.com
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in terms of acquisition and text relation? the answer to your problem has been sought. In the research, one of 
the qualitative research methods, the document review method was used. While conducting the research, the 
criteria for preparing the book and the subject area of the board of education were examined according to 
the criteria determined by taking into account the principles in the textbook review books and the theses 
related to this field and recorded in the computer environment. This information was then analyzed by 
subtracting percentage and frequency States. The information obtained by using document analysis is 
quantified and given. The research also created 3 sub-headings for the relationship between skills and text. 
Subheadings consist of “attainment - visual appropriateness”, “attainment - text and main idea 
appropriateness”, “attainment - subject title appropriateness”. The data was analysed, with the gains being 
associated with the subheadings created and assessed as “not appropriate, partly appropriate and 
appropriate”. As a result of the analysis, the data was tabulated and concluded. 6 as a result of  the 
research.in the class social studies textbook attainment - text suitability is generally high, but in some 
attainment-oriented texts; visual, content and subject title incompatibilities have been identified. 

   Keywords: Contents, Recovery. Textbook 

Giriş 

     Sosyal bilgiler bireyin demokratik, 21 yy. temel yeterlilik seviyesinde sahip, yaşadığı coğrafyayı hem 
fiziki hem kültürel anlamda öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir derstir. Ayrıca demokratik 
toplumda yasayan vatandaşların yükümlülüklerinden türeten, içeriğini sosyal bilimlerin temel 
çerçevesinden alan ve hayat boyu kullanılacak olan vatandaşlık becerilerinin uygulamasını yaptıran bir 
temel eğitim programıdır. Tanrıöğen (2006)   Bu kapsamda öğrencinin yaşadığı topluma ve çağa ayak 
uydurması ve dersin uzun vadede istenilen çıktılara ulaşması için öğretim programlarının amacına 
ulaşması gerekmektedir. Öğretim programı bireye bir dersin öğretimiyle ilgi okulda ya da okul dışında 
kazandırılması amaçlanan tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneği olarak tanımlanmaktadır. 
Demirel (2009). Başka bir tanımda ise öğretim programı belli bir nitelikteki öğrenci grubuna özel 
hedeflerde ifadesi bulunan devinişsel ve duyuşsal nitelikleri kazandırmak için gerekli öğretme ve sınama 
durumlarının işler veya işe yarar şekilde bir düzene konmuş şekli olarak tanımlanmaktadır. Özçelik 
(1992). Kısaca öğretim programı bir dersin girdisi ve çıktısı arasındaki yol haritası olarak tanımlanabilir. 
Bu yol haritası öğrenme alanı, değer ve beceri gibi birçok önemli noktayı kapsamaktadır. Bu noktalardan 
bir tanesi de kazanımlardır. Kazanımlar öğrenme süreci içerisinde, planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar 
yoluyla, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler olarak tanımlanabilir. Koca ve 
Kürşat (2015). Tanımda da görüldüğü üzere kazanımlar birçok öğesini kapsamaktadır. Bundan dolayı 
kazanımların istenilen hedefe ulaşması sosyal bilgiler dersinin amaç ve hedefleri için büyük önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda kazanımların hedeflerine ulaşması için kullandığı en yaygın araç ise ders 
kitaplarıdır.  

Ders kitapları öğrencilere eğitim programları ile ilgili etkinliklerde üzerine çalıştığı konularda bilgi 
sahibi yapan, belirli ipuçları barındıran ve onları hedefler doğrultusunda gerekli davranışları kazanmak 
üzere inceleme ve araştırmaya yönlendiren ortamdır. (Mazlum ve mazlum, 2016: 3). Ders kitapları  
Öğretim materyallerinin yetersiz, laboratuvar imkânları sınırlı, aile ve çevresinin desteğinin yeterli 
olmadığı ve sınıfların kalabalık olduğu yörelerde öğretmene yardımcı olur. Güzel vd. (2009) Ders 
kitaplarının toplumsal yönden de faydaları vardır. Kişilerin içerisinde yaşadıkları topluma ait olan kültürü 
ve evrensel değerleri kazanmasına, birtakım ortak değerler etrafında birleşmesine imkân sağlar Coşkun 
ve Taş (2008). Ayrıca ders kitapları ders sürecinde öğretmenin ve öğrencinin en yaygın kullandığı 
kaynaktır. Bunun için ders kitapları sosyal bilgiler öğretim programının hedeflerine ulaşmada yol gösterici 
kaynaklardan biri olan kitapları öğrencinin Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmesi ve görsellerden etkili bir 
şekilde yararlanması için   en iyi şekilde düzenlenmelidir.  

Bu kapsamda Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında ortaokul düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu başkanlığı tarafından 
okutulmasına karar verilen ve Tebliğler Dergisi’nde yer alan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabının Kazanım-
Metin uygunluğu bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında şu sorulara cevap 
aranacaktır. 

➢ Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan görseler, sosyal bilgiler öğretim programındaki 
kazanımlara uygun mudur? 

➢ Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan metinler ve konu başlıkları sosyal bilgiler öğretim 
programındaki kazanımlara uygun mudur? 
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Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma bir şemsiye terimi olup, 
tanımlanmaya, çözmeye, yorumlamaya ve anlamla ilgili terimlere ulaşmaya çalışan teknikleri kapsayan bir 
süreç olarak tanımlanmıştır. Maanen (1979) 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma bir şemsiye terimi olup, 
tanımlanmaya, çözmeye, yorumlamaya ve anlamla ilgili terimlere ulaşmaya çalışan teknikleri kapsayan bir 
süreç olarak tanımlanmıştır. Maanen (1979) 

Araştırmanın Kaynakları  

Araştırmanın Veri Kaynakları 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul düzeyinde MEB TTKB 

tarafından okutulmasına karar verilen ve Tebliğler Dergisinde yayımlanan 6. Sınıf, MEB Yayınları ders 

kitabı oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri Kaynakları içerisinde yer alan ders kitabındaki görseller (Cımbız,2017) tarafından hazırlanmış ve 7 

maddeyi içeren Resim – Metin ilişki Kategorisi kullanılarak toplanmıştır.  Ders kitabındaki Metinler ile 

ilişkin veriler ise MEB kitap inceleme kriterleri içerisinde yer alan metinler ile ilgili maddeler esas alınarak 

elde edilmiştir.  

Elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Betimsel analiz 4 aşamadan oluşmaktadır. 

Yıldırım ve Şimşek (2008). Analiz için bir çerçeve; çerçeveye uygun şekilde verilerin işlenmesi, bulguların 

tanımlanması; bulguların yorumlanması şeklindedir.  

Bulgular 

Tablo 1 

Birey Ve Toplum Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 
 
        KAZANIMLAR 

Ölçütler 

Kazanım – Görsel 
Uygunluğu 

Kazanım- Metin ve 
Ana Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
Başlığı Uygunluğu 
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1.Birey Ve Toplum          

Sosyal Rollerin Zaman İçerisindeki 
Değişimini İnceler. 

  X   X   X 

Sosyal, Kültürel Ve Tarihî Bağların 
Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasındaki 
Yerini Ve Rolünü Analiz Eder. 

  X   X   X 

Toplumda Uyum İçerisinde 
Yaşayabilmek İçin Farklılıklara Yönelik 
Ön Yargıları Sorgular. 

 X    X   X 



 

1698 
 

Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasında 
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı 
Destekleyici Faaliyetlere Katılır.  

  X  X    X 

Bir Soruna Getirilen Çözümlerin Hak, 
Sorumluluk Ve Özgürlükler Temelinde 
Olması Gerektiğini Savunur. 

  X   X X   

 

Tablo 1’ de Birey ve Toplum Ünitesine ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun: 4, Kısmen Uygun: 1, Uygun Değil: 0 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :4, Kısmen Uygun: 1, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 3: Kısmen Uygun: 1, Uygun Değil: 0 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Birey ve Toplum öğrenme alanına yönelik sosyal bilgiler 

öğretim programında 5 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle uygunluğu; uygun: f (4), 
%80, Kısmen Uygun: f (1), %20, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanımların Metin Ve Ana Fikir Uygunluğu; 
uygun: f (4), %80, kısmen uygun: f (1), %25, uygun değil: f(0), %0 dır. Kazanım Konu başlığı uygunluğu; 
uygun: f (3), %60, Kısmen Uygun: f (1), %20, uygun değil: f(0), %0 dır. 

 

Tablo 2 

Kültür Ve Miras Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 
 
 

Kazanımlar 

Ölçütler 

Kazanım – Görsel Uygunluğu Kazanım- Metin Ve Ana 
Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
Başlığı Uygunluğu 
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2. Kültür Ve Miras          

Orta Asya’da Kurulan İlk 
Türk Devletlerinin 
Coğrafi, Siyasal, 
Ekonomik Ve Kültürel 
Özelliklerine İlişkin 
Çıkarımlarda Bulunur. 

  X   X X   

İslamiyet’in Ortaya 
Çıkışını Ve Beraberinde 
Getirdiği Değişimleri 
Yorumlar. 

  X   X   X 

Türklerin İslamiyet’i 
Kabulleri İle Birlikte 
Siyasi, Sosyal Ve Kültürel 
Alanlarda Meydana Gelen 
Değişimleri Fark Eder. 

  X   X   X 

Türklerin Anadolu’yu 
Yurt Edinme Sürecini XI 
Ve XIII. Yüzyıllar 
Kapsamında Analiz Eder. 

  X   X   X 

Tarihî Ticaret Yollarının 
Toplumlar Arası Siyasi, 
Kültürel Ve Ekonomik 
İlişkilerdeki Rolünü 
Açıklar. 

  X   X   X 

Tablo 2’ de Kültür Ve Miras öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun 5, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :5, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 4: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 1 
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6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Kültür ve Miras öğrenme alanına yönelik sosyal bilgiler 
öğretim programında 5 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle uygunluğu; uygun   f (5), 
%100, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f(0), %0 dır.  

 Kazanımların Metin Ve Ana Fikir Uygunluğu; uygun: f (5), %80, kısmen uygun: f (0), %0, uygun değil: 
f(0), %0 dır. Kazanım Konu başlığı uygunluğu; uygun: f (4), %80, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: 
f(1), %20 dir. 

 

Tablo 3 
İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular 

 
 

 
Kazanımlar 

Ölçütler 

Kazanım – Görsel 
Uygunluğu 

Kazanım- Metin ve 
Ana Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
Başlığı Uygunluğu 
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3. İnsan, Yerler Ve Çevreler          

Konum İle İlgili Kavramları Kullanarak 
Kıtaların, Okyanusların Ve Ülkemizin Coğrafi 
Konumunu Tanımlar. 

  X   X   X 

2. Türkiye’nin Temel Fiziki Coğrafya 
Özelliklerinden Yer Şekillerini, İklim 
Özelliklerini Ve Bitki Örtüsünü İlgili Haritalar 
Üzerinde İnceler. 

  X   X   X 

 3.Türkiye’nin Temel Beşerî Coğrafya 
Özelliklerini İlgili Haritalar Üzerinde Gösterir. 

  X   X   X 

4.Dünyanın Farklı Doğal Ortamlarındaki İnsan 
Yaşantılarından Yola Çıkarak İklim Özellikleri 
Hakkında Çıkarımlarda Bulunur. 

  X   X   X 

          

Tablo 3’ de İnsanlar Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun 4, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :4, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 4: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına yönelik 

sosyal bilgiler öğretim programında 4 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle 
uygunluğu; uygun     f (4), %100, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f(0), %0 dır.  
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Tablo 4 
Bilim, Teknoloji Ve Toplum Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 
 
 

Kazanımlar 

Ölçütler 

Kazanım – Görsel 
Uygunluğu 

Kazanım - Metin Ve 
Ana Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
Başlığı Uygunluğu 
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4.Bilim, Teknoloji Ve Toplum          

Sosyal Bilimlerdeki Çalışma Ve Bulgulardan 
Hareketle Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına 
Etkisine Örnekler Verir. 

  X   X   X 

Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmelerin Gelecekteki 
Yaşam Üzerine Etkilerine İlişkin Fikirler İleri 
Sürer. 

  X   X   X 

Bilimsel Araştırma Basamaklarını Kullanarak 
Araştırma Yapar. 

X     X   X 

Telif Ve Patent Hakları Saklı Ürünlerin Yasal 
Yollardan Temin Edilmesinin Gerekliliğini 
Savunur. 

  X   X   X 

Tablo 4’ de İnsanlar Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun 3, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 1 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :4, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 4: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına yönelik 

sosyal bilgiler öğretim programında 4 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle 
uygunluğu; uygun     f (3), %75, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f (1), %25 dır. Kazanımların Metin 
Ve Ana Fikir Uygunluğu; uygun: f (4), %100, kısmen uygun: f (0), %0, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanım 
Konu başlığı uygunluğu; uygun: f (4), %1000, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f(0), %100 dir. 

Tablo 5 
Üretim, Tüketim ve Dağıtım Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 

Kazanımlar 

Ölçütler 
Kazanım – Görsel 

Uygunluğu 
Kazanım- Metin Ve 

Ana Fikir Uygunluğu 
Kazanım– Konu 

Başlığı Uygunluğu 
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5.Üretim, Dağıtım Ve Tüketim          

Ülkemizin Kaynaklarıyla Ekonomik 
Faaliyetlerini İlişkilendirir. 

  X   X   X 

Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesinin Canlı 
Yaşamına Etkilerini Analiz Eder. 

X   X   X   

Türkiye’nin Coğrafi Özelliklerini Dikkate 
Alarak Yatırım Ve Pazarlama Proje Önerileri 

Hazırlar. 

  X   X   X 

Vatandaşlık Sorumluluğu Ve Ülke Ekonomisine 
Katkısı Açısından Vergi Vermenin Gereğini Ve 

Önemini Savunur. 

 X    X   X 

Nitelikli İnsan Gücünün Türkiye Ekonomisinin 
Gelişimindeki Yerini Ve Önemini Analiz Eder. 

  X   X   X 
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İlgi Duyduğu Mesleklerin Gerektirdiği Kişilik 
Özelliklerini, Becerileri Ve Eğitim Sürecini 

Araştırır. 

  X   X   X 

Tablo 5’ de Üretim, Tüketim ve Dağıtım öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun 4, Kısmen Uygun: 1, Uygun Değil: 1 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :5, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 1 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 5: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 1 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına yönelik 

sosyal bilgiler öğretim programında 6 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle 
uygunluğu; uygun f (4), %66, Kısmen Uygun: f (1), %16, uygun değil: f (1), %16 dır. Kazanımların Metin Ve 
Ana Fikir Uygunluğu; uygun: f (5), %83, kısmen uygun: f (0), %0, uygun değil: f (1), %16 dır. Kazanım 
Konu başlığı uygunluğu; uygun: f (5), %82, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f (1), %16 dir. 

Tablo 6 
Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 
 
                                      Kazanımlar 

Ölçütler 
Kazanım – 
Görsel 
Uygunluğu 

Kazanım - Metin Ve 
Ana Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
Başlığı Uygunluğu 
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6. Etkin Vatandaşlık          
Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından 
Farklı Yönetim Biçimlerini Karşılaştırır. 

  X   X   X 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 
Yasama, Yürütme Ve Yargı Güçleri 

Arasındaki İlişkiyi Açıklar. 

  X   X   X 

Yönetimin Karar Alma Sürecini Etkileyen 
Unsurları Analiz Eder. 

  X   X   X 

Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin 
Önemini Açıklar. 

  X   X   X 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Etkin Bir 
Vatandaşı Olarak Hak Ve 

Sorumluluklarının Anayasal Güvence 
Altında Olduğunu Açıklar. 

  X   X   X 

Türk Tarihinden Ve Güncel Örneklerden 
Yola Çıkarak Toplumsal Hayatta Kadına 

Verilen Değeri Fark Eder. 

  X   X   X 

Tablo 6’ da Etkin Vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun: 6, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun :6, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 6: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan İnsanlar, Etkin Vatandaşlık öğrenme alanına yönelik 

sosyal bilgiler öğretim programında 6 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle 
uygunluğu; uygun  f (6), %100, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanımların Metin Ve 
Ana Fikir Uygunluğu; uygun: f (6), %100, kısmen uygun: f (0), %0, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanım 
Konu başlığı uygunluğu; uygun: f (6), %100, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f(0), %0 dir. 

 



 

1702 
 

Tablo 7 
Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanına İlişkin Bulgular  

 
 
 
                  Kazanımlar 

Ölçütler 

Kazanım – Görsel Uygunluğu Kazanım - Metin ve 
Ana Fikir Uygunluğu 

Kazanım– Konu 
başlığı Uygunluğu 

U
y

gu
n

 
D

eğ
il

 

K
ıs

m
en

 
U

y
gu

n
 

U
y

gu
n

 
 

U
y

gu
n

 
D

eğ
il

 

K
ıs

m
en

 
U

y
gu

n
 

 
U

y
gu

n
 

U
y

gu
n

 
D

eğ
il

 

K
ıs

m
en

 
U

y
gu

n
 

 
U

y
gu

n
 

7.Küresel Bağlantılar           

Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri 
ve komşu devletlerle olan 
kültürel, sosyal, siyasi ve 
ekonomik ilişkilerini analiz eder. 

  X   X   X 

Ülkemizin diğer ülkelerle olan 
ekonomik ilişkilerini analiz eder. 

 X    X   X 

Ülkemizin sahip olduğu siyasi, 
askerî, ekonomik ve kültürel 
özelliklere bağlı olarak 
uluslararası alanda üstlendiği 
rolleri analiz eder. 

  X   X   X 

Popüler kültürün, kültürümüz 
üzerindeki etkilerini sorgular. 

  X   X   X 

Tablo 7’ de Küresel Bağlantılar öğrenme alanına ilişkin bulgular verilmiştir. 

1. Kazanımın – Görsel Uygunluğu: Uygun: 3, Kısmen Uygun: 1, Uygun Değil: 0 
2. Kazanım – Metin Ana Fikir Uygunluğu: Uygun: 4, Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
3. Kazanım – Konu başlığı uygunluğu: Uygun 4: Kısmen Uygun: 0, Uygun Değil: 0 
6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitabında yer alan İnsanlar, Etkin Vatandaşlık öğrenme alanına yönelik 

sosyal bilgiler öğretim programında 4 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların görsel öğelerle 
uygunluğu; uygun f (3), %75, Kısmen Uygun: f (1), %25, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanımların Metin ve 
Ana Fikir Uygunluğu; uygun: f (4), %100, kısmen uygun: f (0), %0, uygun değil: f (0), %0 dır. Kazanım 
Konu başlığı uygunluğu; uygun: f (4), %100, Kısmen Uygun: f (0), %0, uygun değil: f(0), %0 dir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonuçlarına göre, resimlerin metinleri tahmin etmede düşük düzeyde kaldığı, resimlerin ait 
olduğu kazanımı orta düzeyde desteklediği görülmektedir. Ders kitabın da yer alan metinlerin kazanımları 
yüksek düzeyde karşıladığı görülmektedir. Ayrıca ders kitabında yer alan konu başlıklarının kazanımları 
yüksek düzeyde karşıladığı sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, başlıkların metinleri tahmin etmede yüksek düzey de olduğu ve metin, konu başlığı, görsel 
içeriğin birbirini orta düzey de tespit ettiği söylenebilir. 

Cımbız (2017) tarafından yapılan çalışmada “Türkçe ders kitabındaki resim ve metinlerin uygunluğu” 
isimli çalışmasının sonuçlarına göre resimlerin, öğrencilerin tahmin edebilme düzeyini yüksek olduğu ve 
genel yapılan çalışmaya benzer şekilde resim ve metinlerin genel anlamda birbiri ile uyumlu olduğu 
sonucuna varmıştır.  Eğdemir (2017) tarafından yapılan yapılan “Sosyal bilgiler ders kitaplarının görsel- 
metin açısından incelenmesi” isimli çalışmasın da resimlerin bazı alanlar da yetersiz kaldığı ve 
çeşitlendirilebileceği sonucuna ulaşmıştır.  Gözlet (2018) ise Türkçe ders kitabın da yer alan metinlerin 
tutarlılık düzeyini incelemiş ve metinin mesajını iletici mantıksal ve anlamsal aksamaların dikkate 
çarpmadığı sonucuna ulaşmıştır.  
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROJE TABANLI ÖĞRENME YETKİNLİKLERİ 

Songül BOSTANCİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bostanjisngl@gmail.com 

Özet 

Toplumun her alanında yaşanan değişim ve gelişmeler karşısında insanların durağan bir yapıda olması 
mümkün değildir. İnsanlar çevrelerindeki bu değişimlere ayak uydurmakta ve topluma faydalı olmaya 
çalışmaktadırlar. Topluma faydalı olan bireylerden beklenen davranışlar; toplumla barışık olma, toplumsal 
sorunlara duyarlı olma, bu sorunlara çözümler arama, toplumsal kalkınmayı amaç edinme, edindiği bilgileri 
toplum yararına kullanma, toplumsal değerleri koruma vb.dir. Bu davranışların pek çoğu, eğitimle kazanılır. 
Bireylere bu eğitim ise okullarda, öğretim programları aracılığıyla öğretmen rehberliğindeki derslerde 
kazandırılmaktadır. Bu derslerin başında Sosyal Bilgiler dersi yer alır. Sosyal bilgilerin genel amacı, 
demokratik ve çağdaş bir toplum için etkin vatandaşlar yetiştirmektir. Sosyal bilgiler öğretimi ile bireyin 
demokratik tutum ve değerlere sahip, problem çözme ve karar alma becerileriyle donanmış, üretken ve 
katılımcı olması hedeflenir. Sosyal bilgiler dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için öğrencilere durağan bilgiyi 
aktarmaktan çok onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalıdır. Okul ve eğitim sisteminin merkezine 
öğrenciyi yerleştiren ve eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel gelişmeleri ile ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılandıran yaklaşımlardan biri proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Öğretmenin yeteneği ve yetkinliği 
etkili bir sınıf yönetiminin gerçekleşmesinde önemli bir değişken olduğundan araştırmanın amacı, sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yetkinliklerini öğretmen görüşleri ile incelemeyi 
hedeflemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay ili Kuruyer Abdülaziz Karadeniz Ortaokulu, Toprak 
Hisar İmam Hatip Ortaokulu, 7 Temmuz Ortaokulu ve Reyhanlı Ortaokulunda yer alan sosyal bilgiler 
öğretmenleri oluşturmaktadır.  Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, çalışma sonucunda elde 
edilen veriler içerik analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun 
anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
görüşleri yarı yapılandırılmış 8 maddelik soru ile belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan açık uçlu 
sorular, uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yetkinlikleri orta düzeyde belirlenmiştir. Buna ek olarak  
sosyal bilgiler öğretmenleri proje tabanlı öğrenme yöntemini kalabalık sınıf ortamlarında etkin 
kullanamadıklarını dile getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

PROJECT BASED LEARNING COMPETENCIES OF SOCIAL STUDENTS 

Abstract 

It is not possible for people to be static in the face of changes and developments in every field of society. 
People keep up with these changes and try to be beneficial to society.  Behaviors expected from individuals 
who are beneficial to society; being at peace with society, being sensitive to social problems, searching for 
solutions to these problems, aiming social development, using the acquired knowledge for the benefit of 
society, protecting social values. Many of these behaviors are acquired through education.  Individuals 
receive this education in schools and in teacher-guided courses through teaching programs. The first of these 
courses is Social Studies course. The general purpose of social studies is to educate active citizens for a 
democratic and contemporary society. With social studies teaching, it is aimed that the individual has 
democratic attitudes and values, is equipped with problem solving and decision making skills, is productive 
and participatory. In order to achieve the objectives of the social studies course, it should be to teach the 
students how to reach the information rather than transfer the static information. One of the approaches 
that places students at the center of the school and education system and constructs the objectives of 
education in line with the individual development and needs of the students is the project-based learning 
approach.  Since the competence and competence of the teacher is an important variable in the realization of 
effective classroom management, the aim of the research is to examine the competences of the social studies 
teachers to the project-based learning approach with the views of the teachers.  The study group of the study 
consists of social studies teachers in Kuruyer Abdülaziz Karadeniz Secondary School, Hatay Hisar İmam 
Hatip Secondary School, 7 Temmuz Secondary School and Reyhanlı Secondary School in Hatay.  Qualitative 
research method was used in the study and the data obtained from the study were analyzed with content 
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analysis techniques. The basic process in content analysis is to bring together similar data within the 
framework of certain concepts and themes and interpret them in a way that the reader can understand.  In 
the study, the opinions of social studies teachers were determined with a structured 8-item question. Open-
ended questions in the interview fo were prepared by taking expert opinion. Based on the findings, the 
competence of social studies teachers in project based learning approach was determined at a moderate 
level. In addition, social studies teachers stated that they could not use the project based learning method 
effectively in crowded classroom environments.  

Keywords: Project Based Learning, Social Studies, Social Studies Teacher 

Giriş 

       İnsanın toplumsal ve fiziksel çevresiyle etkileşimini zaman süreci içinde ele alan sosyal bilgiler, 
ilköğretim programı içinde önemli bir yere sahiptir. Demokratik sürece aktif katılıma odaklı bir 
vatandaşlık anlayışını temel amaç olarak hedefleyen sosyal bilgiler, çocuğun toplumsallaşmasına önemli 
katkılar yapar(Doğanay, 2008, s.78). Sosyal bilgiler dersi yapılandırmacılık kuramının da yardımıyla 
çevresindeki problemlere çözümler üretebilen, okuyup anlayabilen ve eleştirebilen bireyler yetişmesine 
katkıda bulunur(Cendek, 2015, s.7). Sosyal bilgiler eğitim-öğretim programını etkili kılma, hedefleri hedef 
davranışa dönüştürme çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür. Bu etkin öğrenme 
ortamının sağlanabilmesi eğitimin amacı ile uyumlu olmaktan geçmektedir. 

     Günümüzde hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim sistemini de 
etkilemektedir. Bu doğrultuda eğitimin amacı öğrencilere durağan bilgiyi aktarmaktan, bilgi taşıyıcılığı 
yapan öğrenci imajından çok onlara bilgiye ulaşma ve bilgiyi oluşturma yollarını öğretmek olarak 
değişmektedir.  John Dewey’in  ‘‘Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında 
büyüyebilmesi için yardımcı olmaktadır.’’ sözü ve A. Einstein’ın ‘‘ Aslında herkes bir dahidir. Ama siz 
kalkıp bir balığı ağaca çıkma yeteneğine göre yargılarsanız, balık tüm ömrünü bir aptal olduğuna inanarak 
geçirecektir.’’ sözü bilgiyi hazır olarak vermekten çok bilgiyi çalışarak kendi tarzı ile elde eden eğitim 
ortamının gerekliliğini bize göstermektedir. Bu bağlamda eğitim kurumları, var olan durumlardan yeni 
bilgiler üretecek, yapıcı, eleştirel düşünebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayabilme görevini 
üstlenmelidir (Tezci ve Gürol, 2003:2). Öğrenenlerin eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenecekleri bilgileri 
sosyal etkileşim içinde, çevrelerinden edindikleri ve doğuştan getirdikleri yetenekleri ile oluşturmaları 
beklenmektedir (Ünal ve Çelikkaya, 2009, s.198). Bütün bunlardan hareketle,  öğrenme-öğretme 
sürecinde yenilikçi bir yaklaşım olan ve öğrenme odaklı süreci kapsayan proje tabanlı öğrenme kendi tarzı 
ile öğrenen öğrencilere bir farklılık sunabilir.  

      Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının temelini oluşturan görüşler ilk olarak 1918’de William Heard 
Klipatrick tarafından ortaya atılmıştır. Klipatrick’e göre proje tekniği yeni bir teknik değildir. Proje tekniği 
canlı etkinliklere öğrenmeyle ilgili kuramların uygulanmasına, sosyal ve etik değerlerin kazanılmasına 
olanak veren etkinlik ilkesine dayalı bir tekniktir (Memişoğlu, 2001, s.42). Proje tabanlı öğrenme 
yaklaşımı, öğrenci açısından tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir 
öğrenme yaklaşımı; öğretmen açısından ise öğrenciyi merkeze alan ve gerçek yaşam ortamlarını sınıfa 
taşıyarak öğrencileri projeler çerçevesinde çalıştırırken, onların disiplinler arası ilişki kurmalarını 
sağlayan bir öğretim yöntemidir (Kalaycı, 2008, s.87). Proje tabanlı öğrenme anlayışında, tasarıya dayalı 
ve süreç yönelimli yapısının gereği olarak öğrenme, öğrenenin zihinsel yapısının sürekli yeniden 
örgütlenmesi anlamına gelmektedir. Buradan da görüldüğü gibi proje tabanlı öğrenme; süreç odaklı ve 
sınıf içi etkileşimli ortamları gerektiren bir öğrenme anlayışıdır(Saracaloğlu, Akmaca ve Yeşildere,2006, 
s.4).  John Dewey’in çocuk merkezli aktiviteler, seçenekler, proje yaklaşımı ve serbest oyunlar yoluyla 
yaşam hazırlığına işaret eden laboratuvar okullarının ve kullandığı proje yönteminin çocukları amaçlı 
aktivitelere yönlendirdiğini ve çevrelerindeki dünya anlayışını derinleştirdiğini ifade etmiştir (Akt., 
Ducharme, 1993). Buradan hareketle proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci aktifliği üzerindeki 
etkililiği görülmektedir.   

       Proje tabanlı öğrenmenin bu olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Çilenti 
(1985), bu sınırlılıkları bağımsız çalışma becerisi geliştirilmemiş öğrencilerin sıkıntı yaşaması, grup 
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üyelerinden her birinin ne kadar çalıştığının ve katkıda bulunduğunun belirlenmesinde yaşanan zorluk, 
öğretmenin sınıf üyelerini aynı öğretim düzeyinde tutmasının güçleşmesi, her öğrencinin veya grubun 
çalışmasının izlenmesinin güç oluşu ve bu yöntemin zaman alıcı oluşu olarak sıralamıştır (Tonbuloğlu, 
Aslan, Altun ve Aydın, 2013, s.101). 

       Bu sınırlılıklara karşın proje tabanlı öğrenme mevcut bilgi, birikim, deneyim ve ilgilerin üzerine bir 
şeyler ekleyerek, problem çözme, üst düzey düşünme, kavram ve prensiplerin daha derin anlaşılması için 
okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar her dönemde kullanılabilecek model olduğuna ilişkin 
araştırma bulguları görülmektedir. Haliloğlu’ nun (2005), İlköğretim II. Kademe Bilgisayar Ders 
Müfredatına Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemiyle Yeni Bir Yaklaşım çalışmasında bilgisayar 
öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerine verdikleri kavramları daha eğlenceli 
ve zevkli hale getirdikleri ve böylelikle derste öğrencileri etkili ve aktif kıldığını dile getirmişlerdir. 
Kalaycı’nın (2008), Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama çalışmasında 
öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme becerilerini, ölçüte dayalı değerlendirme 
yapabilme gücünü ve yaratıcılığını geliştirmesi amaçlanmış ve olumlu dönütler alınmıştır.  

      Yapılan araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin yaparak yasayarak öğrenmelerinin onlar için daha 
anlamlı olduğu ve öğrenmedeki kalıcılığın arttığı ortaya konulmuştur. Bu noktada öğrencilerin etkin 
öğrenmelerinin sağlanabilmesi için buna rehberlik edecek öğretmenlerin bu alanda yeterli bilgi ve 
becerileri önem kazanmaktadır.  

      Wolk (2001) proje tabanlı öğrenmede öğretmenin rollerini aşağıdaki gibi belirtmektedir: 

    • Öğretmenler, öğrencilerin güncel, yaratıcı ve ilginç projeler geliştirmelerinde çok önemli bir role 
sahiptir. 

    • Öğretmenler yaşam boyu öğrenme için model olmalıdır. 

    • Öğretmenler öğrencilerin sıkı çalışmasını, öğrencilerin öğrenmelerini ciddiye almalarını, düşünceli 
olmalarını, kendilerini aşmalarını ve kaliteli çalışmalar üretmelerini beklemelidir. 

       Proje tabanlı öğrenme modelinin etkili olabilmesinde öğretmenlerin yeteneklerinin ve 
yetkinliklerinin önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma sosyal bilgiler 
öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yetkinliklerini öğretmen görüşleri ile incelemeyi 
hedeflemektedir.  

     Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkili proje tabanlı öğrenme modelini kullanmaları ile 
ilgili görüşleri ve kendilerini bu açıdan ne kadar yeterli gördükleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

1.Proje tabanlı öğrenme modelini nasıl tanımlarsınız? 

2.Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ne ölçüde proje tabanlı öğrenme modeli bilgi ve becerisine sahip 
olması gerektiği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

3.Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmada kendi bilgi ve becerilerinizin yeterlilik durumu 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

4.Proje tabanlı öğrenme modelini hangi ünitelerde kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

5.Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmanın zorluk derecesi size göre ne düzeydedir? 

6.Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sırasında sizi zorlayan durumlar nelerdir? 

7.Proje tabanlı öğrenme modelini kullandığınız süre içinde öğrencilere nasıl yardımcı 
oluyorsunuz? 

8.Proje tabanlı öğrenme modelini uyguladıktan sonra öğrencilerinizden aldığınız dönütler 
nasıldır? 

Yöntem 

        Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak 
tanımlanabilir” (Şimşek ve Yıldırım, 2008, s.39).  
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        Araştırmada öğretmen görüşlerini ortaya koyabilmek için görüşme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılı Hatay ili Kuruyer Abdülaziz Karadeniz Ortaokulu, 
Toprak Hisar İmam Hatip Ortaokulu, 7 Temmuz Ortaokulu ve Reyhanlı Ortaokulunda yer alan ve 
derslerinde proje tabanlı öğrenme modelini kullanmış 8 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri 4 ve 20 yıl arasında değişmektedir. Ö1, Ö2, şeklinde devam eden bir 
kodlama ile öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir.    

 

Tablo 1 

Öğretmenlerin Mesleki Tecrübeleri ve Cinsiyet Bilgileri  

Öğretmen Mesleki Tecrübeler    Cinsiyet Bilgileri 

       Ö1 
 
       Ö2                                  
 
       Ö3 

 
Ö4 
 
Ö5 
 
Ö6 
 
Ö7 
 
Ö8 
 

5 Yıl 
 
10 Yıl 
 
6 Yıl 
 
11 Yıl 
 
5 Yıl 
 
7 Yıl 
 
20 Yıl 
 
4 Yıl 

Erkek 
 
Erkek 
 

                    Kadın 
 

                    Kadın 
 

                    Erkek 
 

                    Kadın 
 
 Kadın 
 
 Kadın 

         

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri yarı yapılandırılmış 8 maddelik soru ile 
belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları 
içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan 
ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını sağlayabilir (Türnüklü, 
2000, s.547). Görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular, uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Veriler 
içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir 
biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 227). Veriler araştırmacılar 
tarafından incelendikten sonra kategoriler oluşturulmuş ve verilerin sunumunda tablolar hazırlanmış, 
ilgili görüşler ise betimsel analiz tekniğini ile çözümlenmiştir. Bu tekniğe göre elde edilen veriler, daha 
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu 
temaya göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar 
dikkate alınarak da sunulabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013:256) 

 

Bulgular 

Araştırmaya dâhil edilen öğretmenlerin yarı yapılandırılmış mülakat formunda yer alan sorulara 
vermiş oldukları cevaplar olduğu gibi tablolar halinde aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 2 

Proje tabanlı öğrenme modelini nasıl tanımlarsınız? Sorusuna karşılık öğretmenlerin görüşleri;  

 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

Ö1         Öğrencilerin,  problem çözmelerine, düşünmelerine, imkan sağlayan öğrenme modelidir. 
Ö2         Öğrencilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine olanak sağlayan 
               öğrenme modelidir. 
Ö3         Öğretmenin yardımcı olacağı daha çok rehberlik görevi üstlendiği  öğrencinin daha bağımsız 
               ve yaratıcı düşünmesine olanak sağlayan bir  proje ortaya çıkarmasına izin veren öğrenme 
                modelidir. 
Ö4          Öğrencinin başarısını ve derse katılımını arttıran yöntemdir. 
Ö5          Öğrencinin ders içinde aktif olmasını sağlayan etkinlik baz alınarak aktivitelerin gerçekleştiği 
                ortam sağlayan yöntemdir. 
Ö6          Öğrenci ve proje merkezli öğretim modelidir. 
Ö7          Öncelikle teknoloji kullanımını vurgulayan projeye dayalı öğrenme  modelidir. 

Ö8          Öğrencinin keşfetmesine olanak sağlayan bu şekilde öğrenmeyi  destekleyen öğrenme 
                 modelidir. 

 

           Proje tabanlı öğrenme modelini nasıl tanımlarsınız? sorusuna öğretmenlerin hepsi genel olarak 
eleştirel düşünmelerini sağlayan, öğrenci merkezli ve projeye dayalı yöntem olduğuna ilişkin 
tanımlamalar yapmışlardır. 

 

Tablo 3 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ne ölçüde proje tabanlı öğrenme modeli bilgi ve becerisine sahip 
olması gerektiği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Sorusuna karşılık öğretmenlerin görüşleri; 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

      Ö1          Proje tabanlı öğrenme modelini kapsamlı kullanabilecek kadar 

      Ö2          Ders konularının öğrenciler için anlamlı olmasını sağlayacak kadar 

      Ö3          Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sürecinde kazanım  doğrultusundan sapmayacak    
                     kadar 
      Ö4          Proje tabanlı öğrenme modelinin ne olduğu konusunda bilginin yüksek, bu süreçte  
                     karşılaşılan zorluklar ile baş edebilecek becerinin yüksek  olması kadar 
      Ö5          Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak ve hedef davranışı kazandırabilecek ölçüde  

      Ö6          En azından proje tabanlı öğrenme modelinin ne olduğunu bilecek kadar 

      Ö7          En kapsamlı şekilde bilgi ve beceriye sahip olunması gerekli 

      Ö8          Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak kadar 

 

           Öğretmenler, proje tabanlı öğrenme modelini kullanan bir öğretmenin bu alanda en kapsamlı 
şekilde bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun yanında hedeflenen kazanımları 
öğrencilere kazandırabilecek kadar bilgi ve beceri de gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 

Tablo 4 

Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmada kendi bilgi ve becerilerinizin yeterlilik durumu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Öğretmen                                                          Öğretmen Görüşleri 

      Ö1               Kısmen yeterliyim 
      Ö2               Yeterli görüyorum 
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      Ö3               Kısmen yeterliyim. Lisans eğitimi yeterli olmadığından kendi çabalarım ile uygulamalarımı   
                          yaptım 
      Ö4               Yeterli görüyorum 
      Ö5               Yeterli görmüyorum. Lisans eğitiminde bununla ilgili yeterli beceri edinebileceğimiz ders   
                          yoktu. 
      Ö6               Yeterli görmüyorum 

      Ö7               Yeterli görüyorum 

      Ö8               Yeterli görmüyorum 

 

        Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmada kendi bilgi ve becerilerini değerlendiren 
öğretmenlerden, Ö1, Ö3 kendilerini kısmen yeterli görmektedir. Ö2, Ö4 ve Ö7 kendilerini yeterli 
görmektedir. Ayrıca Ö4 kendisini kısmen yeterli görmesinin nedeni olarak lisans eğitiminin yeterli 
olmadığı bilgi ve becerisini kendi çabaları ile elde ettiğine bağlamıştır. Ö5, Ö6 ve Ö8 kendilerini yeterli 
görmemektedir. Proje tabanlı öğrenme modelini uygulamada kendisini yeterli görmeyen Ö5, bunun 
nedeninin lisans eğitiminde öğretim modelleri ile ilgili yeterli bilgi-beceri edinebilecekleri dersin 
olmamasına bağlamıştır. 

Tablo 5 

Proje tabanlı öğrenme modelini hangi ünitelerde kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

      Ö1            Sosyal bilgiler dersinde bir çok soyut konu ve kavramlarla karşı karşıya kaldım. Bu konuların   
                     öğretimi daha zor olduğundan konuları somutlaştırmada proje tabanlı öğrenme modelini   
                     kullanmayı tercih ettim                                

      Ö2         Daha çok gündelik hayatlarında karşılaşabilecekleri bir problem durumu olduğunda  
                    Kullanmayı tercih ediyorum. Haklarımız ve sorumluluklarımız, doğal afetler gibi konularda  
                    kullanmayı tercih ediyorum 

      Ö3          Daha çok soyut konularda tercih ettim. Haklarımız ve sorumluluklarımız konularında  
                     kullandım 
      Ö4          Coğrafi konularda örneğin konum bulma da bu modeli kullandım  
               
      Ö5          Soyut olan konuların öğretiminde iklim özellikleri gibi ünitelerde tercih ettim                                       

      Ö6          Tarih konularını somutlaştırmada proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenime bir katkısının  
                     olduğunu düşünmüyorum. Daha çok sosyal bilgiler içerisinde yer alan coğrafi konularında  
                     kullanmayı tercih ediyorum. Doğal afetler, yer yüzü şekilleri gibi konularda kullanmayı  
                      tercih ediyorum. 
      Ö7          Doğal afetler ünitesinde kullanmayı tercih ettim. 

      Ö8          Haklarımız ve sorumluluklarımız ünitesinde kullanmayı tercih ettim                               

 

        Sosyal bilgiler öğretmenlerinin genel olarak proje tabanlı öğrenme modelini uygulamak için tercih 
ettikleri üniteler soyut konuların ağırlıkta olduğu ünitelerdir. Bunun yanında Ö2, öğrencilerin günlük 
hayatta karşılaşabilecekleri problem durumu olduğunda kullanmayı, Ö4, Ö7, coğrafi konularda, Ö6, tarih 
konularını somutlaştırmada tercih ettiğini dile getirmiştir. 

 

Tablo 6 

 Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmanın zorluk derecesi size göre ne düzeydedir? 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 
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      Ö1            Zorluk derecesi yüksek 

      Ö2            Zor bir model olduğunu düşünüyorum her konuda kullanılmayabilir                                                         

      Ö3            Zorluk derecesi uyguladığım sınıf şartlarına göre değişmekte fakat yine de zorluk seviyesi  

                       yüksek                                                          

      Ö4            Zorluk seviyesinin yüksek olduğunu uygulama sırasında fark ettim                                                       

      Ö5            Zorluk seviyesi yüksek 

      Ö6            Proje tabanlı öğrenme modeli öğrenmeyi kolaylaştırdığı kadar uygulama süreci zor 

      Ö7            Zorluk seviyesi yüksek düzeydedir 

      Ö8            Zorluk seviyesi yüksek 

 

     Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmanın zorluk derecesini bütün öğretmenler yüksek düzeyde 
olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında Ö2, Ö3, zorluk seviyesini arttıran bazı değişkenlerin olduğunu da 
dile getirmişlerdir. 

 

Tablo 7 

Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sırasında sizi zorlayan durumlar nelerdir? 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

      Ö1            Proje tabanlı öğrenme modeli uygulamak beceri gerektiren bir uygulamadır.Ben bu   
                       durumdan dolayı zorlandım 
      Ö2            Öğrenci hazır bulunuşluğun düşük olduğu durumlarda zorlandım. 
                                    
      Ö3            Zamanın kısıtlı olması projeyi hızlandırmama neden olmuştu bu durum beni zorlamıştı                                  
      Ö4            Proje tabanlı modeli uygulamada birçok değişken uygulamayı zorlaştırdı. Zaman bu  
                       değişkenlerden biriydi. 
      Ö5            Kazanıma uyarlama süreci beni zorlayan durumdu 
 
      Ö6            Kalabalık bir sınıf ortamında uygulamıştım. Bu durumu iyice zorlaştırmıştı 
                                    
      Ö7            Proje tabanlı öğrenme modelinin temel amacı; Öğrencilere var olan bilgiyi aktarmaktan çok  
                       bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmektir. Bu bağlamda alışılmışın dışına çıkma becerisini   
                       geliştirme beni zorlayan bir durumdur.     
      Ö8            Proje tabanlı öğrenme modeli deneyim ve beceri gerektiren bir uygulamadır. Bu durum beni  
                       zorlayan bir süreç oldu 

Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama süreci görüşmede yer alan bütün öğretmenleri zorlamıştır. 
Bunun nedeni olarak Ö1,Ö8, ‘‘Proje tabanlı öğrenmenin beceri gerektiren bir uygulama’’, Ö2, ‘‘Öğrencilerin 
hazır bulunuşluğunun düşük olduğu durumlar’’, Ö3, Ö4’’ Zamanın kısıtlı olması’’, Ö6, ‘’ Kalabalık sınıf 
ortamları’’, ‘’Öğrencilere alışılmışın dışına çıkma becerisini geliştirme’’ durumlarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 8 

Proje tabanlı öğrenme modelini kullandığınız süre içinde öğrencilere nasıl yardımcı oluyorsunuz? 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

      Ö1           Uyguladığım sırasında karşılaştıkları bir sorun karşısında nasıl davranmaları gerektiğini   
                      öğretmede, sorunun ne olduğunu anlatmada iletişim halinde bulunarak yardımcı oldum                                  

      Ö2           Onları sorun üzerinde düşünmeye yönlendirme yaparak yardımcı oldum. 
                                      
      Ö3            Süreç boyunca öğrencilere her alanda rehberlik yapmaya çalıştım. Örnekler vererek   
                      yardımcı oldum.                                   

      Ö4           Öğrencilerle beraber bir projenin içinde yer almış gibi, gösterip yapma yöntemi kullandım 

      Ö5            Öğrencilerin anlamadığı yapamadığı bir sorun ile karşılaştığında yönlendirme yaparak  
                       yardımcı oldum 
      Ö6            Öğrencilere süreç boyunca karışmadım. Zorlandıkları kısımda bir kitap görevi üstlendim   
                        sadece. 
      Ö7            Sadece yol gösterdim uygulamaya hiç katılmadım. Bir nevi rehberlik ettim.  
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      Ö8            Proje etkinlik dosyalarını dağıttığım sırada etkinlik dosyaların   
                       öğrencilerle beraber inceledim. Bu şekilde yardımcı oldum. 

 

Sosyal bilgiler öğretmenleri proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sürecinde öğrencileri zorlayan 
yerlerde rehberlik ettiklerini ve yönlendirme yaptıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Ö4, bu süreçte 
öğrencilere gösterip-yapma tekniğini kullandığını ifade etmiştir. 

Tablo 9 

Proje tabanlı öğrenme modelini uyguladıktan sonra öğrencilerinizden aldığınız dönütler nasıldır? 

Öğretmen                                                               Öğretmen Görüşleri 

      Ö1             Öğrenciler her zaman etkinliklere ilgi duymaktadır. Bu ilgileri sonucu olumlu dönütler  
                        aldım. 
      Ö2             Bir öğrenciden duyulabilecek en güzel cevap artık yapabiliyorumdur veya anladım. Proje  
                        tabanlı öğrenme yaklaşımını uygulama sonrası öğrencilerimde bu yönde bir gelişme  
                        gördüm diyebilirim. 
      Ö3            ‘‘Hocam çok eğlenceli’’ gibi dönütler aldım fakat sınavda başarıyı tam anlamı ile  
                         yakaladığımızı diyemem.  
      Ö4             Öğrencilerden en sık duyduğum şey ‘‘önceden duymuştum fakat tam anlayamamıştım ya da  
                        çok eğlenceliydi’’ gibi cümleler ile olumlu dönüt aldığımı söyleyebilirim 
      Ö5             Öğrencilere uygulama sonrası test yaptım ve orda başarılarının orta seviyede bir sonucunu  
                        gördüm. 
      Ö6             Öğrencilerimin hemen hepsi süreçte aktifti hepsine bir şeyler kattığımı düşünüyorum.   
                        Ancak öyle bir durum var ki proje tabanlı öğrenme modelini uygulamak zor bir süreçtir.  
                        Olumlu dönütler aldım öğrenme ise kısmi olarak gerçekleşti diyebilirim. 
      Ö7             Olumlu dönütler aldığımı söyleyebilirim. Çünkü derse kalıcılık ve somutluk katıyor 
      Ö8             Etkinlik ister istemez ilgilerini çekti fakat kazanıma tam anlamı ile ulaşılmadı bunu  
                        gözlemledim sınavda da orta düzey bir sonuç aldım. 

 

Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sonrası Ö1, Ö2, Ö4, Ö7 öğrencilerden olumlu dönütler 
aldıklarını, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8 ise kısmi olarak olumlu yönde dönüt aldıklarını dile getirmişlerdir  

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

     1. Proje tabanlı öğrenme modelini nasıl tanımlarsınız sorusuna verilen cevaplarda öğretmenlerin 
fikirleri alınmış ve bu konudaki bilgi düzeyleri saptanmıştır. Verilen cevaplar incelendiğinde 
öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme modelini tanımlamada yeterli düzeyde oldukları saptanmıştır. 

   2. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bir sosyal bilgiler öğretmeninin ne ölçüde proje tabanlı öğrenme 
modeli bilgi ve becerisine sahip olması gerektiği hakkındaki görüşleriniz nelerdir sorusuna görüşleri, 
proje tabanlı öğrenme modelini kapsamlı bir şekilde kullanacak kadar düşüncesidir. Sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin çok iyi derecede sahip olmaları gerektiği bu düşüncede olan öğretmenlerin ortak 
ifadeleridir. Ders konularının öğrenci için anlamlı olmasını sağlayacak kadar düşüncesi sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin bu konudaki ikinci öncelikli görüşüdür. Bu ifade ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
derslerinin öğrencileri için verimli ve anlamlı geçmesine önem verdikleri anlaşılmaktadır. 

   3.Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmada kendi bilgi ve becerilerinizin yeterlilik durumu 
hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna sosyal bilgiler öğretmenleri kendilerini proje tabanlı öğrenme 
modelini kullanma için gerekli olan bilgi ve beceri açısından yeterli görmemektedir. Sosyal bilgiler 
öğretmenleri bunun en önemli nedeni olarak da lisans eğitimleri sırasında öğretim modellerini kullanmak 
için gerekli olan beceriyi geliştirebilecek yeterli düzeyde ders almamalarını göstermişlerdir. Sosyal bilgiler 
öğretmenleri bu eksikliğin giderilmesi için sosyal bilgiler öğretmenliği lisan programının yeniden 
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yapılandırılmasını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri mevcut becerilerini kendi bireysel çaba ve 
çalışmaları ile geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. 

    4. Proje tabanlı öğrenme modelini hangi ünitelerde kullanmayı tercih ediyorsunuz sorusuna 
öğretmenler genelde soyut ve daha çok gündelik hayatta karşılaşabilecekleri problemleri içeren 
ünitelerde kullanmayı tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Örnek olarak Haklarımız ve sorumluluklarımız, 
doğal afetler, coğrafi konuları içeren üniteler verilmiştir. 

    5.  Proje tabanlı öğrenme modelini kullanmanın zorluk derecesi size göre ne düzeydedir sorusuna 
verilen cevaplar incelendiğinde zorluk seviyesinin bazı değişkenler nedeni ile değiştiği ve zorluk 
düzeyinin yüksek olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

    6. Proje tabanlı öğrenme modelini uygulama sırasında sizi zorlayan durumlar nelerdir sorusuna 
verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenler öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin farklı veya düşük 
olması, bu tür zorlukların karşısında öğretmenden kaynaklı beceri eksikliği gibi noktaların kendilerini 
zorladıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca kazanımlara verilen zamanın kısıtlı olmasını da proje tabanlı 
öğrenme modelini uygulamada zorlayan bir diğer durum olarak belirtmişlerdir. 

    7. Proje tabanlı öğrenme modelini kullandığınız süre içinde öğrencilere nasıl yardımcı oluyorsunuz 
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenler planın nasıl işleyeceği, nasıl yol izlenmesi gerektiği 
ile ilgili önceden öğrencileri bilgilendirdiklerini süreç içerisinde ise öğrencilere model olacak görevlerde 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin rehberlik görevi üstlenmelerinin yanında öğrenciler ile 
beraber projeye dahil olduğu görülmektedir. 

    8. Proje tabanlı öğrenme modelini uyguladıktan sonra öğrencilerinizden aldığınız dönütler nasıldır 
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerden konunun anlaşılması tarzında olumlu dönüt 
almalarının yanında kısmi olarak olumlu dönüt aldıkların da dile getirmişlerdir. 

    Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme modeli ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek beceri düzeylerinin 
ise orta seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenler proje tabanlı öğrenme modelinin tanımını 
yapabilmekte fakat uygulamada yaşanan zorluklar bu bilgileri etkin kullanmaları aşamasında zorluk 
yaşamalarına neden olmaktadır. Bunun yanında öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme modelini kullanma 
yetkinliklerinin orta düzeyde olmasına karşın mesleki tecrübeleri fazla olan öğretmenlerin proje tabanlı 
öğrenme modelini uygulama da becerileri yeterli düzeydedir.  

     Bütün bunlar dikkate alınarak sosyal bilgiler lisans programında eğitim-öğretim yöntemlerini 
kullanabilme becerilerini geliştirme yönünden yapılandırmaya gidilmesi ve öğretmenlere hizmet içi 
eğitim verilmesi daha etkin bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlayabilir. 
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Özet 

       Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan metafor  
çalışmalarının eğilimini belirlemektir. 2008-2018 yılları arasında Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılmış 
olan metafor çalışmalarının incelendiği bu araştırma nitel modelde doküman inceleme temel alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılmış olan 114 makale çalışmanın veri setini 
oluşturmaktadır. Yapılan tarama sonucunda ulaşılan bu makaleler; konularına, yıllarına, dergi sınıfına, 
araştırma yöntem ve desenlerine, veri toplama araçlarına, örneklemlerine, veri analiz yöntemlerine göre 
“Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamındaki her bir makale, yayın sınıflama 
formuna göre içerik analizine ve betimsel analize tabi tutularak veriler tanımlanmaya çalışılmıştır. Var olan 
temaların dışında kalan içeriklerde içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre; Türkiye’de sosyal bilgiler dersi kapsamında çalışılan metafor çalışmalarının konularını 
çoğunlukla kavramların (%70.4) oluşturduğu görülmüştür. Çalışılan kavramlar arasında okul, sosyal medya, 
demokrasi, tarih, savaş ve barış, çevre, sosyal bilgiler, coğrafya, müze, vatan, doğa, dünya kavramları birden 
fazla kez çalışılmış olanlardır.  2008 ve 2012 yılları arasında metafor çalışmalarının 1 ile 5 arasındaki 
frekans düzeylerinde kaldığı, 2013 yılından itibaren (2015 yılı hariç) artan düzeyde ilerleme kaydettiği 
ulaşılan sonuçlar arasındadır. Yurtdışı indeksli dergilerde yayın yapmanın zorluğu, Türkçe yayın yapma 
kolaylığı ve doçentlik kriterlerinde aranan şartlardan biri olması nedeniyle araştırmacıların neredeyse 
yarısının (%47) TR dizin indeksli olan Ulakbim dergi sınıfını tercih ettikleri söylenebilir. Çalışmalarda 
kullanılan araştırma yöntemlerine bakıldığında en çok nitel araştırma yönteminin (%96) tercih edildiği ve 
çalışmaların buna yönelik planlandığı görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında yapılan metafor 
çalışmalarında özellikle nitel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edilmesinin nedeni bu yöntem 
yoluyla derinlemesine bilgi elde etme imkanının olması ile açıklanabilir. Çıkan sonuçlara göre metafor ile 
ilgili çalışmalarda en fazla olgubilim/fenomenoloji (%79) deseninin kullanıldığı tespit edilmiştir. Sosyal 
Bilgiler Eğitimi alanında yapılan metafor ile ilgili makalelerde sıklıkla kullanılan “x …… gibidir, çünkü ……..” 
kalıbına uygun olarak hazırlanmış açık uçlu formun  (%55.1) en çok kullanılan veri toplama aracı olduğu 
görülmektedir. Katılımcı grubunun özelliklerine bakıldığında Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin 
(%53,1) en büyük katılımcı grubunu oluşturduğu görülmektedir. 101-300 (%54,1) aralığında olan katılımcı 
sayısı, metafor çalışmalarında en sık kullanılan katılımcı sayısını oluşturmaktadır. Bunu katılımcı sayısı 31-
100  (%22,4) arası olan grup takip etmektedir. Analiz edilen makalelerde örneklem/katılımcı seçim şekli 
olarak sırasıyla en sık; amaca uygun (%36,7), kolay ulaşılabilir (%20,4) ve rastgele/seçkisiz  (%11,2) 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Son olarak ise analiz edilen makalelerde en sık nitel analiz yöntemi olan 
içerik analizinin (%69,0)  ve nicel ve nitel veri analiz yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma analiz 
(%11,0) ile nitel analiz yöntemi olan betimsel analizin (%11,2) kullanıldığı görülmektedir. Çalışma 
kapsamında ortaya çıkan bulgular ve sonuçlar kapsamında araştırmacılara; sosyal bilgilerin zengin 
içeriğinden faydalanarak vatandaşlık, tarih, coğrafya ve diğer sosyal bilim disiplinlerini içeren konulara 
ağırlık verilmesi, sosyal bilgiler çalışmalarının uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmasının önünün 
açılması bakımından konu seçiminde uluslararası niteliği karşılayabilmesine dikkat edilmesi, 
araştırmacıların metafor çalışmalarının yanı sıra derinlemesine bilgi sahibi olabilecekleri farklı yöntem ve 
desenleri kullanmaları, yöntem konusunda Türkçe yayınların yanı sıra yabancı literatüre hâkim olunarak, 
yöntemsel yanlışların bir nebze daha önüne geçilmesi, çalışmalarda sıklıkla kullanılan öğretmen adayları 
gelecek nesilleri yetiştirmesi açısından oldukça önemli olmakla beraber çalışma kapsamına veli, yönetici, 
öğrenci ve çevre gibi eğitimin diğer boyutlarınında katılması önerilerinde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Metafor, Makale, Doküman İnceleme. 
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TENDENCY OF THE METAPHOR IN SOCIAL STUDIES INFORMATION EDUCATION IN TURKEY 

Abstract 

       This research aims to determine the tendency of the study related to metaphor in Social Studies 
Education in Turkey. This research was conducted on the qualitative model based on document analysis, in 
which metaphor studies conducted in the field of Social Studies Education between 2008 and 2018 were 
examined. 114 articles in the field of social studies education constitute the data collection in the study. These 
articles were analysed using the “Publication Classification Form” according to subjects, years, journal class, 
research methods, and patterns, data collection tools, samples, data analysis methods. Each article within the 
scope of the study was subjected to content analysis and descriptive analysis according to publication 
classification form, and the data were tried to be defined. Content analysis was used for the excluded themes. 
According to the findings, concepts mostly (70, 4 %) formed the subjects of metaphor studies in the context of 
social studies in Turkey. Among the concepts, school, social media, democracy, history, war and peace, 
environment, social studies, geography, museum, homeland, nature, the world were the ones studied more 
than one. Metaphor studies between 2008 and 2012 remained at frequency levels between 1 and 5, and they 
have had increased progress since 2013 (except for 2015). It can be said that almost half (47%) of the 
researchers preferred the Ulakbim magazine class, which is TR indexed, because of the difficulty of publishing 
in international indexed journals, the ease of publishing in Turkish, and being one of the requirements for 
associate professorship criteria. When the research methods used in the studies are examined, it is seen that 
the qualitative research method is preferred the most (96%), and the studies are planned accordingly. The 
reason why the qualitative research methods are more preferred in the metaphor studies conducted within 
the scope of social studies course can be explained by the possibility of obtaining in-depth information 
through this method. According to the results, phenomenology (79%) patterns were used the most in the 
studies related to metaphor. It is seen that the open-ended form (55.1%) prepared according to the pattern 
“x is… because it is …” which is often used in the articles related to the metaphor in the field of Social Studies 
Education is the most used data collection tool. When the characteristics of the participant group are 
examined, it is seen that the students (53.1%) studying in the Faculty of Education constitute the largest 
participant group. The number of participants in the range of 101-300 (54.1%) is the number of participants 
most commonly used in metaphor studies. This is followed by a group of 31-100 (22.4%) participants. In the 
analysed articles, the most frequent sample / participant selection methods were the purpose (36.7%), easily 
accessible (20.4%), and random (11.2%) sampling methods. Finally, in the analysed articles, content analysis 
(69.0%), which is the most common qualitative analysis method, and mixed analysis (11,0%) (in which 
quantitative and qualitative data analysis methods were used together) and descriptive analysis (11,2%), 
which is one of the qualitative analysis methods. Within the scope of the findings and conclusions of the study, 
the following suggestions were made; to make use of the rich content of social studies focusing on subjects 
that include citizenship, history, geography, and other social science disciplines, to pay attention to meet 
international quality in subject selection in terms of paving the way for the publication of social studies in 
international indexed journals, to encourage researchers use different methods and patterns in which they 
can have in-depth knowledge in addition to the metaphor studies, to prevent methodological mistakes to 
some extent by mastering on foreign literature as well as Turkish literature on the method. It is also 
suggested that participation of other aspects of education such as school, manager, student, and environment 
should be achieved because teacher candidates who are frequently used in the studies are very important in 
terms of educating future generations. 

Keywords: Social Studies Education, Metaphor, Article, Document Analysis. 

Giriş 

Eğitim kurumlarının en temel işlevlerinden birisi XXI. yüzyıl dünyasında etkili vatandaş olabilmek 
adına gerekli bilgi, beceri ve değerlerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu bilgi, beceri ve değerlerin büyük 
bir kısmının ilköğretim okullarında özellikle sosyal bilgiler derslerinde kazandırılması amaçlanır 
(Kılıçoğlu, 2015, s. 6). Sosyal bilgiler değişen ülke ve dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem 
çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek adına sosyal ve beşeri bilimlerden aldığı içeriği, disiplinler arası 
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bir yaklaşımla kaynaştırarak kullanan bir öğretim programıdır (Öztürk, 2012, s. 28). Bu temel nitelikleri 
ve hayatları boyunca kullanabilecekleri düşünme becerilerini öğrencilere kazandırmak adına eğitim 
sisteminde yeni öğretim yaklaşımları, yöntem ve teknikleri ortaya çıkmış ve bu alanda birçok araştırma 
yapılmıştır. Yapılan araştırmaların bir ayağını da “metafor” çalışmaları oluşturmaktadır. 

Metafor Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe’de mecaz kelimesi ile eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır (TDK,2018).  Metafor eğitimde daha geniş bir anlamda kullanılmakta olup bir şeyi veya 
bir fikri ona çok benzer niteliklere sahip başka bir şey ile genelde “gibi”, “benzer” sözcüklerini 
kullanmaksızın istenen tanımlamayı yapmak, anlatıma üslup güzelliği ve kolaylığı katmak için kullanılan 
sözcük ya da sözcük kümesidir (Aydın, 2006, s. 10). Metaforlar belirli bir durumun yapısı, içeriği ve anlamı 
hakkında ek bilgi sağlar. İki durum arasında işlevsel bir benzerlik önerir, soyut bir fikri somutlaştırır, bir 
durumun belirli bir tarafını vurgular, yeni ve bilinmeyen bir fikre anlam verir ve daha somut hale getirir. 
Bu bağlamda bir metafor bilişsel, duyuşsal ve davranışsal düzeyde sağlam benzetmeler sağlayabilir 
(Sackmann, 1989, s. 465)  

Metaforların tam ve bilinçli olarak kullanılmaları yeni bir durum olmamasına rağmen onların bir 
öğretim aracı olarak kullanılmaları çok eskiye dayanmaktadır. Ayrıca öğretmenler de çoğu zaman fikirleri, 
kavramları ve soyut şeyleri açıklamak için bilinçsiz olarak metaforları kullanırlar (Arslan & Bayrakçı, 
2006, s. 100). Metafor sadece dilde değil aynı zamanda düşünce, eylem ve günlük hayatta da vardır. 
Kavramlar algılarımızı ve diğer insanlarla nasıl ilişkiler kurduğumuzu şekillendirdiği için kavramsal 
sistemimizde büyük ölçüde metaforiktir (Lakoff & Johnsen, 2003, s. 7). 

 Metaforlar öğrenmeyi gerçekleştirmek için son derece değerli araçlar olup belirsiz kavramlardan 
ziyade belirli kavramları oluşturmak için kullanılırlar. Bunun yanı sıra kavramsal sistemimizi ve 
öğrencilerin dünyada gördükleri biçimi değiştirme gücüne sahiplerdir (Sanchez, Barreıro, & Maojo, 2000, 
s. 358). Miller; metaforların eğitim ortamlarında açıklama yapmanın bir aracı olarak görülebileceği 
üzerinde durur. Bu açıklamalarla birey sahip olduğu duygu ve düşünceleri ifade edebilir ve algılarını 
somutlaştırabilme imkânına kavuşur (Kabaran & Uşun, 2017, s. 37).  

Metaforlar öğrencilere bilinmeyen şeylerin öğretilmesinde mükemmel bir teknik, öğrenilen şeylerin 
akılda tutulması ve hatırlanması konusunda gerçekliği kanıtlanmış bir araçtır. Bu teknik ile öğrenciler yeni 
bilgileri zihinlerinde var olan şemaya yapıştırarak eski bilgilerine bağlarlar ve yeni öğrenmeleri ile 
eskiden var olan öğrenmeleri arasında güçlü bağlar kurarak akılda tutmayı kolaylaştırabilirler (Arslan & 
Bayrakçı, 2006, s. 102). Öğretmenler tarafından öğretim tekniği olarak kullanılan metaforlar 
araştırmacılar tarafından da veri alma tekniği olarak kullanılmaktadır. Özellikle bireylerin (öğrenci, 
öğretmen ve aday öğretmen vb.) bir konu hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmak için metafor yoluyla 
veri alındığı sıklıkla görülmektedir.    

Çetin ve Dinç (2017) Akengin ve Kafadar (2016), Beldağ ve Geçit (2016), Berk, Gültekin ve Çençen 
(2015), Akhan, Kılıçoğlu ve Gedik (2014), Koçoğlu (2014),  Gömleksiz, Kan ve Öner (2012) çalışmalarında 
öğrencilerin ve öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersine yönelik algılarını tespit etmek için 
metaforlardan yararlanmışlardır. Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili farklı kavram ve konuların öğrenciler 
tarafından algılanmasını belirlemek amacıyla metaforların kullanıldığı pek çok çalışma da mevcuttur. 
(Akçay 2016; Akgün 2017; Ay 2016; Durmuş ve Baş 2016; Güven ve Güven 2009; Güven ve Akhan 2010;  
Hamarat 2016; Hilmi 2015; Kanatlı ve Schreglmann 2017; Nasırcı ve Sadık 2017 Şahin 2015; Yalçınkaya 
2013; Yaşar ve Bayır 2010).   

Birbirinden bağımsız olarak yapılan bu araştırmaları analiz etmenin yanında sentezleyerek bütüncül 
bir bakış getirmek daha sonra yapılacak olan araştırmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Mevcut durumu 
tespit etmenin yanında araştırmaların zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiği, hangi yöne evrildiği, 
araştırmalardaki sorunların neler olduğunun tespit edilmesi bu katkıların bazılarıdır. Geçmiş dönemdeki 
çalışmaları bilimsel olarak ele alıp incelemek içerik analizi ile mümkündür.  Çalık ve Sözbilir (2014) içerik 
analizinin meta analiz, meta sentez ve betimleyici içerik analizi olmak üzere üç farklı türünün olduğunu 
belirtmiştir. Bunlardan hangisinin tercih edilmesi gerektiği hem incelenecek araştırmalardaki verilerin 
niteliği hem de içerik analizi yapan araştırmacının amacına bağlıdır. Şimdiki araştırmada betimleyici 
içerik analizi kullanılarak sosyal bilgiler alanında metafor çalışması yapacak olan araştırmacılara katkı 
sağlama amaçlanmıştır.   

Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaları içerik analizi yöntemi ile inceleyen pek çok araştırma 
yapılmıştır. Osmanoğlu, Adak ve Dereli (2013) 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında vatandaşlık kavramı 
ile ilgili temaları inceleyerek Türkiye’nin vatandaşlık algısını tespit etmeye çalışmışlardır. Akaydın ve Kaya 
(2015) Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili Türkiye’de son yıllarda ne tür araştırmaların 
yapıldığını incelerken, Akman ve Patoğlu (2016) Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ihtilaflı 



 

1717 
 

konular ile ilgili alanyazın üzerinden bir değerlendirme yapmışlardır. Değirmençay ve Cin (2016) 
Türkiye’deki deprem eğitimi alanındaki yönelimleri belirlemek amacıyla makale ve lisansüstü tezlerini; 
Dinç ve Üztemur (2017 Sosyal Bilgiler ve Tarih eğitiminde müzeler ve tarihi mekânların kullanımına 
yönelik Türkiye merkezli çalışmalarını; Güven ve Püsküllü (2017) Hayat Bilgisi ders kitapları ile ilgili 
Türkiye’de 1996-2016 yılları arasında yapılmış tez ve araştırma makalelerini bazı değişkenlere göre 
incelemişlerdir.  

Sosyal Bilgiler alanında yapılan bu çalışmaların hiç birinin metaforlar üzerine odaklanmadığı, daha çok 
araştırmaların yayınlandığı yıllar, konu veya temalar esas alınarak kapsamlarının belirlendiği 
görülmüştür. Şimdiki araştırmanın kapsamı metafor temalı olması nedeniyle bu alandaki eksikliği 
giderebileceği gibi literatüre de önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.    

Bu amaçla Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili metafor temalı makalelerin; yayınlandıkları dergi 
sınıfı, yayın yılı, anahtar kelimeleri,  yazar sayısı, makale konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem 
düzeyleri, sayıları, seçim şekilleri ve veri analiz yöntemleri araştırmanın kapsamına dahil edilmiş ve 
betimsel veri analiz yöntemiyle ile incelenmiştir.  

Yöntem 

2008-2018 yılları arasında Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılmış olan metafor çalışmalarının 
incelendiği bu araştırma nitel modelde doküman inceleme temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Doküman 
inceleme araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsar. Dokümanlar görüşme ve gözlem gibi başka veri kaynakları ile kullanılabileceği gibi, tek başına bir 
araştırmanın tüm veri setini de oluşturabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırma Kapsamı ve Süresi 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de SSCI, ERIC, ULAKBİM ve diğer veri tabanları tarafından 
indekslenen ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan ulusal ve uluslararası olan 75 dergi oluşturmuştur. 
2008-2018 yıllarında yayımlanan sayılarından İnternet (çevrimiçi) ortamında erişilebilenler araştırma 
kapsamına alınmıştır. Dergiler tarandıktan sonra bu dergilerde yer alan sosyal bilgiler eğitimi alanında 
metafor konulu makaleler toplanıp bir makale havuzu oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemini ölçüt 
örnekleme yöntemi ile sosyal bilgiler eğitimi alanında metafor konulu 114 makale oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Yapılan tarama sonucunda ulaşılan makaleler; konularına, yıllarına, yazar sayılarına, dergi sınıfına, 
yayınlanan dergilere, araştırma yöntem ve desenlerine, veri toplama araçlarına, örneklemlerine, veri 
analiz yöntemlerine göre “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Sözbilir ve Kutu (2008) 
tarafından geliştirilen form araştırmacılar tarafından çalışmanın amaç ve içeriğine uygun olarak yeniden 
düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Seçkisiz olarak seçilen on makale üzerinde taslak formun pilot 
uygulaması yapılarak eksiklikler giderilmiş ve çalışma alanına uyarlanarak uygulamaya konulmuştur. 
Farklı alanlarda yapılmış olan içerik analizlerinde, Akaydın ve Çeçen (2015); Çiltaş, Güler ve Sözbilir 
(2012); Göktaş ve diğerleri (2012); Ozan ve Köse (2014); Tatar, Kağızmanlı ve Akkaya (2013) gibi 
araştırmacılar benzer “yayın sınıflama formları” kullanmışlardır. 

Verilerin Kodlanması ve Analizi  

Araştırma kapsamındaki her bir makale, yayın sınıflama formuna göre içerik analizine ve betimsel 
analize tabi tutularak veriler tanımlanmaya çalışılmıştır. Var olan temaların dışında kalan içeriklerde 
içerik analizinden yararlanılmıştır. Cohen, Manion ve Morrison (2007) içerik analizinin; metinlerin 
düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden teorik sonuçlar çıkarılmasından oluşan 
bir araştırma tekniği olduğunu vurgulamışlardır. İçerik analizi aynı zamanda bir alanda var olan literatürü 
değerlendirmeye yardımcı olan bir yöntemdir (Falkingham and Reeves, 1998). İçerik analizinde temelde 
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 
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Bu anlamda veriler önce kategorileştirilmiş ve her bir kategoriye verilen sayısal değerler neticesinde 
kodlanmıştır. 

 Kodlama sonucu ortaya çıkan veriler betimsel istatistikî yöntemler (yüzde ve frekans) kullanılarak 
çözümlenmiştir. Oluşturulan veri tabanında kayıtlı bulunan veriler ile ilgili olarak, her bir araştırma 
sorusunun cevabına karşılık gelecek şekilde verilerin frekansları ve bu frekanslara bağlı olarak yüzde 
oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sayısal veriler grafik halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Yayın Sınıflama Formu kullanılarak toplanan veriler araştırma soruları temel alınarak analiz edilmiştir. 
Analizler sonucunda elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak aşağıda sunulmuştur. 

Makalelerin Konulara Göre Dağılımları 

İnceleme sonucunda makalelerin konuları tespit edilmiş olup yayın sınıflama formunda kategoriler 
belirlenmiştir. Bu kategoriler ise Kavram, Değer, Beceri, Eğitim Programı, Kişi, Yönetici ve Diğer’dir. 
Yayımlanan makalelerin konularına göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir: 

 

Grafik 1.Makalelerin Konulara Göre Dağılımı 

 

Grafik 1 incelendiğinde makalelerin en çok; bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel 
tasarımı anlamına gelen ve Sosyal Bilgiler Programında yer alan “Kavramlara” ilişkin metafor çalışması 
[79 (%69,3)] olduğu görülmektedir. Çalışılan kavramlar arasında okul, sosyal medya, demokrasi, tarih, 
savaş ve barış, çevre, sosyal bilgiler, coğrafya, müze, vatan, doğa, dünya kavramları birden fazla kez 
çalışılmış olanlardır. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan 
maddi ve manevi ögelerin bütünü anlamına gelen ve yine Sosyal Bilgiler Programı içinde yer alan 
değerlere ilişkin metafor çalışmaları [7 (%6,1)],  Sosyal Bilgiler dersine veya Sosyal Bilgiler Programına 
ilişkin Eğitim Programı çalışmaları [7 (%6,1)], Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma 
ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği anlamında olan ve Sosyal Bilgilerde 
kazandırılması hedeflenen becerilere ilişkin metafor çalışması [1 (%0,9)] , ortaya koyduğu eserlerle tarihe 
geçmiş bir kişi veya şahsiyet ile ilgili Kişi çalışmaları [1 (%0,9)], Okul Müdürü/Müdiresi veya İdareciler ile 
ilgili Yönetici çalışmaları [1 (%0,9)]; Bahsi geçen kategorilere girmeyen konular ise Diğer [18 (%15,8)] 
kategorisinde yer almış almıştır. 

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllara göre ayrım yapılırken 2008-2018 yılları kapsama dâhil edilmiştir. Yayımlanan makalelerin 
yıllara göre dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir: 
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Grafik 2.Yazılan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Grafik 2’ye göre sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili metafor çalışmaları yıllara göre değerlendirildiğinde 
2016 [26 (%22,8)], 2017 [23(%20,2)] , 2018 [21(%18,4)], 2014 [14 (%12,3)], 2013 [10 (% 8,8)] 
yıllarında daha fazla çalışmanın yapıldığı görülmektedir. İlgili grafik incelendiğinde 2008 yılından 2012 
yılına kadar yapılmış olan çalışmaların sayısı 1 ile 5 arasında oldukça az bir sayıda iken 2013 yılından 
itibaren kayda değer görülmeye başlandığını ancak son yıllarda daha fazla popüler olduğunu 
görülmektedir. 

Makalelerin Yayınlandıkları Dergi Sınıfına Göre Dağılımı 

Makalelerin yayınlandıkları dergi sınıfına göre 5 kategori altında incelenmiştir. Kısaca bu dergi 
sınıflarından bahsedilecek olursa; 

1996 yılında TÜBİTAK 'a bağlı bir enstitü olarak kurulan Ulakbim (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 
Merkezi); Türkiye'deki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal 
Akademik Ağ alt yapısıdır. Eric(the Education Resource Information Center), ABD Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü (IES) tarafından desteklenen çevrimiçi bir eğitim araştırma ve bilgi kütüphanesidir. 
Eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Sscı, Sosyal bilim alanlarındaki dergilerin 
tarandığı indekstir.  

Yukarıda bahsi geçen veri tabanlarına girmeyen ancak uluslararası olan dergilerde yayınlanan 
makaleler Diğer/Uluslararası, yine aynı veri tabanlarına girmeyen ancak ulusal yayın yapan dergilerde 
yayınlanmış olan makaleler ise Diğer/Ulusal kategorisinde değerlendirilmiştir. Makalelerin 
yayınlandıkları dergi sınıfına göre dağılımı Grafik 3’te verilmiştir. 

 

Grafik 3.Makalelerin Yayınlandıkları Dergi Sınıfına Göre Dağılımı 
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Yapılan tarama sonucunda son 10 yıl içinde Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan metafor 
çalışmalarının en çok Ulakbim [62(%54,4)], Diğer/Ulusal [21 (%18,4)]  ve Diğer/Uluslararası [20 
(%17,5)] dergi sınıflarında yayınlandığı görülmektedir. ERIC [10(%8,8)] ve SCI-SSCI [1(%0,9)] dergi 
sınıfında daha az çalışmanın yayınlandığı tespit edilmiştir. 

Makalelerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

Araştırma yöntemi kısaca bir araştırmanın nasıl yapıldığını ve problemi çözmek için izlenecek yol 
olarak tanımlanabilir. İlgili alan incelendiğinde yöntemin; nicel, nitel ve karma olarak 3’e ayrıldığı 
görülmektedir. Çalışma kapsamına alınan makalelerde, araştırmacılar tarafından belirtilen yöntemler 
herhangi bir değişikliğe uğramadan analize tabii tutulmuştur. Kodlama aşamasında mevcut olmayan 
kategorilere yenileri eklenerek kod verilmiş ve analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Sosyal Bilgiler Eğitimi 
alanında metafor üzerine yazılan makalelerin araştırma yöntemlerinin dağılımı Grafik 4’te verilmiştir. 

 

Grafik 4.Makalelerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

 

Metafor çalışmalarında nitel araştırmaların (110), araştırmacılar tarafından daha fazla tercih edilen 
araştırma yöntemi olduğu görülmektedir. Ayrıca yöntem olarak literatürde yer almamasına rağmen 
araştırmacılar tarafından kullanılan metafor yöntemi ise (1) kullanılan yöntemler arasında yer almıştır.  

Makalelerin Kullanılan Araştırma Desenine Göre Dağılımı  

Araştırma deseni, araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla 
araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır. Bu anlamda kapsama alınan desenler, söz konusu 
çalışmalarda ifade edilenlere göre değerlendirilmiş ve değiştirilmeden kategorileştirilmiştir. Sosyal 
bilgiler eğitimi alanında metafor üzerine yazılan makalelerin araştırma desenlerinin dağılımı Grafik 5’de 
verilmiştir.  

 

 

Grafik 5.Makalelerin Kullanılan Araştırma Desenine Göre Dağılımı 
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Analiz sonucunda araştırmacıların sosyal bilgiler eğitimi alanında metafor ile ilgili çalışmalarında en 
çok olgubilim (fenomenoloji) desenini  (90) kullandığı tespit edilmiştir. En az tercih edilen ise betimsel 
(2), durum çalışması (2) ve eylem araştırması (1) olmuştur. Yönteme ait hangi desenin kullanıldığını 
belirtmeyen çalışmaların da (6) mevcut olduğu görülmektedir.  

Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılım 

Veri toplama araçları, problem, alt problemler ve hipotezlere göre belirlenen, araştırmacı tarafından 
veriye ulaşmada kullanılan araçlar veya materyallerdir. Grafikte belirtilen veri toplama araçları 
araştırmacılar tarafından makalelerde belirtildiği gibi kategorileştirilmiştir. Yazılan makalelerin veri 
toplama araçlarının dağılımı Grafik 6’da detaylı olarak verilmiştir. 

 

Grafik 6.Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılım 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan metafor ile ilgili makalelerde form, anket veya görüşme olarak 
isimlendirilen ve metafor çalışmalarında sıklıkla kullanılan x …… gibidir, çünkü …….. kalıbına uygun olarak 
hazırlanmış açık uçlu formun [68 (%59,6)] en çok kullanılan veri toplama aracı olduğu görülmektedir. 
Görüşme [15( %13,2)] ve anket [12(%10,5)] araştırmacılar tarafından analoji formundan sonra en çok 
tercih edilen veri toplama aracıdır. Birden fazla veri toplama aracını kullanan ve karma kategorisinde 
değerlendirilen [15( %13,2)] çalışmalarda tercih edilenler arasında dikkat çekmektedir. 

Makalelerin Katılımcı Düzeyine Göre Dağılımı 

Araştırma kapsamına alınan makaleler, araştırmaya konu olan katılımcı grubunun özelliklerine göre 
incelenmiştir. Buna göre araştırmaya konu olan katılımcıların; ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, öğretim 
elemanları, öğretmenler, öğretmen adayları, yöneticiler ve bunlardan birkaçının birden kullanıldığı karma 
gruplar olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan makalelerin evren düzeyine göre dağılımı Grafik 7’de 
verilmiştir.  
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Grafik 7.Makalelerin Katılımcı Türüne Göre Dağılım 

 

Grafiğe 7’ye bakıldığında öğretmen adaylarının [59 (%51,8)] en büyük evren düzeyini oluşturduğu 
görülmektedir. Bu durumu ortaokul öğrencileri [33 (%28,9)]  ve hem öğretmen hem de öğrenci ile 
beraber yapılan karma [7 (%6,1)]  evren düzeyi takip etmektedir. İlkokul, lise, öğretim elemanları ve 
öğretmenlerle yapılan çalışmalar ise diğerlerine oranla oldukça azdır. Eğitimin önemli bir parçası olan 
veliler, araştırmaya dâhil edilen makalelerde çalışma unsuru olmamıştır. 

Makalelerin Katılımcı Sayısına Göre Dağılımı 

Kullanılan yönteme göre örneklem veya katılımcı olarak nitelendirilen uygulamanın yapıldığı grup, 
özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan evrenden seçilen onun sınırlı parçası olarak kabul 
edilmektedir. Bu açıdan çalışmaların katılımcı sayısı bakımından eğilimi belirlenmek istenmiştir. Yazılan 
makalelerin katılımcı sayısına göre dağılımı Grafik 8’de gösterilmiştir.  

 

Grafik 8.Makalelerin Katılımcı Sayısına Göre Dağılımı 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında metafor üzerine yazılan makalelerin katılımcı sayısına bakıldığında en 
çok 101-300 aralığında [60 (%52,6)] olan katılımcı sayısının kullanıldığı görülmektedir. Bunu 31-100 
arası [26 (%22,8)] ve 301-1000 arası [21 (%18,4)] katılımcı sayısı takip etmektedir.  

Makalelerin Katılımcı/Örnekleme Yöntemine Göre Dağılımı 

Örnekleme yöntemine dair kategoriler belirlenirken makalelerde yer alma biçimine dikkat edilmiştir. 
Bu sebeple makalelerde ifade edilen örneklem yöntemleri değiştirilmeden alınmış ve temalar buna uygun 
olarak hazırlanmıştır. Yazılan makalelerin örnekleme yöntemine göre dağılımı ise Grafik 9’da 
gösterilmiştir. 
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Grafik 9.Makalelerin Katılımcı Yöntemine Göre Dağılımı 

 

Analiz edilen makalelerde en çok amaca uygun [44 (%38,6)] örnekleme yönteminin kullanıldığı 
görülmektedir. Bunu kolay ulaşılabilir [21 (%18,4)] ve rastgele/seçkisiz [12 (%10,5) ] örnekleme yöntemi 
takip etmektedir. Örnekleme yönteminin seçiminde evrenin tamamının alındığı çalışmaların [1(% 0,9)] 
çok az olduğu görülmektedir. 5 temadan herhangi birine girmeyen örneklem yöntemleri ise “diğer” [5 
(%4,4)] temasında değerlendirilmiştir. Bunların dışında kalan, belirtilmemiş olanların [31 (%27,2)] 
yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir.  

Makalelerin Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Araştırma süreci, verilerin toplanması ile sona ermez. Çeşitli yöntemler sonucu elde edilen verilerin 
analiz edilmesi ve yorumlanması verileri daha anlamlı ve kolay anlaşılabilir kılar. Bu anlamda çalışma 
kapsamına alınan makalelerin veri analiz yöntemleri incelenmiştir. Temel bir analiz şekli olan 
frekans/yüzde; dağılımdaki tek tek değerler, her bir değere veya kategoriye yanıt verenlerin miktarını, 
bir bütünde o bütüne ait bir birimin ne kadarını temsil ettiğini gösterir. İçerik analizi; birbirine benzeyen 
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirir.  Betimsel analiz; elde edilen verilerin 
önceden belirlenmiş temalara uygun kodlanması ve analiz edilmesi sürecini temsil eder. Karma olarak 
tespit edilen veri analiz yöntemi ise betimsel ve içerik analizinin her ikisinin birden kullanılmış olmasıdır. 
İstatistiki anlamda yığılmanın çok fazla olmadığı farklı veri analiz yöntemleri ise diğer kategorisinde 
incelenmiştir.  Grafikte yer alan kategoriler makalelerde yer aldığı şekliyle ortaya konmuştur. Bu bilgiler 
ışığında yazılan makalelerin veri analiz yöntemlerine göre dağılımı Grafik 10’da gösterilmiştir. 
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Grafik 10.Makalelerin Kullanılan Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 

Analiz edilen makalelerde en çok nitel analiz yöntemi olan içerik analizinin [80 (%70,2)] kullanıldığı 
görülmektedir. Bunu nicel ve nitel analiz yöntemlerinin bir arada yürütüldüğü karma analiz [12 (%10,5)] 
ve nitel analiz yöntemi olan betimsel analiz [11 (%9,6)] takip etmektedir. Var olan temaların dışında kalan 
“diğer” [9 (%7,9)] analiz yöntemleri de mevcuttur. Analiz yöntemlerinde sadece frekans ve yüzde 
hesaplamasının kullanıldığı çalışmaların [1(%0,9)] çok az olduğu görülmektedir. Yapılan araştırma 
sonucunda 1 makalede “verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz 
teknikleri kullanılmıştır” ifadesine yer verilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan sosyal bilgilerde metafor araştırmaları; 
araştırma konuları, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri, örneklem/katılımcı düzeyleri, 
örneklem/katılımcı seçim yöntemleri, örneklem/katılımcı sayıları ve veri analiz yöntemleri açısından 
incelenmiştir. İçerik analizi kullanılarak yapılan bu araştırma, Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi 
kapsamında hazırlanan metafor temalı makalelerin genel eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma kapsamında SSCI, ERİC, ULAKBİM ve diğer veri tabanları tarafından indekslenen,  ulusal ve 
uluslararası yayın yapan toplamda 75 dergide yayımlanan 114 makale üzerinde çalışılmıştır.  Elde edilen 
sonuçlara göre Türkiye’de sosyal bilgiler dersi kapsamında çalışılan metafor çalışmalarının konularını 
çoğunlukla kavramların (%70.4) oluşturduğu görülmüştür.  

Kavram ile ilgili çalışmaların diğer kategorilere göre daha fazla çalışılmış olmasının temel nedeni 
olarak sosyal bilgiler dersinin yapısı öne sürülebilir. Sosyal Bilimler, ilköğretim kademesinde disiplinler 
arası ve bütünleştirilmiş bir formal eğitim programı olarak “ sosyal bilgiler” şeklinde ele alınmaktadır. 
Sosyal bilgiler dersi içeriği, sosyal bilimler temel alınarak oluşturulduğundan kavramlar açısından oldukça 
zengindir. Bundan dolayı sosyal bilgiler programı öğrencilere, tarih, coğrafya, antropoloji, sosyoloji, 
felsefe, ekonomi, hukuk, psikoloji, siyaset bilimi vb. ile ilgili birçok kavramı öğretmeyi amaçlamaktadır 
(Tokcan, 2015). Bu açıdan Sosyal Bilgiler Programı’nda kavram öğretimi önemli bir yer tutmaktadır 
(MEB,2018).  Kavramların zihinsel yapılar oluşu ve bireyin algısıyla doğrudan bağlantısı olması Sosyal 
Bilgiler içerisinde yer alan her bir kavramın çalışma alanı olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 
bireylerin dünyayı algılamak için zihnindeki tüm kavramları neye benzettikleri ve nasıl algıladıkları, soyut 
kavramları ifade ederken nasıl somutlaştırdıkları metaforla ilgili bir durumdur(Bozdoğan ve 
Sünbül,2016). Kavramların anlaşılmasında önemli bir rol üstelenen metaforun, incelenen metafor 
çalışmalarında sıklıkla neden kavramlar üzerine odaklanıldığının sebebini açıklamaktadır.  

 Çalışma son yılı kapsadığından dolayı 2008 yılından önceki veriler kapsama alınmamıştır. 2008 ve 
2012 yılları arasında metafor çalışmalarının 1 ile 5 arasındaki frekans düzeylerinde kaldığı, 2013 yılından 
itibaren (2015 yılı hariç) artan düzeyde ilerleme kaydettiği ulaşılan sonuçlar arasındadır. Özellikle 2005 
yılında programda yapılan köklü değişimlerin bir parçası olan Sosyal Bilgilere ait çalışma konuları 
programın yapılandırmacılık felsefesinden hareketle yeniden düzenlemesiyle program, değer, beceri, 
ölçme- değerlendirme açısından değerlendirmeye yönelik çalışmalarının yoğunlaşmasını sağlamıştır. 
2005-2012 yılları aralığında yapılan müfredat değişikliğine odaklanılmasının bir sonucu olarak çalışmalar 
benzer konu alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu durumun bir neticesi olarak elde edilen sonuçlar, metafor 
çalışmaları 2008-2012 yıllarında az sayıda kaldığını, yavaş yavaş ortaya çıkan metafor kavramı ve 
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çalışmalarının alanda dikkat çekmeye başlamasıyla 2013 yılından itibaren artan oranda araştırılmaya 
değer bulunduğunu göstermektedir. 

Yurtdışı indeksli dergilerde yayın yapmanın zorluğu, Türkçe yayın yapma kolaylığı ve doçentlik 
kriterlerinde aranan şartlardan biri olması nedeniyle araştırmacıların neredeyse yarısının (%47) TR dizin 
indeksli olan Ulakbim dergi sınıfını tercih ettikleri söylenebilir. Yapılan inceleme sonucunda makalelerin 
en az yayınlandıkları dergi sınıflarının SCI-SSCI ve ERIC olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni 
araştırmacılarının yabancı dilde yayın yapma konusunda yaşadıkları sınırlılıklardan, çalışmaların yabancı 
dergilerde yayınlanacak kadar yüksek nitelikte olmamasından ve tercih edilen konuların uluslararası 
olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerine bakıldığında en çok nitel araştırma yönteminin (%96) 
tercih edildiği ve çalışmaların buna yönelik planlandığı görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında 
yapılan metafor çalışmalarında özellikle nitel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edilmesinin 
nedeni bu yöntem yoluyla derinlemesine bilgi elde etme imkanının olması ile açıklanabilir. Aynı zamanda 
metafor çalışmalarında katılımcıların algıları ön plana çıktığından dolayı nitel yöntemin seçilen konuya 
daha uygun olması çalışmalarda nitel yönteme rağbet gösterilmesini sağlamış olabilir. Nitel araştırmalar 
son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi eğitim bilimleri alanlarında da oldukça yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Balcı, 2011). Uluslararası eğilimler dikkate alındığında alandaki ilerlemeye ayak 
uydurulduğunun bir göstergesi kabul edilebilir. Nitel araştırmalar, geleneksel araştırma yöntemleriyle 
ifade edilmesi zor olan sorulara cevap bulmak için gereklidir. (Büyüköztürk vd., 2014).  

Metafor yöntemi ismi ile bir yöntem türü ilgili literatürde olmamasına rağmen analiz sonucunda 
(%0,9) böyle bir çalışmanın da varlığı tespit edilmiştir. Metafor yöntemi ismini kullanan çalışmada 
yöntemle ilgili olarak sadece “Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından metafor yöntemi 
kullanılmıştır” açıklaması yapılmış ve ardından nitel çalışmanın kapsamı ve içeriği hakkında bilgi 
verilmiştir. Bu durum yukarıda da açıklanan yöntem açısından yaşanan kafa karışıklığının bir sonucu 
olabileceği gibi yöntem seçiminde araştırmacıların bilgi eksikliğinden de kaynaklanabilir. Yöntemin 
belirtilmediği (%0,9) çalışmanın varlığı da yine bu durumu doğrulamaktadır. Metafor yöntem veya desen 
değil bir çalışmayı destekleyen ve amaca hizmet eden bir tekniktir.  

Yöntemin içerisinde incelenen araştırma deseni, araştırmanın sorularını cevaplamak ya da 
hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır. Bu amaçla çalışmanın 
kapsamına dâhil edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre metafor ile ilgili çalışmalarda en fazla 
olgubilim/fenomenoloji (%79) deseninin kullandığı tespit edilmiştir. Farkında olduğumuz ancak 
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanan olgubilim desenin yüksek 
oranda tercih edilmesinin sebebi makalelerin konularının kavram ağırlıklı olmasından kaynaklanabilir. 
Bilindiği üzere olgular kavramlarla tanımlanmaya ihtiyaç duyarlar. İncelenen makalelerinin önemli bir 
kısmının(%70,4)  kavramlara yönelik metafor çalışmaları olması nitel yönteme ait olgubilim desenin 
tercih edilmesinin temel nedeni olabilir. Nitel araştırmalar içinde en fazla tercih edilen olgubilim iken 
nicel araştırmalar içinde en fazla tercih edilen desen deneysel olmayan tarama desenidir (% 4). Tercih 
edilen konuların nicel yönteme uygun olmamasından dolayı yöntemin nitel ağırlıklı seçimi doğal olarak 
desen seçimini etkilemiştir.  

Dikkati çeken bir başka nokta ise tarama desenine (%5,4) ait olan bulguların makalelerin yöntem 
kısmında nitel yöntem içerisinde verilmiş olmasıdır. Ancak literatür tarandığında tarama deseninin nicel 
yönteme ait bir desen olduğu dikkat çekmektedir. Tarama deseni veya araştırması, bir grubun belirli 
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan ve bu amaçla anket yoluyla verilerini 
toplayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denilmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 
& Demirel,2014). Araştırmacıların tarama deseni yerine aslında tarama modeli kullandıkları ancak bunu 
desen şeklinde vererek yöntemsel açıdan yanlış ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tarama modeli, 
geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı 
olarak tanımlanmaktadır(Köse,2013). Genel olarak yurtiçinde yöntem ve istatistik konusunda yayınlanan 
kitap veya diğer çalışmaların yurtdışından çeviri yoluyla ülkemize kazandırılması, yöntemlere ait 
terimlerin İngilizceden Türkçeye yanlış veya eksik çevrilmesinden kaynaklı olarak araştırmacılarda kafa 
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karışıklığına yol açmaktadır. Tarama modeli örneği de bu durumun bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Yönteme ait hangi desenin kullanıldığını belirtmeyen çalışmaların (%5) mevcut olduğu görülmektedir. 
Desen, çalışmanın planını belirtmesi ve hangi yolu izlediğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
bakımdan makalelerde desenin belirtilmemiş olmasının temel sebebi araştırmacıların desen seçiminde 
zorlanmaları veya literatürde yöntem açısından var olan bilgi kargaşasının etkisi olabilir. 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan metafor ile ilgili makalelerde sıklıkla kullanılan “x …… gibidir, 
çünkü ……..” kalıbına uygun olarak hazırlanmış açık uçlu formun  (%55.1) en çok kullanılan veri toplama 
aracı olduğu görülmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme ( %12,3) ve açık uçlu anket (%7,1) açık uçlu 
formdan sonra araştırmacılar tarafından en çok tercih edilen veri toplama araçlarındandır. Diğer veri 
toplama araçlarının kullanım oranları birbirine yakın olmakla birlikte çalışmaların kayda değer bir oranda 
veri toplama araçlarında belirsizlik olduğu tespit edilmiştir. Açık uçlu anket, görüşme ve açık uçlu formun 
aslında “x …… gibidir, çünkü ……..” kalıbına uygun olarak hazırlanmış bir form olduğu ancak bu formun 
araştırmacılar tarafından farklı isimlendirildiği tespit edilmiştir.  Mevcut formun ilgili literatür 
incelendiğinde özel bir isminin olmaması bu durumun en temel nedenidir. Thomas  (1998) anketi, 
insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını belirlemeye yönelik bir dizi 
sorudan oluşan bir araştırma materyali olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle anketin birden 
fazla soruya sahip olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle açık veya kapalı uçlu anket ile  en 
az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir süreç olarak nitelendirilen görüşmenin  “x …… gibidir, 
çünkü ……..” kalıbına uygun bir veri toplama aracı olmadığı kanısına varılmıştır.  Boşluk doldurmaya 
müsait bir yapısının olmasından dolayı bu kalıba açık uçlu form demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Katılımcı grubunun özelliklerine bakıldığında Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin (%53,1) en 
büyük katılımcı grubunu oluşturduğu görülmektedir. Bu oranı (%27,6) oranıyla ortaokul öğrencileri, 
(%7,1) oranı ile hem öğretmen hem de öğrencilerin birlikte oluşturduğu karma katılımcı grubu takip 
etmektedir. İncelenen makalelerde daha çok eğitim fakültesi öğrencilerinin (öğretmen adayları) tercih 
edilmesi, araştırmacıların araştırma problemlerini çoğunlukla bu gruplara yönelik olarak hazırlamalarının 
sonucudur. Ayrıca bu gruba ulaşmanın diğer örneklem gruplarına ulaşmaya nazaran daha kolay 
olabileceği düşüncesi örneklem grubunun öğretmen adayları arasından seçilmesine neden olmuş olabilir. 
Göktaş ve Diğerlerinin (2012) Türkiye’de eğitim araştırmalarında ki eğilimleri tespit etmeye çalıştıkları 
araştırmalarının sonucu da bulgularımızı destekler niteliktedir (Göktaş, ve diğerleri, 2012, s. 453). 

101-300 (%54,1) aralığında olan katılımcı sayısı, metafor çalışmalarında en sık kullanılan katılımcı 
sayısını oluşturmaktadır. Bunu katılımcı sayısı 31-100  (%22,4) arası olan grup takip etmektedir. Göktaş 
ve Diğerleri de (2012) çalışmalarının sonucunda 31-100 ile 101- 300 kişi arasında değişen katılımcı 
büyüklüğünün daha çok tercih edildiğini sebebinin ise az sayıda gruplardan elde edilecek verilerin daha 
kısa zamanda toplanması ve işlenmesi olabileceğini belirtmişlerdir. Özellikle yöntem ve desende nitel 
ağırlıklı çalışmaların olması, daha az sayıda grupla çalışılmasına imkân vermektedir. Bilindiği üzere nitel 
çalışmalarda evrene genelleme amacı güdülmediği için katılımcı sayısının çok fazla olması 
beklenmemektedir(Büyüköztürk,2014).Aynı zaman da yönteme bağlı olarak belirlenen ve uygulanan, veri 
toplama araçlarında en fazla form ve anket kullanılması 30 kişinin üzerinde katılımcı sayısına rahatlıkla 
ulaşılmasını sağlamaktadır. Bilindiği gibi anket ve form yapısında bulunan veri toplama araçları, gözlem 
veya görüşme gibi veri toplama araçlarına kıyasla kısa zaman da daha hızlı bir şekilde veri toplanmasını 
sağlamaktadır. 

Analiz edilen makalelerde örneklem/katılımcı seçim şekli olarak sırasıyla en sık; amaca uygun 
(%36,7), kolay ulaşılabilir (%20,4) ve rastgele/seçkisiz  (%11,2) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Burada dikkat çeken en önemli nokta örneklem/katılımcı seçim yöntemini belirtmeyenlerin (%30,6) 
oranıdır. Bu durum analiz kapsamına alınan her 4 makaleden 1’inin örneklem seçim şeklini ortaya 
koymadığını göstermektedir. Göktaş ve Diğerlerinin (2012) çalışmalarında ise örnekleme tekniği olarak 
daha çok kolay ulaşılabilir örnekleme tercih edilmiştir. Şimşek ve arkadaşları (2008) ile Arık ve Türkmen 
(2009)’in çalışmaları da bu bulguyla paralel sonuçlara sahiptir (Arık & Türkmen, 2009) (Şimşek, ve 
diğerleri, 2008). Yıldırım ve Şimşek (2016), kolay ulaşılabilir örneklemede araştırmacının yakın ve kolay 
olan bir durumu seçtiğini ve bu durumun araştırmaya hız ve pratiklik kazandırdığını belirtmişlerdir. 
Araştırmacıların Eğitim Fakültesinde çalışmalarından dolayı kolay ulaşılabilir ve rastgele/seçkisiz 
örneklem/katılımcı seçim şekillerine uygun olarak eğitim fakültesi öğrencilerinin örneklem olarak tercih 
edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.  

İncelenen makalelerin 3’te 1’inin (%36,7) amaca uygun örnekleme yaklaşımı ile yürütülmüş olması ise 
dikkate değerdir. Araştırmacılarının çalışmalarında belirttiği şekli ile içerik analizine tabi tutulan 



 

1727 
 

çalışmaların 4’ü amaca uygun örnekleme de ölçüt yaklaşımını benimsediklerini belirtmiş olmalarına 
rağmen hangi ölçütleri kullandıklarını ifade etmemişlerdir. 6 çalışma ise maksimum çeşitlilik örnekleme 
yöntemini tercih etmiştir. Nitel yöntemde amaca uygun örnekleme yaklaşımı ile planlandığı belirtilen 44 
araştırmanın 34’ü ölçüt örneklemeyi kullandıklarını belirtmelerine rağmen çalışmanın yürütülme şekli, 
herhangi bir ölçüte göre katılımcılarının belirlenmemiş olması, genellikle çalıştıkları kurumdan veri 
toplamalarından dolayı aslında kolay ulaşılabilir veya uygun/kazara örnekleme (Büyüköztürk vd,2014) 
yöntemini kullandıkları tespit edilmiştir. Alanyazındaki nitel araştırmalarda sıklıkla örneklem hatalarına 
rastlanılmaktadır. Bu durum nitel araştırma geleneğinin yerleşmemiş olmasına, araştırmacının 
acemiliğine ve araştırılan konuların farklı bağlamları içerdiği gibi (Rubin & Babbie, 2016) çeşitli 
gerekçelerle ilişkilendirilmesi mümkündür. 

 İlgili literatür incelendiğinde örnekleme yöntemlerinde isim farklılıklarının olması göze çarpmaktadır. 
Kolay ulaşılabilir örnekleme tamamen mevcut olan, ulaşması hızlı ve kolay olan öğelere dayanır. Nitel 
araştırmalarda en sık kullanılan ancak kullanılması en az istenen stratejidir olarak tanımlanmaktadır 
(Patton, 2005). Kolay ulaşılabilir örneklemede araştırmacı, hali hazırda var olan öğeler içerisinden yeteri 
sayıda öğeyi örneklem olarak belirler. Bu yüzden bu örnekleme şans eseri, tesadüfi olarak da ifade 
edilmektedir (Singleton & Straits, 2005). Benzer bir tanım uygun/kazara örnekleme içinde yapılmıştır. 
Buna göre araştırmacının zaman, para ve işgücü kaybına uğramadan, ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir 
gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini oluşturmaya 
başlaması olarak tanımlanmıştır (Büyüköztürk vd,2014). İki tanımdan yola çıkarak kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi ile uygun/kazara örneklemenin hatta rastgele örneklemenin aynı şeyi ifade ettiğini 
söylemek mümkündür. 

Son olarak ise analiz edilen makalelerde en sık nitel analiz yöntemi olan içerik analizinin (%69,0)  ve 
nicel ve nitel veri analiz yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma analiz (%11,0) ile nitel analiz yöntemi 
olan betimsel analizin (%11,2) kullanıldığı görülmektedir. Bunların dışında analiz yöntemleri arasında 
literatürde yer alamamasına rağmen araştırmacıların belirttiği metafor analizinin [1 (%0,9)] ifade edildiği 
de tespit edilmiştir. Olgubilim araştırmalarında yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve 
olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması çabası vardır. Bu şekilde sonuçlar betimsel bir 
anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 81). Metafor 
çalışmalarında da belirli bir kavramın başka bir kavrama benzetilmesi ya da başka bir kavramla 
açıklanması yoluyla anlatılması söz konusu olduğu ve araştırmacıların temaları kendi belirledikleri için bu 
araştırmalarda veri analiz yöntemi olarak en sık içerik analizinin kullanılması oldukça doğal bir sonuçtur. 
Nicel ve nitel veri analiz yöntemlerinin bir arada bulunduğu ve karma kategoride değerlendirilen 
çalışmaların tamamı frekans/yüzde ve içerik/betimsel analizi bir arada kullanmışlardır. 

Bu sonuçlar ışığında araştırmacılara yol göstermesi açısından; 

 Sosyal bilgiler açısından metafor çalışmalarının giderek yoğunlaşmasının bir 
sonucu olarak araştırmacıların kavram çalışmalarının yanı sıra sosyal bilgilerin zengin 
içeriğinden faydalanarak vatandaşlık, tarih, coğrafya ve diğer sosyal bilim disiplinlerini içeren 
konulara ağırlık verilmesi,  

 Sosyal bilgiler çalışmalarının uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmasının 
önünün açılması bakımından konu seçiminde uluslararası niteliği karşılayabilmesine dikkat 
edilmesi,  

 Araştırmacıların metafor çalışmalarının yanı sıra derinlemesine bilgi sahibi 
olabilecekleri farklı yöntem ve desenleri kullanmaları,  

 Yöntem konusunda Türkçe yayınların yanı sıra yabancı literatüre hâkim 
olunarak, yöntemsel yanlışların bir nebze daha önüne geçilmesi, 

 Çalışmalarda sıklıkla kullanılan öğretmen adayları gelecek nesilleri yetiştirmesi 
açısından oldukça önemli olmakla beraber çalışma kapsamına veli, yönetici, öğrenci ve çevre 
gibi eğitimin diğer boyutlarınında katılması önerilerinde bulunulmaktadır. 
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Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yapılan metafor çalışmalarına genel bir bakış sağlama niteliğinde olan 
bu araştırmanın geçmişte yapılan araştırmaları toplu bir şekilde ortaya koymasının yanı sıra gelecek 
araştırmalara da ışık tutarak alanyazının geliştirilmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir. 
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Abstract 

With the widespread use of maps, the need for qualified maps is increasing. Maps are one of the most 
important materials that contribute to the understanding of the spatial issues especially in geography and 
history in basic education. History explains human societies' past lives, cultures and civilizations, socio-
economic structures by defining time and place. Geography, on the other hand, examines the geographic 
objects and natural relations of the place where this historical events took place. In this context, in order to 
analyze the historical issues better, the issues related to the place should be supported with geography when 
necessary and explained on the map by revealing the geographical objects. Rather than memorizing history 
lessons, learning with maps will improve the success of history lessons. For this reason, historical maps need 
to be carefully designed in order to be able to use them effectively and obtain accurate information. One of 
the skills that students gain in the History Education Curriculum organized by the Ministry of National 
Education is the ability to perceive spatial phenomena. It is stated that this skill should be acquired by 
photographs and maps in the textbooks. However, when the textbooks and the maps used in education are 
examined, some maps are not provided with sufficient information to support the subjects, some maps are 
incompatible with the text, the geographical objects are not symbolize on the map, the maps are not suitable 
for cartographic design and so on. Within the scope of the study, history maps were examined firstly in terms 
of the use of basic map concepts (scale, sign table, geographical system, title etc.). Representation of 
geographical objects within the scope of generalization (simplification), in terms of the Ministry of National 
Education attaintments, (purpose of use and user compliance) lack of information (generalization is too 
much) was examined under the headings and deficiencies were evaluated accordingly. In this text was 
mentioned the selection of symbols representing objects, the legibility of the symbols on the map, the choice of 
colors and the design of the text. Also print quality, whether the map is printed at the appropriate size, border 
problems and so on had been investigated.  

Keywords: Geooraphical phenomena, Cartographic Design, Historical maps    

TARİH HARİTALARININ KARTOGRAFİK TASARIMI; COĞRAFİ UNSURLARIN GÖSTERİMİ 

Özet 

Haritaların kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak nitelikli haritalara olan ihtiyaç da artmaktadır. 
Haritalar özellikle temel eğitimde coğrafya ve tarih derslerinde mekâna ilişkin konuların anlaşılmasında 
önemli katkı sağlayan materyallerin başında gelmektedir. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki 
yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo – ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek açıklar.  Coğrafya 
ise bu tarihsel sürecin yaşandığı mekâna ilişkin coğrafi objeleri ve doğal ilişkileri inceler. Bu kapsamda tarih 
konularının daha iyi analiz edilebilmesi için mekanla ilişkili konuların coğrafya ile desteklenmesi ve mekânın 
coğrafi özelliklerini de ortaya koyarak harita üzerinde açıklanması gerekir. Tarih derslerini ezberlemek 
yerine, haritalarla eğlenerek öğrenmek tarih derslerinin başarısını artıracaktır. Bu nedenle tarih 
haritalarının etkin olarak kolaylıkla kullanılabilmesi ve üzerinden doğru bilgi alınabilmesi için özenle 
tasarlanması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Tarih Eğitimi Öğretim 
programında öğrencilerin kazanabileceği becerilerden birisi de mekânı algılama becerisidir. Bu becerinin 
ders kitaplarında yer alan fotoğraf ve haritalar ile kazandırılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, ders 
kitapları ve eğitim alanında kullanılan tarih konulu haritalar incelendiğinde, bazı haritalara konuları 
destekleyecek yeterli bilgi aktarımı yapılmamış olması, metinle haritaların uyumsuz olması, harita üzerinde 
coğrafi unsurların gösterilmemesi, haritaların kartografik tasarım açısından uygun olmaması vb. eksiklikler 
tespit edilmiştir. Bu çalışmada mevcut tarih haritaları tespit edilen eksiklikler doğrultusunda örneklerle 
incelenmiş, tarih haritalarında coğrafi unsurların konuların öğretilmesinde ve kavranmasındaki rolü 
açıklanmıştır. Ayrıca tarih haritalarının daha etkin ve kolay kullanılabilmesi için nasıl tasarlanması gerektiği 
kartografik tasarım kapsamında incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  Çalışma kapsamında, tarih 
haritaları ilk olarak pafta elemanlarının (ölçek, işaret tablosu, coğrafi ağ, başlık vb.) kullanımı açısından 
incelenmiştir. Genelleştirme kapsamında coğrafi unsurların gösterimi (basitleştirme), MEB kazanımları 
açısından (kullanım amacı ve kullanıcı uyumu), bilgi eksikliği (genelleştirme derecesinin fazla olması) 
başlıkları altında incelenmiş, eksiklikleri bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Objeleri temsil eden işaretlerin 
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seçimine, harita üzerindeki işaretlerin okunaklılığına, renk seçimine ve yazı tasarımı gibi konulara 
değinilmiştir. Ayrıca baskı kalitesi, haritanın uygun büyüklükte basılıp basılmadığı, kenarlaştırma 
problemleri vb. araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Unsurlar, Kartografik Tasarım, Tarih Haritaları 

Introduction 

Map is a certain scale representation of physical details, information about these details, or 
phenomena occurring in this area, usually on a flat surface, all or part of the area where mankind lives or 
is interested. Details and informations are indicated with signs and positioning are made according to the 
orientation and reference system. Map is an important information communication implement. So much 
so that people have used maps since the oldest times. 

If necessary to say something briefly about history, that is the transfer of past experiences to the 
future. To understand history, it is essential to consider history as a whole. The geographical conditions, 
places and characteristics of the time when historical events take place sheds light on the correct 
evaluation of historical events. Therefore, maps play an important role in this transfer. 

Researching that made about learning shows that, most of the learning takes place through visual 
descriptions. Such that people learn 10% of what they hear while they learn more than 80% of what they 
see (Unal, 2001). The use of maps rather than traditional auditory methods in the history classes attracts 
the attention of the students and also visual reading and hearing of the map brings about 50% permanent 
learning (Demirel, 2011). History maps clearly show the events caused by people's thoughts, attitudes and 
behaviors throughout the ages and the works they reveal. Atlases which made up of well-arranged maps 
are extremely effective at placing information into memory. Due to the fact that historical maps are visual, 
their contribution to general culture as much as to teaching cannot be denied. Ilber Ortaylı, one of the 
important historians, explained his views about historical maps and the lack of this situation thereof as 
follows:   

“A consistent history education needs two elements; geography and grammar...History 
definitely requires knowledge of geography. It is clear that individuals who do not make 
determinations in the field of historical geography and who do not comprehend how 
political and cultural space has been shaped in the past cannot reach consistent 
information and interpretation...The fact that a society cannot think of history 
simultaneously on geography shows that it does not know history and therefore has no 
ability to interpret history ...It is clear that we are trying to learn and teach the history and 
even the geography of countries without a map” (Ortaylı, 2006, s.1). 

Cartographic Design of Maps 

Maps are communication tools in which data collected by geodesy, geography, earth sciences and 
meteorology about the environment is presented visually. Maps are products that facilitate the user's 
communication with dense and complex information and enable the analysis of geographic information 
obtained from it. The aim of cartography is to create maps and similar cartographic expression shapes 
that can best express the data on the surfaces of the earth and other celestial bodies graphically. In this 
context, the creation of cartographic symbols that can provide the most effective and rapid 
communication of the geographical information subject to the map, provides the research and 
development of new graphic symbols (Bugdayci, 2012). 

Maps are being used in wide range sides like engineering, military, education and training and 
scientific works nowadays. The need for maps according to different users and different purposes 
necessitated the development of cartographic design. The maps which produced for different purposes 
require different designs which depending on the user's level of education, age and level of perception. 

Maps are one of the most important tools used in deciding and commenting on geographical facts. 
Maps allow students to learn more about spatial objects, environment and location relationships. Students 
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should be able to read and perceive the information on the map, find their location, distinguish different 
maps, perceive spatial distribution, analyze maps accurately and create their own mind maps. For this 
reason, especially the maps used by the students need to be carefully designed. 

Cartographic design can be explained by generalization, symbolization, and production components. In 
order to reduce learning difficulties, in the direction of the purpose and scale of the map in terms of 
deciding the objects to be shown or not to be shown on the map, the generalization, in deciding how these 
objects should be symbolized, the symbolization, the production and printing process is the most 
important stage in the cartographic design. In the design of maps, unnecessary details should be avoided 
by considering the purpose of use and user within the scope of generalization. Age and cognitive 
development level should be taken into account, especially in educational maps. As young users education 
and age develops it will need less generalizing, it will need more detailed information processing different 
variety of issues, designing maps related to subjects and needed comments on map (Bugdayci 2012; 
Bugdayci ve Selvi, 2018). 

Results 

Historical maps used in education system examined within the scope of the symbolization of 
geographical objects, attaintments determined by Minisrty of National Education and cartographic design. 
The results were explained with maps which used for educational purposes. 

 

 
Figure 1. Map of Pre-Islamic Turkish Migration (Yüksel,2018) 

 

The map in Figure 1 shows the migration routes of pre-Islamic Turks. When the map is analyzed, it is 
seen that migrations are concentrated in certain regions of the west, northwest, east, south and southeast. 
The intensity of migrations is not observed in the northern direction. There is no clue as to why there are 
fewer migrations to the north. 
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Figure 2. Map of Asia in the 13th century (Leisering) 

 

 
Figure 3. Enlarged Legend of Asia Map in 13th Century 

 

The map in Figure 2 and the map in Figure 1 are the same as the region.The maps in Figure 1 show the 
migrations of the 300s and the map in Figure 2 shows the migrations of the 1200s.The map in Figure 2 
shows a parallelism with the migration routes in Figure 1.When the map in Figure 2 is examined, the 
northern forest belt and deserts are identified in the table of map .In line with this information, it can be 
concluded that from the map in Figure 2 why migration has not been happened to the north or some areas 
in the southeast.Cold-Tundra climate; has a long, dry and severe winter. Summers are hot and quite short. 
Taiga is rainy area. One-third of the world's forested land is here. People need to make agriculture to 
sustain their lives. For this reason, suitable land and climate for agriculture is required. In the light of this 
information, it is possible to think that people migrated to places with Mediterranean climate in order to 
survive. Many reasons determine the paths of migration formation. However, the map in Figure 2 shows 
the effect of geography on migration according to migration formation processes. The representation of 
the geographical element on the map will cause the student to gain a better understanding of the 
migration formation process. 
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Figure 4. Map of the Akkadian State (Jones, 2012) 

 

When the map in Figure 4 is examined, by symbolizing the desert and wetlands in the map table and 
the point of establishment of cities, it is more easy to understand why people are invade to those regions. 

 

 
Figure 5. Map of the First Civilizations (Yuksel, 2018) 

 

The map shown in Figure 5 is the map showing the location of the first settlements and civilizations on 
the subject of the first civilizations in the 9th grade history book. In the map above, the interpretation of 
why the first settlements and civilizations were here cannot be understood from the map. As the map in 
Figure 5 does not show geographical or other elements, no interpretation can be made on the map. 
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Figure 6.  Map of the Battle of Çanakkale (Cevik, 2018) 

 

In general, wars in history programs aim to provide national identity and awareness with emphasis on 
wars won and national achievements.The Battle of Çanakkale is the war of existence of the Turkish 
nation.If the students work with visiual items when they work on a subject,that will help them to 
reminiscence better.Why the Entente States may have wanted to take the first Alçı Tepe or What are the 
reasons that led the Entente forces to land at Gallipoli?with such questions the subject becomes easier to 
understand.The map in Figure 6 above does not contain topological information. 

 

 
Figure 7.  Dardanelles War Map (General Directorate of Mapping, 2019) 

 

The map shown in Figure 7 above is the map of the Battle of Çanakkale prepared by HGM for the 
students. We are able to answer that question "Why the Entente States may have wanted to take the first 
Alçı Tepe" which we asked before but haven't answered because of the topological insufficiencies of the 
map in Figure 6. In books, magazines, etc. The Ottoman Empire is said to have won the Battle of 
Dardanelles. How the Ottoman Empire defeated the world's most powerful armies in battle? There are 
many asnwers to this question. Indeed, one of the answers to these questions is the map shown in Figure 
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7 above. In order to understand the history, the place where the event took place must be well known. The 
world's closest trench warfares have been fought, as the terrain is quite rough. This situation has been an 
advantage for the Ottoman soldiers who knew the land well and a disadvantage for the soldiers of the 
Entente state who did not know the land. All of the important hills on the peninsula where the wars took 
place, and almost all of the fresh water resources, has remained under the control of Turkish troops. The 
presence of the hills and fresh water resources dominating the region made the Turkish army superior to 
the enemy forces. Describing the Dardanelles War with more qualified maps rather than memorizing texts 
will help to understand the war better and will contribute to the formation of national consciousness. 

One of the characteristics that the student should gain for the secondary education history course of 
the Ministry of National Education is as follows; 

Develop historical competence and skills, including identifying, analyzing, interpreting and evaluating 
evidence in primary and secondary sources, and make inferences supported by evidence by questioning 
the accuracy and validity of the information they acquire Ministry of National Education (Milli Eğitim 
Bakanlığı [MEB], 2018). Two of the field specific and skills for the history course of the Ministry of 
education are briefly as follows; 

Ability of Historical Analysis and Interpretation: Students should be a good history reader who can 
examine historical text from an analytical perspective. To do this, students need to have an accurate 
perspective on finding the basic phenomenon, the correct answer and the most valid interpretation. 
Students need to ask questions to themselves like "Am I reading proper for the purpose?", "Is this what I 
want to know?" Otherwise, students may think that what was described in each historical text is true and 
real in advance. Such problems also arise from the way history textbooks traditionally convey historical 
information. For this reason, in the textbooks facts are presented sequentially towards a determined 
result. To overcome this problem, it is necessary to use more than one resource on each subject. Thus, the 
student will be able to see different interpretations and approaches about the past using other historical 
documents and finds (MEB, 2018). 

Historical Problem Analysis and Making Decision Skills: Problem-centered analysis and decision-
making activities enable students to understand the problems and dilemmas that people in the past face at 
critical moments. Confronting problem or issues of critical periods, analyzing existing alternatives, making 
assessments about the consequences of undesirable options, and comparing them with the results of 
preferred solutions will increase students' interest and participation in these issues (MEB, 2018) 

 

 
Figure 8. The Fronts Map (Cevik, 2018) 

 

The map in Figure 8 shows the fronts where the Ottoman Empire fought in the First World War. In the 
text of the book, the reason for the opening of the Suez (canal) front is stated as follows: “The aim of 
Germany and the Ottoman Empire to open this front was to seize the Suez Canal and prevent Britain from 
supplying human and logistics by disconnecting it from the colonies". Based on this explanation, the 
ability to comment using historical documents defined as historical analysis and interpretation skills is not 
supported by the above map. 



 

1737 
 

 

 

Figure 9.  World Map (Cografya harita, 2019) 

 

The map in Figure 9 shows a larger area than the map in Figure 8. The text shows the interception of 
the British colonial routes among the reasons for the opening of the front. When you examine the map in 
Figure 9, two lines which shown with black and green colors shows approximate distances of these roads. 
From the text it is understood why the Germans wanted to take over the Suez Canal.Because the Suez 
canal was the shortest way which British can bring their colonies to war. The distance which shown on the 
green line is longer than the other. If preferred there will be a shortage of time, and also ships which were 
used that time did not have great technological features. It can be concluded that the Germans wanted to 
interrupt this way line because of this reasons. Therefore, we have made historical interpretation based 
on the map in Figure 9. 

 

Figure 10. Mediterranean domination map of the Ottoman Empire (Gultekin, 2018) 
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The map in Figure 10 is a map showing the borders of the Ottoman Empire and its dominance in the 
Mediterranean.This sentences had been taken in the book where the map is found;"The reign of Sultan 
Suleiman The Magnificent was the period of Ottoman rule in the Mediterranean.Barbaros Hayreddin 
Pasha's Naval Battle of Preveze against the Crusader Navy made the Ottoman Empire one of the largest 
states on land as well as on the seas.”From the text, it is stated that the Ottoman Empire established 
dominance in the Mediterranean and that the Ottoman state became the largest state in the seas as well as 
in the lands. However, the text was not fully reflected on the map. 

 

Figure 11. Map of the Byzantine Empire (Mcevedy, 2004) 

The map in Figure 11 shows the borders of the Byzantine state. When the map in Figure 11 is 
examined, seas have also been included within the borders of the area of domination. In the map in Figure 
10, Mediterranean domination is not adequately described on the map. In Figure 11, the area drawn with 
red light represents the Mediterranean domination. From the first map, the student may not understand 
exactly what the Mediterranean dominance is. 

 

 

Figure 12.  Export and Border map of the Roman State 

The map in Figure 12 is the border size and export map of the Roman State. The boundary size of the map in 
Figure 12 was examined. As shown on the maps in Figure 10 and Figure 12, the Ottoman state and the 
Roman state were founded and expanded in the same region. The South, South East and east borders of 
the states in these two maps are parallel to each other. When looking at the map in Figure 12, it is seen 
that there are desert and mountainous areas at the southern, southeast and eastern borders. By looking at 
the map in Figure 12, it is seen that geography is decisive in the borders of the countries. If we look at the 
map in Figure 10, no inference can be made about the borders of the countries. One of the reasons why the 
Ottoman state entered a period of stagnation is that it reached its natural boundaries. What is meant by 
natural boundaries? What are the challenges of establishing dominance in the desert? Instead of being 
able to fully understand the issue by discussing it or interpretting it with questions such as "What are the 
challenges of establishing dominance in the desert? Why the Ottoman state's land size has stopped?" It 
remains a memorized thing because of the lack of maps and other problems. 
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Conclusion and Discussion 

The importance of historical maps cannot be denied for students to revive the places where historical 
events take place. With the help of historical maps, students will be aware of the place where events take 
place and these maps will give benefit to multidimensional evaluation of the subject. Symbols 
representing the objects, the legibility of the symbols on the map, color selection, text design, print quality, 
whether the map is printed in the appropriate size, border problems and for such issues have not been 
given enough attention. 

Map skills in terms of history lesson are explained as follows: 

⦁ Being able to ask questions about history on the map 

⦁ To be able to use maps in analyzing history information 

⦁ To be able to use maps in organizing history information 

⦁ Using maps to answer historical questions 

It is observed that the mapping skills listed for the history courses will not be able to gain due to the 
deficiencies seen in the existing maps. In this study, history maps were examined within the scope of 
cartographic design and explained on the grounds of deficiencies identified. The proliferation of similar 
research will contribute to the introduction of qualified maps into the education system. 
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ENGELLİ TURİZM’İ VE ENGELLİ BİREYLERİN TURİZM’DE YAŞADIĞI SORUNLAR: KİLİS ÖRNEĞİ 
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Özet 

Dünyada ve Türkiye’de engelli birey sayısı nüfusun önemli bir bölümüne teşkil etmekte ve bu oran gün 
geçtikçe büyümektedir. Engelli bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri ve toplumla bütünleşmeleri önemli 
bir konudur. Son zamanlarda Türkiye’de engellilerin yaşadıkları sorunlara yönelik toplumsal duyarlılığın 
artması sevindirici bir gelişmedir.  Engelli olmalarından dolayı turizm faaliyetlerine katılımları sınırlı olan 
bu insanların turizm aktivitelerine katılmaları temel insan hakları gereğidir. Engelli bireylerin sosyal hayata 
katılmaları, motivasyonları ve beklentileri dikkate alınarak onlar için daha geniş kapsamlı çalışmalar 
yapmak gerekir. Turizmi, “insanların temel uğraşıları dışında arta kalan zamanlarını geçirmek için çeşitli 
amaçlarla seyahat etmeleri, bu seyahatleri ve geçici olarak konaklamaları süresince ortaya çıkan olaylar ve 
etkileşimler bütünü olarak” tanımlayabiliriz. Engelli bireylerin turizm kapsamında dinlenme, eğlenme ve 
çeşitli aktivitelere katılması içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmeleri açısından önemlidir. Dünyada 
engellilere yönelik özel donanım ve hizmet gerektiren konaklama imkânları ve konuda yapılan çalışmalar 
oldukça az sayıdadır. Doğuştan ya da sonradan olan sebeplerden dolayı birçok engelli vatandaşımız turizm 
faaliyetine katılamamaktadır. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalı ve turizm yatırımcıları engelli 
bireylerin turizm pazarındaki farkındalığını arttırmalarına yönelik çabalar içinde olmaları gerekmektedir.  
Bu çalışmada, engellilerin turizmdeki yeri ve turizmin engelli bireyler üzerindeki etkilerini anlamak için 
çeşitli makaleler incelenmiştir. Araştırmada, probleme ilişkin yüzeysel ve teorik bilgilerden çok, kişilerin 
düşünce, görüş ve deneyimleriyle ilgili olarak bilgi toplamasına olanak sağlayan nitel araştırma 
yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde çalışan ve öğrenim gören 7 
engelli birey ile bu konuda görüşülerek katılımcı olmaları sağlanmış ve engelli bireylerin turizmdeki 
sorunlarının tespiti ve talepleri belirlenmiştir. Mülakat tekniği ile elde edilen veriler, “Nvivo 10” yazılımı 
kullanılarak gruplandırılmıştır. Engellilerin motivasyon ve beklentileri üzerinde durularak, onların sosyal 
hayata katılıp kendilerini iyi hissetmesi, karşı karşıya oldukları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 
engelsiz bir turizm ve sosyal hayatta bütünleşme amaçlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kilis, Engelli Sorunları, Engelsiz Turizm, Engelli, Sosyal Bütünleşme,  

DISABLED TOURISM AND THE PROBLEMS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN TOURISM IN KİLİS 

Abstract 

It constitutes a significant part of the population the number of people with disabilities in the world and 
Turkey and this rate is growing day by day. Participation of disabled individuals in social life and integration 
with society is an important issue. Increased sensitivity to social problems that recently experienced by the 
disabled in Turkey is an encouraging development. Participation in tourism activities of these people, who 
have limited participation in tourism activities due to their disabilities, is a fundamental human rights 
requirement. Considering the participation, motivation and expectations of individuals with disabilities in 
social life, it is necessary to conduct more comprehensive studies for them. We can define tourism as bütün 
the totality of events and interactions that occur during the travel of people for various purposes to spend 
their remaining time outside their basic occupation, their travel and their temporary stay ”. Participation of 
disabled people in recreation, recreation and various activities within the scope of tourism is important in 
terms of their integration with the society in which they live. In the world, accommodation facilities that 
require special equipment and services for disabled people and studies on this subject are very few. Many 
disabled citizens cannot participate in tourism activities due to birth or subsequent reasons. Necessary 
studies should be done on this subject and tourism investors should make efforts to increase the awareness of 
disabled individuals in the tourism market. In this study, various articles have been examined in order to 
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understand the place of disabled people in tourism and the effects of tourism on disabled people. In the study, 
rather than the superficial and theoretical information about the problem, interview technique was used 
which is a qualitative research method that enables individuals to gather information about their thoughts, 
views and experiences. 7 disabled individuals working and studying at Kilis 7 Aralık University were 
interviewed on this issue to participate in this issue and the problems and problems of disabled people in 
tourism were determined. The data obtained by the interview technique were grouped using “Nvivo 10” 
software. Motivation and expectations of people with disabilities are emphasized.  

Keywords: Kilis, Disabled Problems, Unhindered Tourism, Disabled, Social Integration.  

Giriş 

Turizm uluslararası ölçekte geniş istihdam olanakları yaratan bir sektördür. UNWTO Highlights 2013-
2014 raporlarına göre her on bir işten biri turizm sektöründe yer almaktadır. Dünyada yaklaşık 300 
milyon insanı istihdama kazandırmaktadır. Dünyada her on altı çalışandan birisi turizm sektöründe 
çalışmakta ve tüm uluslararası sermaye yatırımlarının yaklaşık %7’si turizm alanına yapılmaktadır 
(Çarıkçı ve Bulgan, 2016, 1). 

Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’i engelli insanlardan oluşmaktadır. Bu oranın zamanla daha da 
artacağını tahmin etmek zor değildir. Oldukça yüksek olan engelli oranının dünyada ve Türkiye’de geniş 
bir kitle olduğu ve bu grubun önemli bir sosyal kategoriyi oluşturup turizm için önemli bir niş pazar 
konumunda olduğu söylenebilir (Erinç ve Atay, 2011, 606). Çeşitli zamanlarda engellilerle ilgili olarak 
yasal düzenlemeler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu yasal düzenlemelerin ortak yanı engelli insanların da 
tam ve eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmasını sağlamaktır (Bulgan, 2015, 1).  

Engellilik konusunda farklı kaynaklarda aynı anlama gelebilecek değişik tanımlar yapılmıştır 
(Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Tuncel; 2017, 19). Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal 
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır 
(5378 Sayılı Özürlüler-Engelliler Kanunu). Ancak bu sözcüğün kastettiği bireyler, kendilerinde mevcut 
olan söz konusu eksikliğin verdiği rahatsızlığın etkisinden bir nebze olsun uzaklaşmasından dolayı 
“engelli” olarak nitelendirilmeleri daha doğru bir tanımlanmadır. 

    WHO-Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı özgürlük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, 
Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarından yaklaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 
özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir 
tanımlama ve sınıflama yapmıştır  

Noksanlık (Impaiment): Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve 
fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder. 

Özürlülük (Disability): Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belli bir 
kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek 
faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder. 

Maluliyet (Handicap): Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir 
kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek 
faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder. Sağlık yalnız 
hastalık ve özürlülüğün olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik 
durumudur (http:www.who.com). 

Özürlülük bir başka ifade ile şöyle tanımlanmıştır: “Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli 
bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu 
sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uymama durumudur.” Bu durumdaki kişi özürlü olarak ifade 
edilir (Mutluer, 1997, 10).  

Engelliler ile ilgili olarak çıkarılan kanunda, engelli bireylerin yaşadıkları güçlükler ve yaşamın her 
alanında var olabilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kanunda ayrıca yer alan bir madde ile kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları engellilerin faydalanmasına uygun bir 
şekilde düzenlenmesi istenmiştir.  Umuma açık hizmet veren her türlü yapılara bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi 
desteklenmiştir (Bulgan ve Çarkçı, 2015, 20). 
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Türkiye’de turizm destinasyonlarındaki (turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış hizmet ve 
olanakların odak noktasını oluşturan coğrafi alanlardır araştırmalara göre, engellilerin turizme 
katılmalarını sağlamak için sadece turizmi iyileştirmek yetmez (mynet.com). Eğitim, tanıtım, ulaşım 
araçları, tesisler ve alt yapı gibi hizmetler engellilerin kullanımına uygun olmalıdır. Ulaşılabilirlik, ürün ve 
hizmetlere ulaşmak için önemlidir. Örneğin, yer işaretleri, tekerlekli sandalye kullananlar için rampa 
sistemi, görme engelli bireyler için Braille alfabesi veya kabartma yazıları kullanılmalıdır. Farklı engel 
türleri için farklı talepler göz önünde bulundurulmalıdır. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi, 
engellilerin diğerleriyle eşit temelde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime tam olarak erişimlerinin 
sağlanmasından bahseder. Bu maddeden anlaşılacağı gibi engelli bireylerin seyahat etme, turizmden 
faaliyetlerinden faydalanma en doğal haklarıdır. Ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir sektör olan 
turizmde engelli bireylerin bu alanda yaşadığı sorunların giderilmesi turizme olan talebi daha da 
artıracaktır.  

Engelli Tanımı ve Kavramı  

Halk arasında engelli, sakat ve özürlü gibi kelimeler aslında farklı anlamlara geldiği halde aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Bu durum bir karmaşaya yol açmakta ve zaman zaman tartışmalara yol açmaktadır. 
Birleş Milletler Sakat Hakları Bildirgesinde “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması 
gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) her hangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” sakat olarak 
tanımlanmaktadır. 16 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve 
özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre de bir engelli 
tanımlaması yapılmıştır. Buna göre engelli: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal 
ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım ve rehabilitasyon, danışmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak ifade edilmektedir.  

Toplumdaki tüm bireylerin gezmek, eğlenmek ve sosyal faaliyetlere katılmaya hakkı vardır. Ancak 
ülkemizde engelli bireylerin turizme katılmaları bazı zorlukların üstesinden gelmelerine bağlıdır. Turizm 
faaliyeti açısından bu zorluklar incelendiğinde engellilere sunulan hizmetlerde başta ulaşım olmak üzere, 
dinlenme tesisi, otel, hijyen, aktivitelerin yetersizliği gibi hususların ön plana çıktığı ortaya çıkmıştır. 
Engelli bireylerinde diğer insanlar gibi turizmden çeşitli beklenti ve hizmetleri talep etmeye hakkı vardır. 
Turizm faaliyetlerinin normal bireylere göre tasarlanması engellileri olumsuz etkilemektedir. Bunun 
sonucunda özellikle seyahat onlar için aşılması zor bir sorun haline geliyor. Turizm alanlarının onlara göre 
düzenlenmesi ve engelli bireylerin istek, ihtiyaç, beklenti ve motivasyonunun doğru bir şekilde 
karşılanması insan hakları gereğidir. Bu çalışma engelli bireylerin turizm aktivitelerinde karşılaştığı 
zorluklar ve onların turizme katılmalarını sağlamaya yönelik öneriler içermektedir. 

Engellilik Çeşitleri ve Engelli Sayısı 

2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasında engelli bireyler, 7 grupta ele alınmıştır. Bu 
gruplar şunlardır: Ortopedik Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, Dil ve Konuşma Engelli, Zihinsel 
Engelli, Süreğen (Sürekli Hastalığı olan) Engelli ve Diğer Engelliler (Tellioğlu, S. ve Şimşek, N. 2016). 2002 
yılında, yine aynı kurum tarafından yapılan özürlü araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 
milyon engelli vatandaş vardır.  Bu sayının toplam nüfusa olan oranı % 12,29’u bulmaktadır. Bu 
vatandaşların % 9,7’si kronik (süreğen) hastalığı olanlar, % 1,25’i ortopedik, % 0,48’i zihinsel, % 0,38’i dil 
ve konuşma eksikliği, % 0,37’si işitme, % 0,6’sı görme kusurlu olan bireylerdir.  

Bu gruplardan işitme engelli bireyler; işitme kaybı sonucu, iletişimde yaşanan güçlük nedeniyle eğitim, 
öğretimi ve toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilenen kişilerdir. Görme engelli olanlar; görme gücünün 
kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir.  
Ortopedik yetersizliği olan bireyler; hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve 
eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikleri 
nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyleri ifade eder. Zihinsel yetersizliği 
olan birey ise; zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna 
bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan bireylerdir. 

http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/turistlerin-ihtiyaclarini-karsilamak-icin-tasarlanmis-hizmet-ve-olanaklarin-odak-noktasini-olusturan-cografi-alandir/6120260
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/turistlerin-ihtiyaclarini-karsilamak-icin-tasarlanmis-hizmet-ve-olanaklarin-odak-noktasini-olusturan-cografi-alandir/6120260
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Bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim 
hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyleri ifade etmektedir. 

Engelli Turizmi 

Günümüzde engelli bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağlıklı bireyler ile engelli bireyler 
arasında sosyal yaşam alanlarında önemli farklar vardır. Çağdaş toplum olabilmenin en önemli göstergesi 
engelli bireylerin de sosyal yaşama yeterince katılmalarını sağlamaktır. Bu konuda erişebilirlik çok 
önemlidir. Ulaşım, konaklama, gezi, yemek-içmek gibi turistlik çekiciliklere ulaşılabilirlik engelliler için 
son derece önemli bir sorundur. Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlardan biri de seyahat edecekleri 
yerler hakkında detaylı bilgiye ulaşamamalarıdır.  

Ülkemizde engellilere yönelik olarak yapılan düzenlemeler vardır. Engelli yaşam ve engellilerin 
yaşamının kolaylaştırılması ile ilgili duyarlılık, kişiden kişiye ve yöreden yöreye önemli farklılıklar 
göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde engelli yaşamına gösterilen duyarlılık ve engellilere sağlanan 
kolaylıklar göz önüne alındığında bu duyarlılık ve düzenlemelerin ülkemizde oldukça yetersiz kaldığı 
söylenebilir. Sadece her yönden gelişmemiş ücra köşelerde değil, nispeten gelişmiş kıyı bölgelerinde bile 
bu alanda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Engellilerin karşılaştığı sıkıntılara sahillerden iç 
kesimlere, kırsal alanlardan metropollere kadar ülkenin her tarafında rastlamak mümkündür. Bir örnek 
verecek olursak: Sahil kentlerimizden Giresun’un Bulancak İlçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı 
engelliler, 5 kilometrelik sahil şeridi üzerindeki yolda, engelli rampası bulunan sadece 1 alt geçit olması 
nedeniyle sahile ulaşmakta güçlük çekiyor. Engelli rampası bulunan tek alt geçide ulaşmaları için 
tekerlekli sandalyeleri ile 2-3 kilometre mesafe kat etmeleri gereken engelliler, akülerinin yetersiz 
kaldığından yakınıyor. Engelliler, ilçede var olan diğer üst geçitlere de engelli rampaları yapılarak sahile 
ulaşmalarının kolaylaştırılmasını istiyorlar. Bu konuda kendisiyle röportaj yapılan engelli Gökhan Özcan 
şunları söylemiştir. “Karadeniz sahil Yolu’nda yapılan üst geçitlerde engelliler dikkate alınmamıştır. Üst 
geçitler bizim için sadece demir yığınından ibarettir. Biz engelliyken bir de denizle aramıza engel 
koyuyorlar. Engelimiz üzerine engel koymaktan artık vaz geçilsin. Bulancak’ta 5 km lik bir sahil alanı var. 
Koca sahil bandında sadece bir yerde engelli rampası bulunan alt geçit var. Orası da evlerimiz uzak kaldığı 
için genellikle denize varamadan tekerlekli sandalyelerimizin aküsü bitiyor. Denize kıyısı olan bir yerde 
yaşıyoruz, ama denize bir türlü varamıyoruz. Gözümüzü karartıp yoldan geçmeye çalışsak bile demir 
parmaklıklar var. Gerekli yerlere yazımızı yazıyoruz. Karayolları, belediye yapsın biz gerekli protokolü 
imzalayacağız diyor. Belediye ise Karayolları yapsın diyor. Üst geçitlere engelli rampası yapılsın. Biz de 
deniz kenarına gitmek, orada çay içmek istiyoruz” (Milli Gazete, 11 Mayıs 2019, 10).  

Medya ve internet sitelerindeki yayınlarda engelli bireyler için detaylara yer verilmemektedir. Engelli 
bireyler seyahatlerinde kendileriyle beraber refakatçileri ile seyahat etmek zorundadırlar. Bu da onları 
rahatsız etmektedir. Turizm destinasyonu planlanırken engellilerin fiziksel ihtiyaçları ve engelli ailelerinin 
gereksinimi dikkate alınmalıdır. Katılımcılar çoğunlukla seyahat acentalarının sunduğu hizmetten şikâyet 
etmişlerdir. Bunda; birincisi seyahat acentaları engelli bireyler hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. 
İkincisi ise ayrımcılık yapmaktadırlar. Bu durum engelli bireyleri oldukça rahatsız etmektedir. Seyahat 
acentaları engelli bireyler hakkında bilgilendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Engelli turizminin 
ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinin yerel işletmeler tarafından fark edilmesi gerekmektedir. Otellerde 
engelli bireylere istihdam olanağı sağlanmalıdır. Bu durumda engellilerin iletişimde ne istediğinin farkına 
varma ve engelli bireylerin turizmdeki olumsuz algısının yıkılmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de 1980’li yıllarından itibaren alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile 
çok sayıda turizm işletmesi inşa edilmiş ve değişen turizm taleplerine cevap verebilecek nitelikte altyapı 
oluşturulmuştur. 1980 yılında turizm işletme belgesi 56,044 yatak kapasiteli 511 konaklama işletmesi 
varken, 2012 yılına bakıldığında bu sayının 706.019 yatak kapasiteli 2870 konaklama işletmesine ulaştığı 
görülmektedir. Türkiye’deki turizm arzı ve talep dengesi göz önüne alındığında 1980 turizm 1.3 milyon 
yabancı ziyaretçi Türkiye’ye gelmiş, 2012 yılında ise bu sayı 31,78 milyona ulaşmıştır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre (2013), Türkiye’de toplam 1033 Turizm Belgeli tesiste 
engelli odası bulunmaktadır. Ancak engelliler ile ilgili verilerin istatistikleri henüz tutulmadığı için 
Türkiye’de toplam engelli yatak sayılarına ulaşmak mümkün olmamaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2013). 

Yöntem ve Materyal  

Bu araştırma engelli bireylerin turizme katılmalarını teşvik etmek, onların motivasyon ve 
beklentilerini kendilerinden öğrenerek, en doğru kaynağa ulaşmak amacını yöneliktir. Araştırmada, 
probleme ilişkin yüzeysel bilgilerden çok, kişilerin düşünce, görüş ve deneyimleriyle ilgili bilgi 
toplamasına olanak sağlayan mülakat tekniği kullanılmıştır (Şavran, 2009: 87). Yarı yapılandırılmış 
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mülakat formuyla, verilerin toplanması için 01 Mayıs 2019 - 29 Mayıs 2019 tarihinde sahada çalışmalar 
yapılmış ve yedi kilit aktörle yapılan görüşmeler sonucunda bulgular elde edilmiştir. Yedi katılımcıyla yüz 
yüze görüşülmüştür. Her bir görüşme, ortalama 30-60 dakika arasında tamamlanmış ve ses kayıt cihazıyla 
kayıt altına alınmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat formundaki soruların, paydaşlara yöneltilebilmesi için 
ilgili kişinin konu hakkında bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmasını gerekli kılan bir yapıya sahip olması 
nedeniyle, amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, görüşmeler için kavramsal çerçevede 
belirtilen yedi hedef grup belirlenmiş ve bunlar için ayrı ayrı mülakat formu hazırlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1 
Katılımcı Grupları ve Profilleri 
 

Paydaş Grubu T Temsil Kodu  Yaş 
 

Cinsiye Eğitim 
Durumu 

Görüşme  
Tarihi 

Görüşme 
Yeri 

 
Ortopedik Engelli 

 
      K6 

 
20-30 

 
E 

 
      Lise 

 
30/05/2019 

 
Kilis 

İşitme Engelli       K3 30-40 E       Lise 02/05/2019 Kilis 
Konuşma Engelli       K1 30-40 E       Lisans 05/05/2019 Kilis 
Zihinsel Engelli       K4 40-50 E       Lisans 04/05/2019 Kilis 
Süreğen Engelli       K5 50-60 E       Doktora 06/05/2019 Kilis 
Görme Engelli       K2 20-30 E       Lise 30/05/2019 Kilis 
Diğer Engelliler       K7 20-30 K       Lise 03/05/2019 Kilis 

 

 

Araştırmada, katılımcıların yaş, eğitim, medeni, ekonomik durumu gibi demografik yapısını, engellilik 
durumu, turisttik deneyimleri ve turizmden beklentileri sorulmuştur. Bu araştırmada çeşitli engelli 
durumundaki 7 katılımcıya ulaşılmıştır. Engelli turizmi ile ilgili çeşitli makaleler incelenmiştir. Demografik 
bulgular yönünden katılımcıların yaşlarına bakıldığında, 1 kişinin 32 yaşında 3.derece engelli (% 48), 1 
kişinin 34 yaşında bedensel engelli, 1 kişinin 36 yaşında yine 3.derece engelli (% 46) olduğu tespit 
edilmiştir.  1 kişinin 27 yaşında kronik kalp rahatsızlığı olduğu, 1 kişinin 59 yaşında (kronik böbrek 
hastası ve böbrek nakilli)  ve % 91.98 engelli olduğu belirlenmiştir. 1 kişinin 23 yaşında, ortopedik engelli 
(yürüme ve denge problemi olan), 1 kişinin 25 yaşında görme engelli, 1 kişinin 35 yaşında, kemik ve 
iskelet sorunu olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumlarına bakıldığında 1 katılımcının lisansüstü 
(doktora), 4 katılımcının lise mezunu, 2 katılıcının ise lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
Katılımcılardan 3 kişi evli, 4 kişi bekâr olarak yaşamaktadır (Tablo 1). 

Araştırmada, mülakat teknikleriyle elde edilen veriler, Nvivo 10 yazılımı kullanılarak 
gruplandırılmıştır. Bu veriler Miles ve Huberman’ın (1994) nitel veriler için önerdiği üç aşamada Nvivo 10 
yazılımında analiz edilmiştir; verilerin işlenmesi (data reduction), verilerin görsel hale getirilmesi (data 
display) ile sonuç çıkartma ve teyit etme işlemidir (drawing conclusion and verification). Birinci aşama 
için ilk yapılması gereken kodlamadır. Bu araştırmada, betimsel analiz (Yıldırım ve Şimşek, 2015: 256) 
olarak adlandırılan kodlama stratejisi tercih edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada seyahat motivasyonu, 
konaklama işletmelerinden beklentileri ve ekonomik şartlara yönelik koşullara ilişkin kodlamalar 
oluşturulmuş ve bulgular gruplandırılmıştır.  

Bulgular 

Türkiye Özürlüler Araştırmasında tespit edilen 7 engelli grubu temsilen belirlenen 7 katılımcıya turizm 
etkinliklerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu konudaki beklentileri ile ilgili olarak sorular sorulmuştur. 
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, sorulara verilen yanıtlar her bir katılımcıya kodlar 
verilerek ifade edilmiş (örneğin, katılımcı 1(K1), katılımcı 2 (K2) gibi) ve katılımcıların bu sorulara 
verdikleri cevaplar ışığında ulaşılan verilerin Türkiye şartlarında kısa bir değerlendirme yapılmıştır.  
Katılımcıların turizmden beklenti ve motivasyonları çeşitlilik göstermekle beraber sorulara verdikleri 
yanıtların birbirine benzediği görülmektedir. 
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Seyahat Motivasyonuna Yönelik Bulgular 

Seyahat motivasyonuna yönelik bulgulara bakıldığında katılımcıların bireysel ve sosyal nedenlerden 
dolayı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Engelli bireylerin seyahat motivasyonu oluşturan unsurların 
nelerden oluştuğunun bilinmesi, onların turizme katılımlarını arttırmada önemli rol oynamaktadır. K1 ve 
K5 doğa turizminden hoşlandıkları için bu durum onların seyahat motivasyonlarını arttırıyor. Yeni yerleri 
görmek, öğrenmek,  eğlenmek onların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayacaktır. Bunun için 
kendilerine gezi turları düzenlenmesini özellikle Kilis’te yapılacak aktivitelere katılmak istediklerini ifade 
etmektedirler. Bu katılımcılardan K1’in doğa ve kültür turizmini tercih ettiğini,  K5’nin ise yürüyüş 
yapmak, temiz hava almak, yaylaları ve dağları gezmek, alternatif turizm etkinliklerine katılmak istediğini 
ifade etmiştir. 

K4 gittiği yerde konaklamada sorun yaşadığını ve bunun tatilini olumsuz yönde etkilediğini, eğer 
konaklama sorunu halledilirse daha mutlu ve huzurlu bir tatil geçireceğini söylemektedir. Zaten tatil 
denince dinlenme ve eğlenme gibi aktivitelerin akla geldiğini belirten katılımcı; rahat edeceğim, kendimi 
kısıtlı his etmeyeceğim ve doğayla iç içe bir tatil geçirme hayali taşıdığını belirmektedir.  

K3, tatil denince akla yeni yerler görmek ve yeni şeyler yapmak olduğunu söylüyor. Kendisi de Turizm 
(lisans)  mezunu olduğundan bu sektörde engelliler ile ilgili eksikliklerin farkında olduğunu ve bunların 
giderilmesini istiyor. K3, daha önce bu sektörde çalıştığı için sorunları bizzat gördüğünü söylüyor. Bu 
sorunların eğer istenirse düzeltilebileceğinden bahsediyor ama kendisi bu sorunlar yüzünde artık tatile 
gitmediğini belirtiyor. K3 devamla şunları ifade etmektedir: “Gezi turlarına katılmak, yeni yerleri görmek 
ve rutinin dışına çıkmak istiyorum. Mesela rafting yapmak hep istediğim bir şey ama bizim için uygun 
olmadığından yapamıyorum. Bu aktivitenin bize uygun olarak düzenlenmesini çok istiyorum.”  

Katılımcıların ifadesine baktığımızda genellikle rahat edecekleri ve huzurla geçirecekleri bir tatil 
istiyorlar. Engelli bireylerin motivasyon kaynağı bazen tek başına yeni yerlere gidip ve yeni şeyler yapmak 
olduğu söylenebilir. Turizm destinasyonlarında engelliler için yeterli düzeyde çevresel düzenlemelerin 
olmaması ve turizmde çalışanların engellilere karşı olumsuz tavırları yüzünden engellilerin beklentileri 
ortadan kalkmaktadır. Turizmde engellilerin karşılaştığı sorunların giderilmesini isteyen K3: “Turizmde 
de karşılaştığım sorunlar yüzünden artık tatile gitmiyorum” derken aynı isteği dile getiren K4: “Turizm 
çalışanlarının engelliler karşı tavrı değişiyor. Eğer karşısındaki kişi eğitimliyse ve hakkını arıyorsa 
istekleri karşılık buluyor. Yok, eğer karşısındaki eğitimli biri değilse, haklarını bilmiyor ve aramıyorsa 
tavırları değişik oluyor.” 

Engelli katılımcılar tatile eğlenmek, stres atmak, bilgilenmek, öğrenmek ve farklı kişilerle etkileşimde 
bulunmak istiyorlar. K1, K4 ve K5’in ortak noktaları gezilere katılmak, yeni yerler görmek ve oradaki yerli 
halkın kültürüyle etkileşimde bulunmaktır.  Bunun yanında özel isteklerini; K4 “Kafa dağıtıp anı yaşamak 
istiyorum.” K1: “Kültür turizmine gitmek istiyorum. Çanakkale ve Peribacaları gibi yerlere gidip gezmek 
istiyorum. Özellikle maddi açıdan kanunun bize tanıdıkları kolaylıkları bazı kurum ve kuruluşlar göz ardı 
ediyor. Otobüsle yolculuk yapıyorum. Devletin bana tanımış olduğu indirimi Gaziantep’te bir firma 
sağlıyor. Bende biletimi hep oradan alıyorum. Deniz ve demiryollarında indirimli tarifeden rahatlıkla 
yararlanıyorum. Ama uçakla yolculuklarda bazı sıkıntılarla karşılaşıyorum. Havaalanından bileti ayırmak 
için aradığım numara 0800’lü rakamlarla başladığından yapılan indirim ona gidiyor. Bende uçakla bir yere 
gideceğim zaman internetten normal insan gibi alıyorum. Ayrıca uçakta yolculuklarda bize ayrı bir yer 
ayrılmasını istiyorum." K5 ise: “Kültürel ve tarihi yerlerin gezilmesi ve bilgi edinilmesi benim için 
önemlidir. Yöresel halkın kültürünü izleyip onlarla birlikte yaşamak istiyorum.” K6, “biz ortopedik 
engellilere yönelik olarak yollarda ve araçlarda gerekli kolaylıkların sağlanması ile ilgili olarak alınan 
tedbir ve düzenlemelerin yetersizdir, bu düzenlemelerin yapılmadığı yerlerde ciddi sorunlarla 
karşılaşmaktayız.” şeklinde uyarı, istek ve önerilerini sıralamışlardır. 

Konaklama İşletmelerinden Beklentileri 

K3 ve K2 tatil deneyimleri sonucunda turizm işletmelerindeki eksikliklerin farkındadırlar. Engelli 
bireylerin bu işletmelerden beklentilerinin ortak noktaları ise bu işletmelerin yeterli fiziksel altyapı 
donanımına sahip olmaları gerektiği yönündedir. Katılımcılar, konaklama işletmelerinin bu konuda 
yetersiz olduğunu vurgulamaktadırlar.  

K2, “fiyatlar bana göre çok pahalı olduğu için turizm imkânlarından yararlanmaya yönelik 
beklentilerim ortadan kalkmaktadır. Seyahatteki sorunlar yüzünden tatile gitmiyorum. Engelliler için 
turizm hizmetlerinde indirim yapılmasını istiyorum.” K3 ve K4 konaklamada önemli sorunlarla 
karşılaştığını söylüyorlar.  
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K3 daha önce otelde çalıştığı için bu sorunlarla bizzat karşılaştığını söylüyor. Engelli olduğumdan 
dolayı benimle ilgilenmiyorlar. Bu da benim için büyük bir sorun oluyor. Otellerde odaların engellilere 
yönelik olmaması ve WC en büyük sorun benim için özellikle 3 yıldızlı otellerde bu sorunla karşılaştığını 
belirten katılımcının, bunun yanında çalışanlar ve otel yönetiminden engellilere uygun olarak bazı 
beklentileri daha bulunmaktadır. Bu beklentilerin en önemlileri işletmelerde engelli bireyler için yeterli 
fiziksel alt yapı gerekli donanıma sahip olmasıdır. Mesela, ben tek başıma havuza girmek istiyorum ancak 
havuzlarda engellilere yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde havuzdan 
yararlanma şansım olmaz. Ayrıca kendisinin bedensel engelli olduğu için ulaşımda sorun yaşadığını 
söylüyor. Bu konuda şunları dile getiriyor: “Bedensel engelli olduğum için her yeri rahat rahat 
gezemiyorum. Uygun taşıma aracının olmaması benim için büyük bir sorun bu yüzden gidemediğim çok 
yer oldu. “Otobüsle yolculuk ediyorum ama uçak bizim için daha avantajlı olduğundan uçakta bize ayrı bir 
yerin ayrılmasını istiyorum. Gittiğim tatil yerlerinde istediğim her yere gidemiyorum. Otellerde bizim için 
turlar ya da taşıma araçlarının olmasını istiyorum. Çünkü görmek istediğim yerlere gitmek istiyorum.” 
Otellerin onlara bu konuda yardımcı olmasını istiyor. Otellerin engellilerin bu ihtiyaçlarına yönelik bir 
takım düzenlemelerin yapması turizme daha fazla canlılık kazandıracağını düşündüğünü ifade etmektedir.  

K4, erişebilirlik, ve WC sorununun engellilere uygun olarak düzenlenmesi en temel beklentisi 
olduğunu, bunların çoğu yerde engelliler uygun olarak düzenlenmediği ve bu durumun kendisi için en 
büyük sorun olduğunu ifade etmiştir. “Yükseklik korkum olduğu için otobüs firmalarını tercih ediyorum. 
Kısa mesafeli yerlere gidiyorum ve otobüs firmalarında indirim hakkımı talep ediyorum. Ayrıca 
çalışanların bize karşı davranışlarının düzeltilmesini istiyorum” K5 kronik hastalığı yüzünde enfeksiyon 
kapmaması için otellerin daha hijyenik olmasını istiyor. Kendisi için en büyük sorunun enfeksiyon riski 
olduğunu söyleyen katılımcı, bu yüzden uzun yolculuklarının uçakla gerçekleşmesinin hayati önem arz 
ettiğini ifade etmektedir. Uzun mesafeli seyahatlerinin uçakla gerçekleşmesi hususunda enfeksiyon 
riskinin göz önüne alınarak kendilerine kolaylıklar sağlanmasını istemektedir.  

Engellilerin Seyahat işletmelerinden beklentileri doğru bilgilendirme, yönlendirme ve devletin onlara 
sağladığı indirimden faydalanmaları hususunda zorluklarla karşılaşmamalarıdır. Konuştuğumuz engelli 
bireylerin hemen hepsi karşılaştıkları sıkıntılardan şikâyetçi olup kanunun kendilerine sağladığı 
kolaylıklara rağmen uygulamalarda sıkıntılarla karşılaşmak istemediklerini, kanunun kendilerine tanımış 
olduğu haklardan her zaman ve her yerde kolaylıkla faydalanmak istediklerini dile getirmişlerdir. Zaten 
yasalarda var olan düzenlemelerin uygulanmasını, engel çıkaran işletme, kurum ve yetkililerin takip 
edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar.  

Ekonomik Şartlara Yönelik Bulgular.  

Engelli bireylerin turizm faaliyetlerini belirleyen diğer bir etki ise ekonomik durumlarıdır. Bu durum 
onların beklentilerini etkilemektedir. Engelliler bazı hizmetlerde kanunla kendilerine sağlanan 
indirimlerin bazı resmi kurum ve kuruluşlarda bile uygulanmadığını bir kısmında ise bazı zorluklarla 
karşılaştıklarını ifade etmektedirler. Evli ve bekâr olan engelli bireylerin ortak beklentileri işletmelerde 
onlara indirim yapılması hususudur. Katılımcılardan K1, Bekâr olduğum için bütçesinin yeterli olduğunu 
ve istediği yerlere gidebilme imkânı olduğunu söylemektedir. K3, evli ve tek çalışan olduğu için bütçesinin 
tatile gitmeye uygun olmadığını belirtmektedir. K4’ün bütçesine uygun yerleri tercih ettiğini ve K2’nin ise, 
aldığı ücretin yurt dışına gitmeye uygun olmadığını ve bu yüzden bütçesine uygun yerleri tercih ettiğini 
ifade etmişlerdir.  

Sonuç ve Öneriler 

Engellilik bazen doğuştan bazen de sonradan olarak insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Engel, 
bireyin sosyal ve iş hayatında olumsuz etkilenmesi ve toplumdan dışlanmasına sebep olmaktadır. Şimdiye 
kadar engelli turizmi ilgili olarak yapılan araştırmalar ve bu alanda gösterilen çabalar yetersizdir. Ancak 
günümüzde engellilere yönelik bakış açısının değişmesi de sevindirici bir gelişme olarak görülebilir. 
Toplumda yaşayan tüm bireylerin seyahat etmek, tatile gitmek, rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek 
en doğal hakkıdır. Engelli bireylerin turizme katılmaları,  istek ve ihtiyaçlarının karşılanması onların 
toplumla bütünleşmesini sağlayacaktır. Engellilere yönelik gerekli ve yeterli turizm düzenlemelerinin 
biran evvel gerçekleştirilmesi lazımdır.  
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Kilis 7 Aralık Üniversite’sinde çeşitli engelli gruplarını temsilen 7 engelli birey dâhil edilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda engelli bireylerin eğlenme, dinlenme, iyi vakit geçirmeleri halinde psikolojik 
rahatlama ve morallerinin yüksekliğine kavuşacakları ortaya çıkmıştır. Bununla beraber elde edilen 
bulgularda, engelli bireylerin turizm seyahatinde karşılaştıkları birçok zorluklar ifade edilmiştir. Daha 
önceki turizm deneyimlerinin sonraki tercihlerini etkilediği görülmektedir. Yaşanan deneyim olumlu ise 
engelli bireyler turizme katılmaya heveslidirler. Deneyim eğer olumsuzsa engelli birey turizme katılma 
konusunda daha mesafelidirler.  

Turizm işletmelerinden beklentileri değerlendirilecek olursa; genel anlamda alt yapı ve donanım 
yetersizliği dikkati çekmektedir. Konaklama sürelerinin kısa olmasının nedeni konaklama tesislerinin 
engellilere yönelik olmamasıdır. Engelli bireyler, konaklama işletmelerinde yapısal düzenlemelerin 
yetersizliğinden şikâyet etmekle beraber, düzenlemeler konusunda beklentiye de sahiptirler. 
Konaklamada engelliliğin şiddeti hafifledikçe tatilin süresi uzamaktadır.  

Turizmde çalışan personelinde engelli bireyler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması 
gerekir. Engelli bireylerin tatil bölgesine giderken ulaşımda sorun yaşadığı görülmüştür. Bunun 
düzeltilmesinin onların tatil mativasyonunu olumlu yönde arttıracağı tespit edilmiştir. Engelli bireylerin 
önünde başta ekonomik, fiziksel yapı ve ulaştırma sorunları bulunmaktadır. Engelli bireylerin, en temel 
beklentisinin alt yapıyla ilgilidir. Yapılacak düzenlemelerin, erişebilirliği ve sosyal katılımı arttıracağı, 
turizmi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Bu araştırmada engelli turizmle ilgili araştırmaların yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Engelli sorunlarının 
ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması için devlet (kamu kurumları), özel sektör, engelli 
bireyler ve toplumun işbirliği içerisinde olmaları gerekir. Türkiye’de engellilerin kültürel ve sosyal 
faaliyetleri için rahatça yararlanabileceği özellikle yol, kaldırım, park gibi alt yapı tesisleri yeterli 
standartlara sahip değildir. Engellilerle ilgili olarak yazılacak kitap, yapılacak konferans, makale ve 
bildirilerle engelli turizmine olan ilgi artırılabilir, düzenlemelere destek sağlanabilir.  

Günümüzde her toplumda bir miktar engelli birey bulunmakta, bu miktar dünyada ve Türkiye’de son 
zamanlarda ciddi bir oran teşkil etmektedir. Toplumun refahı için engelsiz bir hayat oluşturma temel 
esaslardan biri olmalıdır. Ancak kanunla engellilere tanınan hakların kullanılması ile ilgili olarak bazı 
işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda engellerle karşılaşılmaktadır. Bu olumsuzlukların ortadan 
kaldırılması için söz konusu aksaklıklara sebep olan kişi ve kuruluşlar denetim kurumları tarafından daha 
sık kontrol edilmelidir. Engelli haklarına engel olanlara karşı yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konuda 
duyarlı olan kişi ve kuruluşlar desteklenmelidir.  
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Özet 

Bir coğrafi bölgenin veya yörenin işlevsellik kazanabilmesi için çevresiyle güçlü ulaşım sistemlerine sahip 
olması gerekir. Ulaşılabilirlik problemi olan çalışma sahası Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Fırat Bölümünde 
yer alan, idari olarak Elazığ iline bağlı Baskil ilçesi sınırları içerisindedir. Çalışmadaki amaç Karakaya barajı 
kavisinde kalan alanın Malatya arasında karayolu ulaşımına yönelik projeler belirlenip coğrafi bakış açısıyla 
uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi olmuştur. Bir yarımadayı andıran çalışma sahasının karasal yamacı 
(doğu) Elazığ’a, kıyı yamacı (batı) ise Malatya yönüne doğrudur. Bu nedenle Elazığ ile olan karayolu 
bağlantısı mümkün iken, Malatya ile olan karayolu bağlantısı baraj engeliyle kesintiye uğrar. Baskil idari 
açıdan Elazığ’a bağlı olsa da Malatya sınırında yer aldığından dolayı coğrafi yakınlık gereği Malatya ile 
iktisadi ilişkiler daha gelişmiştir. Yörenin ulaşılabilirlik sorunlarının giderilmesi için çeşitli projeler 
önerilmiştir. Bu projeler:  

1) Türkiye'nin en uzun demiryolu köprüsü olan Karakaya Baraj Gölü üzerindeki 2030 metre 
uzunluğunda olan Fırat Köprüsünün üst kısmına karayolu yapılmasıdır. Bu durumda altta demiryolu üstte 
ise karayolunun meydana getirileceği iki katlı bir sistem söz konusu olabilir.  

2) Karakaya barajının kuzeyinde Kellek Boğazı mevkiinde yapılması muhtemel yaklaşık 300 metrelik 
asma köprü ile Malatya-Keban yolu ve Hekimhan-Malatya yolu kullanılarak ulaşım sağlanmış olur. Ancak bu 
projeye Baskil ilçe merkezinin uzak kalışı, yerleşme sayısının yetersizliği ve arazinin engebeli olması 
nedeniyle yol yapımının güçlüğü kısıtlayıcı faktörleri meydana getirir.  

3) Kadıköy (Baskil) ile Kıyıcak (Kale/Malatya) arasına batırma tüp geçit projesidir. Bu nokta barajın 
en dar kesimlerinden biri olması, yerleşmelerin yoğun olarak bulunması ve Baskil ilçe merkezine yakın olması 
sebebiyle önem arz eder. Bu bağlantı ile Baskil ve köyleri Elazığ-Malatya karayoluna bağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Malatya, Elazığ, Karakaya, Ulaşım Planlaması, Ulaşılabilirlik. 

 

THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY IN KARAKAYA DAM LAKE AND HIGHWAY PROJECT 
SUGGESTIONS 

Abstract 

In order for a geographical region or region to function, it must have strong transportation systems with 
its environment. The study area, which has accessibility problems, is within the borders of Baskil district of 
Elazığ province located in the Upper Euphrates Section of Eastern Anatolia Region. The aim of the study was 
to determine the land transportation projects of Karakaya dam and to evaluate the applicability from the 
geographical point of view. The terrestrial slope of the study area resembling a peninsula (east) is towards 
Elazığ and the coastal slope (west) is towards Malatya. Therefore, while the road connection with Elazig is 
possible, the road connection with Malatya is interrupted by the dam barrier. Although Baskil is attached to 
Elazığ in administrative terms, due to its proximity to Malatya, economic relations with Malatya developed 
more due to geographical proximity. Various projects have been proposed to address the accessibility 
problems of the region. These projects: 

1) on Turkey's longest railway bridge Karakaya Dam Lake is 2030 meters long and is made in the upper 
part of the Euphrates highway bridge. In this case, there may be a two-storey system in which the railway 
will be formed at the bottom and the road at the top. 

2) Transportation is provided by Malatya-Keban road and Hekimhan-Malatya road by approximately 300 
meters suspension bridge which is possible to be built in Kellek Strait locality to the north of Karakaya dam. 
However, due to the distance of the Baskil district center, the insufficient number of settlements and the 
rough terrain, the difficulty of road construction constitutes limiting factors for this project. 
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3) Immersed tube passage between Kadıköy (Baskil) and Kıyıcak (Kale / Malatya). This point is important 
because it is one of the narrowest sections of the dam, the settlements are densely located and it is close to 
Baskil district center. With this connection, Baskil and its villages will be connected to Elazığ-Malatya 
highway. 

Keywords: Malatya, Elazığ, Karakaya, Transportation Planning, Accessibility. 

Giriş 

Ulaşılabilirlik bir yerden bir yere hızlı, güvenli, ekonomik ve kısa mesafelerde varışı ifade eder. Çalışma 
sahasındaki ulaşılabilirlik problemi yörenin potansiyel özelliklerinin gizil kalmasında önemli bir nedeni 
meydana getirmektedir. Yöredeki tarihi ulaşım ağları ve bağlantıları Karakaya Barajı’nın inşasından sonra 
değişime uğramıştır. Yeni ulaşım ağına adapte olmada zorlanan sahanın ulaşılabilirlik fonksiyonu zayıf 
kalmaktadır. Dolayısıyla fonksiyon kaybı yaşayan yöre, yakın çevresindeki şehirsel merkezlere doğru göç 
vermektedir.  

 Çalışma sahasında idari etki sahası ile iktisadi etki sahası çakışmamaktadır. İdari anlamda Elazığ il 
sınırları içerisinde kalan alan, iktisadi açıdan Malatya’nın ön planda olduğu bir yapıyı meydana getirir. Bu 
durumda iki merkezle de olan ulaşım ağlarının geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 Sahanın çevre ile bağlantısı karayolları, demiryolu ve feribot ulaşımı ile sağlanmaktadır. İdari 
merkezle olan bağlantı karayolu ulaşımı ağırlıklıdır. Demiryolu ise hız, zaman ve sıklık açısından pek 
tercih edilmeyen bir ulaşım sistemidir. İktisadi etki sahasının ön plana çıktığı Malatya ile olan ulaşım 
sistemi ise karayolu, demiryolu ve feribot bağlantısıyla yapılabilmektedir. Ancak bu bağlantıda karayolu 
ulaşımının barajın etkisiyle engellenmesi yöre insanını feribot ulaşımına ve demiryolu ulaşımına 
yönlendirmiştir. Yörede ihtiyacı hissedilen kısa mesafede Malatya merkezine karayolu bağlantısı 
çalışmada bahsedilen projeleri gerekli hale getirmektedir. Ancak önerilen ve değerlendirilen üç projenin 
de güçlü ve eksik yanları söz konusudur. Yatırımların işlevsel ve uzun dönem fayda sağlayacak şekilde 
belirlenmesi kuşkusuz ülke menfaatlerinde önem arz eder.  

Araştırma Sahası Yeri ve Coğrafi Özellikler 

Araştırma sahası Elazığ ile Malatya arasında Karakaya Barajı’nın oluşturmuş olduğu kavisin iç kısmına 
karşılık gelmektedir. İdari açıdan Elazığ il sınırları ve Baskil ilçe sınırları arasında kalan çalışma sahası 
kuzeyde Keban ilçesi, güneyde Karakaya Barajı’nın diğer kıyısında bulunan Battalgazi ve Kale ilçeleriyle, 
batıdan ise Malatya’nın Arguvan ve Yazıhan ilçeleriyle çevrilidir (Harita 1). Jeomorfolojik olarak 
bakıldığında ise alan batıda Malatya ovası (700-1000 m) ile doğuda Uluova (800-1000 m) (Elazığ) 
arasında doğal bir eşik sahasına karşılık gelir (Tonbul, 1985). Erinç’e göre (1953) alan Fırat nehri ile 
sarılan bir ada şeklinde olup yakın zamanlarda gömülmüş vadilerle kesintiye uğramış bir plato sahasıdır 
(Erinç, 1953). 

Sahada ulaşım faaliyetlerini etkileyen dağlık sahalar platonun orta kısımlarında yoğunluk gösteren 
batıdan doğuya doğru Muşar Dağı (1400 m), Belürikal Dağı, Selli Dağı, Karameşe Tepe, Tilmen Tepe, 
Hasan Tepe ve Harabekayış (1500-1700 m) Dağı yer alır. Bu dağlık kütlelerden kaynaklanan akarsular ise 
kısa mesafede Karakaya Baraj gölüne ulaşırlar. Geli, Sığdın ve Hardi çayları yer yer derin vadiler 
oluşturarak ulaşımda etkili olmuştur. Derince yarılan alanlar ulaşım açısından problem iken akarsuların 
açmış olduğu derin olmayan, geçilebilir vadiler ise ulaşım açısından doğal yollar niteliğindedir. Çalışma 
sahasında derin yarılmış sahalar Geli ve Kömürhan olup boğaz vadilere karşılık gelmektedir (Çağlıyan, 
2002). Böylece parçalanmış coğrafi görünüm ulaşımda zorluklar yaşatmaktadır. 
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Harita 1. Çalışma Sahası Lokasyonu 

 

Çalışma sahasında yer alan kavisin iç kısmındaki yerleşmeler Malatya’ya ulaşım için kıyı yoluna 
ulaşmakta ve feribot veya Kömürhan köprüsü bağlantısıyla Malatya’ya ulaşabilmektedirler. Kıyı yoluna 
ulaşım da akarsu vadilerini kullanarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Baskil’i Malatya’ya bağlayan 
demiryolu ve karayolu Geli çayı vadisini izlemektedir. 
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Harita 2. Karakaya Barajı Kavisi Fiziki Haritası 

Karakaya kavisinin doğu kısmında granitik yapılara bağlı olarak granit arenası gelişmiş ve erozyon 
şiddeti artmıştır (Çağlıyan, 2002; Tonbul, 1985). Akarsular aşınım veya dolgu yüzeylerine yerleşerek dar 
vadiler meydana getirmiştir. Eğimin yüksek olduğu alanlarda ise heyelan tehlikesi görülmektedir. Yer yer 
kıyıdaki birikim düzlükleri ve Kadıköy’de yer alan birikinti yelpazesi (Şengün ve Siler, 2010) ulaşım ağları 
için önemlidir. Bu nedenle baraj kıyısı düzlükleri karayolu ulaşım ağına olanak vermiş ve kıyıda yer alan 
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yerleşmeler daha avantajlı bir konuma gelmişlerdir. Yerleşme yoğunluğu açısından da bakıldığında kıyı 
kesimlerin iç kısımlara göre yoğun olduğu görülmektedir. 

Tablo 1 

 Baskil İlçesi Yıllara Göre (1935-2018) Nüfus  

 

Kaynak: TÜİK (Genel Nüfus Sayımları ve ADNKS) 

Çalışma sahası yerleşme açısından tamamen kırsal karakterli bir coğrafi alandır. Dolayısıyla kavis 
tarımsal aktivitenin ve kırsal nüfusun ön planda olduğu bir alanı meydana getirir. Şehirsel merkezlerin 
gelişememesi ise kuşkusuz yörenin coğrafi özellikleri ile ilişkilidir. Ulaşım faktörünün zorlu ve kesintili 
oluşu aşırı derecede çevredeki şehir merkezlerine göç yaşanmasına sebep olmuştur. Bu göç hareketinin 
derecesi kuşkusuz azalan yöre nüfusu incelendiğinde görülebilmektedir (Tablo 1; Grafik 1). Ancak yaz 
mevsiminde (2019) yapılan arazi çalışmaları sırasında rakamların tersi yönde bir nüfus yoğunluğu 
görülmüştür. Bu durum yaz mevsiminde hala kırsaldan kopamamış nüfusun mevsimlik göçü ile 
açıklanabilir. 

 

Grafik 1. Baskil İlçesi Nüfusu (1935-2018) 

Yöntem 

Çalışmadaki amaç Karakaya Baraj Gölü kavisinde kalan idari açıdan ise Elazığ’ın Baskil ilçesinde 
bulunan kırsal karakterli yerleşmelerin ulaşılabilirlik problemi için yeni ulaşım projeleri belirlemektir.  

Çalışma sahası Karakaya Baraj Gölü kavisi olarak belirlense de asıl odak noktası kavisin kıyı kesimleri 
yani Malatya’ya daha yakın olan alanlar ön plana çıkarılmıştır. Çünkü bu alan coğrafi yakınlık sebebiyle 
idari açıdan Elazığ’ın etki sahasında olsa da iktisadi etki sahası açısından Malatya etki sahasındadır. İşte 
Malatya ile karayolu ulaşımının problemli olması bu yörenin ulaşılabilirlik sorununu meydana getirmiştir. 

Ulaşım projeleri belirlenirken elbette birçok belirleyici etken söz konusudur. Bu etkenlerin hepsini göz 
önünde bulundurmak çalışmayı aşırı derecede uzatmış olur. Bu nedenle indirgemeci (reductionism) 
yöntemle daha karmaşık, girift olgu ve konuları bileşenlerine, onu oluşturan temel bir özelliğe 
indirgeyerek açıklamaya çalışılmıştır (Proudfoot ve Lacey, 2010). Bu nedenle indirgemeci ve ilerlemeci 
coğrafi yöntemler ile; yol, yakıt, zaman, mesafe ve bakım açısından ulaşım ekonomisiyle ilişkili etkenler ön 
plana alınmıştır.  

Saha ile ilgili KGM trafik hacim verilerinin sağlıksız olmasından dolayı, sahanın farklı bölgelerinde 
trafik hacim ölçümleri yapılıp önerilere ön bulgular oluşturulmuştur. Saha çalışmalarıyla elde edilen bilgi 
ve bulgular ise çalışmanın temel veri kaynağını meydana getirmiştir. 
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Karakaya Barajı Kavisinde Mevcut Ulaşım Sistemi 

Araştırma sahası tarihi dönemlerde ana yol güzergâhı Fırat’ı Kömürhan boğazında aşıp Murat nehri 
vadisini takip ederek Harput’a ulaşan yoldur (Aşan, 1994). Çalışma sahasında yer alan doğal yollar ise 
Habibuşağı-Kömürhan-Baskil-Haroğlu Kalesi üzerinden Harput’a ulaşmaktaydı. Diğer yol ise Çiğdemlik-
Arapuşağı-Kızıluşağı-Baskil-Harput güzergâhıdır (Sevin, 1987). 

Kavisin idari merkez olan Elazığ ile bağlantısı Baskil-Elazığ karayolu veya Kömürhan güzergâhı ile 
gerçekleşmektedir. Kavis içerisinde Baskil’i Kömürhan mevkiine bağlayan yol Geli çayı vadisini 
izlemektedir. Kıyı yerleşmelerinin ise karayolu bağlantısını yine Kömürhan’a bağlanan Karakaya kıyı yolu 
sağlamaktadır. Bu yol kavis içerisinde dairevi bir güzergâh izler. Bu ana yola iç kısımlardan bağlanan 
yollar ise vadilerin kullanıldığı doğal yolları meydana getirir (Harita 3). 

Kavis içerisinde idari etki sahası ile iktisadi etki sahası farklıdır. Muşar, Belürikal, Karameşe, Hasan, 
Tilmen ve Harabekayış dağlık sistemleri Elazığ ve Malatya etki sahalarının oluşumunda önemli rol 
oynamıştır. Bu dağlık sistemlerin güney kısımları iktisadi etki alanı açısından Malatya’ya daha bağımlı 
iken; dağlık alanların kuzey kesimlerinde Elazığ etki alanı ön plana çıkmaktadır. 

 

Harita 3. Karakaya Kavisi ve Ulaşım Ağları 

 Karakaya kavisini Malatya’ya bağlayan yol kıyı boyunca uzanan ve Kömürhan’a bağlanan yoldur. 
Alangören, Kadıköy, Pınarlı, Habibuşağı’ndan geçen yol Elazığ-Malatya yoluna bağlanır. Bu yol çok uzun, 
bakım maliyeti yüksek ve yüksek eğim değerleri açısından problemli bir güzergâhtır (Harita 3). Alanı 
Malatya’ya bağlayan ikinci alternatif ise demiryolu ulaşımıdır. Hatta demiryolu ulaşımı karayolu 
ulaşımının çok uzun ve yetersizliği sebebiyle yöre halkının sıklıkla kullandığı bir ulaşım sistemidir. Hat; 
Şefkat, Baskil, Pınarlı, Kuşsarayı güzergâhını izler. Karakaya barajı engeli ise 2030 metrelik Fırat 
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Demiryolu Köprüsü ile geçilerek Malatya ile ulaşım sağlanmış olur. Çalışma sahasını Malatya’ya bağlayan 
diğer alternatif, feribot ulaşımı olup İmikuşağı (Baskil) kıyısında bulunan Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi 
ile Battalgazi (Malatya) arasında (5,5 km) bağlantı sağlanır. Feribot iskelesine iç kısımlardan ulaşmak için 
vadilerin açmış olduğu doğal yollar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle İmikuşağı köyü bir merkez haline 
gelmiştir (Harita 3). 

 

Harita 4. Feribot Ulaşımı Etki Sahası 

 

Baskil ilçesinden coğrafi yakınlık sebebiyle Malatya’ya önemli derecede göç yaşanmaktadır. Özellikle 
kıyı bölgelerde yaşayan kırsal nüfus Malatya’ya göç etmiştir. Saha çalışmasında yapılan görüşmeler 
sonucu elde edilen bilgilere göre Baskil’den 62 köy ve 110 mezrada yaşayan insanlardan yaklaşık 60-70 
bin kişi Malatya’da ikamet etmektedirler. Yaz aylarında feribotla ulaşım sağlayan kişi sayısı 2000 kişiye 
kadar ulaşmaktadır. Kış mevsiminde ise günlük feribot ulaşımı 500 kişinin altına düşmektedir. Feribotla 
geçen araç sayısı ise yaz döneminde ortalama 300 iken kış günlerinde ortalama 50 araç kadar olmaktadır. 
Rakamlar arasındaki mevsimlik fark yörenin yaz mevsiminde nüfuslandığının göstergesidir. Yani hala 
kırsaldan kopamamış insanlar yazı Baskil ilçesi kırsalında geçirirken kışı ise Malatya’da geçirmektedir. 

Feribot ulaşımının etki sahasına bakıldığında geniş bir alanı etkilediği görülür. Bu ulaşım şekli yörenin 
Malatya’ya ulaşım için kestirme olarak tanımladıkları bir yoldur. Özellikle kayısı hasat döneminde günlük 
işçilerin de taşındığı bir ulaşım şeklini meydana getirir (Harita 4). Bazı köyler feribot kullanmaksızın 
Malatya’ya ulaşım için 140 km kat etmeleri gerekir. Oysa feribot geçişi ile 20 km kat edilip Malatya’ya 
ulaşılmaktadır. Örneğin Bilaluşağı köyünden karayolu ile Malatya’ya ulaşmak için 108 km kat edilmesi 
gerekir. Oysa kuş uçuşu mesafe ancak 23 km’dir. 
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Görüldüğü gibi kavisin Malatya ile ulaşım seçenekleri zaman, nüfus, trafik hacmi ve ekonomi açısından 
doğru ve verimli uygulamalar değildir. Günümüzde bölgedeki teknolojik yatırımlar (çimento fabrikası, GES 
vb. tesisler) ulaşım sorununun çözüm planlamasını önemli ve ivedi hale getirmiştir.   

Yeni Proje Önerileri 

Çalışma sahasında feribot ulaşımı ve demiryolu ulaşımının istenildiği zaman kullanılamaması, 
periyodik kalkış sürelerinin oluşu karayolu ulaşımının ise hem aşırı uzun ve zorlu güzergâhlardan 
oluşması alternatif ulaşım ağlarına ihtiyacı doğurmaktadır. Bu nedenle alternatif projelerden bir tanesi; 
Türkiye’nin en uzun demiryolu köprüsü olan Karakaya Baraj Gölü üzerindeki 2030 metre uzunluğunda 
olan Fırat Köprüsünün üst kısmına karayolu yapılmasıdır. Bu durumda altta demiryolu üstte ise 
karayolunun meydana getirileceği iki katlı bir sistem söz konusu olacaktır (Fotoğraf 1). 

Zaman zaman bölge halkı ve yöneticileri tarafından dile getirilen bu proje ekonomik açıdan (10 milyon 
TL) uygun olsa da köprünün statik yapısı, yük taşıma kapasitesi incelendiğinde problemler olduğu 
görülür. 1986 yapım bu köprünün ayakları beton, tabliyeleri ise çeliktir. Eni 4,5 metre olan köprünün 
boyu ise 6 metredir. 30 adet ayak ve 29 çelik kirişten meydana getirilmiştir (rayhaber.com). İşte bu 
yapının üzerine eklenecek karayolu üst kottan Baskil’i Malatya’ya karayolu ile bağlayacaktı. Ancak yapılan 
incelemeler sonucu düşük tonajlı araçların geçebileceğinin söylenmesi projeyi rafa kaldırmıştır. 

Proje işlevsel hale getirilebilseydi; 

• Feribot ulaşımına büyük ölçüde ihtiyaç kalmayacak, 
• Kayısı üretim ve pazarlaması daha işlevsel hale gelecek, 
• Doğal güzelliklerin ve manzaranın olduğu kıyı kesimler sayfiyecilik ve kırsal 

turizmin gelişim alanları haline dönüşebilecektir. 

 

Fotoğraf 1.  Fırat Demiryolu Köprüsü Karayolu Geçişi Projesi (wowturkey.com) 

Çalışma sahasındaki Malatya karayolu bağlantısı için ikinci proje kavisin kuzeyinde (Karakaya Barajı 
kuzeyi) yer alan Kellek Boğazı üzerine 300 metre uzunlukta bir asma köprü yapılmasıdır. Böylece 
Malatya-Keban yolu ve Hekimhan-Malatya yolu kullanılarak ulaşım sağlanmış olur (malatyahaber.com). 
Ancak bu projeye Baskil ilçe merkezinin uzak kalışı, yerleşme sayısının yetersizliği ve arazinin engebeli 
olması nedeniyle yol yapımının güçlüğü kısıtlayıcı faktörleri meydana getirir. Ancak bu proje için 
Kumlutarla köyüne Hüyükköy kuzeyinden 23 km bir bağlantı yolunun yapılması gerekmektedir (Harita 5). 

Proje gerçekleştirilmesi durumunda çalışma sahasındaki köylerin Malatya ile ticari aktivitelerinde 
önemli bir sorunu çözmüş olacaktır. Ancak kuzey kesimden bağlantının yapılacak olması asıl ihtiyaç olan 
güney kesim kıyı alanlarda bulunan köylerin Malatya’ya ulaşım problemine yine çözüm 
getirilemeyecektir. Örneğin bu proje yolu kullanılarak Bilaluşağı’ndan çıkan bir kişi 95 km kat edip 
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Malatya’ya ulaşabilecektir. Bu durumda asıl ticari aktivitenin yüksek olduğu kıyı alanlar bu ulaşım 
alternatifine yine uzak kalmış olacaktır. Dolayısıyla köprü daha çok kavisin kuzey kısımlarını ulaşım 
açısından rahatlatacaktır. Dağlık sistemler düşünüldüğünde bahsi geçen Muşar, Belürikal ve Selli 
dağlarının kuzey kısmındaki yerleşmeler bu sistemden daha çok fayda sağlamış olacaktır. 

 

Harita 5. Karakaya Kavisi-Malatya Ulaşım Projeleri 

 

Üçüncü proje önerisi ise birçok açıdan diğer iki alternatife göre ağır basmaktadır. Bu proje Kadıköy 
(Baskil) ile Kıyıcak (Kale/Malatya) arasına batırma tüp geçit projesidir. Bu nokta barajın en dar 
kesimlerinden biri olması, yerleşmelerin yoğun olarak bulunması ve Baskil ilçe merkezine yakın olması 
sebebiyle önem arz eder. Bu bağlantı ile Baskil ve köyleri Elazığ-Malatya karayoluna bağlanmış olacaktır. 
Proje kapsamında anayol kıyıda var olan yol olacak bu yola Baskil’den Geli çayı vadisi batı yamacından bir 
yolla bağlanacaktır. Ayrıca iç kısım köylerden ise yine vadiler kullanılarak doğal yollarla bağlantı 
sağlanacaktır. Böylece feribot hinterlandındaki yerleşmeler bu karayolunu kullanarak Malatya’ya daha 
kısa mesafede ve sürede ulaşabileceklerdir (Harita 5). 
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Bu projenin daha ağır basmasındaki diğer faktör ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük 
çimento fabrikasının bu alanda kurulmuş olmasıdır. Ayrıca çimento fabrikasının bağlı olduğu şirket 
tarafından planlanan güneş enerji santralinin planlanması da önemli bir faktördür. Kadıköy-Kıyıcak 
arasını bağlayacak tüp geçit 1100 metre uzunluğunda olacaktır. Bu kısımda Kadıköy birikinti yelpazesinin 
gelişimi barajı nispeten daraltmıştır (Fotoğraf 2). Bu nedenle burası tüp geçit için daha kısa bir 
güzergâhtır. Dolayısıyla 7 km bağlantı yolu ve 1100 metre tüp geçit ile Karakaya kavisi Malatya-Elazığ 
yoluna ulaştırılmış olacaktır (Harita 5). Bu alana köprü yapmak da düşünülebilir. Ancak köprü ayakları 
için zeminin dolgu yüzey olması, depremsellik riski ve bakım maliyetinin yüksekliği sebebiyle batırma tüp 
geçit fikri daha cazip hale gelmektedir. 

 

Fotoğraf 2. Kadıköy Birikinti Yelpazesi (Karakaya Barajı)      Fotoğraf 3. Kuşsarayı-Kömürhan Ayrım Yolu 

Karayolları tarafından Elazığ-Malatya Ayrım – Kuşsarayı bağlantısı 25 km mesafede 35 milyon TL 
yatırımla tamamlanmış bir yoldur (KGM, 2018). Bu yol akarsu vadileri tarafından parçalanmış (özellikle 
Geli çayı vadisi) ve eğim derecesi yüksek olan bir arazi üzerinde yapılmıştır (Harita 5). Ancak bu yol, kavisi 
Malatya’ya bağlasa da bahsi geçen çoğu yerleşmenin ulaşım problemine çözüm sunamamıştır. Özellikle 
batı kısımdaki ve kıyıdaki köyler hala feribot ulaşımını kullanmaktadırlar (Fotoğraf 3). 

Ağır vasıta araçların çimento fabrikası sebebiyle bu yolu sık kullanması, yolun darlığı, viraj çokluğu, kış 
günlerinde kar yağışı, toprak kayması ve kaya düşmeleri bu yolun işlevselliğini düşürmektedir. Oysa 
önerilen proje ile yol daha da kısalmış olacak ve sayılan problemlerin çoğu yaşanmayacaktır. 

Bahsi geçen yol güzergâhını ve önerilen projeyi değerlendirmek için yolun potansiyel trafik 
hacimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak KGM’nin kavis içerisindeki yollarda ölçüm verisi 
bulunmamaktadır. Fakat Kömürhan mevkiinin doğusu ve batısında yani Kuşsarayı ayrımından önce ve 
sonra var olan trafik hacim verileri vardır. Bu verilere göre iki nokta arasında geçen araç farkına 
bakıldığında 522 aracın günlük kavis içerisine saptığı elde edilmektedir. Saha çalışmalarında elde edilen 
trafik hacmi ise çimento fabrikasından çıkan günlük ortalama yaklaşık 250 aracın bu yolu kullandığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca günlük 300 diğer aracın bu yolu kullandığı bilgisine de ulaşılmıştır. Ancak feribot ile 
taşınan araçlar da düşünüldüğünde bu hacmin gerçek bir veri olmadığı da ifade edilebilir. 

Dolayısıyla bir ulaşım ekonomisi değerlendirilmesi yapılacak olursa; çimento fabrikasından Malatya’ya 
gitmek isteyen bir ağır vasıta 25 km Elazığ-Malatya yoluna (Kömürhan) varmak için yol alacaktır. Gittiği 
bu yol tek şerit, eğimli ve virajlı bir yoldur. Malatya’ya ulaşmak için ise buradan (Kömürhan) 50 km daha 
yol kat etmesi gerekir. Önerilen projede ise aynı noktadan çıkan bir araç 4,5 km tüp geçide kadar mesafe 
kat edecek, 1100 metre tüp geçiş olacak ve 32 km daha kat ederek Malatya’ya ulaşmış olacaktır. Önerilen 
proje yarı yarıya yol avantajı sağlayan bir projedir. Zaman, yakıt gibi önemli etkenler göz önüne 
alındığında kendisini amorti edebilecek bir projedir. 
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Sonuç 

Karakaya barajının oluşturmuş olduğu kavis çalışma sahasını Malatya’dan ayıran doğal bir engeli 
meydana getirir. Dolayısıyla çalışma sahası bir yarımada görüntüsündedir. Sahadaki bu engel 
yerleşmelerin Malatya ile olan ulaşımını problemli hale getirmiştir. Bu problem alanın özellikle Malatya’ya 
göç vermesinde etkili olmuştur. Ulaşılabilirlik probleminin bahsedilen projelerle çözülmesi ile çalışma 
sahası nüfusunda bir artış gözlenebilir. 

Özellikle Malatya’nın iktisadi etki alanında bulunması ulaşılabilirlik sorunu sebebiyle yöre için bir 
dezavantajdır. Çalışma sahasında kayısı tarımının yaygın olması, Malatya’nın da pazar merkezi 
durumunda olması idari açıdan olmasa da ekonomik açıdan Malatya’ya bağımlılığı getirmiştir. Kavis 
içerisinde yaklaşık 100 bin dekar arazide 1 milyon ağaçtan yıllık 50-60 bin ton kayısı elde edilmekte ve 
büyük çoğunluğu Malatya’ya taşınmaktadır. 

2019’da tamamlanan karayolu (Kuşsarayı-Malatya-Elazığ Ayrım Yolu) yöre yerleşmeleri ulaşım 
sorununu çözememiştir. İnsanlar bu nedenle hala feribot ulaşımını kullanmaktadırlar. Önerilen en önemli 
proje Kadıköy-Kıyıcak arası batırma tüp geçit projesidir. Proje gerçekleşmiş olsa feribot ulaşımına büyük 
ölçüde gerek kalmayacaktır. Ayrıca var olan yolun en problemli kısımları da bypass edilmiş olacaktır.  

Yörenin doğal güzellik ve kırsal yapı açısından bozulmamış olması kırsal turizm açısından da bir 
potansiyel barındırmaktadır. Ayrıca kurulu tesisler ve planlanan tesisler ile yerleşmeler açısından bahsi 
geçen proje hayati önem taşımaktadır. Ulaşım projeleriyle Malatya’da oturan ama kırsalla bağlantısı olan 
nüfus daha sık bu alana gidiş-geliş yapacak ve barajın iki yanındaki kayısı plantasyonu veya monokültürü 
de bu projelerle bağlanmış olacaktır.  
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Özet 

     Anadolu’nun eski dünya karaları arasında doğal bir köprü oluşturma özelliği ve sahip olduğu coğrafi 
avantaj sonucu önceleri kara ulaşımı belli güzergâhlara bağlı kalmadan gerçekleşirken, sonraki süreçte 
önemli yerleşim merkezleri ve yer şekli özellikleri bu güzergâhları belirleyici olmuş ve Anadolu’nun ilk 
sistemli kara ulaşım güzergâhları ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte 
çalışma konusunu oluşturan Amasya şehri de bulunduğu konum ve sahip olduğu yer şekli özellikleriyle hep 
bu önemli kara ulaşım güzergâhları üzerinde bulunmuştur. Amasya şehri Karadeniz Bölgesi’nin Orta 
Karadeniz Bölümü sınırları içinde yer almaktadır. Yeşilırmak’ın kuzeyde Kırklar dağı ile güneyde Sakarat 
dağı arasında kalker kütle içerisinde açtığı boğaz içerisinde gelişmiş olan Amasya şehri, bu boğaz vasıtasıyla 
kuzey-güney ve doğu batı yönünde kara ulaşımında önemli bir kavşak noktası olmuştur. Bu çalışmada, kara 
ulaşımının iki önemli faaliyet alanını oluşturan karayolu ve demiryolu ulaşım hatlarının Amasya şehrinden 
geçmesinde coğrafi faktörlerin etkisi ve bu durumun şehir merkezindeki ulaşımda yarattığı problemler 
incelenmeye çalışılmıştır. Amasya şehrinin ilk çekirdeği Kırklar dağı ve eteklerinde kurulmuştur. Yerleşmenin 
ilk kurulduğu bu alan kuzeyde Tersakan çayı, kuzeydoğu ve güneydoğuda ise Yeşilırmak’ın açtığı boğazlarla 
çevrili olup, bu özellik şehrin savunulmasını daha kolay hale getirmiştir. Zaman içerisinde şehrin 
gelişmesinde yönlendirici bir etkiye sahip olan Amasya Boğazı, kara ulaşımında da benzer bir etki yaparak 
hem demiryolu hem de karayolunun boğaz içerisindeki vadi tabanından geçmesini zorunlu kılmıştır. Amasya 
şehrinin tarihi ve kültürel zenginliği ve boğaz içinde kurulmuş özelliği mevcut karayolunun genişletilmesine 
imkân vermemektedir. Buna karşın hem şehirdeki motorlu taşıt sayısının artması hem de şehrin içinden 
geçen transit taşıtların sayısının artması günün her saatinde şehirde trafik yoğunluğuna bağlı büyük bir 
sıkışma yaşanmasına neden olmaktadır. Ferhat Tüneli, Kale Yolu ve Çakallar Mevkii yolları gibi projeler 
tamamlanmış olup, şehir içindeki yoğunluğun kısmen azalmasını sağlamıştır. Ancak çevre yolunun bitmemiş 
olması bu yoğunluğun bir süre daha yaşanacağını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kara ulaşımı, Amasya Boğazı, karayolu, demiryolu, jeomorfolojik faktör. 

 

THE EFFECTS OF GEOGRAPHICAL FACTORS ON LAND TRANSPORT IN AMASYA 

Abstract 

Anatolia has a natural bridge feature between the oldworld continents and years ago the transportation 
was done without sticking to the certain routes because of the advantages of its geography. However, the 
important cities and the landscape forced people to determine the routes and the early systematic routes 
started to appear. From the early ages to today, Amasya has become an important city situated on the 
highway transportation with its location and landscape features. Amasya is situated in the middle part of the 
Blacksea Region. The city which is located in a passage occurred by the Yeşilırmak consisted of calcareous 
mass soil between the Kırklar mountain in the north and the Sakarat mountain in the south has become an 
important junction for the highway transportation in the directions of north-south and east-west. In this 
study, it is discussed the geographical effects of highway and railway transportation routes which pass 
through the city and the transportation problems appeared in the city caused by the mentioned case. The 
area where the first settlement realized is surrounded by the passages caused by Yeşilırmak in northeast and 
southeast and the Tersakan stream in the north. Such a feature made the defense of the city easier in early 
ages. The Amasya passage which helps the development of the city in following periods has made a similar 
effect on the highway transportation and both the highway and the railway had to be constructed at the floor 
of the valley occurred in the passage. The present highway do not give a chance for the enlargement because 
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of the historical and cultural richness of Amasya and its location. On the other hand, the increase in the 
number of vehicles in the city center and the number of vehicles passing through the city cause traffic jams at 
every hour in the city center. The Ferhat tunnel, the Castle road and the roads built on the Çakallar hill solved 
some of the traffic problems in the city center. Nevertheless, the people will experience the heavy traffic for a 
while in the city center as the ring road has not finished yet.  

Keywords: Land transport, Break-Through valley Amasya, highway, railway, geomorphological factor.  

 

Giriş 

      Genel anlamı ile ulaşım, insan, mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere hareket ettirilmesini 
ifade etse de günümüzde yeni teknolojiler ve bilgi çağının ortaya çıkardığı yeni sektörlere bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Bugün sadece insanların bir yerden başka bir yere gitmesi, hammadde ve 
ürünün ülke içinde veya ülkelerarası yer değişimiyle birlikte, bilginin, paranın, hizmetlerin, haberleşmenin 
bir yerden başka bir yere erişimini kapsayan bir anlama kavuşmuştur (Şahin, 2013;2). Ulaşım faaliyetleri 
tarihin ilk zamanlarından günümüze kadar geçen süreçte insanoğlunun en önemli faaliyetlerinden birisi 
olmuş tarihi, ekonomik, sosyal ve jeopolitik önemini korumuştur (Aydın ve Oral, 2018;258). Ulaşım 
faaliyetleri geçmişten günümüze kadar yeryüzünün farklı coğrafi özelliklere sahip alanları arasında 
ticaretin, kültürleşmenin ve siyasal etkileşimin düzeyinin belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. 
Örneğin geçmişteki en önemli ticaret yollarından birisi olan “İpek Yolu” binlerce kilometre uzunluğunda 
ve farklı coğrafyaları, farklı kıtaları, farklı kültürleri birbirine bağlayarak güzergâhında bulunan ülkeleri 
ayrıcalıklı kılmıştır (Bakırcı, 2014;65). Geçmişten günümüze ulaşım hizmetlerinin bu özelliği kaynaklara 
ulaşma ve sahip olma isteğini arttırmış ve denizler, çöller, dağlar gibi coğrafi açıdan zorlu mekânların 
aşılmasını sağlamıştır. İlk çağlardan günümüze kadar kara ulaşım güzergâhlarında genel olarak vadiler, 
havzalar, oluklar, dağ geçitleri, bel noktaları ve boğazlar gibi ulaşımı kolaylaştırıcı yeryüzü şekillerine 
sahip alanlar tercih edilmiştir. Jeomorfolojik özelliklere bağlı olarak geçen bu güzergahlar üzerinde 
kurulan şehirler sosyal, kültürel ve ticaret bakımından avantajlı konumda olup, daha hızlı gelişmişlerdir 
(Koca ve Diğ., 2005;9: Yazıcı, 1995;458). 

      İlk toplumlardan günümüze kadar devletler açısından oldukça önemli olan ticaret yollarının kontrol 
edilmesi, devletlerin gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi açısından önemli bir etken olmuştur. Çok boyutlu 
ve çok bileşenli niteliği ile ulaşım yolları geçmişten günümüze önemini hep korumuş olup, Anadolu 
coğrafyası bu ulaşım yollarının hep kesişme noktasında ve en önemli mekânsal parçası olarak ön plana 
çıkmıştır (Bakırcı, 2014;65). Anadolu’nun doğu ile batı arasında karayolu ve denizyolu ulaşımında son 
durak niteliğinde olması onu hep ayrıcalıklı kılmış ve Anadolu coğrafyasında kurulan bütün devletler bu 
ayrıcalığa bağlı olarak ulaşımın gelişmesi için çok sayıda yeni unsurun (kervansaraylar, yollar, köprüler) 
yanı sıra, birçok liman inşa edilmiş şehirler kurulmuştur (Bakırcı, 2014;65). Hititliler, Urartular, Lidyalılar, 
Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi insanlık tarihini etkileyen birçok devlete ev sahipliği yapan 
Anadolu coğrafyası, bu önemli konumuyla birçok toplumun göç, ticaret, savaş vb. amaçlarla üzerinden 
geçtiği bir mekân olmuştur (Aydın ve Oral, 2018;259). Anadolu’nun eski dünya karaları arasında doğal bir 
köprü oluşturma özelliği ve sahip olduğu bu önemli coğrafi avantaj sonucu önceleri bu hareketler belli bir 
güzergâha bağlı kalmadan gerçekleşirken, sonraki süreçte önemli yerleşim merkezleri ve yer şekli 
özellikleri bu güzergâhları belirleyici olmuş ve Anadolu’nun ilk sistemli kara ulaşım güzergâhları ortaya 
çıkmaya başlamıştır (Doğanay, 2011;647).  

      Kara ulaşımının iki önemli sektöründen karayolu taşımacılığı 20. Yüzyıl başlarında ön plana 
çıkmaya başlamış olup, esas önemini ikinci dünya savaşından sonra kazanmaya başlamıştır. İkinci dünya 
savaşı sonrasındaki gelişmelere paralel olarak karayolu ulaşımına olan talep hızlı bir artış eğilimine girmiş 
ve diğer ulaşım sistemleriyle rekabet eder hale gelmiştir (Çetin ve diğ., 2011;124). Buna karşın kara 
ulaşımının diğer sektörünü oluşturan demiryolu taşımacılığı karayolu taşımacılığına göre ekonomik 
olarak daha erken kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de demiryolu ulaşımının başlangıcı Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde 1856 yılında bir İngiliz şirketi tarafından İzmir-Aydın arasında inşa edilmeye 
başlamış yol olarak kabul edilir (Çağlıyan ve Yıldız, 2013;468). Karayolu ulaşımı ise modern anlamda 
ancak ikinci dünya savaşı sonrasında gelişmeye başlamış olup, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 
ulusal sınırlar içerisinde 13.900 km stabilize şose ve 4.450 km toprak yol olmak üzere toplam 18.350 km 
yol bulunmaktaydı (Aydın ve Oral, 2018;260).  

      İlk çağlardan günümüze kadar geçen bu süreçte çalışma konusunu oluşturan Amasya şehri de 
bulunduğu konum ve sahip olduğu yer şekli özellikleriyle hep bu önemli kara ulaşım güzergâhları 
üzerinde bulunmuştur. Alkan (2004) antik dönem devletlerinden Asurluların Hititlilerle ticaret 
yaptıklarını ve daha çok maden aldıklarını ifade etmektedir. Araştırıcı bu sayede gelişen karayolu ulaşım 
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güzergâhının önemli bir uğrak noktasını Amasya’nın oluşturduğuna ve Amasya üzerinden Kapadokya’nın 
Karadeniz’e bağlandığına dikkat çekmektedir. İlk çağın önemli devletlerinden Hititler kurmuş oldukları  
yollarda Amasya, başkent Hattuşa ile Karadeniz bağlantısı üzerinde önemli bir konuma sahipken, Roma ve 
Bizans döneminde de bu önemini korumuş Anadolu’nun Karadeniz ve Doğu Anadolu bağlantıları hep bu 
şehir üzerinden gerçekleşmiştir (Doğanay, 2011;648). Amasya şehrinin kara ulaşımındaki bu önemi 
sadece ilkçağ devletleri ile sınırlı kalmayıp sonraki süreçte de devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde de önemli bir kavşak noktası olan Amasya şehri Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde 
de bu önemini korumayı başarmıştır (Zeybek, 2007;934: Eren, 2010;251).  

      Kara ulaşımının diğer sektörü olan demiryolu taşımacılığında da benzer gelişme görülmektedir. 
İkinci dünya savaşı sonlarına kadar ulusal sınırlar içerisinde karayolu ulaşımı demiryolu ulaşımını  
tamamlayıcı bir unsur olarak görüldüğünden önemli bir gelişme gösterememiştir. 1950’li yıllardan sonra 
karayolu ulaşımında önemli bir gelişme sağlanmaya başlamıştır. Bu durum Türkiye’de sanayi ve tarım 
ürünlerinin sistematik bir şekilde dağıtımına olanak vermiş ve ekonomik getirisi önemli bir artış 
göstermiştir (Aydın ve Oral, 2018;260). Nitekim Osmanlı Devleti döneminde yapılan demiryollarında 
temel amaç kaynakların taşınması olduğu için iki yeri birleştiren, uzun, kollara ayrılmayan ve başka 
hatlarla bağlantısı olmayan etki hatları özelliği taşımaktaydı. Cumhuriyet döneminde ise bu durum 
ortadan kaldırılmaya çalışılmış, demiryollarında bir standardizasyon sağlanmaya çalışılmış, iç kesimler ile 
kıyı kesimlerinin birbirine bağlanması hedeflenmiş ve en önemlisi demiryollarının sadece kaynak ile yük 
taşıması değil yolcu taşıması sağlanmıştır (Çağlıyan ve Yıldız, 2013;470). Planlı döneme geçişle birlikte 
Türkiye’de kara ulaşımında önemli gelişmeler sağlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde gerek demiryolu 
ulaşımı gerekse karayolu ulaşım ağlarının yapımına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda çağdaş yapım 
tekniklerinin gelişmesiyle kara ve demiryolu hatlarının hem kalitesi hem de uzunlukları hızla artmıştır. 
Kara ulaşımında hizmetlerin eşit ve dengeli yürütülebilmesi amacıyla demiryolu ulaşımında ülke 7 
bölgeye, karayolu ulaşımında ise 18 bölgeye ayrılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 
otoyol, devlet yolları ve il yollarının toplum uzunluğu 2018 yılı sonu itibariyle 67.333 km’dir. Buna karşılık 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 1.213 km si yüksek 
hızlı tren hattı ve 11.527 km si elektrikli ve elektriksiz tren hattı olmak üzere demiryolları toplamda 
12.740 km uzunluğa sahiptir. Demiryolu ulaşımında çalışma konusunu oluşturan Amasya 4. Bölgede yer 
alırken, karayolu ulaşımında 7. Bölge sınırları içerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte önemli bir kavşak 
noktasında bulunan Amasya il sınırları içerisinden geçen demiryolu uzunluğu 81 km, buna karşılık asfalt 
betonu ve sathi kaplama özelliğindeki karayolu uzunluğu toplam 477 km olup, bunun 248,5’i bölünmüş 
yol şeklindedir (KGM, 2018; TCDD, 2018).  

      Türkiye’de kara ulaşımı genel olarak dağ sıralarının uzanışına uygun olarak doğu-batı yönünde 
gelişme göstermiştir. Dağ sıralarının uzanışına bağlı olarak yerleşmiş çöküntü havza ve olukları daha çok 
doğu-batı doğrultusunda bulunduğundan karayolu ve demiryolu yapımını kolaylaştırmış ve daha uygun 
maliyetlerde yapılmasını sağlamıştır (Sever, 2005;287: Şahin ve Yazıcı, 2016;158). Genel görünümdeki bu 
durum ülkenin iç kısımları ile kıyı kesimleri arasındaki bağlantıların sağlandığı kara ulaşım yolları için 
geçerli değildir. Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimleri ile ülkenin iç kesimleri arasındaki bağlantıyı sağlayan 
yollar genel itibariyle kuzey-güney doğrultusunda olup, büyük akarsu vadilerini ya da çevresine göre alçak 
ve kolay aşılabilen dağ geçitleri üzerinden geçmektedir (Koca ve Diğ., 2005;9: Üstündağ ve Duran, 
2009;101: Doğanay, 2011;640). Amasya sahip olduğu yeryüzü şekilleri ve konumu nedeniyle Türkiye’deki 
karayolu ve demiryolu ulaşım güzergâhlarının geçtiği önemli bir kavşak noktası olmuştur. Yeryüzü 
şekilleri ile ilgili olarak, büyük ölçüde dağlık alanların, tektonik oluklar, depresyonlar ve akarsu 
vadilerinin uzanış doğrultusuna uygun olarak yapılan bu yollar Amasya’yı kuzey-güney ve doğu-batı 
doğrultusunda doğal bir geçit alanı haline getirmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Amasya Şehri ve Yakın Çevresinin Lokasyon Haritası 

     Görüleceği üzere Amasya şehri geçmişten günümüze kara ulaşımında oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu durum, Amasya şehrinin başta jeomorfolojik özellikler olmak üzere coğrafi özelliklerinden 
kaynaklanmakta ve biçimlenmektedir. Bu araştırmanda kara ulaşımının iki önemli faaliyet alanını 
oluşturan karayolu ve demiryolu ulaşım hatlarının Amasya şehrinden geçmesinde coğrafi faktörlerin rolü 
ve bu durumun şehirde ulaşım üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem 

     Coğrafi Bilgi Sistemleri ve arazi incelemeleri yardımıyla hazırlanan bu çalışmada Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı ve Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü’nden temin edilen istatiksel veriler, 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli topoğrafya ve jeoloji 
haritaları ile 15 m yersel çözünürlüğe sahip ASTER uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
kara ulaşımının iki önemli sektörü olan karayolu ve demiryolunun Amasya şehir merkezinden 
geçmesinde, coğrafi özelliklerin etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında koordinat ve yükseklik 
ölçümlerinde Garmin Oregon 550 GPS cihazı ile gerçekleştirilmiş, şehir içindeki ulaşımın jeomorfoloji ile 
ilgili bağlantısının daha rahat ifade edilebilmesi ve bütünlüğün ortaya konulabilmesi için fotoğraflar DJİ 
Phantom 4 Pro Plus Drone ile çekilmiştir. Çalışmadaki yol uzunlukları ve alan hesaplamaları ise Google 
Maps programı ile yapılmıştır. 

Coğrafi Faktörlerin Amasya’da Kara Ulaşımına Etkisi 

Fiziki Coğrafya Özelliklerinin Kara Ulaşımına Etkisi 

     Amasya şehri kara ulaşımı açısından sahip olduğu önemini jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine 
borçludur. Yeşilırmak tarafından açılan ve şehrin içinde geliştiği Amasya Boğazı, Türkiye’nin iç kesimleri 
ile Karadeniz kıyı kesimini birbirine bağlayan önemli bir bağlantı noktasıdır.  Amasya şehri Karadeniz 
Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde kalmaktadır. Yeşilırmak’ın kuzeyde Kırklar dağı ile 
güneyde Sakarat dağı arasındaki kireçtaşı kütlesi içerisinde açtığı boğaz içerisinde kurulan Amasya şehri, 
bu boğaz vasıtasıyla kuzey-güney ve doğu batı yönünde kara ulaşımında önemli bir kavşak noktası 
olmuştur. Amasya şehir yerleşmesi 40˚38’12” - 40˚40’20” kuzey enlemleri ile 35˚47’20” - 35˚51’18” doğu 
boylamları arasında yer alır. Jeomorfolojik özelliklerin şehir yerleşmesinin kuruluş ve gelişimini önemli 
ölçüde belirlediği bu boğaz içerisinde Amasya şehrinin yayılış alanı 390-550 m’ler arasında 
bulunmaktadır.  

     Amasya Boğazı ve yakın çevresindeki en eski kayaç topluluğunu Paleozoik’e ait Tokat metamorfitleri 
(Pzt) oluşturmaktadır (Şekil 2). Amasya şehir merkezinin çevresi ile Deli çayın kuzey ve güney 
kesimlerinde oldukça yaygın olarak yüzeylenen ve Permo-Karbonifer öncesi oluştukları düşünülen bu 
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kayaçların fillat serisiyle örtülü bulunduğu görülmektedir (Zeybek, 1998;7: Sevin ve Uğuz, 2013;6). 
Amasya şehir merkezinin doğusundaki Yuvacık köyünün güneyinde geçen ve yapımına 2007 yılında 
başlandığı halde farklı nedenlere bağlı olarak yapımı hala devam eden çevre yolunun bu bölümünde bu 
kayaçların üzerinde bulunan yamaç malzemesi kaymakta ve yolun yapımını güçleştirmektedir (Foto 1, 2). 
Bu alanda yamaç dengesinin yol yarması sonucu bozulması malzemenin aşağı doğru akmasına neden 
olmakta bu ise yolun devamlı bozulmasını sağlamaktadır.  

     Çalışma alanında Mesozoik’e ait kayaç topluluklarının oldukça fazla olduğu görülür. Bu kayaç 
topluluklarından ilki Karakaya (Tk) formasyonudur. Kırıntılı-karbonat blokları içeren, kumtaşı çakıltaşı, 
kumlu kireçtaşı ve volkanik kayaçlardan oluşan bu birim Amasya şehrinin güneyindeki İpekköy 
çevresinde yoğun olarak görülmektedir. Bu zamana ait karbonatlı kayaç topluluklarından diğerini 
Keçikaya formasyonu (Tke) oluşturur. Kireçtaşı ve kumlu kireçtaşlarından oluşan bu birim, çatlaklı, kırıklı, 
beyaz ve gri renkli olup, Amasya şehrinin güney doğusunda yüzeylenmiştir (Sevin ve Uğuz, 2013;8).  

     Karakese formasyonu (Jk) olarak bilinen ve çakıltaşı, kumtaşı, marn, kireçtaşı ve volkanitlerden 
oluşan kayaç topluluğu Mesozoik’e ait diğer birimi oluşturur. Jura devrine ait bu kayaç topluluğu şehrin 
güneyinde özellikle Deli çay ve Çekerek çayı vadilerinin kuzeyinde geniş alanlarda yüzeye çıkmışlardır. 
Amasya şehri ve çevresinde geniş bir yayılışa sahip olan Helvacı formasyonu metamorfik seri üzerinde  
parçalar halinde bulunmaktadır. Mesozoik’e ait bu kireçtaşları yer yer kıvrımlanmış ve diğer birimler 
üzerinde diskondanslıdır (Zeybek, 1998;10). Amasya şehrinde yoğun kara ulaşımı trafiğini rahatlatmak 
için yapımı devam eden çevre yolunun birimin de adını aldığı Helvacı mevkiindeki giriş kısmında bu birim 
içerisinde tünel açılmıştır (Foto 3). İlk kez Altınlı (1973) tarafından adlandırılan Soğukçam kireçtaşı 
olarak bilinen Jura devrine ait  bir diğer formasyon (Jks) beyaz, krem, pembemsi renkte ince-orta tabakalı 
bir yapıya sahip olup, Amasya şehir merkezi çevresinde yoğun olarak görülmektedir (Sevin ve Uğuz, 
2013;10). 

 
Şekil 2. Amasya Şehri ve Yakın Çevresinin Jeoloji Haritası 
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Foto 1. Amasya şehri batısında yapımı devam eden 
çevre yolunda yamaçtaki akma sonucu yapay tünel 
yapılarak sorun çözülmeye çalışılmaktadır.  

Foto 2. Amasya boğazının girişinden itibaren yapılmaya 
başlanan çevre yolunun yamaçtaki akma sonucu 
tamamlanamayan ve çözüm olarak yapay tünel yapılan 
bölümü (Görüntü drone ile alınmıştır). 

     Bu zamana ait ofiyolitler (Mof) okyanusal çökel, volkanit ve derinlik kayaçları ile temsil 
edilmektedir. Koyu yeşil ve siyahimsı renkte olan bu kayaçlar Amasya şehri çevresinde farklı alanlarda 
yüzeylenmişlerdir (Zeybek, 1998;12). Çalışma sahasında Mesozoik’e ait son birim örtü kayaç topluluğu 
olarak görülen Çalarsın formasyonudur (Kça). Başlıca kumtaşı, silttaşı, çakıltaşı, kireçtaşı, volkanit, 
çamurtaşı ve kireçtaşı olistolitlerinden oluşan bu kayaç topluluğu Amasya şehrinin kuzey ve 
kuzeydoğusunda geniş alanlarda yüzeylenirler (Yılmaz ve Tüysüz, 1984;8). Tersakan çayının kuzey ve 
güney yamacında bu formasyonun yüzeylendiği alan, Helvacı mevkisinden başlayan çevre yolunun 
Amasya’yı Samsun, Ankara ve İstanbul’a bağlayan D100 karayoluna bağlandığı kesimde geniş sahalar 
kaplamaktadır (Foto 4). 

 
Foto 3. Amasya’da yapımı devam eden çevre yolunun 
otogar yakınından D100 karayoluna bağlantı kısmı 
(Görüntü drone ile alınmıştır). 

Foto 4. Amasya’da yapımı devam eden çevre yolunun giriş 

bağlantı kısmı. Arka planda Helvacı formasyonu içinde 

açılmış iki tünel ve onun hemen altından yine tünel 

içerinden geçen demiryolu görülmektedir (Görüntü drone 

ile alınmıştır). 

     Çalışma sahasını oluşturan Amasya şehri ve yakın çevresinde Tersiyer’e ait en önemli kayaç 
topluluğunu Yoncalı formasyonu (Tey) oluşturur. Kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı ardalanmasından 
oluşan bu birim Yuvacık, Fındıklı ve Amasya şehir merkezinin batısındaki alanlarda oldukça geniş bir 
dağılışa sahiptir (Sevin ve Uğuz, 2013;12). Jeomorfolojik olarak eğimli ve engebeli alanların yamaçlarında 
çeşitli etkenlere bağlı olarak meydana gelen Yamaç molozu (Qym) ve Yeşilırmak ve onun kollarını 
oluşturan Çekerek çayı, Tokat çayı, Deli çay ve Tersakan çayının vadilerinde akarsuların taşıdığı çakıl, 
kum, silt ve çamur birikiminden oluşan Alüvyon (Qal) Kuaterner’e ait iki birim olarak çalışma sahasında 
bulunmaktadır. Özellikle Yeşilırmak ve kollarının oluşturduğu vadi tabanlarında geniş yayılışa sahip 
alüvyonlar Amasya şehri ve İpekköy güneyinde daha geniş alanları kaplamaktadır. 

     Amasya şehrinin içerisinde kurulduğu ve Yeşilırmak tarafından açılan Amasya boğazı, İpekköy 
yakınlarındaki Helvacı mevkiinden başlamakta, Amasya şehir merkezini geçtikten sonra kuzeydoğuya 
doğru yönelerek Tersakan çayının Yeşilırmak’a katıldığı birleşme noktası yakınlarında sona ermektedir 
(Şekil 3). Toplam uzunluğu yaklaşık 7 km olan ve içinde Amasya şehir yerleşmesinin bulunduğu Amasya 
boğazı; Miyosen sonlarına doğru, özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca meydana gelen çökmeler 
nedeniyle genel eğim şartlarının kuzeye doğru değişmesi ve bu değişime bağlı olarak bu yöredeki Miyosen 
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gölünün sularının Yeşilırmak tarafından Taşova-Erbaa depresyonuna boşaltılmaya başladığı dönemde 
oluşmaya başladığı düşünülmektedir (Zeybek, 1998;67).  

      Kırklar dağı ve Sakarat dağı üzerindeki Miyosen dolgularında Konsekant olarak kurulan Yeşilırmak 
zaman içerisinde temel araziyi oluşturan Jura-Kretase dönemine ait kireçtaşlarına saplanarak sürempoze 
bir boğaz oluşumu sağlanmıştır (Zeybek, 1998;67) (Foto 5, 6). Boğaz içinde yarılmanın bağıl değeri giriş 
kısmındaki Helvacı mevki ve Amasya şehir merkezinde 500 m iken, çıkış kısmında Devlet Su İşlerinin 
bulunduğu Ellibeşevler mahallesi civarında 350 m’lere düşmektedir (Foto 7, 8).  

 

 
Şekil 3. Amasya Şehri ve Yakın Çevresinin Topoğrafya Haritası 

          Görüleceği üzere Amasya Boğazı, yükseklikleri yer yer 1000 m’nin üzerindeki yüksek alanlar 
arasında yer alan ve vadi tabanının genişliği bazı kesimlerde 750 m iken en dar yerinde 50 m’nin altına 
kadar inebilen önemli bir kara içi geçit alanıdır. Kral Kaya mezarlarının olduğu alan gibi Yeşilırmak 
vadisinin şehrin içinden geçtiği bazı kesimlerde yamaç eğim değerleri yer yer %100’ü bulmaktadır. Ancak 
Ferhatkayası tepesinin (964 m) batı yamacında bulunan tarihi Ferhat Su Kanalı ve şehir merkezindeki 
Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu sahadan itibaren hem yamaç eğim değerleri daha düşük değerler 
göstermekte hem de vadi tabanı genişlemektedir. 

 
Foto 5. Helvacı mevkiinden Amasya Boğazı’nın başlangıç 
yeri. Burası aynı zamanda çevre yolunun da giriş kısmını 
oluşturmaktadır (Görüntüler drone ile alınmıştır). 

Foto 6. Giriş kısmı oldukça dar olan Amasya Boğazı 
kuzeye doğru genişlemiş ve Amasya şehri bu alana 
kurulmuştur. (Görüntüler drone ile alınmıştır). 
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Doğuya bakış. Güneydoğuya bakış. 

 
Foto 7. Amasya Boğazı’nın Devlet Su İşleri yakınında çıkış 
kısmı. (Görüntüler drone ile alınmıştır). Güneybatıya 
bakış. 

Foto 8. Amasya Boğazı’nın çıkış kısmında Tersakan 
çayının katıldığı yerde D-100 ve D-180 karayolunun 
birleştiği alan. (Görüntüler drone ile alınmıştır). 
Kuzeydoğuya bakış. 

Vadi tabanının genişlediği sahalar şehrin geliştiği, kara ve demiryolu hatlarının daha rahat geçtiği 
yerleri oluştururken, vadi tabanının daraldığı Amasya Kalesi ve Kral Kaya Mezarları’nın bulunduğu 
kesimde demiryolu tünel açılarak geçirilmiş, karayolu da bu dar vadi tabanından geçmiştir (Foto 9, 10). 
Vadi tabanı ile çevre dağlık alanlar arasında mesafenin kısa olmasına karşın yamaç eğim değerlerinin yer 
yer %100’ü bulması toprak akması, kaya düşmesi ve heyelan gibi kütle hareketlerine yol açabilmektedir. 
Vadi tabanının genişlediği alanlar geçmişten günümüze Amasya’da en önemli tarımsal faaliyetlerin 
yürütüldüğü alanları oluşturmuştur. Ağırlıklı olarak meyve ve sebze bahçelerinden oluşan bu tarım 
alanları arasında Amasya Boğazı’nın güneybatı bölümünde Şeyhcui mahallesi, Yeşilırmak’ın kuzeyinde 
kalan Bahçeleriçi, Külüs (Gökülüs), Frenkler (Flingir) ve Ziyaret bağları; güneydeki İltekin, Çakallar ve 
Karakaya sırtlarındaki bağlar, Ahırönü, Kirazlıdere ve Ayvasıl bağları bulunmaktaydı (Zeybek, 2007;934).  

 
Foto 9. Amasya Kalesi’nden boğazın en dar kısmının 
drone ile çekilmiş görüntüsü. Güneye bakış. 

Foto 10. Amasya Boğazı içinde kara ve demiryolu 

güzergâhları ile boğazın en dar kısmının drone ile 

çekilmiş görüntüsü. Kuzeydoğuya bakış. 

     Ancak geçmişten günümüze bu alanlar sadece tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar olmayıp, 
aynı zamanda önemli mesire ve sayfiye alanları olarak da kullanılmaktadır. Artan nüfus ve konut talebine 
bağlı olarak şehrin yayılış alanının genişlemesi ile günümüzde bu alanların neredeyse tamamı yerleşmeye 
açılmış olup, tarımsal faaliyetler şehrin dışına kaydırılmıştır. Amasya şehrinin tarihi ve kültürel 
zenginliğinin yanı sıra kısıtlı miktardaki bu eski tarım alanlarının da şehir yerleşmesi haline dönüşmesi ile 
kara ulaşımının iki önemli sektörü olan karayolu ve demiryolu hatlarının şehrin içerisinden geçen 
bölümünün genişletilme imkânı neredeyse kalmamıştır.  

     Yeşilırmak’ın açtığı boğaz içerisinde genişleyen şehir yerleşmesi ve içinden geçen karayolu ve 
demiryolu güzergâhlarının karşılaştığı önemli sorunlardan birisi de kaya düşmesidir. Kırıklı ve çatlaklı bir 
yapıya sahip olan Mesozoik dönemine ait kireçtaşları içerisinde açılan ve yamaç eğim değerlerinin bazı 
alanlarda % 100’ün üzerine çıktığı Amasya Boğazı’nda bu risk özellikle üzerinde Amasya Kalesi’nin 
yamaçlarında ise Kral Kaya Mezarları’nın bulunduğu Hatuniye, Nergis, Dere, Sofular ve Hızır Paşa 
mahallelerinde oldukça yüksek orandadır. Karayolu ve Demiryolu güzergâhlarının içinden geçtiği bu 
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mahallelerde geçmişten günümüze çok sayıda kaya düşmesi olayı yaşanmış ve buna bağlı olarak bazı 
tedbirler alınmıştır (Eren, 2010;193).  

     Amasya şehrinde kara ulaşımını etkileyen bir başka sorun sel ve taşkınlardır. Yağış ve kar 
erimelerine bağlı olarak Yeşilırmak’ın su seviyesinin aniden yükselmesine ve ardından sel ve taşkınlara 
neden olmaktadır. Cumhuriyet öncesinde Kurşunlu, Hatuniye, Nergis, Üçler, Gökmedrese, Pirinçci ve 
Sevadiye mahallerinde sık sık yaşanan sel ve taşkınlar, Cumhuriyet sonrasında artan bilgi birikimine, 
yaşanan acı tecrübelere rağmen özellikle 1970 yılından itibaren Yeşilırmak’ın taşkın sahası ve boğaz 
içerisinde ana akarsuya katılan derelerin oluşturduğu birikinti konileri yerleşmeye açılmış ve risk daha da 
artmıştır (Eren, 2010;213).  

     Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Amasya’da şehir yerleşmesinin zaman içerisinde 
genişlemesi ve Yeşilırmak vadi tabanını kaplamasıyla birlikte kara ulaşımı şehir içerisinde önemli bir 
sorun haline gelmeye başlamıştır. Gerek şehir içi trafiğin gerekse şehirlerarası trafiğin artan taşıt sayısına 
bağlı olarak yoğunlaşması, buna karşılık yapılan çalışmaların talebi karşılayamaması şehirde karayolu 
ulaşımının önemli bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. 1966 yılında hazırlanan ve 1973 yılında 
yeniden yenilenen imar planı ile bugün şehrin içerisinden geçen şehirlerarası karayolunun güzergâhı 
belirlenmiştir (Eren, 2010;254). Ancak bir boğaz içerisinde bulunan Amasya şehrinin jeomorfolojik 
özelliği, kültürel ve tarihi yapısı nedeniyle bu karayolu güzergâhı Yeşilırmak’ın güney kesiminden 
geçirilmiştir. Bu durum akarsuyun güney bölümünde düz alanların daha geniş olmasından 
kaynaklanmıştır. Ancak yolun geçtiği güzergâh üzerinde tarihi ve kültürel değere sahip yapıların 
bulunması şehir içerisinde yol genişliğini azaltmış olup, bu durum ise günümüzde trafikte büyük 
sıkışıklıklara neden olmaktadır. Nitekim Tokat girişinde çevre yolu bağlantısının da yapıldığı Helvacı 
mevkiinde yolun genişliği yaklaşık 40 m, Erzincan girişinde 50 m, Samsun girişinde 50 m olan 
karayolunun genişliği şehir merkezinde 25 m civarındadır (Foto 11, 12, 13, 14.  

     Karayolu ulaşımındaki bu zorluk demiryolu ulaşımında da yaşanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son 
döneminde planlanan ve yapımına başlanılan Sivas-Amasya-Tokat-Samsun demiryolu hattının yapımı 1. 
Dünya ve Kurtuluş Savaşı ile kesintiye uğramış ve Cumhuriyetin ilanından sonra tamamlanmış olup, 21 
Kasım 1927 yılında ilk tren Amasya garına ulaşmıştır (Eren, 2010;253). Amasya şehri, Edirne’den başlayıp 
İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas üzerinden Malatya-Elâzığ-Bitlis hattı ile İran’a ve Erzincan-
Erzurum-Kars hattı ile de Kafkaslara bağlayan en önemli demiryolu hatlarını Karadeniz kıyısına bağlayan 
ana demiryolu hattı üzerinde bulunmaktadır (Bakış ve Işık, 2012;23). Uluslararası ölçekte Avrupa 
ülkelerini Asya ülkelerine bağlayan bu önemli demiryolu hattının Sivas-Amasya-Samsun bağlantısının 
üzerinde bulunan şehir, yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir konuma sahip olmuştur. Türkiye’nin iç 
kesimlerini Karadeniz kıyılarına bağlayan önemli bu önemli demiryolu hattının Amasya üzerinden 
geçmesi şehrin sahip olduğu morfolojik yapıdan kaynaklanmaktadır.  

 
Foto 11. Tokat-Amasya D-180 karayolunun Helvacı 
mevkiinden Amasya’ya giriş kısmı. 

Foto 12. Amasya-Erzincan-Erzurum D-100 karayolunun 
Yüzevler mahallesi yakınlarından Amasya’ya giriş kısmı 
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Foto 13. Erzincan-Amasya-İstanbul D-100 karayolunun 
Göllübağları mevkiinden Amasya’ya giriş kısmı. 

Foto 14. Amasya şehir merkezinde Yeşilırmak’ın güney 
yamacından geçirilen karayolu şehrin gelişmesiyle birlikte 
şehrin ortasında kalmıştır. 

 

          Tarih boyunca karayolu ulaşımından önemli bir kavşak noktası olan şehir, demiryolu hattının da 
açılması ile yolcu ve yük taşımacılığında da önemli bir yere gelmesine neden olmuştur. Ancak şehir 
içerisinden geçen demiryolu hattı karayolunun aksine Yeşilırmak’ın vadi tabanının daha dar olan kuzey 
kesiminden geçirilmiştir. Dar olan bu kısımda demiryolu hattı geçirilmesinde bazen köprü bazen tünel 
açılmış, yamaç eğiminin arttığı bazı kesimlerde ise istinat duvarı inşa edilerek demiryolu güzergâhı 
açılmıştır (Foto 15, 16). Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ulaşıma açılan Sivas-Amasya-Samsun 
demiryolu hattı çok uzun yıllar boyunca yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılmıştır. Bu 
kapsamda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Samsun-Kalın hattı rehabilitasyonu projesi çerçevesinde 
29.09.2015 tarihinden itibaren Sivas-Samsun-Sivas, Amasya-Samsun-Amasya, Amasya-Havza-Amasya, 
Amasya-Hacıbayram-Amasya arasında 29.09.2017 tarihine kadar demiryolu ulaşıma kapatılmış ve 
yenileme çalışmaları başlamıştır (TCDD, 2019).  

 
Foto 15. Amasya Boğazı içinde Yeşilırmak vadisinin 
kuzey yamacından geçirilen demiryolu güzergahı. 
Güneydoğuya bakış. 

Foto 16. Amasya şehir merkezi içinde demiryolunun 

güzergahı ve Amasya Kalesi altında açılan tünel. Doğuya 

bakış. 

 

     Ancak 2017 yılında yenilenerek yeniden hizmete açılması planlanan demiryolu hattı 2019 yılının ilk 
yarısı itibariyle henüz hizmete açılmamıştır. Amasya ilinin demiryolu ulaşımında önemini daha da 
arttıracak gelişmelerden biri de TCDD tarafından 2016 yılında proje etüt çalışmaları başlayan “Yüksek 
Hızlı Tren” projesidir. Projenin Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hattı olarak toplam 292 km 
uzunluğunda yapımı planlanmıştır. Türkiye’de yapımı tamamlanan diğer yüksek hızlı tren projelerinde 
olduğu gibi, bu proje ile Karadeniz Bölgesi, Samsun ve Amasya üzerinden İç Anadolu ve Akdeniz 
Bölgelerine bağlanacak ve ülkemizin en önemli kuzey-güney demiryolu aksını oluşturacaktır. Hedeflenen 
292 km’lik Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale arasında 200 km/ sa hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve 
sinyalli hızlı demiryolu yapılması planlanmıştır. Ayrıca, Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu 
Projesinin tamamlanması ile Samsun ve Mersin Limanları arasında demiryolu bağlantısı sağlanarak 
kuzeyden güneye kısa sürede ulaşılması hedeflenmektedir. Kırıkkale (Delice)-Çorum (100 km), Çorum-
Merzifon (93 km) ve Merzifon-Samsun (99 km) olmak üzere 3 kesim halinde proje hazırlama çalışmaları 
devam etmektedir. Proje genelinde % 72 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır (TCDD, 2019). 
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Beşerî ve Ekonomik Çevre Özelliklerinin Kara Ulaşımına Etkisi 

     Ulaşım sistemlerinin ülke ekonomilerindeki payı dikkate alındığında karayolu ve demiryolu 
güzergâhlarının geçtiği alanlardaki şehirlerin avantajlı olduğu görülür. Nitekim 1950’li yıllardan sonra 
Türkiye’de uygulanan ulaşım politikaları kapsamında karayolu projeleri ulaşım sektöründe payı en fazla 
olan sektör olmuştur. Günümüzde yolcu taşımacılığının % 94’ü ve yük taşımacılığının % 91’i karayolu 
ulaşımı ile gerçekleşmektedir (Üstündağ ve Duran, 2009;101). Bu durum ülkede karayollarının yolcu ve 
yük taşımacılığında önemli olduğu kadar büyük bir baskı altında olduğunu da göstermektedir.  

     Amasya şehri ve sahip olduğu boğaz, stratejik ve ekonomik bir özelliğe sahip olmasından dolayı 
tarihin hemen her döneminde büyük bir önem taşımıştır. Nitekim Alkan (2004) antik dönem 
devletlerinden Asurluların Hititlilerle ticaret yaptıklarını ve daha çok maden aldıklarını ifade etmektedir. 
Aynı çalışmada araştırmacı bu sayede gelişen karayolu ulaşım güzergâhının önemli bir uğrak noktasını 
Amasya’nın oluşturduğunu ve Amasya üzerinden Kapadokya’nın Karadeniz’e bağlandığını belirtmektedir. 
İlk çağın önemli devletlerinden Hititler döneminde Amasya, başkent Hattuşa ile Karadeniz bağlantısı 
üzerinde önemli bir konuma sahipken, Roma ve Bizans döneminde de bu önemini korumuş Anadolu’nun 
Karadeniz ve Doğu Anadolu bağlantıları hep bu şehir üzerinden gerçekleşmiştir (Doğanay, 2011;648).  

     Amasya, D-100 karayolu olarak bilinen uluslararası yolun geçtiği bir şehirdir. Gürbulak sınır kapısı 
vasıtasıyla Türkiye’yi İran ve diğer Asya ülkelerine bağlayan bu yol Ağrı, Erzurum, Erzincan, Amasya, Bolu, 
Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Edirne illeri üzerinden Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapısı 
olan Kapıkule sınır kapısına kadar uzanmaktadır (Yazıcı, 1995;468). Türkiye’yi doğu-batı istikametinde 
birleştiren bu önemli karayolu güzergâhının yanında Amasya, D-850 karayolu vasıtasıyla da Tokat, Sivas, 
Malatya, Elâzığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi doğu ve güneydoğu illerine bağlanmaktadır. Ayrıca Doğu ve 
Batı Karadeniz kıyılarındaki Sinop’tan Artvin’e kadar bütün illerin Türkiye’nin batı ve iç kesimleri ile olan 
bağlantısının büyük bölümü D-795 karayolu ile Samsun-Amasya üzerinden sağlanmaktadır (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Amasya’dan Geçen Kara Ulaşım Hatları İle Karayolları Üzerinde Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonlarının 

Bulunduğu Yerler 

     Bu kapsamda Amasya’daki trafik yoğunluğunu ortaya koyabilmek amacı ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından açıklanan yıllık ortalama günlük trafik değerleri bu güzergâhlar için derlenerek 
tablo haline getirilmiş ve bu verilerin elde edildiği taşıt sayım yapılan istasyonların yerleri şekil 3’te 
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gösterilmiştir.  2004-2018 yılları arasındaki verileri kapsayan bu tablolardan ilki (Tablo 1) haritada1 
numara ile gösterilen Amasya şehir merkezidir. 2004 yılında farklı türlerde 5370 taşıtın geçtiği şehirde 
2018 yılında bu sayı yaklaşık 3,5 kat artış göstererek 18715 taşıta yükselmiştir. Taşıt sayısındaki bu hızlı 
artışa rağmen şehir içinden geçen karayolu genişliğinin aynı kalması ve şehir içinden geçen yolun sağ 
şeridine park sorunundan dolayı yakın zamana kadar araçların düzensiz şekilde park yapması bu 15 yıllık 
süre içerisinde Amasya şehrinde trafik sorunun katlanarak artmasına neden olmuştur. Şehir içindeki bu 
trafik yoğunluğunun nedenlerinden birisi de ildeki motorlu kara taşıtlarının sayısındaki hızlı artıştır 
(Tablo 2). 1995 yılında il genelindeki motorlu kara taşıtlarının sayısı 34.951 iken, 2018 yılında 116.203 
taşıta ulaşmıştır. İldeki günlük trafik yoğunluğunun sebepleri arasında yer alan taşıt sayısında bu artış 
1995-2018 yılları arasında yaklaşık 3,5 kat olmuştur. Hem ildeki kara taşıtlarının sayısının artması hem 
de günlük ortalama geçen taşıt sayısındaki artış ildeki trafik yoğunluğunun önemli sebepleri arasındadır. 
Ayrıca çevre yolu henüz bitirilemediği için şehirden geçen otobüs, kamyon ve çekici (TIR) gibi ağır tonajlı 
ve büyük araç sayısının da bu zaman aralığında artış göstermesi yolcu ve yük taşımacılığında şehrin 
önemini göstermekle birlikte, şehirdeki trafik sıkışıklığının başlıca nedenleri arasındadır. 

Tablo 1 
Amasya Şehir Merkezindeki (Haritadaki 1 Numaralı Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonu) Günlük Ortalama Trafik 
Yoğunluğu (2004-2018) 

Yıllar Otomobil 
Orta Yüklü 

Ticari 
Taşıt 

Otobüs Kamyon Çekici Toplam 

2004 3372 345 272 1125 255 5370 
2005 3855 391 298 987 283 5814 
2006 3686 424 254 1161 339 5865 
2007 3728 457 313 1176 345 6019 
2008 7646 630 116 1214 218 9824 
2009 8258 599 282 1214 458 10811 
2010 8511 570 252 1407 526 11266 
2011 8480 998 164 1638 483 11763 
2012 8989 1008 156 1654 497 12304 
2013 9737 1339 167 1712 546 13501 
2014 10965 1294 189 1828 572 14848 
2015 12203 1461 161 1763 613 16201 
2016 13864 1513 163 2011 805 18356 
2017 14338 2025 160 1644 897 19064 
2018 14070 2503 157 1042 943 18715 

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx (Erişim 

tarihi:04.07.2019)  

 

Tablo 2 

1995-2018 Yılları Arasında Amasya İlindeki Motorlu Kara Taşıtlarının Sayısı* 

Yıl 
Toplam Motorlu Kara 

Taşıtları Sayısı 
Yıl Toplam Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 

1995 34.951 2007 62.998 

1996 36.375 2008 66.201 

1997 39.658 2009 69.573 

1998 42.413 2010 74.595 

1999 44.182 2011 80.270 

2000 47.069 2012 85.351 

2001 48.260 2013 90.383 

2002 49.168 2014 95.197 

2003 50.506 2015 100.736 

2004 52.019 2016 107.218 

2005 55.441 2017 113.058 

2006 59.656 2018 116.203 

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx (Erişim 

tarihi:04.07.2019)  

 
* Motorlu kara taşıtları sayısı: Kamyonet ve otomobile arazi taşıtları dâhildir. Ağır tonajlı yük taşıtları kamyonda kapsanmıştır. (Çekici, 

Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu vb.) Özel amaçlı taşıtlar içinde yer alan çöp kamyonu, tanker, arazöz ve yol ve iş makinelerinin 

tamamı yük taşıtları grubunda kamyon olarak değerlendirilmiştir. 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
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      Jeomorfolojik faktörlerin etkisine bağlı olarak karayolu ve demiryolu ulaşımında önemli bir yere 
sahip olan Amasya şehrinde karayolu ulaşımında yoğunluğun yaşanmasına neden olan bir diğer hat D-180 
karayoludur. Bu karayolundaki yoğunluğu ortaya koyabilmek için şekil 3’teki haritada 2 numaralı taşıt 
sayımı yapılan istasyonun verileri değerlendirilmiştir (Tablo 3).  Tokat istikametinden Amasya’ya gelirken 
Mecitözü-Çorum bağlantı yolunun hemen güneyinde bulunan bu taşıt sayım istasyonun verilerine göre, 
2004 yılından 2018 yılına kadar geçen sürede Karadeniz kıyılarını Doğu ve Güneydoğu illerine bağlayan 
bu yolda günlük ortalama trafik yoğunluğu 3 kat artış göstermiştir.  Bu yol başta Tokat ili olmak üzere, 
Sivas, Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Bingöl, Muş ve Bitlis 
gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilin, Karadeniz Bölgesi kıyı kesimindeki illerle olan 
bağlantısını Amasya üzerinden sağlamaktadır. 2004 yılında günlük ortalama 2693 aracın geçtiği bu yoldan 
2018 yılında 7962 geçmektedir. Bu taşıtların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, orta yüklü ticari 
taşıtlar ile çekicilerdeki (TIR) önemli artış dikkat çekicidir. 

Tablo 3 
Amasya-Tokat D-180 Karayolu Amasya Girişindeki (Haritadaki 2 Numaralı Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonu) 
Günlük Ortalama Trafik Yoğunluğu (2004-2018) 

Yıllar Otomobil 
Orta Yüklü 

Ticari 
Taşıt 

Otobüs Kamyon Çekici                                             Toplam 

2004 1614 231 146 634 68 2693 
2005 1743 249 150 659 74 2875 
2006 1614 255 151 742 101 2863 
2007 1840 288 160 801 130 3217 
2008 2610 319 114 779 170 3992 
2009 3028 348 158 982 173 4689 
2010 3001 359 198 1112 226 4896 
2011 2252 339 122 676 273 3662 
2012 2387 342 116 683 281 3809 
2013 3257 396 124 878 331 4986 
2014 3802 407 122 927 346 5604 
2015 5427 462 157 940 393 7379 
2016 6099 484 162 1017 522 8284 
2017 5619 769 170 873 734 8165 
2018 5650 799 110 763 640 7962 

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx (Erişim 

tarihi:04.07.2019)  

     Bulunduğu konum ve yer şekillerinin etkisi ile Amasya’nın karayollarında önemli bir merkez 
olmasını sağlayan yollardan birisi de D-100 karayoludur. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak sınır 
kapısından Edirne’deki Kapıkule sınır kapısına kadar uzanan ve Türkiye’yi doğu-batı istikametinde 
birleştiren bu karayolu Amasya şehrinden geçmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin özellikle 
kuzeydoğusunda bulunan illerin Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki illerle bağlantısını sağlayan bu yol Kuzey 
Anadolu Dağlık Kuşağı içinde yaklaşık doğu-batı istikametinde uzanan Yeşilırmak ve onun önemli 
kollarından birisi olan Kelkit Çayı vadisini takip ederek Amasya şehir merkezinden geçmektedir. Avrupa 
ile Asya ülkeleri arasında da bağlantıyı sağlayan bu yolun alternatifinin bulunmaması ortalama trafik 
yoğunluğunun artmasında önemli bir etkendir (Şahin ve Yazıcı, 2016;161). Amasya şehir merkezinden 
geçtikten sonra Merzifon’a ulaşan D-100 karayolu buradan itibaren; 

• Bolu-Sakarya-Kocaeli ve İstanbul üzerinden Edirne’ye ulaşmakta Kapıkule sınır kapısı 
vasıtasıyla Avrupa’ya yük ve yolcu nakli gerçekleşmektedir. 

• Çorum-Kırıkkale-Ankara yönüne D-795 nolu karayolu ile bağlantı sağlayarak Akdeniz ve 
Ege bölgelerine ulaşım sağlanmaktadır. 

• Havza-Samsun yönüne D-795 nolu karayolu bağlantısı ile Samsun’a ve buradan itibaren 
D-010 devlet karayolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’e kıyısı olan şehirlere ulaşım sağlanmaktadır. 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
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     Amasya şehrinden geçen ve Türkiye’nin en önemli karayollarından birisi olan D-100 karayolundaki 
günlük ortalama trafik yoğunluğunun belirlenmesi için Tablo 4 hazırlanmıştır. Şekil 3’deki haritada 
gösterilen 3 numaralı taşıt sayım ve sınıflandırma istasyonunun verilerine göre 2004 yılında günlük 
ortalama 2.995 aracın geçtiği bu karayolunda 2018 yılında 6.169 araç geçmiştir. Yaklaşık 2 kat artışın 
yaşandığı bu karayolunda otomobil, orta yüklü ticari taşıt ve çekici (TIR) sınıfındaki araçlarda önemli bir 
artış görülürken, otobüs ve kamyon sınıfındaki araçlarda düşüş gözlemlenmektedir. Özellikle İran Transit 
Yolu olarak bilinen bu yoldaki çekici (TIR) sayısındaki % 400’e varan artış bu yolun yük taşımacılığında 
yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Türkiye’nin sosyal yapısının gereği olarak doğu ile batı 
arasında sıkı bir ilişkiler ağı bulunur. Sanayi faaliyetlerinin geliştiği başta Marmara Bölgesi’ndeki iller 
olmak üzere batı illerine iş bulmak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinden yoğun göç 
gerçekleşmiştir. Bu göçe bağlı Doğu Anadolu Bölgesi illerindeki hemen her ailenin ülkenin batısındaki iş 
imkânlarının daha çok olduğu illerde bir akrabası bulunmaktadır. Ülkenin geleneksel yapısına bağlı olarak 
akrabalık ilişkilerinin canlı tutulması sonucunda doğu ile batı arasında yıl boyu çeşitli sebeplerden dolayı 
sürekli bir yolcu akışı olmaktadır (Şahin ve Yazıcı, 2016;161). Özellikle günlük ortalama trafik 
yoğunluğundaki otomobil ve otobüs sayısının fazlalığı bu durumun bir göstergesidir. Nitekim D-100 
karayolu üzerindeki taşıt sayım ve sınıflandırma istasyonunun 2018 verilerine göre günlük 4494 otomobil 
ve 155 otobüs Amasya şehrinden geçmektedir. 

Tablo 4 
Amasya-Erzincan D-100 Karayolu Amasya Girişindeki (Haritadaki 3 Numaralı Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonu) 
Günlük Ortalama Trafik Yoğunluğu (2004-2018) 

Yıllar Otomobil 
Orta Yüklü 

Ticari 
Taşıt 

Otobüs Kamyon Çekici                                                     Toplam 

2004 1685 215 196 664 235 2995 
2005 2055 285 199 611 269 3414 
2006 2083 267 195 763 310 3617 
2007 2219 291 225 626 336 3697 
2008 2332 291 191 677 388 3879 
2009 2692 299 231 688 460 4370 
2010 2729 364 227 784 587 4691 
2011 2935 385 219 701 672 4912 
2012 3067 402 203 662 769 5103 
2013 3466 385 200 632 686 5369 
2014 3620 347 191 588 735 5481 
2015 3709 340 232 515 703 5499 
2016 3934 227 182 426 917 5686 
2017 4197 311 165 364 989 6026 
2018 4494 394 155 259 867 6169 

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx (Erişim 

tarihi:04.07.2019)  

     Amasya şehrinin karayolu ulaşımındaki günlük ortalama trafik yoğunluğunu ortaya koymak için 
kullanılan diğer taşıt sayım ve sınıflandırma istasyonu Amasya-Suluova arasında bulunan ve şekil 3’teki 
haritada 4 numara ile gösterilen istasyondur. D-100, D-795 ve D-180 karayolunun Amasya’dan sonraki 
yoğunluğun ortaya konulabilmesi açısından Suluova yakınlarındaki bu istasyonun lokasyonu oldukça 
önemlidir. Karadeniz Bölgesi bağlantısını sağlayan Samsun, Marmara Bölgesi bağlantısını sağlayan 
İstanbul güzergâhı ve İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile bağlantıyı sağlayan Ankara güzergâhını 
kullanan taşıtların Merzifon kavşağından sonra Amasya’ya ve Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen 
taşıtların Amasya üzerinden bu güzergâhlara geçtiği yol üzerinde olan 4 numaralı taşıt sayım ve 
sınıflandırma istasyonunun verileri tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’e göre 2004 yılında günlük ortalama 
2.403 aracın geçtiği bu güzergâhtan 2018 yılında 11.554 araç geçmeye başlamıştır. Yaklaşık 15 yıllık 
dönemi kaplayan bu zaman aralığında geçen taşıt sayısı % 500’e yakın artış göstermiştir. Taşıt sayısındaki 
en dikkat çekici artış otomobil, otobüs ve çekici (TIR) sınıfındaki taşıtlarda yaşanmıştır. 2004 yılında 
günlük ortalama 96 çekici (TIR) geçerken 2018 yılında % 1600’lük artışla sayı 1.575’e yükselmiştir. Yine 
aynı dönemdeki otobüs sayısında yaklaşık % 800, otomobil sayısında ise % 500’lük bir artış 
gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 5 
Amasya-Merzifon D-100 Karayolu Amasya Girişindeki (Haritadaki 4 Numaralı Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonu) 
Günlük Ortalama Trafik Yoğunluğu (2004-2018) 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
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Yıllar Otomobil 
Orta Yüklü 

Ticari 
Taşıt 

Otobüs Kamyon Çekici                                                Toplam 

2004 1613 181 40 473 96 2403 
2005 1856 196 52 503 119 2726 
2006 1933 213 60 586 121 2913 
2007 2043 221 63 597 126 3050 
2008 2475 279 70 683 140 3650 
2009 2818 324 75 754 172 4143 
2010 3455 357 260 883 478 5433 
2011 4711 430 276 1132 819 7368 
2012 5088 413 248 1155 844 7748 
2013 6029 442 246 1115 793 8625 
2014 6199 499 341 1114 990 9143 
2015 6287 514 319 1072 1104 9296 
2016 7097 559 314 1252 1408 10630 
2017 7490 806 309 1008 1489 11102 
2018 7782 1020 313 864 1575 11554 

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx (Erişim 

tarihi:04.07.2019)  

     Görüleceği üzere Amasya şehir merkezi ve çevresindeki toplam 4 taşıt sayım ve sınıflandırma 
istasyonunun verilerine göre 2004-2018 yıllarını kapsayan dönemde günlük ortalama trafik yoğunluğu 
hem şehir merkezinde hem de şehirlerarası yol güzergâhlarında devamlı artış göstermiş ve bu durum 
şehrin karayolu ulaşımındaki yükünün sürekli olarak artmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

     Türkiye’deki kara ulaşımı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi doğal ve beşeri etkenlere bağlı 
olarak gelişim göstermiştir. 1950’li yıllardan itibaren özellikle karayolu ulaşımının uygulanan politikalar 
çerçevesinde hızlı bir şekilde gelişmeye başlamasının sonuçları 1970’li yıllarda etkisini Amasya şehri ve 
çevresinde de göstermiştir. Coğrafi faktörlere bağlı olarak karayolunun şehrin içerisinden geçmesi zengin 
tarihi ve kültürel yapılara sahip olan Amasya’da ana arterin dar yapılmasına neden olmuştur. Taşıt 
sayısının kısmen daha az olduğu yıllarda ihtiyacı karşılayan bu karayolu hem ildeki motorlu taşıt sayısının 
artması hem de şehirlerarası yolculuk yapan taşıt sayısının artmasına paralel olarak ihtiyacı karşılarken 
zorlanmaya başlamıştır. Günümüzde trafiğin şehrin en önemli sorunlarından birisi olmasında günlük 
ortalama trafik yoğunluğunun fazla olması önemli bir etkendir. Tarihi ve kültürel bir dokuya sahip 
Amasya şehrinde şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı projeler tamamlanarak hizmete 
açılmıştır. Şehir içi trafiğini rahatlatmak için yapımı tamamlanan projelerden ilkini Amasya Kalesi’nin 
altından açılan ve yaklaşık 1 km uzunluğundaki “Ferhat Tüneli” oluşturur (Foto 17, 18).  

 
Foto 17. Amasya Kalesi’nin altından geçen Ferhat 
Tüneli’nin valilik karşısından giriş kısmı. Batıya bakış 

Foto 18. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki Ferhat Tüneli 
İstasyon mahallesinden başlamakta ve Amasya 
Valiliği’nin karşısında sona ermektedir. Doğuya bakış. 

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikveUlasimBilgileri.aspx
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     Şehrin merkezindeki valilik binasının karşısından kuzeydoğu yönünden girişi olan bu tünel yaklaşık 
1 km sonra üzerinde Amasya Kalesi’nin bulunduğu Kırklar Dağı’nın altından geçerek İstasyon 
mahallesinden çıkmaktadır. Bu tünelin yapımı ile özellikle şehrin doğu ve batı yarısı arasında alternatif bir 
güzergah oluşturulmuş bu ise şehir içi trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlamıştır. Şehir içi trafiğini 
rahatlatmak için yapımı tamamlanan projelerden diğerini Kale yolu oluşturmaktadır. Yeşilırmak’ın kuzey 
yamacından geçirilen bu yol sadece küçük taşıtlar için uygun olup ağır tonajlı taşıtların ulaşımına uygun 
değildir. Bahçeleriçi mahallesinden kaleye doğru oldukça virajlı olan bu yol, kaleden itibaren yine 
Yeşilırmak’ın kuzey yamacı boyunca Şeyhcui mahallesine bağlanmaktadır (Foto 19, 20). Özellikle kışın 
buzlanmaya bağlı risk oluşturan bu yol 2016 yılında şehir içi trafiğinin hizmetine girmiştir. 

     Amasya’da şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapımı tamamlanan projelerden 
diğerini Çakallar Mevki yolu oluşturur (Foto 21, 22). Tokat-Amasya D-180 karayolunun Amasya 
girişindeki Hacılar mahallesi mevkisinden açılan bu yol Çakallar mahallesi ve Kirazdere mahallelerinden 
geçerek tekrar bu yola bağlantı sağlamaktadır. Dar ve virajlı olan bu yol otomobil gibi küçük taşıtların 
geçişine uygun olup, ağır tonajlı taşıtların ulaşımı için uygun değildir. Amasya iline kayıtlı motorlu kara 
taşıtları sayısı, günlük ortalama trafik yoğunluğundaki hızlı artış ve ana arter üzerinde gelişigüzel 
araçların park edilmesi karayolu üzerindeki trafik akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak 2017 
yılında İl Emniyet Müdürlüğü’nün almış olduğu karar gereği ana arter üzerine park yasağı getirilmiş ve 15 
dakikadan sonra park cezası yazılmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile şehir içinden geçen bu karayolunda 
trafik nispeten rahatlamıştır. 

 
Foto 19. Bahçeleriçi mahallesi civarında yeni açılan Kale 
Yola’nun giriş kısmı. Kuzeye bakış. 

Foto 20. Kale Yolu, Bahçeleriçi ve Şeyhcui mahallelerini 

Amasya Kalesi üzerinden birbirine bağlamaktadır. Batıya 

bakış 

 
Foto 21. Yeşilırmak vadisinin batı yamacında açılan 
Çakallar Mevki yolu küçük araçların geçişi için uygundur. 
Batıya bakış. 

Foto 22. Çakallar Mevkii yolu küçük taşıtlar için alternatif 

bir yol olup özellikle trafiğin sıkıştığı iş çıkışlarında 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Batıya bakış. 

     Türkiye’nin önemli kara ulaşım bağlantı noktalarından birisi olan Amasya şehrindeki karayolu 
ulaşımındaki yoğunluğun azaltılmasındaki projelerden birini de çevre yolu projesi oluşturmaktadır. 
Yapımına 2000’li yılların başında başlanılan ve halen tamamlanıp hizmete açılamayan bu yolun yapımı 
sürmektedir. Helvacı mahallesi mevkisinden başlayan ve yeni hizmete açılan şehirlerarası otobüs 
terminali yakınlarından D-100 karayoluna bağlanan 10 km uzunluğundaki çevre yolunun tamamlanması 
ile şehir içi trafik yoğunluğunun önemli ölçüde rahatlayacağı düşünülmektedir. 
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     Amasya şehri, Edirne’den başlayıp İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas üzerinden Malatya-
Elâzığ-Bitlis hattı ile İran’a ve Erzincan-Erzurum-Kars hattı ile de Kafkaslara bağlayan en önemli 
demiryolu hatlarını Karadeniz kıyısına bağlayan ana demiryolu hattı üzerinde bulunmaktadır. Uluslararası 
ölçekte Avrupa ülkelerini Asya ülkelerine bağlayan bu önemli demiryolu hattının Sivas-Amasya-Samsun 
bağlantısının üzerinde bulunan şehir yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir konuma sahip olmuştur. 

     Cumhuriyetin ilk yıllarında en önemli ulaşım sistemi olan demiryolları tüm ülkede olduğu gibi 
Amasya şehrinde de ihmal edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ulaşıma açılan ve ilk trenin 
1927 yılında Amasya’ya ulaştığı Sivas-Amasya-Samsun demiryolu hattı çok uzun yıllar boyunca yük ve 
yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılmıştır. Ancak 2015 yılında bakıma alınan ve halen yapımı 
tamamlanamayan bu hattın bir an önce tamamlanarak hizmete açılması ülke ve bölge ekonomisi açısından 
oldukça önemlidir. Son yıllarda yapılan yatırım ve projeler kapsamında Amasya şehrinin demiryolu 
ulaşımında yeniden önemini ortaya koyacak hareketlilikler görülmektedir. Özellikle Samsun-Amasya-
Çorum-Kırıkkale hattı olarak toplam 292 km uzunluğunda yapımı planlanan projenin tamamlanıp devreye 
girmesiyle ilde yolcu ulaşımında önemli bir ivme olacağı düşünülmektedir. Bütün bu değerlendirmeler 
ışığında Türkiye’nin önemli kara ulaşımı güzergahları arasında bulunan Amasya ilinde yapılması 
gerekenler şunlardır; 

• Tarihi ve kültürel bir dokuya sahip şehir içinden geçen karayolundaki araç trafiği çevre 
yolunun bir an önce tamamlanarak azaltılmalıdır. 

• İlde hızla artan motorlu taşıt sayısıyla birlikte şehirlerarası geçiş güzergahı olması 
nedeniyle oluşan yoğun trafik nedeniyle ana arter üzerinde taşıtların park ve duraklamasına izin 
verilmemelidir. 

• Halihazırda tamamlanan ve yapımı devam eden otoparklar ile ilgili yönlendirme ve 
bilgilendirme tabelaları yetersiz olduğundan görünür yerlerde daha fazla yönlendirme tabelası 
konulmalıdır. 

• Mesai başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğun trafik özellikle kavşaklarda büyük sorun 
oluşturmakta ve kazalara yol açmaktadır. Bu nedenle trafik ışıklarının gün boyu devrede olması 
bu kazaların önlenmesi bakımından önemlidir. 

• Sivas-Amasya-Samsun demiryolu hattı bakımda olduğu için yük ve yolcu taşımacılığı 
yapılamamaktadır. Bu durum şehirlerarası seyahat ve yük taşımacılığında otobüs ve kamyonların 
sayısında artışa neden olmakta ve trafik yoğunluğunu arttırmaktadır. 

• 2019 yılında demiryolu bakımının tamamlanması ile tekrar seferlere başlayacak olan 
trenlerin ulaşımda kısmen rahatlama sağlayacağı düşünülmektedir.  

• Amasya ilinin demiryolu ulaşımında önemini daha da arttıracak gelişmelerden biri de 
TCDD tarafından 2016 yılında proje etüt çalışmaları başlayan “Yüksek Hızlı Tren” projesidir. 
Projenin Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hattı olarak toplam 292 km uzunluğunda yapımı 
planlanmıştır.  

• Türkiye’de yapımı tamamlanan diğer yüksek hızlı tren projelerinde olduğu gibi, bu proje 
ile Karadeniz Bölgesi, Samsun ve Amasya üzerinden İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerine 
bağlanacak ve ülkemizin en önemli kuzey-güney demiryolu aksını oluşturacaktır.   
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Özet 

Yaşlanma bugün itibariyle genel olarak dünya ülkelerinin temel sorunudur ve bu durum yaşlanmayı 
dünya gündeminin ilk sıralarına taşımaktadır. Yaşlı nüfusla alakalı konular yirmi birinci yüzyılın en popüler 
konusu haline gelmiştir. Bunlar; yaşlıların toplumla bütünleşmesi, işlevselliğinin artması ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi konularıdır. Daha önceki akademik çalışmalarında belirttiği gibi yaşanılan mekânsal alan; 
mahalle, etnik yöre halkı, yaşanılan ev (şehirsel ve kentsel yaşam çevreleri) başarılı bir şekilde yerinde 
yaşlanma için önemli faktörler arasındadır. Bu araştırmalar insan, çevre ve mekân ilişkisisin önemini 
vurgulamaktadır. Bu ilişkinin doğru bir şekilde ele alınması coğrafyanın tüm dallarıyla ilişkili olduğu gibi 
‘Coğrafi Gerontoloji’ ile de yakından ilişkilidir. Arun’un (2018) da belirttiği üzere ‘Yaşlanma eşsiz bir serüven 
olabileceği gibi bir eziyete de dönüşebilir’. Yaşlı insanların sosyal ve mekânsal olarak karşılaştıkları 
problemleri en aza indirebilmek için yaşlı bireylerin yaşadığı çevrenin tüm boyutları detaylı bir şekilde ele 
alınmalıdır. Ülkemizde son yıllarda doğum ve ölüm oranlarının düşmesi ile birlikte var olan genç nüfus her 
gün biraz daha yaşlanmaktadır. Bunun sonucu olarak; dünya genelinde olduğu gibi Türkiye de yakın 
gelecekte yaşlanma sorunu ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2007 yılı 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanına göre; 60 yaş üzeri nüfus sayısı 5.490.617 ve 80 yaş 
üzeri nüfus sayısı ise 858.554’dir. 2018 yılı ADNKS nüfus sorgulamalarına göre ise 60 yaş üzeri nüfus 
8.786.683 ve 80 yaş üzeri nüfus ise 1.454.525’e yükselmiştir. Bu durum geçen on yıl içeresinde Türkiye’de 
yaşlı nüfus oranındaki artışı gözler önüne sermektedir. Bu çalışma, yaşlıların toplumla bütünleşmesinin 
gerekliliğini savunarak bu bağlamda çevrenin, yaşlıların yaşam sürecini nasıl etkilediğini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bunun yanında yaşlı bireyler için oluşturulan mekânların perspektifinden bakılarak, 
yaşanılan çevrenin doğru yerde yaşlanmaya uygunluğu karşılaştırmalı iki örnek üzerinden analiz edilecektir. 
Bu amaç çerçevesinde Antalya ve Afyonkarahisar çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Araştırmada 
‘süreklilik kuramı’ kapsamında yaşlı bireylerin edindikleri yeni rolleri, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan 
fiziksel, biyolojik ve sosyal durumlara nasıl adapte oldukları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden 
yararlanılarak incelenmiştir. Sonuç olarak; elde edilen bulgular yaşlanılan mekânın toplumun tüm 
bireylerine sosyal hizmetlerin sunumunda yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, nüfusun 
yaşlanması toplumun diğer bireyleri tarafından bir problem olarak görülmektedir. Bu durum Arun’un (2018) 
“Gençlik ve genç olmak kutsanır, öte yandan yaşlanma ve yaşlılık toplumun en büyük sorunu olarak kabul 
edilir”  görüşünü doğrulamaktadır. Bir zamanlar gençliğiyle gurur duyulan nüfus; içerisinde bulunduğumuz 
zamanın ve geleceğin yaşlı bireyleridir. Yaş ayrımcılığı yapılmaksızın her iki nüfus topluluğu için de sosyal 
alanlarda kendilerine yeni roller kazandıracak mekânlar oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu mekânlar ile 
birlikte kendisini toplumdan soyutlamış kendine yeni roller edinmemiş yaşlı bireyler yerine geçmişteki bilgi 
ve deneyimlerini yaşlılığa taşıyarak bu evrede aktif ve hayatın içinde olan yaşlı bireyler oluşacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar-Antalya, Coğrafi Gerontoloji, Doğru Yerde ve Başarılı Yaşlanma, 
Nüfusun Yaşlanması 
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ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF THE ELDERLY INDIVIDUALS PLACEMENT TO AGING IN THE 
RIGHT PLACE - SUCCESSFUL AGING: ANTALYA - AFYONKARAHİSAR COMPARATIVE EXAMPLE 

Abstract 

Aging is today the main problem of the world countries in general and this situation brings aging to the 
top of the world agenda. Issues related to the elderly population have become the most popular subject of the 
twenty-first century. These; integration of the elderly with the society, increasing their functionality and 
improving the quality of life. As stated in the previous academic studies, the spatial area lived; neighborhood, 
ethnic locals, living house (urban and urban life environments) are important factors for successful on-site 
aging. These studies emphasize the importance of the relationship between human, environment and space. 
Correct handling of this relationship is closely related to Geographic Gerontology u as well as to all branches 
of geography. As Arun (2018) states, ‘Aging can be a unique adventure or a torment’. In order to minimize 
the social and spatial problems faced by elderly people, all dimensions of the environment in which elderly 
people live should be considered in detail. With the decrease in birth and death rates off the population of 
Turkey in recent years, the existing young people is getting a little older every day. As a result; Turkey will 
also remain as the world faced with the problem of aging in the near future. According to the data base of  
Turkish Statistics Institute (TUIK) 2007 Address Based Population Registration System(ABPRS),the number 
of the population over 60 is 5.490.617 and the number of the population over 80 is 858.554. How ever  ABPRS 
population surveys in 2018,  shows that the population over 60 years of age increased to 8,786,683 and the 
population over 80 years of age reached 1,454,525. In this case, the increase in the proportion of elderly 
population in the last decade is revealing contain in Turkey. This study aims to show how the environment 
affects the life process of the elderly by defending the necessity of the integration of the elderly with the 
society. In addition, from the perspective of spaces created for elderly individuals, the suitability of the living 
environment to aging in the right place will be analyzed through two comparative examples. For this 
purpose, Antalya and Afyonkarahisar were designated as the study area. In this research, the new roles 
acquired by elderly individuals within the scope of ‘continuity theory,, how they adapt to the physical, 
biological and social conditions that emerge with aging are examined by using quantitative and qualitative 
research methods. As a result; the findings show that the aging location is inadequate in the provision of 
social services to all members of the society. In addition, aging of the population is seen as a problem by other 
members of the society. This confirms Arun's (2018) view that “Youth and being young are blessed, while 
aging and old age are regarded as the biggest problem of society”. The population once proud of its youth; 
are the elderly individuals of the present and future. Without age discrimination, location should be 
established for both populations to give them new roles in social areas. Together with these places to be 
created, old individuals who have isolated themselves from society and have not acquired new roles will be 
replaced by old individuals who are active and in life in this phase by carrying their knowledge and 
experience to old age. 

Keywords: Afyonkarahisar-Antalya, Geographical Gerontology, Right Place for  Successful Aging, Aging 
of Population 

Giriş 

Nüfusun yaşlanması içerisinde bulunduğumuz yüzyılda küresel ölçekte bir olgudur. Teknik açıdan 
bakıldığında yaş ortalaması artan nüfusun yaşlandığı söylenebilir, ancak bu terim büyük çoğunlukla 
gelişmiş bölgelerde 60 veya 65 yaşın üzerinde olan bireylerin oranındaki artışı belirgin bir şekilde 
göstermek için kullanılır (McCracken ve Phillips, 2005).  

Küresel ölçekte nüfus yaşlanması, doğum ve ölüm oranlarının düşmesiyle ile birlikte var olan genç 
nüfus her gün biraz daha yaşlanmakta ve dünya nüfusunun yaş yapısı, yaşlı nüfusun lehine bir süreç 
olarak şekillenmektedir (Özgür,2019). Yaşlanma bugün itibariyle dünya üzerindeki ülkelerin temel bir 
sorunudur ve bu durum yaşlanmayı dünya gündeminin ilk sıralarına taşımaktadır, yaşlı nüfusla alakalı 
konular yirmi birinci yüzyılın en popüler konusu haline gelmiştir (Özgür,2019). 

Nüfusun yaşlanma süreci ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre önemli farklılıklar gösterir. Yaşlanma 
süreci, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı bir şekilde devam etmektedir 
(Yakar,2014). Ülkemizde son yıllarda doğum ve ölüm oranlarının düşmesi ile birlikte var olan genç nüfus 
her gün biraz daha yaşlanmakta ve dünyadaki sorun Türkiye için de baş göstermektedir (Esendemir, 
2016). Avrupa devletlerinin 80-100 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini Türkiye’nin 15-20 yılda 
tamamlayacağı öngörülmektedir. Yaşlanan Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan birisi 
zenginleşemeden yaşlanma olarak işaret edilmektedir (Arun,2018). 
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Dünya yaşlanıyor, Türkiye yaşlanıyor, peki yaşlılık dünyayı bu kadar etkisi altına almışken yaşlılık ile 
hangi akademik alan ilgileniyor? 

“Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılığın bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin tarifi, 
açıklaması ve modifikasyonu ile ilgilenmektedir. Yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı yapılandıran çevre 
ve sosyal kurumlar da buna dâhildir” (Baltes ve Baltes,1992:8,akt: Tufan,2016:9). 

Gerontoloji birçok disiplin ile birlikte çalışmaktadır. Bunlardan birisi ise coğrafi gerontolojidir. “Coğrafi 
Gerontoloji, coğrafyacılar, gerontologlar ve sağlık ve sosyal bilimlerden gelen müttefik bilim insanları 
tarafından gerçekleştirilen yaşlanma, yaşlılık ve yaşlı nüfus çalışmalarına coğrafi perspektiflerin, 
kavramların ve yaklaşımların uygulanmasını sağlayan büyüyen bir disiplinler arası akademik alandır” 
(Özgür, 2019). 

Yaşlı bireylerin nüfus içerisindeki payı her geçen yıl büyük bir hızla artmaktadır. Bu durum yalnızca 
demografik özellikler ile birlikte sosyal özellikleri de etkisi altına almıştır. Yaşlı bireyleri konu alan 
değerlendirmeler toplumsal bütünleşme ve yaşlı bireylere sunulan imkânlar vb. birçok konuyu 
etkilemektedir (Taşkesen,2017). 

Nüfusun yaşlanması ile birlikte yaşlı bireyler özelliklede emeklilik sonrası kendilerine yeni bir mekân 
arayışı içerisine girmektedirler. Coğrafi Gerontoloji’nin önemi ise bu alanda kendisini göstermektedir. Gün 
geçtikçe artan yaşlı nüfus toplumun en deneyimli kesimini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile birlikte 
Türkiye’de bulunan yaşlı ve deneyimli nüfusa bulundukları coğrafi bölgelerin özellikleri, kendi ihtiyaç ve 
ilgi alanları doğrultusunda mekânlar tasarlanarak ve daha önceden tasarlanmış olan mekânlar ile birlikte 
yaşlı bireyleri aktif hale getirerek üretkenliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Oluşturulacak bu mekânlar 
ile birlikte kendisini toplumdan soyutlamış kendine yeni roller edinmemiş yaşlı bireyler yerine geçmişteki 
bilgi ve deneyimlerini yaşlılığa taşıyarak bu evrede aktif ve hayatın içinde olan yaşlı bireyler oluşacaktır. 
Coğrafi Gerontoloji yaklaşımları ve kavramları çerçevesinde ülkemizde çalışılan güncel konuların başında 
gelmektedir. Bu çalışma güncel literatürü kullanarak yaşanılan mekânı hem yaşlanmaya uygunluğunu 
araştırmayı hedeflemekte hem de yaşlıların mekânı daha üretken nasıl kullanabileceğini araştırmaktadır.  

Bu çalışmada coğrafi bakış açısıyla yaşanılan yerin mekânsal olarak yaşlanmaya, başarılı yaşlanmaya 
uygunluğunun analizi kuramsal çerçevemizi oluşturmaktadır. Oluşturulan bu çerçeve dâhilinde yaşlı 
bireylerin hangi mekânlarda yaşamak ve yaşlanmak istedikleri veya kendilerini geliştirmek istedikleri 
mekânların hangileri olduğu araştırılmıştır.  

Yöntem 

Bu çalışmada yaşlıların toplumla bütünleşmesinin gerekliliği savunulmaktadır. Bu bağlamda çevrenin, 
yaşlıların yaşam sürecini nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Süreklilik kuramı kapsamında 
yaşlı bireylerin edindikleri yeni rolleri, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan fiziksel, biyolojik ve sosyal 
durumlara nasıl adapte oldukları nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak incelenmiştir. 
Bunun yanında yaşlı bireyler için oluşturulan mekânların perspektifinden bakılarak, yaşanılan çevrenin 
doğru yerde yaşlanmaya ve başarılı yaşlanmaya uygunluğu karşılaştırmalı iki örnek üzerinden analiz 
edilmiştir. 

Araştırma verisi, Antalya ve Afyonkarahisar şehirlerinde yaşayan yaşlı bireylerden toplanmıştır. 
TÜİK’in 2008-2018 yılı ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarından elde edilen veriler ile 
çalışma sahasının nüfus miktarı ve yaş gruplarının nüfusa içerisine dağılım verileri ile grafikler 
oluşturulmuştur. 

 Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat(görüşme) formu kullanılmıştır. Yaşlı bireylerin yaşlılık 
hakkındaki düşünceleri, üretken faaliyet durumu, yaşadıkları kültürle ilişkili olarak seçtikleri mekânları 
yansıtacak ve yaşlı bireyler için tasarlanacak mekânlara katkı sağlayacak şekilde görüşme formu 
hazırlanmıştır. 
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Bulgular 

Genel olarak şehir merkezlerinde yaşayan insanlar, yaşlandıktan sonra kendilerine hitap eden 
mekânlar bulmakta güçlük çekmektedirler. Kendilerine hitap eden mekânlar bulmakta güçlük çeken yaşlı 
bireyler toplumdan uzak kalarak işlevselliğini kaybetmektedir. “Yaşlıların toplumla bütünleşmesi, 
işlevselliğinin artması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, içerisinde bulunduğumuz çağın en önemli 
ihtiyacıdır” (Özgür,2019).  

TÜİK’in 2008-2018 yılı ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarından elde edilen veriler 
ele alınacak olursa geçen on yıl içeresinde kadın ve erkek yaşlı nüfuslarında büyük oranda artışlar 
meydana gelmiştir (Şekil 1, Şekil 2). Yaşlı nüfuslarında meydana gelen büyük artış beraberinde başarılı 
yaşlanma ve doğru yerde yaşlanma konusunu da gündeme taşımıştır. Daha önceki akademik 
çalışmalarında belirttiği gibi yaşanılan mekânsal alan; mahalle, etnik yöre halkı, yaşanılan ev (şehirsel ve 
kentsel yaşam çevreleri) başarılı bir şekilde yerinde yaşlanma için önemli faktörler arasındadır (Özgür, 
2019). Yaşanılan mekânsal alanın önemini vurgulamak ve kültürel farklılıkların, yaşlı bireylerin yaşam 
tarzlarına etkisini açıklamak için Akdeniz Bölgesi’nden Antalya ve Ege Bölgesi’nden  Afyonkarahisar 
şehirleri üzerinden çalışılmıştır (Şekil 3, Şekil 4). 

 

 
Şekil 1. Kadın Nüfusu Yaş Arlıklarına Göre Dağılımı (2008-2018) 

Not. TÜİK/ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

 
Şekil 2. Erkek Nüfusu Yaş Arlıklarına Göre Dağılımı (2008-2018) 

Not. TÜİK/ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
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Şekil 3 Antalya İli Lokasyon Haritası 

 

Şekil 4 Afyonkarahisar İli Lokasyon Haritası 

Çalışma sahalarında avantajlı ve dezavantajlı yaşlı bireyler ile görüşmeler yapılmıştır. Arun’un (2018) 
da belirttiği üzere ‘Yaşlanma eşsiz bir serüven olabileceği gibi bir eziyete de dönüşebilir’. Yaşlı insanların 
sosyal ve mekânsal olarak karşılaştıkları problemleri en aza indirebilmek için yaşlı bireylerin yaşadığı 
çevrenin tüm boyutları detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.  

       1.Afyonkarahisar’ da Yaşlı Bir Birey Olmak 

Bulgulardan da anlaşılacağı üzere Afyonkarahisar ilinde yaşlı bireyler daha çok kırsal alanlarda 
yetişmeleri sebebiyle ‘kır’ dan kopmamışlardır. İçeresinde bulundukları meslek grubu fark etmeksizin, 
yaşlılıklarında da kırsal kesim hayatını sürdürmeyi hedeflemektedirler. Yapılan görüşmelerde belirttikleri 
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üzere birçoğunun kendisine ait arazisi bulunmaktadır. Toprakla vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını 
dile getirmişlerdir. Bu durum katılımcıların verdikleri cevaplardan da anlaşılmaktadır. 

“Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nden emekliyim. Toprakla uğraşmak beni genç 
tutuyor. Önce evimin işlerini yapıyorum daha sonra bahçemde çalışmaya devam ediyorum.”[Osman, K, 85] 

Herhangi bir tarım arazisi bulunmayan yaşlı bireyler hobi bahçeleri satın almışlardır. Hobi bahçesine 
sahip olan Faruk, B ‘nin görüşleri de bu durumu yansıtmaktadır. 

“Emekli olduktan sonra bir hobi bahçesi aldım ama bunu maddi yönden değil manevi açıdan kendimi 
tatmin etmek için, emekliliği kolay geçirmek için hobi bahçesinde yaz döneminde aklınıza gelen bütün 
sebze ve meyveleri yetiştirdim. Bu bana çok büyük bir rahatlık ve geçiş sağladı.”[Faruk, B, 60] 

Genellikle mutluluk kaynaklarının aileleri olduklarını ve onlarla beraber yaşamın daha güzel olduğunu 
dile getirmişlerdir. 

Hem gündelik hem de dini ibadetlerini yerine getirebilecekleri alanları tercih etmişlerdir. 

Afyonkarahisar’da görüşme yapılan bireylerin  %95’ i üretkenliklerini kaybetmemişlerdir. Yaşlı 
bireylerin görüşme sorularına verdikleri cevaplar üretkenliklerini hala koruduklarını göstermektedir. 

“Ben şu anda ihracata yönelik çalışmalar yapıyorum. Kiraz üretiyorum, fidan üretiyorum. Aynı 
zamanda ilgilendiğim bir halk oyunu ekibim var.” [Ahmet, T, 60] 

“Evde dışarıya iş yaptım. 25 sene örgü ördüm ve örmeye devam ediyorum.” [Emine, B, 70] 

2. Antalya’da Yaşlı Bir Birey Olmak 

Antalya ilinde yaşlı bireyler genellikle sosyal aktivitelerin yoğunlukta olduğu alanlarda vakitlerini 
geçirmektedirler.  

“Yaşlılık zaman öldürmek değil, zamanı iyi değerlendirmektir. Tecrübeler dahilinde herkese destek 
olarak dolu dolu yaşamaktır. Kitap-gazete okuyarak ve sosyal yaşayarak değerlendirilmelidir.”[Ayten, T, 
72] 

Toprakla olan bağları daha çok peyzaj niteliğindedir. Birçoğu hayata aktif katılım sağlamaktadır. 
Aileden ve kendi akranlarından ziyade genç bireylerle vakit geçirmenin onlar açısından daha iyi olduğunu 
ve aslında yaşıtlarından sıkıldıklarını belirtmişlerdir. 

 “Benimle aynı yaştakilerle oturup konuşmayı sevmem. Onlar bana hiç bir şey kazandırmıyor, sıradan 
boş şeyler anlatıyorlar. Gençlerle konuştuğum zaman onlara bir şeyler öğretme ve öğrenme fırsatım 
oluyor.” [Saniye, E,80] 

3. Avantajlı ve Dezavantajlı Yaşlılık 

Elde edilen bulgular yaşlanılan mekânın toplumun tüm bireylerine sosyal hizmetlerin sunumunda eşit 
olmadığını yansıtmaktadır. 

“Ben Akşehir öğretmen okulu mezunuyum 1980 öncesi olduğu için öğretmenlik yapamadım astsubay 
oldum. Kısa yoldan hayata atılayım daha güvenli ve emniyetli olduğunu düşündüğüm için bu mesleği 
seçtim. Ancak öğretmenlik içimde ukde kaldı. Ebru Sanatı ile ilk defa 1975 yılında tanıştım ve o sanat 
aklımın bir köşesinde duruyordu. Üretmeye başladım, vakit geçirmeye başladım. Öğrencilerime 
öğretmeye başladım. Şuan Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi bünyesinde ders vermekteyim. Çok mutluyum.” 
[Ömer, B, 60] 

“İmkânlar güzel olsa, ailen yanında olsa çocukların ve torunların yanında olsa yaşlılık çok güzel. Her 
yaşın bir güzelliği var ama yalnız olunca yaşlılık güzel değil. Sosyal hayatın yoksa emekli maaşın yoksa 
yaşlılık güzel değil.” [Katılımcı] 

“İyi bir zaman geçirmek gerekir ama hayat şartları… Kötü durumdayız. Maddiyat mutluluğu her 
yönden etkiliyor. Daha ameliyat olalı 1,5 ay oldu ama pazara geldim, satış yapmam gerekiyor.” [Gülşen, U, 
61] 

Alınan cevaplar doğrultusunda yaşlanılan mekânın toplumun tüm bireylerine sosyal hizmetlerin 
sunumunda eşit olmadığı, Ömer Bey ve Gülşen Hanım örneğinde de açık bir şekilde görülmektedir. 

Görüşme yapılan yaşlı bireyler genellikle üretkenliklerini kaybetmemiş bireylerdir. Ancak maddi ve 
manevi yetersizlikler bireyleri sosyal hayattan uzaklaştırmaktadır. Hayata aktif katılım sağlayan, kendine 
yeni roller edinmiş bireyler kendi imkânları ile sosyal hayatlarına devam etmektedir ve kendilerini 
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geliştirmektedirler. Yaşlı bireylerin kendini geliştirmesi için ücretsiz devlet kurumları yetersizdir. Yaşlı 
bireyler için onların da fikirleri alınarak yeni mekânlar tasarlanmalıdır. 

4. Yaşlı Bireylerin Gözünden Yaşamak İstedikleri Mekânlar  

Yaşlanan bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi yaşanılan toplumla sağlıklı bütünleşmenin 
sağlanması ve yaşlıların işlevselliğinin artırılması günümüz toplumlarının en önemli sosyal görevlerinin 
başında gelmektir. Kendilerine hitap eden mekânlar bulmakta güçlük çeken yaşlı bireyler üretkenliğini ve 
işlevselliğini kaybetmektedir. Yaşlı bireyleri hayatta aktif olarak tutmak için tasarlanacak olan mekân, 
hayat tecrübesi fazla olan yaşlı bireylerden fikirler alarak tasarlanmalıdır. Yaşanılan bölgelere ve 
kültürlere göre yaşlı bireylerin ilgi ve alaka düzeyleri de değişmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerin 
fikirlerinin alınması en önemli noktalardandır. Yaşlı bireylerin kullanmaktan hoşnut oldukları ve 
olacakları mekânları tanımlamak için onlara “Yaşlı bireylerin yaşayacağı bir alan oluşturma imkânı size 
verilseydi nasıl bir alan tasarlardınız?” olarak yöneltilen soruya verilen cevaplar hem kültür hem de bölge 
farkını gözler önüne sermiştir. 

“Ben sanatla uğraştığım için hem çeşitli sanat dallarıyla uğraşılan hem de ders ve muhabbet 
edilebilecek sanat galerisi tarzında bir mekân oluşturmak isterdim.”[Cafer, E, 63 Afyonkarahisar] 

“Kolektif kocaman tek katlı 40 hatta belki 100 odalı bir ev yapmak isterdim. İçerisine yüzme havuzu, 
kitap okunabilecek alanlar, televizyon odaları ve tartışma alanları yapardım. Yaşlı diye tek odaya kimseyi 
sıkıştırmaz bir kişiye en az 3 oda ayırırdım. Mutlaka içeride hayvanlara yer verirdim.” [Saniye, E, 80 
Antalya] 

“Huzur evi yaparım. Yaşlılarla çok iyi ilgilenecek hatta koyunun kuzusuna baktığı şekilde bakılıp 
ilgileneceği bir huzur evi yapardım.” [Katılımcı, Antalya] 

“Önce bir yeşil alan düşünürdüm. Hobi bahçesi şeklinde insanların belli bir alanı olsun. Öncelikle yalnız 
yaşayabilecekleri bir yeşil alan tasarlardım. Daha sonra toplu yaşayabileceği, sohbet edebileceği sıcak bir 
ortam tasarlardım.” [Ömer, B, Afyonkarahisar] 

Yanıtlarının ortaya koyduğu sonuca göre Afyonkarahisar’da tarımla uğraş önde olmakla birlikte 
sanatsal faaliyetlerde de üretkenlik devam etmektedir. Özellikle Afyonkarahisar’da son dönemde 
oluşturulan hobi bahçeleri büyük ilgi görmektedir. Birçok yaşlı birey vaktinin büyük bir kısmını hobi 
bahçelerinde geçirmektedir. 

Antalya’da ise bu durum daha farklıdır. Hobi bahçesi kullanan kişi sayısı Afyonkarahisar’a oranla az 
sayıdadır. Toprakla uğraş daha çok peyzaj şeklindedir. Antalya'da yaşayan yaşlı bireyler insanlar 
genellikle sosyal aktivitelerin yoğunlukta olduğu alanlarda vakit geçirmek istediklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak; elde edilen bulgular yaşlanılan mekânın toplumun tüm bireylerine sosyal hizmetlerin 
sunumunda eşit olmadığını ortaya koymaktadır. Maddi yetersizlikler yaşlı bireyleri yıpratmaktadır ve 
sosyal ortamlardan uzaklaştırmaktadır. Mülakat yapılan yaşlı bireylerin tamamına yakını üretken ve 
verimli yaşamanın asıl amaçları olduğunu belirtmişlerdir. Mülakat yapılan yaşlı bireylerin tamamı 
toplumla iç içe olduklarını, herhangi bir uzaklaştırmanın olmadığını belirtmişlerdir. 

Yaşlı bireylerin oluşturmak istedikleri mekânlar yaşamış oldukları hayat ve kültürlerine göre 
şekillenmiştir. Yapılması gereken toplumla iç içe olan yaşlı bireylere kurumsal olarak herhangi bir ücret 
ödemeyecek şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar tasarlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. 

Bir zamanlar gençliğiyle gurur duyulan nüfus; içerisinde bulunduğumuz zamanın ve geleceğin yaşlı 
bireyleridir. Yaş ayrımcılığı yapılmaksızın her iki nüfus topluluğu için de sosyal alanlarda kendilerine yeni 
roller kazandıracak mekânlar oluşturulmalıdır.  

Oluşturulacak bu mekânlar ile birlikte kendisini toplumdan soyutlamış kendine yeni roller edinmemiş 
yaşlı bireyler yerine geçmişteki bilgi ve deneyimlerini yaşlılığa taşıyarak bu evrede aktif ve hayatın içinde 
olan yaşlı bireyler oluşacaktır. 



 

1786 
 

Kaynaklar 

Andrews, G. J., Milligan, C., Phillips, D. R. and Skinner, M. W.(2009). Geographical gerontology: mapping a 
disciplinary ıntersection, Geography Compass 3/5: 1641–1659. 

Andrews, G. T., Cutchin, M., McCracken, K., Phillips, D.R. and Wiles, J. (2007). Geographicial gerontology: 
the constitution of a discipline, Social Science & Medicine, 65 (2007): 151-168 

Arun, Ö. (2018). Yaşlanmayı aşmak, 

Esendemir, Ş. (2016). Türkiye’de yerinde yaşlanma ve mekan gerontolojisinin temel parametreleri, 
Sosyoloji Dergisi, 36(2): 411-429 

Gönüllü Taşkesen, C.(2017). Kırsal ve kentsel alanlarda yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılar: Denizli ili örneği, 
MAKÜ İİBF Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1 

Özgür, E. M. (2019). Yaşlanmanın coğrafyaları: coğrafi gerontolojide ilerleme, tartışmalar ve araştırma 
gündemi, Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 17(1): 78-109 

Skinner, M.W., Andrews, G. J. & Cutchin, M.P. (2018). Geographical Gerontology: Perspectives, Concepts, 
Approaches, New York: Routledge. 

Tufan, İ.(2016). Antik çağdan günümüze yaşlılık ve yaşlanma, Nobel akademik yayıncılık,Geliştirilmiş 
2.baskı,Antalya. 

Yakar, M. (2014). Türkiye’de ilçelere göre medyan yaş dağılımının mekânsal ve istatistiksel analizi, 
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume,9/11 
Fall 2014, p. 559-591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1787 
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Özet 

Bu çalışmada Eskişehir’de üniversite okuyan öğrencilerin kenti nasıl algıladıkları ve şehre bakış açıları 
anket yoluyla test edilerek incelenmiştir. Ayrıca Eskişehir’de okuyan öğrencilerin mezuniyet sonrasında 
kentte kalmak isteyip istemedikleri konusu da test edilmiştir. Eskişehir halk arasında öğrenci şehri olarak 
bilinmektedir. Dolayısıyla Eskişehir’in bilinen öğrenci şehri kimliği bu çalışma ile test edilmiştir. Araştırma 
evrenini Eskişehir’de 2017-2018 öğretim yılında okumakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Daha sağlıklı 
veriler elde edebilmek amacıyla araştırma kapsamı geniş tutulmuştur. Anket çalışması Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin 12 farklı fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anket 
çalışmasında öğrencilere Eskişehir denilince aklına ne geldiği ve mezun olduktan sonra da Eskişehir’de 
kalmak isteyip istemedikleri soruları yöneltilmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda sınıflandırmalar 
yapılarak fiziki ve beşeri kavramlara göre dört alt grup ile kategorize yapılmıştır. Bu alt grupları; şehirle 
ilgili, yönetimle ilgili, doğayla ilgili ve üniversite ile ilgili cevaplar oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ilk önce 
SPSS programı ile analiz edilmiştir. Daha sonra elektronik tablo programına aktarılarak gerekli tablo ve 
grafikler oluşturulmuştur. Sonuç olarak Eskişehir’in halk arasında bilinen öğrenci şehri profili bu çalışma ile 
ölçülmüştür. Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun Eskişehir’i öğrenci şehri olarak algıladığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Şehri, Üniversite Şehri, Mekan Algısı, Algısal Coğrafya, Algı. 

 

CİTY PERCEPTION OF UNIVERSİTY STUDENTS IN ESKİŞEHİR 

Abstract 

  In this city, how they perceive the city in Eskişehir and how they perceive the city was tested by survey. In 
addition, the issue of whether the members studying in Eskişehir would like to stay in the city focused on 
graduation was also tested. Eskişehir is known as a student city among the people. Therefore, the identity of 
the known student city of Eskişehir was tested with this study. The population of the study consists of students 
studying in 2017-2018 academic year in Eskişehir. In order to obtain more reliable data, the scope of the 
research was broad. The survey was conducted in 12 different faculties of Eskişehir Osmangazi University 
and Anadolu University. In this survey, the students were asked what they thought of when they said Eskişehir 
and whether they would like to stay in Eskişehir after graduation. In line with the answers given, the 
categories were categorized into four subgroups according to physical and human concepts. These sub-
groups; city, management, nature and university. The data obtained were first analyzed with SPSS program. 
Then, the necessary tables and graphics were created by transferring to the spreadsheet program. As a result, 
the student city profile of Eskişehir known among the public was measured with this study. It has been 
concluded that the majority of university students perceive Eskişehir as a student city. 

Key Words: Student City, University City, Perception of Space, Perceptual Geography, Perception. 

 

Giriş 

Dış dünyadan duyularımıza gelen parça parça ve karmaşık uyaranları, zihnin ayrıştırma ve 
bütünleştirme özelliği sayesinde anlamlı bütünler halinde organize etme, bunları geçmişte kaydedilmiş 
özelliklerle eşleştirme işlevine algı denir (Cirhinlioğlu). 
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Lang (1977) algılamanın iki süreçten oluştuğundan bahseder. Bunlar; Duyularımıza dayalı (duyumsal 
süreç) ve Bilgiye dayalı (zihinsel süreç). Duyumsal süreç, çevreden gelen bilgileri ve verileri duyularımız 
aracılığı ile yorumladığımız süreçtir. Zihinsel süreç ise duyularımız ile edindiğimiz ya da fark 
edemediğimiz çevresel bilgileri ancak yaşanmışlığa bağlı olarak kavramsallaştırdığımız ve bu yolla 
zihnimizde oluşturduğumuz süreçtir.  

İnsanlar, yaşadıkları mekanı hatta daha geniş kapsamlı ele alınacak olursa dünyayı, birbirinden çok 
değişik boyutlarda algılar ve kavrarlar. Bu farklılaşma bireylerin yaşları, ilgileri, eğitim seviyeleri, zihinsel 
kapasiteleri, yaşadıkları ortamdaki uyaranlar vb. gibi birbirinden farklı ve çeşitli faktörlere bağlı olarak 
belirir. Coğrafya öteden beri, insan ve mekân ilişkilerini değerlendirmede çoklu bir bakış açısına sahiptir 
(Tunçel, 2002).  

Kent imajı; bir insanın bir kent ile ilgili olarak izlenim, düşünce ve kanaatlerinden oluşan inançlar 
topluluğudur. Kentsel mekânın insanlar tarafından algılanması ve bu algıya dayalı davranış biçimlerinin 
ortaya konmasına dönük coğrafya çalışmalarının tarihi 60lı yıllara dek uzanmaktadır. Bir başka ifadeyle, 
bu tür çalışmalar aracılığıyla bir yandan kentsel planlamaya, diğer taraftan da uygulamalı beşeri ve 
ekonomik coğrafyaya önemli katkılar sağlanabilmektedir (Tunçel, 2009). 

Şehir algısı; bireyin şehirle kurduğu mevcut ilişkinin yanı sıra, onun şehirle ilk teması ile başlayan ve 
birtakım karmaşık ilişkiler sonucunda günümüze kadar taşıdığı deneyimlerinin bir ürünüdür. Kentin 
kişiler tarafından algılanması, onların değer sistemlerine, motivasyonlarına, ihtiyaçlarına, duyarlılıklarına, 
önyargılarına ve önceki deneyimlerine bağlıdır. Bu da bir ölçüde kişinin yaşı, sosyal konumu, grup aidiyeti, 
eğitim düzeyi ile ilişkilidir (akt. Sağdıç, Borsdorf ve Bender, 2010). 

Bu çalışma çeşitli hipotezlere dayanmaktadır. Bu hipotezleri şu şekilde ifade etmek mümkündür; 
Eskişehir üniversite öğrencilerine göre öğrenci şehri olarak algılanmaktadır, Eskişehir kentinde okumakta 
olan öğrenciler mezuniyetten sonra kentte yaşamayı istemektedir, Eskişehir’de en çok bilinen mekanların 
başında Barlar Sokağı, Bağlar gelmektedir. 

Bu çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır; Eskişehir’de öğrenim gören öğrencilerin kente ilişkin 
algıları nelerdir? Üniversite öğrencileri mezuniyetten sonra da Eskişehir’de kalmayı tercih eder mi? 
Neden?  

Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma tekniklerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgular yaşadığımız 
dünyada olaylar, yaşantılar, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi biçimlerde karşımıza 
çıkabilmektedir (akt. Sağdıç, Yıldırım ve Şimşek, 2005). Nitel araştırmada fenomenolojik yaklaşımın temel 
katkılarından biri, bireylerin deneyimlerini ve dünyayı nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını açığa 
çıkarmasıdır (akt. Sağdıç, Patton 1990, Merriam 1998). Kuram oluşturma çalışmaları anlamlara ve 
yaşantılara odaklanması bakımından olgu bilime yakındır. Ancak olgulara ilişkin kuramlar ortaya koyma 
olgu bilim araştırmalarında söz konusu değildir.  

Evren ve örnekleme bakıldığında; araştırma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Anadolu ve 
Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören Anadolu Üniversitesinin 40.074, ESOGÜ’nün ise 31.253 olmak 
üzere toplamda 71.327 öğrenci oluşturmaktadır (YÖK İstatistik,2018). Örneklem büyüklüğü için sapma 
miktarı d=0.5, güven düzeyi (1-a)=0.95 alınmıştır. Buna göre araştırma evrenini %95 güven aralığında %5 
anlam düzeyinde temsil eden 382 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Öğrenci sayısı daha çok olduğu için 
anketin %57’si Anadolu Üniversitesi’nde, %43’ü ise ESOGÜ’de uygulanmıştır. 

Anket çalışması Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampüsü’nde ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi'nin ise Meşelik Kampüsü’nde öğrencilerle yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 
toplanma zamanına göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının Nisan- Mayıs aylarında yapılmış ve anlık 
olarak toplanmıştır. 
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Tablo 1 
Çalışmanın Uygulandığı Fakülteler ve Katılımcı Sayısı 

 

Anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özeliklerini 
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Eskişehir denildiğinde akla gelen beş 
maddenin yazılması istenmiş ve mezuniyetten sonra kentte kalmak isteyip istemedikleri nedenleri ile 
sorulmuştur. 

Ankete katılan katılımcıların %49,7’si erkek ve %50,3’ü kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Anket 
çalışmasına katılım %100 gerçekleşmiştir. Veri derlemede toplam 400 anket uygulanmış ancak bunlardan, 
yetersiz cevaplara sahip olan 18 tanesi ayıklanmış ve geriye kalan 382 tanesi kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS Programı ile analiz edilmiş ve değerlendirme yapılmıştır. 

Bulgular 

Bu çalışmada elde edilen bulgular çalışmanın başında verilen hipotezleri desteklemektedir. Eskişehir 
kenti, çalışma yapılan örneklem tarafından son derece olumlu yönde algılandığı verilen cevaplar 
doğrultusunda ortaya konulmuştur. 

Eskişehir kentinde her geçen yıl artan öğrenci nüfusunun oranı ve Açıköğretim Fakültesi’nin varlığı 
kentin üniversiteler ile tanınırlığını arttırmıştır. Bu durum yıllara göre kent nüfusu ile öğrenci sayısı 
arasındaki oranlara da yansımıştır (bkz. Tablo 2). 1982 yılında eğitim-öğretime başlayan AÖF’ne 
günümüzde iki milyona yakın kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Ancak verilen bu tabloda daha sağlıklı 
sonuçlar için sadece örgün öğrenim gören öğrencilerin sayıları verilmiştir (bkz. Tablo 2). 

Tablo 2 
Yıllara Göre Eskişehir’deki Öğrencilerin Sayısı ve Kent Nüfusuna Oranı 

Yıllar Eskişehir Nüfusu Öğrenci Nüfusu Yüzde Oranı 

2001-2002 519.602 (2000) 30.232 %6 

2003-2004 579.216 (2005) 35.390 %6 

2008-2009 629.609 (2010) 40.198 %6 

2013-2014 685.727 (2015) 58.659 %9 

2017-2018 763.570 (2018) 71.327 %10 

Kaynak: Öğrenci İşleri, 2019. 
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Üniversite öğrencilerine yöneltilen soru karşısında verilen cevaplar,  niteliğine göre dört grupta 
kategorize edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin Eskişehir denildiğinde akıllarına gelen metaforlar kabaca 
şu şekildedir; Şehirle ilgili, Çevre ile ilgili, Yönetimle ilgili ve Üniversite ile ilgili. 

Şehirle ilgili ilk akla gelen kavramlara bakıldığında,  eğlenceli olması, ekonomik olması, güvenilir ve 
huzurlu olması gibi daha çok şehrin yaşanabilirliği hakkında olumlu görüşler ön plana çıkmıştır. Daha 
sonra verilen cevaplar arasında şehrin lokasyonuna ilişkin Barlar Sokağı, Espark, Kanlı Kavak Parkı, 
Bağlar, Sazova Parkı, Odunpazarı Evleri ve Adalar gibi mekanlar dikkati çekmektedir. 

Çevre ile ilgili verilen cevaplarda ise; Porsuk Çayı, Heykeller ve Lüle Taşı gibi Eskişehir’i olumlu tasvir 
eden kavramlar verildiği gibi, Soğuk, Uçak sesinin gürültüsü, Şeker pancarının kokusu ve bozkır gibi 
olumsuz ifadelere de yer verildiği görülmüştür.  

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen isminin çok fazla tekrarlanmasından dolayı 
ve kentin yönetimine yönelik özgürlük, protesto ve CHP gibi kavramları gruplandırmak amacıyla Yönetim 
başlığı oluşturulmuştur. 

Son olarak Üniversite ile ilgili kavramlara bakıldığında ise, hem tüm kategorilerde hem de bu başlık 
altında en çok akla gelen kavramın öğrenci şehri/üniversite şehri olduğu dikkati çekmektedir. Daha sonra 
Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi kentin eğitimle ilgili tanınırlığı arttırdığı için üniversite 
öğrencilerinin de algılarını büyük ölçüde etkilemiştir. Yine Anadolu Üniversitesi’nin bünyesinde bir Opera, 
Devlet Konservatuarı’nın bulunmasından dolayı Müzik kavramı da en çok akla gelen kavramlardan birisi 
olmuştur. Çizgi film animasyon kavramı da sıkça tekrarlanmıştır, bunun nedeni de söz konusu bölümün 
ülkemizde hatırı sayılır eğitim kalitesine sahip olmasıdır (Bkz. Tablo 3) 

Tablo 3 
Katılımcıların Verdiği Cevapların Kategorik Tablosu 

Şehirle İlgili  Çevre ile İlgili  Yönetim ile İlgili  Üniversite ile İlgili  

Ekonomik olması  Porsuk Çayı  Yılmaz BÜYÜKERŞEN  Öğrenci Şehri/ 
Üniversite Şehri  

Güvenilir ve Huzurlu  Soğuk Özgürlük  Anadolu Üniversitesi 
(AÖF)  

Barlar Sokağı, Adalar, 
Odunpazarı evleri, 
Sazova, Bağlar, Kanlı 
Kavak Parkı 

Bozkır Protesto  Havacılık  

Tramvay   Şeker pancarı kokusu CHP  Müzik  

Eğlence  Uçak sesi gürültüsü 
 

Çizgi Film ve 
Animasyon  

Espark  Heykeller 
  

Genç Nüfus  Lüle Taşı 
  

Sosyal Etkinlik  
   

Çiğbörek  
   

Yaşanabilir Olması    
  

Diğer( Kültürlü, Sakin)  
   

Kaynak: Anket Cevapları 

Eskişehir’deki üniversite öğrencilerinin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda en fazla tekrarlanan 
kavramlar 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. Sonuç olarak anketin uygulanmış olduğu 382 öğrenciden 
352’sinin Eskişehir’i öğrenci şehri olarak algıladığı ortaya çıkmıştır ve çalışmanın başında verilen 
hipotezin doğruluğu kanıtlanmıştır. Daha sonra ise kentin sırasıyla AÖF, Porsuk, Yılmaz Büyükerşen ve 
Barlar Sokağı kavramları ile algılandığı tespit edilmiştir. 6. olarak verilen kavramlar ise diğerlerine göre 
daha az tekrarlanan metaforları içermektedir (Bkz. Tablo 4).  Bu cevaplar ışığında Eskişehir kentinin 
hiçbir şekilde olumsuz algılanmadığı sonucuna da varılmıştır. 
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Tablo 4 
Katılımcılar Tarafından En Çok Tekrarlanan Öğeler 

Tekrarlanan Öğeler  Tekrarlanma Sayısı  

1. Öğrenci Şehri/ Üniversite Şehri  352  

2. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  321  

3. Porsuk  285  

4.  Yılmaz BÜYÜKERŞEN  194  

5. Barlar Sokağı 126  

6. Diğer ( Ucuz, Kültürlü, Çağdaş, Soğuk, Sazova, 
Lületaşı, Heykel, Sosyal Etkinlik). 

-  

Kaynak: Anket Cevapları 

Katılımcılara mezun olduktan sonra da Eskişehir’de kalmayı isteyip istemedikleri nedenleriyle açık 
uçlu soru olarak sorulmuştur. Öğrencilerin % 72.5’inin kalmayı istedikleri, %24’ünün istemedikleri ve 
%3.5inin ise daha karar vermediği görülmüştür (Bkz. Tablo 5). Kalmak isteyenlerin nedenlerine 
bakıldığında, daha çok iş imkanlarının elverişli olması, ucuz bir şehir olması ve yaşam kalitesinin yüksek 
olması gibi cevapların verildiği belirlenmiştir.  

Kalmak istemeyenlerin ise genellikle ailevi nedenlerden dolayı, küçük bir şehir olması ve deniz 
olmaması gibi dikkat çekici cevaplar verdiği görülmektedir.  Kararsız olanların ise henüz hazırlık, 1.ve 
2.sınıflarda olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5 
Öğrencilerin Mezuniyetten Sonra Eskişehir’de Kalma İsteği

 
Sonuç ve Tartışma 

Yapılan araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Eskişehir kentinin 
genel olarak olumlu yönde algılandığı tespit edilmiştir. Çalışmada en dikkat çeken sonuç Eskişehir’in halk 
arasında da bilinen öğrenci şehri kimliği bu çalışmanın da en çok tekrarlanan öğesini oluşturmuştur.  

Şehirle ilgili verilen cevaplarda Eskişehir’in genel olarak ekonomik, modern, kültürlü ve yaşanabilir 
olması gibi kavramlarla algılandığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda hem yerel yönetimlerin hem de genç ve 
dinamik nüfusun büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. Çevre ile ilgili verilen cevaplarda ise şeker 
fabrikasının kente yaydığı kötü kokunun, hava üssünün bulunmasından dolayı ve aynı zamanda 
üniversitenin pilotaj eğitimi vermesinden kaynaklanan uçak sesi gürültüsünün sıkça vurgulandığı 
görülmüştür. Yönetimle ilgili verilen cevaplarda en dikkat çeken sonuç ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 
katılımcıların %50’si tarafından tekrar edilmesi olmuştur. Uzun yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Büyükerşen’in kente kazandırmış olduğu parklar, heykeller ve müzelerin kenti daha modern, 
çağdaş duruma getirdiği açıktır. Bu durumun üniversite öğrencilerinin algılarına da yansıdığı net bir 
şekilde ortaya koyulmuştur. Son olarak Üniversite ile ilgili sıkça tekrarlanan metaforlarda ise, öğrenci 
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şehri kavramı ve Açıköğretim Fakültesi en dikkat çeken kavramlar olmuştur. 1982 yılında oluşturulan 
açıköğretim sistemi ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği sağlayan en önemli sistemdir. Ve bu sistemin 
Anadolu Üniversitesi’ne ait olması kenti öğrencilerle, üniversitelerle ve de eğitimle anılmasını sağlamıştır. 
Bu durum, katılımcıların %92’si tarafından öğrenci şehri olarak algılanması sonucunu ortaya koymuştur.  

Mezuniyetten sonra kentte kalıp, kalmama durumunda katılımcıların %73’ünün kentte kalmayı 
istemesi de son derece önemli bir sonucu göstermektedir. Çünkü bu durum kentin, eğitimli ve nitelikli 
işgücü tarafından da tercih edildiğini açıkça göstermektedir. Kalmak istemeyenlerin ise genel olarak 
çevresel faktörlerden dolayı bu cevabı verdikleri anketler sırasında tespit edilmiştir. Kentin kış aylarında 
çok soğuk olması ve kentte deniz olmaması en çok verilen cevaplar arasındadır. Ayrıca kente ülkemizin 
dört bir yanından öğrenci gelmektedir. Fakat en çok öğrencinin Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden 
geldiği tespit edilmiştir. Bu durum bazı öğrenciler tarafından kentin, geldikleri kente göre küçük olduğu ve 
bu yüzden kalmak istemedikleri sonucunu doğurmuştur. Kararsız olanların ise henüz hazırlık aşamasında 
ya da 1. Sınıfta olan öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Kent hakkında yaşanmışlıklarının henüz az 
olmasından dolayı bu cevabı verdikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak, Eskişehir’in halk arasında bilinen öğrenci kenti kimliği bu çalışma ile kanıtlanmıştır. 
Eskişehir’deki yerel yönetimlerin bu çalışmaları önemsemesi ve buna yönelik yaptırımları 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öğrenci kenti olarak markalaşması için çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.  
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Özet 

Afetler, toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan etkileyen, onların can ve mal kaybına neden olan 
olaylardır. Türkiye, matematik ve özel konumundan dolayı, afetlerin yaşanma riskinin ve sıklığının fazla 
olduğu ülkelerden biridir. Çünkü Türkiye’nin hem iklim özellikleri hem de jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri 
afetlerin oluşmasında etkili olmaktadır. Türkiye, meydana gelebilecek olan afetlere yönelik olarak çalışmalar 
yapmak ve hazırlıklarını tamamlamak zorundadır. Türkiye’de yaşanan ve yaşanması muhtemel afetlere 
yönelik farklı alanlarda ve farklı zamanlarda bilimsel araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Türkiye’de 
afetlerle ilgili olarak yapılan çok sayıda lisansüstü tez çalışması olmasına rağmen literatürlerde tezlerin 
eğilimleri ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de afetler konusunda yapılan 
lisansüstü tez çalışmalarını tespit etmek; lisansüstü kategorisine, yazım diline, afet türüne, tezlerin yapıldığı 
üniversiteye, afetin konusuna, yıllara göre dağılımına ve tezlerin yapıldığı bilim dalına göre ana hatlarıyla 
sınıflandırarak tezlerin eğilimlerini belirlemektir. Çalışma, afet konusunda bugüne kadar yapılan lisansüstü 
tezlerin farklı kıstaslara göre değerlendirilmesini konu edindiğinden, araştırmacılara ve konuya ilgi 
duyanlara ışık tutacağı düşünüldüğü için önemlidir. Çalışmada YÖK Tez Merkezi veri tabanında yer alan 
2159 yüksek lisans, 400 doktora, 20 tıpta uzmanlık ve 3 sanatta yeterlik tezi incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında elde edilen tezler “Tez Sınıflama Formu” kullanılarak ele alınmış ve nitel araştırmalarda 
kullanılan içerik analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamındaki kodlamalar 
söz konusu forma göre araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Formun güvenirliğini sağlayabilmek için 2 
farklı kodlayıcı tarafından veriler kodlanarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre afetler 
konusundaki tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu bunu sırasıyla doktora tezi, tıpta 
uzmanlık tezi, sanatta yeterlilik tezi olarak izlediği ve büyük çoğunluğunun Türkçe olarak hazırlandığı 
belirlenmiştir. Afet konusunda hazırlanan tezlerin en fazla İstanbul, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Yıldız 
Teknik, İstanbul ve Sakarya üniversitelerinde hazırlandığı tespit edilmiştir. 85 farklı bilim alanında tez 
çalışmalarının yapıldığı belirlenmiş olup; tezlerin bilim alanlarına göre dağılımları incelendiğinde, inşaat 
mühendisliği, deprem mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve mimarlık alanında 
yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin en fazla 2018, 2017, 2014, 2010 ve 2002 yıllarında hazırlandığı, 
1978 ve 1981 yıllarında ise kriterlere uyan hiçbir tezin olmadığı belirlenmiştir. Genel olarak bir afet meydana 
geldikten sonra o afet türüne yönelik çalışmaların arttığı görülmüştür. Tezler, afet türlerine göre 
incelendiğinde dengesiz bir dağılım olduğu göze çarpmaktadır. Tezlerde sıklıkla çalışılan konuların başında 
deprem, genel afet, heyelan ve kuraklık konularının geldiği tespit edilmiştir. Afetlere ilişkin lisansüstü tez 
çalışmalarında henüz çalışılmamış olan afetler konularında çalışmalar yapılması; afetler konusunda yapılan 
çalışmaların tüm üniversitelere yaygınlaştırılması; afetlerle ilgili yapılan çalışmaların sonuç ve önerilerinin 
dikkate alınması konusunda duyarlılık oluşturulması, coğrafya bilim alanında konu ile ilgili çalışmaların 
artırılması, tezlerin yanı sıra afetlerle ilgili diğer akademik yayınların incelenerek afetler konusunda 
bibliyografik bir çalışmanın hazırlanarak ilgililerin kullanımına sunulması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi, Çalışma Eğilimleri. 
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GENERAL TENDENCIES OF GRADUATE DISSERTATIONS ON DISASTERS 

 

Abstract 

Desisterse are events that have social, economic and culture impact on societies and cause loss of life and 
property. Turkey is one of the countries with a high frequency and risk of disaster due to its mathematical 
and special location. Climate, geologic, and geomorphological characteristics of Turkey effects the rate of 
disasters. Although there are various graduate dissertations on disasters in Turkey, there is no study on 
dissertation tendencies in the literature. Purpose of this study is to identify graduate dissertations in Turkey 
on disasters; identify dissertation tendencies by classifying these studies based on graduate category, writing 
style, disaster type, universities, disaster topic, and distributions by year and science field of dissertations.  
Since this study aims to analyse graduate dissertations on disasters for different criteria, it is believed that 
this study will shed light on researchers and individuals interested in this subject. In this study, 2159 
graduate dissertations, 400 post-graduate dissertations, 20 specialty in medicine dissertation and 3 
proficiency in art dissertations on YÖK Dissertation Database are analysed. Within the scope of this study, 
“Thesis Classification Form” is used to analyse these dissertations and these dissertations are analysed with 
the content analysis method among qualitative research methods. Within the scope of this study, coding is 
completed by researchers based on this form. Data are coded by 2 different coders and these codes are 
compared for form reliability. Findings of this study show that the majority of dissertations on disasters are 
graduate dissertations and this is followed by post-graduate dissertation, speciality-in-medicine dissertation, 
and proficient-in-art dissertation and that the majority of these dissertations are prepared in Turkish. It is 
determined that majority of dissertations on disasters are from İstanbul, Middle East Technical, Boğaziçi, 
Yıldız Technical, İstanbul and Sakarya universities. 85 different science fields are determined; when science 
field distributions are analysed, it is found that the majority of these dissertations are in civil engineering, 
earthquake engineering, geophysics engineering, geology engineering, and architecture. It is determined that 
the majority of dissertations are prepared in 2018, 2017, 2014, 2010 and 2002 and there were no 
dissertations in 1978 and 1981 that fit this study’s criteria. When dissertations are analysed for disaster 
types, unbalanced distribution can be noticed. Main dissertation subjects include earthquake, general 
disaster, landslide and drought. This study can recommend conducting graduate level dissertation studies on 
disasters that are not previously considered; spreading disaster related studies in all universities; raising 
awareness to consider results and recommendations of disaster related studies; increasing studies in 
geography science field; analysing other academic publications in addition to dissertations to prepare a 
bibliographic study on disasters. 

Keywords: Natural Disaster, Graduate Dissertations, Content Analysis, Study Tendencies 

Giriş 

Dünyamız, var olduğu günden günümüze kadar geçen süreçte, özellikle de insanların ortaya çıktığı 
zamana kadar çok sayıda ve değişik boyutta tehlikeli doğal olaylara sahne olmuştur. Milyon yıllarla ifade 
edilen bu süreçlerde; kıtalar, denizler, dağlar, akarsular, göller, ovalar oluşmuş, bunların bazıları belirli 
süreçlerde ortadan kalkmış ya da yer değişmiştir. Doğal olarak o günden bugüne birçok tehlikeli doğal 
olaylar yaşanmış ve halen de yaşanmaktadır. Ancak bunların pek çoğu doğanın kendi varlığını 
sürdürebilmesi için gerekli olan olaylardır. Bu tehlikeli doğal olayların; değişik etkenlerle, beklenmeyen 
yerde, beklenmeyen şiddette ve şekilde olması bu olaylarda can ve mal kayıplarının görülmesi durumunda 
bir doğal afet söz konusu olmaktadır (Şahin ve Sipahioğlu, 2007). 

Arapça kökenli bir kelime olan afetin, tarih boyunca birçok tanımı yapılmıştır. Toplumları sosyal, 
fiziksel ve ekonomik açılardan etkileyen onların faaliyetlerini ve yaşantılarını kısıtlayan ve hatta can ve 
mal kayıplarına yol açan özellikle insanlar tarafından engellenemeyen teknolojik, doğal veya insan 
kaynaklı olaylardır (Özey, 2006). Sosyal ve ekonomik açıdan insanların yaşamlarını kısa sürede 
etkileyebilen, maddi kayıpların yanında ölümlere ve yaralanmalara da neden olan olaylardır (Ertek, 2016: 
169) Olağan dışı gelişen hem canlı hem de cansız çevreye büyük zararlar veren, mal kayıplarının yanında 
can kayıplarına neden olan doğal ve beşerî olaylara afet denir (Şahin ve Sipahioğlu, 2002) Tanımlardan da 
anlaşılacağı üzere afetleri doğal ve beşeri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Doğal afetler, doğa olayları 
sonucunda oluşurken, beşerî afetler ise insanların çeşitli faaliyetleri ile ortaya çıkmaktadır (Şahin ve 
Sipahioğlu, 2007:5). Afetleri ayrıca oluşum hızlarına ve kökenlerine göre de iki başlık altında toplamak 
mümkündür. Oluşum hızlarına göre afetler; ani ve yavaş gelişen afetler olarak iki kısma ayrılırken 
kökenlerine göre afetler ise kendi içinde doğal ve beşerî afetler olarak iki kısma ayrılmaktadır (Özey, 
2006).  
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Doğal afetler, doğal tehlikelerle ortaya çıkan toplumu hem sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan 
etkileyen hem de onların can ve mal kayına neden olan olaylardır (Şahin ve Sipahioğlu, 2002). Jeolojik, 
hidrolojik ve meteorolojik kökenli olan, oluşumu engellenemeyen deprem, heyelan, kuraklık, dolu, 
hortum, sel gibi olayların sonuçlarına doğal afet denir (Gökçe, Özden ve Demir, 2008). Doğal afetleri dört 
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: jeolojik afetler (Depremler, tsunamiler, yanardağlar, heyelanlar ve 
kaya düşmeleri), klimatik (meteorolojik) afetler (Yıldırım düşmesi, dolu, kuraklık, kasırgalar, hortumlar, 
tayfunlar), hidrografik afetler (sonucunda toplu ölümlerin oluştuğu akarsu ve baraj taşkınları ile göl 
sularının büyük ölçüde kirlenmesi) ve biyolojik afetlerdir (insanların olumsuz etkileri başta olmak üzere 
hayvanların neslinin tükenmesi, orman yangınları ve erozyon) (Özey, 2006). Beşerî afetler ise insanların 
çeşitli etkinlikleriyle ortaya çıkan afetlerdir. İnsanların neden olduğu, büyük can ve mal kaybının 
görüldüğü yangınlar, büyük kazalar, patlamalar, kontrol edilemeyen nükleer etkinlikler, savaşlar, 
ekonomik-politik ve dini amaçlı eylemler gibi tehlikeli olaylar sonucu yaşanan afetler beşerî afetler olarak 
adlandırılır (Şahin ve Sipahioğlu, 2007). 

Afetleri sonuçlarına göre ele alındığımızda, hiç şüphesiz en önemli sonuçları arasında fiziki kayıplara, 
can kayıplarına ve yaralanmalara neden olduğudur. Konutların hasar görmesi ve yıkılması ve bunun 
sonucunda oluşan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar da afetlerin yol açtığı diğer önemli 
sonuçlardandır (Altun, 2018).  

  Günümüzde özellikle Türkiye’de ve dünyada afet olgusu artık önemli bir gündem haline gelmiştir 
(Temiz ve Şengün, 2007). Türkiye doğal afetlerin dünyada en sık görüldüğü ülkelerden biridir. Bunda hem 
iklim özellikleri hem de jeolojik ve jeomorfolojik yapısının etkisi büyüktür (Ceylan, 2007). Türkiye’de 
görülen doğal afetlerin başında depremler yer alırken özellikle bunu kaya ve çığ düşmeleri, heyelanlar, 
erozyonlar, su baskınları ve kuraklık takip etmektedir (Ergünay, 1995). Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Afet Bilgi Envanter Projesi’nde geçmişten bu yana Türkiye’de 13733 heyelan, 2963 
kaya düşmesi, 4009 su baskını, 5576 deprem, 778 çığ, 1128 diğer afet, 2277 çoklu afet, 1299 tasnif 
edilmemiş afet, toplamda 31763 afetin meydana geldiği saptanmıştır (Gökçe, Özden ve Demir, 2008). 

Afetler konusunda yapılmış olan tez çalışmalarının incelenmesi, belli esaslara göre araştırılıp tasnif 
edilmesi ve böylelikle o konu üzerinde yapılan çalışmalar, yaşanan değişim ve gelişimlerin gözden 
geçirilmesi önem taşımaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar genellikle afet ve afet türleri konusu 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde afet türünün görülme sıklığı, görüldüğü yıllar ve etki 
alanları o afet türene yönelik yapılan çalışmaların sayısını da etkilediği görülmektedir. Ülkemizde görülme 
sıklığı ve etki alanı açısından ilk sıralarda yer alan depremlerin olduğu, 1999 ve 2011 yıllarında meydana 
gelen depremlerden sonra depremlere yönelik yapılan çalışmaların ağırlık göstermesi bu duruma örnek 
gösterilebilir. 

Bunlara rağmen literatürlerde Türkiye’deki afetler konusunda yapılan tezlerin eğilimleri ile ilgili 
çalışmaya rastlanmamıştır. Afetler konusu aslında birçok bilim dalının araştırma alanı olmasına rağmen 
böyle bir çalışmanın yapılmamış olması alanda bir eksiklik olarak görülmüş ve çalışmaya değer 
bulunmuştur. 

  Bu çalışmadaki temel amaç; Türkiye’de Afetler konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarını tespit 
etmek; eğitim düzeyi, yazım dili, tezlerin yapıldığı üniversite ve yılı, kökenlerine göre afetler, konusu, 
hazırlandığı bilim alanı şeklinde ana hatlarıyla sınıflandırarak tezlerin eğilimlerini belirlemektir. 
Çalışmada, bugüne kadar afetler konusunda yapılan lisansüstü tezlerin farklı ölçütlere göre 
değerlendirilmesini konu edindiğinden araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara ışık tutacağı düşünüldüğü 
için önem arz etmektedir.  

Yöntem 

  Bu araştırma, Türkiye’de afetler ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin genel eğilimlerinin 
belirlenmesine yönelik nitel araştırma yöntemlerinden betimsel içerik analizi çalışmasıdır. Betimsel içerik 
analizi; belirli bir konu üzerinde yapılan çalışmaların ele alınıp eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının 
tanımlayıcı bir şekilde değerlendirilmesini öngören sistematik çalışmalardır (Lin, Lin ve Tsai, 2014). Bu 
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çalışmalarda, birbirinden bağımsız olarak yapılan çalışmalar incelenip düzenlenmekte ve alandaki genel 
eğilimler belirlenmektedir (Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014).  

Çalışmanın Kapsamı 

  Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nde kayıtlı olan afetler konusunda 
yapılmış bütün lisansüstü tezler incelenmiştir. Çalışmada iki ölçüt kullanılmıştır. Bunlardan birincisi 
lisansüstü tezlerin afet veya afet türleriyle ilgili olması, ikincisi ise Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 
Veri Tabanında yer almasıdır. Çalışma YÖK Tez Merkezi’nde kayıtlı olan 1977 yılından 2018 yılı sonuna 
kadar yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. 

  Bu çalışmada afetler ile ilgili lisansüstü tezlerin genel eğilimleri belirlenmeye çalışıldığından 
ulaşılan bütün tezler incelenmiştir. Bu kapsamda yapılmış toplam 2582 teze ulaşılmıştır.  

Verilerin Kodlanması 

Afetlerle ilgili tezler belirlenen ölçütlere göre araştırmacılar tarafından taranarak dosyalanmıştır. Daha 
sonra taranan tezlerden bir veri havuzu oluşturularak, 2582 tezden oluşan çalışmanın veri seti 
belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından 
hazırlanan “Tez Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Tez sınıflama formu; tezin adı, hazırlandığı üniversite ve 
yılı, üretildiği disiplin alanı, konusu, afet türü, afet sayısı ve çalışma teması şeklinde yedi bölümden 
oluşmaktadır. Çalışma kapsamındaki kodlamalar söz konusu forma göre araştırmacılar tarafından 
yapılmıştır. Formun güvenirliğini sağlayabilmek için 2 farklı kodlayıcı tarafından veriler kodlanarak 
karşılaştırılmıştır. Kodlamadan önce her teze “DR1”, “YL1” şeklinde devam eden birer kod verilmiştir. 
Tezin türü ve tezin inceleme sırasını ifade eden bu kodlar, verilerin analiz edilmesinde tezlerin adı yerine 
kullanılmıştır.  

Verilerin Analizi 

  Bu çalışmada afetler konusundaki lisansüstü tezlerin mevcut durumlarını çeşitli değişkenler açısından 
incelemek amaçlandığından betimsel içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Veri analizinde ilk olarak, tez 
sınıflama formuna göre tezler kodlanmıştır. Kodlama süreci araştırmacıların kodları tekrar gözden 
geçirmesi ile son şeklini almıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafiklerle sunulmuştur. 
Veri analizinde ilk olarak, Tez Sınıflama Formu’na göre tezler kodlanmıştır. Formun güvenirliğini 
sağlayabilmek için 2 farklı kodlayıcı tarafından kodlanan veriler karşılaştırılmıştır. Güvenirlik 
hesaplanırken, Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş 
ayrılığı) x 100] formülü kullanılmıştır. Sonuç olarak, uyuşma oranı %90 bulunmuştur. 

Bulgular 

  Türkiye’de afetler konusunda hazırlanan tezlerin genel eğilimlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu 
çalışmada, sırasıyla aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

  Bu kapsamda, ilk olarak afetler konusunda hazırlanan tezlerin eğitim kademesine göre nasıl bir 
dağılım gösterdikleri incelenmiştir. 

Tablo 1 

Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Eğitim Kademesine Göre Dağılımı 

Tezlerin Eğitim Kademesi f % 
Yüksek Lisans 2159 83,62 
Doktora 400 15,5 
Tıpta Uzmanlık 20   0,8 
Sanatta Yeterlilik 3   0,1 
Toplam 2582 100 

Tablo 1 incelendiğinde, afetler konusundaki tezlerin %83,62’sinin yüksek lisans ve %15,49’unun 
doktora tezi, %0,77’sinin tıpta uzmanlık tezi, %0,12’sinin sanatta yeterlilik tezi olarak hazırlandığı 
belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen 2582 tezden en çok yüksek lisans tezi (f=2159), onu takiben 
doktora tezi (f=400), tıpta uzmanlık tezi (f=20) hazırlanmıştır. En az tez çalışması sanatta yeterlilik (f=3) 
alanında yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de afetler konusunda hazırlanan tezlerin eğitim kademesine 
göre dağılım grafiği gösterilmiştir. Buna göre, afetler konusunda yapılan tezlerde dengesiz bir dağılımın 
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle afetler konusundaki tezlerin 4/5’inin yüksek lisans tezi olarak 
hazırlandığı dikkat çekmektedir. 
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Tablo 2 
Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Yayın Diline Göre Dağılımı 

Dil f % 

Türkçe 2053 79,5 

İngilizce 529 20,5 

Toplam 2582 100 

Tablo 2’de afetler konusunda hazırlanan tezlerin yayın diline göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre; 
afetler konusunda hazırlanan tezlerin yayın dilinin %79,51’inin Türkçe ve %20,49’unun ise İngilizce 
olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmaya dâhil edilen 2582 lisansüstü tezden yabancı dilde hazırlanan 
tezlerinin sayısının (f=529) Türkçe dilinde hazırlanan tezlerden az olduğu görülmektedir. Verilerden yola 
çıkarak, Türkiye’de afetler konusundaki lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun Türkçe olarak 
hazırlandığı ifade edilebilir. 

 

Şekil 2. Afet Konusunda Hazırlanan Tezlerin Türüne Göre Dağılımı 

Tablo 3 

Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Afetin Türüne Göre Dağılımı 

Türü f % 

Doğal Afet 2294 88,8 

Afet (Genel) 276 10,7 

Doğal ve Beşerî 12   0,5 

Toplam 2582 100 
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Şekil 3. Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Afet Türüne Dağılımı 

Afetler türlerine göre “doğal”, “genel” ve “doğal ve beşerî” özellikler taşımaktadır. Bu kapsamda, 
afetlerle ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerde hangi afet türünün daha fazla öne çıktığı hangisinin ise geri 
planda kaldığı Şekil 3’te gösterilmiştir. En fazla çalışılan afet türü %88,85 ile doğal afetlerdir (f=2294). 
Çalışılan tezlerin %10,69’unu genel afetler (f=276), %0,46’sını doğal ve beşerî afetlerin (f=12) 
oluşturduğu görülmektedir. Doğal afet türlerinden en çok çalışılan konu ise “deprem” konusudur. 

Tablo 4 

Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Üniversitelere Dağılımı 

Üniversite f % 
   
Adıyaman Üniversitesi 1 0,04 
Adnan Menderes Üniversitesi 2 0,08 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 0,19 
Akdeniz Üniversitesi 10 0,39 
Aksaray Üniversitesi 7 0,27 
Altınbaş Üniversitesi 1 0,04 
Anadolu Üniversitesi 13 0,50 
Ankara Üniversitesi 60 2,32 
Atatürk Üniversitesi 22 0,85 
Atılım Üniversitesi 6 0,23 
Bahçeşehir Üniversitesi 17 0,66 
Balıkesir Üniversitesi 21 0,81 
Beykent Üniversitesi 7 0,27 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1 0,04 
Bitlis Eren Üniversitesi 4 0,15 
Boğaziçi Üniversitesi 126 4,88 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7 0,27 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 0,08 
Bursa Teknik Üniversitesi 2 0,08 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 32 1,24 
Çankaya Üniversitesi 4 0,15 
Çukurova Üniversitesi 77 2,98 
Dicle Üniversitesi 8 0,31 
Dokuz Eylül Üniversitesi 75 2,90 
Düzce Üniversitesi 7 0,27 
Ege Üniversitesi 24 0,85 
Erciyes Üniversitesi 18 0,70 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 1 0,04 
Erzurum Teknik Üniversitesi 1 0,04 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 26 1,01 
Fatih Üniversitesi 3 0,12 
Fırat Üniversitesi 58 2,25 
Galatasaray Üniversitesi 1 0,04 
GATA 2 0,08 
Gazi Üniversitesi 89 3,45 
Gaziantep Üniversitesi 18 0,70 
Gebze Teknik Üniversitesi 14 0,54 

%88,85 (Doğal 
Afet)

(f=2294)

%10,69 (Genel 
Afet)(f=276)

%0,46(Doğal ve 
Beşeri Afet)(f=12)

Tezlerin Türü Doğal Afet
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 28 1,08 
Gümüşhane Üniversitesi 31 1,20 
Hacettepe Üniversitesi 51 1,98 
Haliç Üniversitesi 4 0,15 
Harran Üniversitesi 8 0,31 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 0,08 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 5 0,19 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 9 0,35 
İnönü Üniversitesi 6 0,23 
İskenderun Teknik Üniversitesi 1 0,04 
İstanbul Arel Üniversitesi 2 0,08 
İstanbul Aydın Üniversitesi 3 0,12 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2 0,08 
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 0,08 
İstanbul Kültür Üniversitesi 6 0,23 
İstanbul Medipol Üniversitesi 1 0,04 
İstanbul Okan Üniversitesi 3 0,12 
İstanbul Şehir Üniversitesi 1 0,04 
İstanbul Teknik üniversitesi 533 20,64 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 4 0,15 
İstanbul Üniversitesi 110 4,26 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 0,04 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 14 0,54 
Kadir Has Üniversitesi 2 0,08 
Kafkas Üniversitesi 2 0,08 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 9 0,35 
Kara Harp Okulu  4 0,15 
Karabük Üniversitesi 1 0,04 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 92 3,56 
Kırıkkale Üniversitesi 12 0,46 
Kocaeli Üniversitesi 40 1,55 
Koç Üniversitesi 9 0,35 
Konya Teknik Üniversitesi 1 0,04 
KTO Karatay Üniversitesi 1 0,04 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4 0,15 
Maltepe Üniversitesi 5 0,19 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 13 0,50 
Mardin Artuklu Üniversitesi 1 0,04 
Marmara Üniversitesi 45 1,74 
Mersin Üniversitesi 1 0,04 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 18 0,70 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 6 0,23 
Munzur Üniversitesi 1 0,04 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 0,08 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1 0,04 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 0,62 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 17 0,66 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 233 9,02 
Pamukkale Üniversitesi 34 1,32 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 0,04 
Sabancı Üniversitesi 2 0,08 
Sakarya Üniversitesi 104 4,03 
Selçuk Üniversitesi 48 1,86 
Sinop Üniversitesi 2 0,08 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 18 0,70 
Süleyman Demirel Üniversitesi 61 2,36 
TED Üniversitesi 1 0,04 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1 0,04 



 

1800 
 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1 0,04 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 0,12 
Toros Üniversitesi 1 0,04 
Trakya Üniversitesi 5 0,19 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2 0,08 
Ufuk Üniversitesi 1 0,04 
Uludağ Üniversitesi 7 0,27 
Uşak Üniversitesi 4 0,15 
Üsküdar Üniversitesi 4 0,15 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 12 0,46 
Yalova Üniversitesi 1 0,04 
Yaşar Üniversitesi 1 0,04 
Yeditepe Üniversitesi 5 0,19 
Yıldız Teknik Üniversitesi 118 4,57 
Yozgat Bozok Üniversitesi 1 0,04 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 9 0,35 
Toplam Üniversite:111 2582 100 

 

Tablo 4’te, Türkiye’de afetler konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin hazırlandığı üniversitelere göre 
dağılımı gösterilmiştir. Buna göre, afetler konusundaki tezlerin 111 farklı üniversitede hazırlandığı 
belirlenmiştir. Afetler konusunun en fazla çalışıldığı üniversiteler; İstanbul Teknik Üniversitesi (533), Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (233), Boğaziçi Üniversitesi (126), Yıldız Teknik Üniversitesi (118), İstanbul 
Üniversitesi (110) ve Sakarya Üniversitesi’dir (104).  

Afetler konusunda yalnızca bir tezin hazırlandığı üniversiteler ise Adıyaman Üniversitesi, Altınbaş 
Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik 
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 
İstanbul Şehir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TED Üniversitesi, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yalova 
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi’dir. 

Tablo 5 

Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Afetin Konusuna Göre Dağılımı 

Konusu f                       % 

Deprem 1895                        73,39 

Genel Afetler 312                               12,08 

Heyelan 151                                 5,85 

Kuraklık 65                                 2,52 

Tsunami 44                                 1,70 

Sel ve Taşkın 27                                 1,05 

Doğal Afetler 22                                 0,85 

Yıldırım 22                                 0,85 

Fırtına 9                                 0,35 

Çığ 9                                 0,35 

Don ve Buzlanma 8                                 0,31 

Dolu 4                                 0,15 

Sis 4                                 0,15 

Yangın 4                                 0,15 

Kaya Düşmesi 2                                 0,08 

İklim Değişikliği 1                                 0,04 

Orman Yangınları 1                                 0,04 

Hortum 1                                 0,04 

Volkanik Patlama 1                                 0,04 

Toplam 2582                         100 
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Tablo 5 incelendiğinde, afetlerle ilgili lisansüstü tezlerin 19 farklı konu teması altında hazırlandığı 
görülmektedir. Buna göre; deprem (%73,39), genel afetler (%12,08), heyelan (%5,85) ve kuraklık 
(%2,52), tsunami (%1,70), sel ve taşkın (%1,05) ve yıldırım (%0,85) temaları en fazla çalışılan konulardır. 
Buna karşın fırtına (%0,35), çığ (%0,35), don ve buzlanma (%0,31), dolu (%0,15), sis (%0,15), yangın 
(%0,15), kaya düşmesi (%0,08), iklim değişikliği (%0,04), orman yangınları (%0,04), hortum (%0,04) ve 
volkanik patlama (%0,04) en az çalışılan tez temalarıdır.  

Şekil 5 incelendiğinde afetler konusunda hazırlanan tez çalışmalarının yaklaşık ¾’ünü deprem 
(f=1894) konusunda yapılan çalışmalar oluşturmaktadır.  

Tablo 6 

Afet Konusunda Hazırlanan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yılı f % 

1977 1 0,04 
1982 1 0,04 
1984 2 0,08 
1985 4 0,15 
1986 3 0,12 
1987 3 0,12 
1988 5 0,19 
1989 1 0,04 
1990 2 0,08 
1991 3 0,12 
1992 16 0,62 
1993 19 0,74 
1994 22 0,85 
1995 22 0,85 
1996 29 1,12 
1997 36 1,39 
1998 41 1,59 

1999 32 1,24 

2000 56 2,17 

2001 111 4,30 

2002 140 5,42 

2003 123 4,76 

2004 127 4,92 

2005 127 4,92 

2006 104 4,03 

2007 100 3,87 

2008 124 4,80 

2009 112 4,34 

2010 145 5,62 

2011 122 4,73 

2012 99 3,83 

2013 128 4,96 

2014 149 5,77 

2015 126 4,88 

2016 132 5,11 

2017 152 5,89 

2018 163 6,31 

Toplam 2582 100 
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Şekil 6. Afet Konusunda Hazırlanan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Tabloya göre, araştırma kriterlerini sağlayan tezlerin 1977-2018 yıllarını kapsadığı belirlenmiştir.  
Afet ilgili tezlerin hazırlandığı 41 yıllık bu süreçte 1978 ve 1981 yıllarında kriterlere uyan hiçbir tezin 
hazırlanmadığı görülmektedir. En fazla tezin hazırlandığı yıllar; 2018, 2017, 2014, 2010 ve 2002 yıllarıdır. 
1992 yılına kadar ise afetlerle ilgili yapılan tez çalışması ise azdır. Genel olarak afetlerle ilgili hazırlanan 
tezlerde, dalgalanmalar olsa da günümüze doğru artış eğilimi bulunmaktadır. 

Tablo 7 

 Araştırmaya Dâhil Edilen Tezlerin Çalışma Bilim Alanına Göre Dağılımı 

Bilim Alanı f % 

Acil Yardım ve Rehabilitasyon 1 0,04 

Adli Tıp 1 0,04 

Aktüerya Bilimleri 2 0,08 

Alman Kültürü  ve Edebiyatı 1 0,04 

Antropoloji 1 0,04 

Arkeometri 1 0,04 

Astronomi ve Uzay Bilimleri 1 0,04 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  1 0,04 

Bilgi ve Belge Yönetimi 1 0,04 

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 29 1,12 

Bilim ve Teknoloji 2 0,08 

Biyoloji 1 0,04 

Biyoteknoloji 1 0,04 

Coğrafya 56 2,17 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 5 0,19 

Çevre Mühendisliği 12 0,46 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  2 0,08 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 0,04 

Demografi 1 0,04 

Deniz Bilimleri 11 0,43 

Denizcilik 2 0,08 

Deprem Mühendisliği 233 9,02 

Dermatoloji 1 0,04 

Din 7 0,27 

Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0,04 

Eğitim ve Öğretim 47 1,82 

Ekonometri 2 0,08 

Ekonomi 5 0,19 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 31 1,20 

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 57 2,21 
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Fizik ve Fizik Mühendisliği 17 0,66 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 0,04 

Gazetecilik 8 0,31 

Giyim Endüstrisi 1 0,04 

Güzel Sanatlar 2 0,08 

Halk Bilimi 1 0,04 

Halk Sağlığı 23 0,89 

Halkla İlişkiler 2 0,08 

Hastaneler 5 0,19 

Havacılık Mühendisliği 1 0,04 

Hemşirelik 6 0,23 

Hukuk 6 0,23 

İç Mimari ve Dekorasyon 4 0,15 

İletişim Bilimleri 4 0,15 

İlk ve Acil Yardım 11 0,43 

İnşaat Mühendisliği 1040 40,28 

İstatistik 20 0,77 

İşletme 30 1,16 

Jeodezi ve Fotogrametri 71 2,75 

Jeofizik Mühendisliği 177 6,86 

Jeoloji Mühendisliği 160 6,20 

Kamu Yönetimi 81 3,14 

Kazalar 2 0,08 

Kimya 1 0,04 

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 1 0,04 

Maden Mühendisliği ve Madencilik 4 0,15 

Makine Mühendisliği 13 0,50 

Maliye 3 0,12 

Metalurji Mühendisliği 1 0,04 

Meteoroloji 14 0,54 

Mimarlık 118 4,57 

Mühendislik Bilimleri 22 0,85 

Mütercim-Tercümanlık 1 0,04 

Ormancılık ve Orman Mühendisliği 15 0,58 

Ortopedi ve Travmatoloji 1 0,04 

Peyzaj Mimarlığı 10 0,39 

Psikiyatri 2 0,08 

Psikoloji 40 1,55 

Sağlık Eğitimi 1 0,04 

Sağlık Kurumları Yönetimi 8 0,31 

Savunma ve Savunma Teknolojileri 1 0,04 

Sigortacılık 6 0,23 

Siyasal Bilimler 2 0,08 

Sosyal Çevre Bilimleri  1 0,04 

Sosyal Hizmetler 5 0,19 

Sosyoloji 19 0,74 

Spor 1 0,04 

Şehircilik ve Bölge Planlama 46 1,78 

Tarih 12 0,46 

Teknik Eğitim 8 0,31 

Tıp 3 0,12 
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Turizm 1 0,04 

Ulaşım 7 0,27 

Yapı Mühendisliği 4 0,15 

Ziraat 21 0,81 

Toplam 2582 100 

Afetler konusunda hazırlanan tezlerin bilim alanlarına göre dağılım grafiği incelendiğinde 85 farklı 
bilim alanında tez çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Afetler konusundaki tezlerin büyük bir kısmının 
inşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve mimarlık alanında 
hazırlandığı görülmektedir. Bunun sebebi Türkiye’de afetler içinde en sık görüleni ve yıkım etkisi en fazla 
olanın deprem olması olarak gösterilebilir. 

Ayrıca Acil Yardım ve Rehabilitasyon, Adli Tıp, Alman Kültürü  ve Edebiyatı, Antropoloji, Arkeometri, 
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği , Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, 
Biyoteknoloji, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Demografi, Dermatoloji, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon, Giyim Endüstrisi, Halk Bilimi , Havacılık Mühendisliği, Kimya, Klinik Bakteriyoloji 
ve Enfeksiyon Hastalıkları, Metalurji Mühendisliği, Mütercim-Tercümanlık, Ortopedi ve Travmatoloji, 
Sağlık Eğitimi, Savunma ve Savunma Teknolojileri, Sosyal Çevre Bilimleri , Spor ve Turizm alanlarında 
afetlerle doğrudan ilgili çalışılan tezlerin oranının azlığı da dikkat çekicidir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, afetler konusunda 1977-2018 yılları arasında Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tezler 
çeşitli açılardan incelenmiş. Tezler eğitim kademeleri, dilleri, türleri, hazırlandıkları üniversite, konu-
temaları, yılları ve bilim alanlarına göre değerlendirilmiştir. Böylece bu tezlerin genel eğilimleri ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Afetler konusunda hazırlanan tezlerin eğitim kademesine göre dağılımları incelendiğinde tezlerin 
%83,62’sinin yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Doktora çalışmalarının, tıpta uzmanlık 
çalışmalarının ve sanatta yeterlilik çalışmalarının oranlarının ise oldukça az olduğu belirlenmiştir. Bunlara 
göre afetler konusundaki tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu belirlenmiştir. 
Afetler konusunda yüksek lisans tezlerinin çokluğunu yüksek lisans öğrenci sayısının diğer alanlardaki 
öğrenci sayısından daha çok olmasına bağlanabilir. 

      Afetler konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin yazım dilleri incelendiğinde; %79,51’inin Türkçe 
olduğu belirlenmiştir.  Bulgulardan yola çıkarak, Türkiye’de afetler konusundaki lisansüstü tezlerin büyük 
çoğunluğunun Türkçe olarak hazırlandığı ifade edilebilir. Bunun nedeni eğitim dili Türkçe olmayan (ODTÜ 
gibi) üniversitelerin azlığına bağlanabilir (Dikmenli, Öztürk Demirbaş, Yakar,2018). 

Afetler konusunda hazırlanan lisansüstü tezleri türlerine göre incelediğinde “doğal”, “genel” ve “doğal 
ve beşerî” özellikler taşımaktadır. Bu kapsamda, afetlerle ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerde en fazla 
çalışılan afet türü %88,85 ile doğal afetlerdir. Ülkemizde doğal afetlerin çok görülmesinden dolayı en fazla 
doğal afet konusunda çalışmalar yapılmıştır. Genel afet; herhangi bir doğal afet türüne göre değil de tüm 
afetlere göre genel kanıların belirtildiği afetlerdir. Yapılan çalışmaların yarısından fazlasında doğal 
afetlerin türlerine göre farklı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Türkiye’de afetler konusundaki tezlerin hazırlandığı üniversiteler ile Türkiye’deki yaşanan afetlerin 
dağılımı arasında paralellik olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; 30 Ağustos 1999’da gerçekleşen Marmara 
depremini Marmara bölgesinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (f=533), Boğaziçi 
Üniversitesi(f=126), Yıldız Teknik Üniversitesi (f=118), İstanbul Üniversitesi (f=110), ve Sakarya 
Üniversitesinde (f=104) diğer üniversitelere göre daha çok çalışılmıştır. Afetler konusunda yalnızca bir 
tezin hazırlandığı üniversiteler ise Adıyaman Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, 
İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mardin Artuklu 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TED Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, 
Yozgat Bozok Üniversitesi’dir. Genellikle üniversitenin veya araştırmacının bulunulduğu bölgede herhangi 
bir afet gerçekleşmiş ise bu afetler ile ilgili tezlerin sayısında artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum 
ise afet olayının doğrudan yaşanmışlığı veya kolay ulaşılabilirliği ile ilişkilendirilmiştir. 
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Afetlerle ilgili lisansüstü tezlerin temaları incelendiğinde 20 farklı tema altında hazırlandığı 
görülmektedir. Türkiye, Avrupa- Asya, Arabistan ve Afrika gibi üç büyük tektonik plaka ile Ege ve Anadolu 
plakaları gibi iki küçük plaka arasında yer almıştır (Ergünay,2007). Türkiye’deki nüfusun %90’ından 
fazlası deprem tehditti altında yaşamaktadır (Değirmençay ve Cin, 2016). Bunlara göre afetler konusunda 
hazırlanan tez çalışmalarının yaklaşık ¾’ünü deprem konusunda yapılan çalışmalar oluştuğu 
görülmektedir. Depremden sonra sırasıyla, genel afetler, heyelan, kuraklık, tsunami, sel ve taşkın 
temalarında hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın iklim değişikliği, orman yangınları, hortum, 
obruk ve volkanik patlama temaları ise sadece birer kez hazırlanan tez temaları olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Elde sonuçlardan anlaşıldığı üzere ülkemizde gerçekleşen afetler ile hazırlanan lisansüstü tez 
temaları hakkında pozitif bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

    Afetler ile ilgili hazırlanan tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında günümüze doğru giderek 
artan oranda bir çalışma sıklığının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, araştırma kriterlerini 
sağlayan tezlerin 1977-2018 yıllarını kapsadığı belirlenmiştir. Afet ilgili tezlerin hazırlandığı 41 yıllık bu 
süreçte 1978 ve 1981 yıllarında kriterlere uyan hiçbir tezin hazırlanmadığı belirlenmiştir. En fazla tezin 
hazırlandığı yıllar; 2018, 2017, 2014, 2010 ve 2002 yıllarıdır. Heyelan ve tsunaminin fay hatlarının 
dağılımı ile ilişkisi görülmektedir (Ergünay, 2008). 1999 Marmara depremi ve 2011 Van depremi 
sonrasında hazırlanan tez sayılarında artış olmuştur. Buna karşın 1977, 1982 ve 1989 yıllarında ise afet 
konusunda sadece birer tezin hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de genel olarak yaşanan doğal 
afetlerden sonra bu tür afetlere yönelik çalışmaların arttığı söylenebilir. 

    Afetler konusunda hazırlanan tezlerin bilim alanlarına göre dağılımları incelendiğinde 85 farklı bilim 
alanında tez çalışmalarının yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Afetler konusundaki tezlerin çoğunluğu sırası 
ile inşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve mimarlık bilim 
alanında yapılan çalışmaların dikkat çektiği sonucuna ulaşılmıştır. Afet sonrasında hasarların binalar 
üzerindeki etkisinin tespitleri ve onarımı inşaat mühendisliği ve mimarlık bilim dallarının çalışma 
sahalarını oluşturmaktadır. Afetlerin şiddet ve hasar boyutlarının tespitleri jeofizik mühendisliği, jeoloji 
mühendisliği ve deprem mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Afetler konusunda 
hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısı diğer bilim alanlarına göre bu bilim alanlarında daha çok çalışılmıştır. 
Ayrıca Acil Yardım ve Rehabilitasyon, Adli Tıp, Alman Kültürü  ve Edebiyatı, Antropoloji, Arkeometri, 
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği , Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, 
Biyoteknoloji, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Demografi, Dermatoloji, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon, Giyim Endüstrisi, Halk Bilimi, Havacılık Mühendisliği, Kimya, Klinik Bakteriyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları, Metalurji Mühendisliği, Mütercim-Tercümanlık, Ortopedi ve Travmatoloji, Sağlık 
Eğitimi, Savunma ve Savunma Teknolojileri, Sosyal Çevre Bilimleri , Spor ve Turizm alanlarında ise 
afetlerle ilgili sadece birer çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir.  

Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bu bulgu ve sonuçlara dayanarak şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

• Afetlere ilişkin daha ayrıntılı çalışmaları içeren doktora düzeyindeki tez çalışmaları artırılabilir. 
• Lisansüstü tez çalışmalarında henüz çalışılmamış veya az çalışılmış afet türleri çalışılabilir. 
• Bu çalışma Türkiye’de afetlerle ilgili tezlerin mevcut   durumunu göstermekte olup; farklı 

ülkelerdeki durumu ortaya koyabilecek çeşitli çalışmalar yapılabilir ve karşılaştırılabilir. 
• Afetlerle ilgili olarak lisansüstü tezlerin dışındaki diğer akademik çalışmaların da genel 

eğilimlerinin tespit edilmesi alan yazındaki boşluğun doldurulması açısından önemli olacağı 
düşünüldüğünden yapılması önerilebilir.  

• Coğrafya alanında afetler ile ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığı sonucundan hareketle; 
coğrafya alanındaki lisansüstü tezlerin nitelik ve nicelik olarak artırılması önerilebilir.  
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LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM FARKINDALIKLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEPREM 
FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DÜZEYLERİ 

Dr. Öğretim Üyesi Erol SÖZEN, Düzce Üniversitesi, erolsozen@duzce.edu.tr 

Özet 

      Depremler ölümlere neden olan, mülke ve altyapıya önemli ölçüde zarar veren olaylardır. Depremler 
doğal olarak meydana gelen ve yer kabuğunda çeşitli sebeplerle oluşan ani sarsıntılardır. Depremler 
dünyanın birçok bölgesinde toplumlar üzerinde önemli etkileri olan bir doğa olayıdır. Türkiye dünyanın 
önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Deprem Türkiye’de toplum hayatında önemli bir 
gerçektir. Türkiye için deprem oldukça önemli ve etkili bir doğal afettir. Dünya üzerinde en etkili ikinci 
deprem sahası olan Akdeniz (Alp-Kafkas-Himalaya) Deprem Kuşağı üzerinde ve oldukça aktif bir sahada 
bulunan Türkiye’de her yıl küçük veya büyük şiddetli bir deprem olayına rastlanır. Dünyanın en aktif deprem 
kuşağı, Pasifik Ateş Çemberi olarak da bilinen Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu) çevreleridir. Bu 
sebeplerden dolayı sürdürülebilir bir deprem eğitimi, depremlere karşı hazırlıklı olma durumu, bu doğa 
olayının olumsuz etkilerinin atlatılmasında ve azaltılmasında önemlidir. Dünyada birçok ülkede değişik 
öğretim kademelerinde doğal afetler içerikli dersler okutulmaktadır. Türkiye’de de çeşitli kademelerde doğal 
afetler içerikli dersler (coğrafya, sosyal bilgiler, fen bilgisi, afet yönetimi vs.) okutulmaktadır. Ancak bu 
derslerle verilen eğitimin sürdürülebilir bir farkındalık sağlaması önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 
yapılan deprem eğitimlerinin sürdürülebilir bir deprem farkındalığı sağlayıp sağlamadığını ortaya 
koymaktır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerine uygun olarak genel tarama modellerinden betimsel 
yaklaşım deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce Üniversitesinde öğrenim gören 
576 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Deprem Farkındalık 
Düzeyi Ölçeğinin (DFDÖ) deprem bölgeleri farkındalık boyutu ile Sürdürülebilir Deprem Farkındalık 
Ölçeğinin (SDFÖ) depreme karşı hazırlık durumu boyutu arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda deprem etkileri bilgi boyutunun aritmetik ortalamasının x̄=3,77 iken; depreme karşı hazırlık 
durumu alt boyutunda ise ortalamanın x̄=2,12 çıktığı görülmektedir. Deprem etkileri bilgi boyutu ile 
depreme karşı hazırlık durumu arasında anlamlı, negatif yönlü ve düşük düzeyde (r= -0,091; p<0,01) bir ilişki 
söz konusudur. Yani araştırmaya katılan öğrencilerin depreme karşı neler yapılması gerektiğini bildiği ancak 
uygulamaya geçirmediği, yani bilginin davranışa dönüşmediği görülmektedir. Çalışmanın bu sonucuna göre 
deprem konusunda kişilerin daha bilinçli olması ve uygulama yapma konusunda eğitimler verilmesi 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, doğal afet, deprem, deprem farkındalığı, sürdürülebilir deprem 
farkındalığı 

THE RELATİONSHİP LEVELS BETWEEN EARTHQUAKE AWARENESS AND SUSTAİNABLE 
EARTHQUAKE AWARENESS OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

Abstract 

     Earthquekes may cause high number of deaths and significant damages to properties and 
infrastructure. The earthquakes are incidents that occur naturally and sudden quakes caused by various 
reasons in the Earth’s crust. They are events of nature that has important impacts on societies in most 
regions of the world. Turkey is located on one of the world’s major earthquake zones. Earthquake is a crucial 
issue for the society in Turkey. Unfortunately, earthquakes are very critical and destructive natural disasters 
for Turkey. Since Turkey is located on the Mediterranean Seismic Zone, it is the second most destructive 
earthquake region in the world, it is a very common to detect small or large severe earthquakes in Turkey in 
every year.  The most active seismic zone in the world is the surrounding of the Pacific Ocean (also known as 
Pacific Fire Circle). For these reasons, a sustainable earthquake training, being ready for earthquakes, is 
important to avoid and reduce the negative effects of this natural event. In many countries in the world, 
courses containing natural disasters are taught at different subject fields. It is important for these subjects 
matters to provide a sustainable awareness of eartquakes. The purpose of this study, is determining whether 
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earthquake education offered by schools, various institutions, and non-governmental organizations provide 
sustainable earthquake awareness. The study was carried out with descriptive survey model in accordance 
with quantitative research methods. The study group consists of 567 students in Duzce University Turkey. In 
this study, the relationships between the factor of ‘the awareness of earthquake regions’ in The Scale of 
Earthquake Knowledge Level (SEKL), and the factor of ‘being ready for earthquakes’ Sustainable Earthquake 
Awareness Scale (SEAS), both developed by the researcher, are evaluated.  One of the main descriptive 
findings of the study is arithmetic average of the knowledge of earthquake effects factor calculated as x̄=3, 77 
out of 5. In addition, being ready for earthquakes sub-factor of scale’s arithmetic average was calculated as 
x̄=2.12 out of 5. It can be concluded that there is a significant but low and negative (r= -0,091; p<0, 01) 
relationship between the knowledge of earthquake effects being ready for earthquakes factors. In other 
words, students who participated in the research know what to do before and in case of an earthquake but 
they do not practice their knowledge. Therefore, it can be said that information does not turn into a behavior. 

Keywords: Geography education, natural disaster, earthquake, earthquake Awareness, sustainable 
earthquake awareness 

Giriş 

Günümüz dünyasında teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, doğal afetlerin olumsuz etkileri 
engellenememektedir. Ancak doğal afetlerin gelişmiş ülkelerde toplum hayatına olan etkileriyle 
gelişmemiş ülkelerdeki etkileri tartışılabilir. Doğal afetlerin geçmişten günümüze Türkiye’ye ciddi manada 
hem ekonomik hem de toplumsal ve sosyolojik etkileri olmuştur. Afet, toplumun baş edemeyeceği her şey, 
insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini 
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen doğal, olaylardır (Köseoğlu, 2015; Dölek, 2019; 
Akar, 2013; Ergünay, 1996). Doğal afetler, çığ, sel, heyelan, kuraklık, volkan püskürmeleri, don, fırtına, 
deprem vb. sıralanabilir. (Moe ve Pathranarakul, 2006; Şahin ve Sipahioğlu, 2007; Dölek, 2019; Köseoğlu, 
2015). Doğal afetlerin beşeri hayata etkileri her geçen gün artmaktadır. (Dölek, 2019; Köseoğlu, 2015) 
2009’da etkili olan doğal afetlere bağlı insan kaybının, 1980 yılından günümüze meydana gelen doğal 
afetlerdeki kayıpların dört katına çıktığı ve 2010’da görülen 950 doğal afetin, son otuz yıllık ortalamanın 
çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Munich, 2010). Türkiye’de meydana gelen önemli doğal afetlerden 
birisi de depremlerdir. Depremler yer kökenlidir (Jeolojik, Jeomorfolojik) ve kaynağını Yer’in 
derinliklerinden alan, yeryüzünde titreşimlere neden olan, kısa süreli doğal olaylardır (İzbırak, 1991; 
Şahin ve Sipahioğlu, 2007; Güngördü, 2010).   

Depremler, oluşum bakımından tektonik depremler, çöküntü depremleri ve volkanik depremler olmak 
üzere 3 gruba ayrılır. Dünya üzerinde en büyük dağılışı tektonik depremler göstermektedir. (Ilgar, 2017; 
Erinç, 2000; Şahin ve Sipahioğlu, 2007; Güngördü, 2010). Tektonik depremler, diğerleriyle 
kıyaslandığında çöküntü ve volkanik depremlere göre etki alanı çok daha büyük, şiddeti ve yıkıcılığı çok 
daha etkilidir. Tektonik depremlerin dünya üzerinde görüldüğü en önemli kuşak Pasifik Ateş Çemberi diye 
de bilinen Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen bölgedir (Doğanay ve Sever, 2016). Burayı Akdeniz (Alp-
Himalaya) Deprem Kuşağı izlemektedir. Türkiye ikinci büyük deprem kuşağı olan Akdeniz Deprem 
Kuşağı’nda yer almaktadır (Şahin ve Sipahioğlu, 2007; Yazıcı ve Koca, 2014; Öztürk vd., 2008).Türkiye’de 
Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Batı Anadolu Fayı (BAF) ve yakın çevreleri 
deprem riskinin oldukça fazla olduğu sahalardır. Türkiye’de meyana gelen depremlerin tamamına yakını 
tektonik kökenlidir ve daha çok bu üç büyük deprem hattı ve çevresinde meydana gelmektedir (Atalay, 
1987; Şahin ve Sipahioğlu, 2007; Öcal, 2005). 1900 ile 2000 arası Türkiye’de afet nitelikli dört büyük 
deprem (1943, 1957, 1967, 1999) yaşanmıştır (TÜBİTAK, 2001).  

Türkiye arazisinin, nüfusunun, sanayi bölgelerinin önemli bir kısmı deprem açıdan riskli olan ilk 4 
derece deprem sahalarında bulunmaktadır (Erdik 2002). Son yüz yıl içinde, Türkiye’de meydana gelen 
depremlerde resmi kayıtlara göre 100 bine yakın can kaybı yaşanmış, 200 bine yakın insan yaralanmıştır 
(Taymaz, 2001). Yanlış yerleşim yeri seçimi, plansız altyapı, yapı kalitesizliği ve denetim sorunları gibi 
etkenler afetlere bağlı kayıpları artırmıştır. Depremler nüfus dağılışı ve ekonomik faaliyetler üzerinde 
ciddi etkiler yapabilmektedir (Dölek, 2019; Pelling ve diğ., 2002). 1999 Düzce depremi bunun yakın bir 
örneği olmuştur.  

Oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak, gerekli planlamaları yapmak, toplumu doğal afetlere hazır 
tutmak doğal afetlerle mücadelede son derece önemlidir. Hazırlıklı olma durumu ve afet lojistiği doğal 
afetlere karşı can ve mal kayıplarını azaltabilecek önemli bir etkendir (Dölek, 2019; Köseoğlu, 2015). Ülke 
yönetiminin, afetlere karşı hazırlık durumu önemlidir. Depremler, tüm sosyal, ekonomik hayatı etkilediği 
gibi, eğitim öğretim hayatını da olumsuz etkilemektedir (Dölek, 2019; Yıldız, 2000). Doğal afetlerin ve de 
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özellikle depremlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, ailelerin motivasyonu etkilediği bilinmektedir (Sert, 
2002). 

Türkiye’de etkisi ve zararları tartışılmaz olan depremlere karşı eğitim kurumlarının önemi 
tartışılmazdır. Eğitim kurumlarında, başta deprem olmak üzere, geleneksellikten uzak bir afet eğitimi çok 
ciddi bir yaklaşım gerektirir (Dölek, 2019; Tsai, 2001; Ross ve Shuell, 1993). Depreme karşı bilinçli olmak 
bu bilinci meydana getirecek doğru bilgilerle donatılmanın yanında depreme karşı nerede nasıl 
davranılması gerektiğini belirleyecek doğru tutumlara sahip olmayı da gerektirmektedir (Dölek, 2019; 
Köseoğlu, 2015; Demirci ve Yıldırım, 2015). Her ülke ve bölge kendisi için etkili olabilecek doğal afeti iyi 
tanımak ve toplumu bilgilendirmek için, okullarında doğal afetlerle ilgili dersleri okutmaktadır. Örneğin, 
K. Amerika’da kolej ve üniversitelerin % 41.2’sinde doğal afetleri konu alan dersler yer almaktadır. Bu 
derslerde daha çok bölgesel örnekler verilmektedir (Cross, 2000:77). 

Türkiye arazisinde etkisi ve önemi tartışılmaz olan depremlere karşı bilinçli olmak, bireyleri ve 
bireylerin oluşturduğu toplumun deprem riskine karşı farkındalığını yükseltmek, olası bir depremde, 
zararın en aza indirilebilmesi için büyük öneme sahiptir (Dölek, 2019). Doğal afetlere karşı sürdürülebilir 
bir farkındalık sağlanmasıyla toplum, deprem öncesinde de tüm kurumları ile depreme karşı hazır olabilir 
(Dölek, 2019; Köseoğlu, 2015; Demirci ve Yıldırım, 2015). Deprem esnasında ve sonrasında nasıl 
davranmak gerektiğini bilmek, olası zararları azaltmak için gerekliliktir. Yaşadığı yerin deprem riskine ve 
depremin olası zararlarına karşı yeterince bilgi sahibi olan toplumlarda deprem kaynaklı zararların bu 
durumun aksi olan toplumlara kıyasla çok daha az olduğu bilinmektedir (Dölek, 2019; Panic vd., 2013). Bu 
sebeplerledir ki özellikle eğitim öğretim kurumları doğal afetlere yönelik toplumun bilinçlendirilmesi ve 
hazır hale getirilmesi için öğrenciler, aileler ve toplum arasında bir köprü görevine sahiptir (Dölek, 2019; 
Johnston vd., 2011). Bu sebeplerledir ki Türkiye’nin gelecekte önemli bir işgücünü meydana getirecek olan 
üniversite öğrencilerin sürdürülebilir deprem farkındalıklarının tespiti oldukça önemlidir. Bu 
sebeplerledir ki üniversite öğrencilerin depreme karşı bakış açılarını ve çevrelerinde, fakültelerinde 
onların gözüyle deprem farkındalığını tespit etmek çok önemlidir. Bu çalışma bu doğrultuda 
gerçekleştirilmiştir.     

Araştırmanın amacı  

Bu çalışma üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin deprem farkındalık düzeylerine ilişkin 
görüşleriyle bu farkındalığın ne derece sürdürülebilir olduğunu belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından 
(cinsiyet, ikamet yeri ve fakülte kat sayısı) incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın diğer bir 
amacı da öğrencilerin yaşadıkları yerde deprem hazırlık durumu üzerine görüşlerini ortaya koymaktır. 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları verilerin toplanması ve verilerin 
analizi üzerinde durulmuştur. 

Araştırma modeli 

Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama deseni olarak yürütülmüştür. Tarama (survey) bir 
grubun bazı özellerini ortaya koymak için veriler toplamayı amaç edinen çalışmalardır (Büyüköztürk ve 
diğerleri, 2018). Çalışmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Bu şekilde olan tarama (survey) 
modeli, çalışamaya konu olan durumu olduğu gibi ortaya çıkarmayı amaçlar (Ekiz, 2015; Karasar, 2016). 
İşte bu sebeple istatistiki veriler elde etmede bu çalışmaya anket önemli bir araçtır (Arseven, 2001). Bu 
gerekçeyle araştırma için bir ölçek hazırlanmıştır.  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Düzce Üniversitesinde çeşitli 
fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden random olarak seçilen toplam 576 lisans 
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Anket 
gönüllülüğe dayalı yüz yüze uygulanmıştır. Uygulamaya gönüllü olanların katılımı sağlandığından ankete 
katılanlardan elde edilen verilerin daha samimi olacağı düşünülmektedir (Arseven, 2001).  
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Tablo 1 

 Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Veriler 

Cinsiyet N %        
Erkek 179 30 
Kız  397 70 
Toplam 576 100 
İkamet N %        
Öğrenci Evi  113 19,6 
Ailemle 78 13,5 
Devlet yurdu 281 48,8 
Özel Yurt   49     8,5        
Diğer 55 9,6 
Toplam 576 100 
Fakülte Kat N %        
4 Katlı 308 53,4 
5 Katlı 157 27,3        
+6 Katlı 111 19,3 
Toplam 576 100 

 

Veri toplama aracı 

Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Deprem Farkındalık Düzeyi Ölçeğinin (DFDÖ) “deprem 
bölgeleri farkındalık boyutu” ile Sürdürülebilir Deprem Farkındalık Ölçeğinin (SDFÖ) “depreme karşı 
hazırlık durumu boyutu” kullanılmıştır. Her iki ölçek de açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılarak uygulanmıştır. Her iki ölçek de güvenirlik çalışması sonucu 3 faktörlü bir 
yapıya ulaşmıştır. DFDÖ’ye ilişkin bu 3 faktörün açıkladığı varyans ise % 52,95’tir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) değeri ,90 bulunmuştur. Güvenirlik analizi sonucu ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ,864 
olarak hesaplanmıştır. SDFÖ’de ölçeği oluşturan 3 faktörün birlikte varyansın  % 46,393’ünü 
açıklamaktadır. Ölçekle ilgili olarak yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin iç tutarlık katsayısı  
(Cronbach alfa) ise 0,884 olarak belirlenmiştir. SDFÖ’nün KMO’su ise ,841 çıkmıştır ki bu verilerin analize 
“iyi” düzeyde uygun olduğunu göstermiştir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005; Şencan, 2005; Tavşancıl, 
2005; Büyüköztürk, 2007). Bu tür ölçeklerde KMO sonucunun ,70’in üstünde olduğu sonuçlar uygulamaya 
uygundur (Leech, Barrett ve Morgan, 2005; Şencan, 2005; Tavşancıl, 2005; Arseven, 2001; Büyüköztürk, 
2018; Karasar, 2016).  Çalışmada kullanılan DFDÖ üçüncü alt boyutu olan deprem bölgeleri farkındalık 
boyutu için ise Cronbach Alpha katsayısı 0,922 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan SDFÖ’nün 
üçüncü alt boyutu olan depreme karşı hazırlık durumu boyutunun Cronbach Alpha katsayısı0,827 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan DFA çalışmasıyla da ölçeklerin güvenirliği tekrar sağlanmıştır. AFA için 
SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Science for Personal Computers), DFA için lisrel  8.80 programı 
kullanılmıştır.  

Verilerin analizi 

Çalışma için istatistiksel analizler SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi ve 
alt problemlerinin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi ve ilişkisiz örneklemler 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda Scheffe Post Hoch 
testi kullanılmıştır. Olumsuz ifade bulunduran maddeler bu durum dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Tablo 2’de lisans öğrencilerinin “deprem bölgeleri farkındalık” boyutuna ilişkin görüşlerine ait betimsel 
veriler yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin en olumlu görüş bildirdikleri madde “Türkiye’de 
görülebilecek doğal afetler hakkında bilgi sahibiyim” ve “Türkiye’nin deprem riskleri hakkında bilgi 
sahibiyim.” ( =3,90/katılıyorum) iken, en düşük katılım belirttikleri madde ise “Dünyada deprem riski 
fazla olan yerler hakkında bilgi sahibiyim.” ( =3,46/katılıyorum) maddesi olmuştur. Öğrencilerin deprem 
bölgeleri dağılışına ilişkin görüşleri ortalaması “katılıyorum” ( =3,77)düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 
tablodaki verilere göre lisans öğrencilerinin Deprem Bölgeleri Farkındalığına ilişkin bilgi düzeyleri yüksek 
olduğu söylenebilir.  

 



 

1811 
 

 

Tablo 2 

Ölçeğin Deprem Bölgeleri Farkındalık Boyutundaki Maddelere Verilen Cevapların Yüzde Frekans Analizi 

Anket 
Maddeleri 

Deprem Dağılış Boyutu  

Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Tamamen 
Katılıyorum 

 

f % f % f % f % f % X  

1. Türkiye’de 
görülebilecek 
doğal afetler 
hakkında bilgi 
sahibiyim.   

4 ,7 26 4,5 92 16 350 60,7 104 18,1 3,90 

2. Türkiye’de 
en etkili 
olabilecek 
doğal afet 
hakkında bilgi 
sahibiyim.   

3 ,5 42 7,3 127 22 311 54 93 16,1 3,77 

3. 
Türkiye’deki 
FAY hatlarının 
geçtiği yerler 
hakkında bilgi 
sahibiyim. 

5 ,9 37 6,4 154 26,7 278 48,3 102 17,7 3,75 

4. Türkiye’nin 
deprem 
riskleri 
hakkında bilgi 
sahibiyim. 
 

- - 30 5,2 103 17,9 337 58,5 106 18,4 3,90 

5. Dünyada 
deprem riski 
fazla olan 
yerler 
hakkında bilgi 
sahibiyim. 

9 1,6 85 14,8 172 29,9 252 43,7 58 10 3,46 

6. Türkiye’de 
deprem riski 
fazla olan 
yerler 
hakkında bilgi 
sahibiyim. 

2 ,3 23 4 89  15,5 366 63,5 96 16,7 3,92 

7. Türkiye’de 
deprem riski 
az olan yerler 
hakkında bilgi 
sahibiyim. 

9 1,6 49 8,5 140 24,3 285 49,5 93 16,1 3,70 

Boyut Ortalaması 3,77 

Tablo 3’te lisans öğrencilerinin “depreme karşı hazırlıklı olma” boyutuna ilişkin görüşlerine ait betimsel 
veriler yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin en olumlu görüş bildirdikleri madde “Olabilecek bir 
depreme karşı hazırlıklıyım.” ( =2,45/katılmıyorum) iken, en düşük katılım belirttikleri madde ise 
“Olabilecek bir depreme karşı endişeliyim.” ( =1,91/katılmıyorum) maddesi olmuştur. Öğrencilerin 
depreme karşı hazırlıklı olma boyutuna ilişkin görüşleri ortalaması “katılmıyorum” ( =2,12)düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu tablodaki verilere göre lisans öğrencilerinin Depreme Karşı Hazırlıklı Olma durumuna 
ilişkin sürdürülebilir farkındalığın düşük olduğu söylenebilir.  
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Tablo 3 
Ölçeğin Depreme Karşı Hazırlıklı Olma Boyutundaki Maddelere Verilen Cevapların Yüzde Frekans Analizi  

Anket 
Maddeleri 

Depreme Karşı Hazırlıklı Olma Boyutu  

Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Tamamen 
Katılıyorum 

 

f % f % f % f % f % X  

1. Olabilecek 
bir depreme 
karşı 
hazırlıklıyım. 

147 25,5 121 21 222 38,5 69 12 17 3 2,45 

2. Üniversite 
olarak 
olabilecek bir 
depreme karşı 
hazırlıklıyız. 

180 31,3 184 31,9 175 30,4 30 5,2 7 1,2 2,13 

3. 
Yaşadığımız 
bu şehir 
olarak 
olabilecek bir 
depreme karşı 
hazırlıklıyız. 

179 31 175 30,4 174 30,2 39 6,8 9 1,6 2,17 

4. Ülke olarak 
olabilecek bir 
depreme karşı 
hazırlıklıyız. 

218 37,8 158 27,4 160 27,8 31 5,4 9 1,6 2,05 

5. Depreme 
karşı güvende 
değiliz. 

    28 4,9 35 6,1 112 19,4 191 33,2 210 36,4 2,09 

6. Olabilecek 
bir depreme 
karşı 
endişeliyim. 

17 2,9 22 3,8 87 15,1 217 37,7 233 40,5 1,91 

7. Depreme 
karşı hazırlıklı 
değiliz. 

28 4,9 32 5,6 90 15,6 200 34,7 226 39,2 2,02 

Boyut Ortalaması 2,12 

Tablo 4 

 Lisans Öğrencilerinin Deprem Bölgeleri Farkındalık Ve Depreme Karşı Hazırlık Düzeylerinin Öğrencilerin 
Cinsiyetlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları 

Tablo 4’te lisans öğrencileri deprem bilgi düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları görülmektedir. Tabloya göre öğrencilerin 
cinsiyetleri ile deprem bölgeleri farkındalığı alt boyutu arasında anlamlı bir fark yoktur [t (574) = 0,998; 
p>.05]. 

Cinsiyetler arasındaki aritmetik ortalamalarda ( (erkek)=26,68> (kız)=26,63) erkek öğrencilerin 
aritmetik ortalamasının az da olsa daha yüksek olduğu görülmektedir. İkinci alt boyut olan depreme karşı 
hazırlık boyutuna bakıldığında öğrencilerin cinsiyetleri yönünden erkek öğrenciler lehine anlamlı fark 
olduğu görülmektedir [t (574) = 3,621; p<.05]. Cinsiyetler arasındaki aritmetik ortalamaların 
( (erkek)=15,9< (kız)=14,37) erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Değişkenler Cinsiyet n  S Sd t p 

Deprem Bölgeleri 
Farkındalık 

Erkek  179 26,68 4,38 574 0,998 0,319 
Kız 397 26,63 4,07 

Depreme Karşı 
Hazırlık 

Erkek  179 15,90 4,95 574 3,621 0,000 
Kız 397 14,37 4,59 
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Tablo 5 

Lisans Öğrencilerinin Deprem Bölgeleri Farkındalık Düzeyleri Ve Depreme Karşı Hazırlık Durumlarının Öğrencilerin 
İkamet Yerlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Değişken İkamet n  SS Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ort. 

F p Tukey  

Deprem 
Bölgeleri 

Farkındalık 
 

Öğr. evi 113 26,30 3,92  
9,560 

4 
571 
575 

 
9,560 

 
0,547 

 
0.70 

 
- 

 

Aile 78 26,84 3,82  

Devl. y. 281 26,29 4,35  

Özel y. 49 26,22 4,28  

Diğer 55 26,96 4,14  

Toplam 576 26,42 4,17  
Depreme 

Karşı 
Hazırlık 

Öğr. evi 113 15,92 5,01  
74,902 

4 
571 
575 

 
74,902 

 
3,364 

 
0.01 

 
 

1>3 
 

 
Aile 78 15,26 4,95  
Devl. y. 281 14,24 4,54  
Özel y. 49 15,71 4,47  
Diğer 55 14,32 4,82  
Toplam 576 14,84 4,75  

Tablo 5’te araştırmaya katılan öğrencilerin ikamet yerleri ile deprem bölgeleri farkındalık düzeyleri ve 
depreme karşı hazırlık durumları arasında anlamlı fark olup olmadığını gösteren tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonuçları görülmektedir. Tabloya göre öğrencilerin deprem bölgeleri farkındalık alt boyutu ile 
ikamet ettikleri yer arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur [F (4-571)= ,547; p> .05]. İkinci alt 
boyut olan deprem etkileri bilgi boyutu ile öğrencilerin ikamet yerleri arasında da anlamlı bir farklılık 
vardır [F (4-571)= 3,364; p< .05]. Farkın kaynağına ilişkin yapılan Fark Tukey testine göre öğrenci evinde 
kalanlar ile devlet yurdunda kalanlar arasında öğrenci evinde kalanlar lehine anlamlı fark vardır.  

 
Tablo 6 
Lisans Öğrencileri Deprem Bilgi Düzeylerinin Öğrencilerin Fakültelerinin Kat Sayısına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına 
İlişkin ANOVA Sonuçları 

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelerinin kat sayısı ile deprem 
bölgeleri farkındalık düzeyleri ve depreme karşı hazırlık durumları arasında anlamlı fark olup olmadığını 
gösteren tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları görülmektedir.   

Tablo 6’ya göre öğrencilerin deprem bölgeleri farkındalık boyutu ile fakültelerinin kat sayısı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardır [F (2-573)= 6,245; p< ,05]. Farkın kaynağına ilişkin yapılan Fark 
Tukey testine göre fakülte binası dört katlı olanlarla beş ve altı kat ve üzeri olanlar arasında dört katlı 
olanlar lehine olduğu görülmektedir. İkinci alt boyut olan depreme karşı hazırlık durumları ile 
öğrencilerin fakültelerinin kat sayısı arasında da anlamlı bir farklılık yoktur [F (2-573)= 0,843; p> .05].  

Tablo 7 

Değişken Fakülte 
Kat 

n  SS Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ort. 

F p Tukey 

Deprem 
Bölgeleri 

Farkındalık 
 

4 katlı 308 26,99 3,96 106,759 2 
573 
575 

 
106,75

9 

6,245  
0.02 

 
4>5 
4>6 

5 katlı  157 25,77 4,28 

6 katlı 111 25,77 4,36 

Toplam 576 26,42 4,17 

Depreme 
Karşı 

Hazırlık 

4 katlı 308 14,75 4,62  
69,140 

2 
573 
575 

 
19,086 

 
0,843 

 
0.43 

 
- 5 katlı  157 14,66 4,69 

6 katlı 111 15,36 5,19 
Toplam 576 14,84 4,75 
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Lisans Öğrencilerinin Deprem Bölgeleri Farkındalık Düzeyleri Ve Depreme Karşı Hazırlık Durumu Düzeyleri Arasında 
Gerçekleştirilen Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Deprem Bölgeleri Farkındalık 
Depreme Hazırlık 

Durumu 
Deprem 
Bölgeleri 

Farkındalık 

Korelasyon katsayısı 1 ,-0.091** 

P değeri  ,005 
N 576 576 

Depreme 
Hazırlık 
Durumu 

Korelasyon katsayısı ,-0.091** 1 

P değeri ,005  
N 576 576 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Deprem Bölgeleri Farkındalık düzeyleri ile Depreme Hazırlık Durum 
düzeyleri arasında gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre her iki değişken arasında 
anlamlı ancak düşük düzeyde [r= -0,091; p<0,01] bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Farklı bir 
anlatımla öğrencilerin depreme ilişkin farkındalıklarının bulunduğu ancak bu bilginin eyleme 
dönüşmediğini belirttiği görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmaya göre lisans öğrencilerinin Deprem Bölgeleri Farkındalığına ilişkin bilgi düzeyleri yüksek 
olduğu söylenebilir ( =3,77). Bu tablodaki verilere göre lisans öğrencilerinin Depreme Karşı Hazırlıklı 
Olma durumuna ilişkin sürdürülebilir farkındalığın düşük olduğu söylenebilir ( =2,12).  

Öğrencilerin cinsiyetleri ile deprem bölgeleri farkındalığı boyutu arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 
Ancak, depreme karşı hazırlık boyutuna bakıldığında öğrencilerin cinsiyetleri yönünden erkek öğrenciler 
lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu durum Aksoy ve Sözen 2014’te ve Sözen 2019’da farklı 
çıkmıştır. 

Öğrencilerin deprem bölgeleri farkındalık boyutu ile ikamet ettikleri yer arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark çıkmamıştır. Ancak, depreme karşı hazırlık boyutuna bakıldığında, öğrenci evinde kalanlar ile 
devlet yurdunda kalanlar arasında öğrenci evinde kalanlar lehine anlamlı fark vardır. Aksoy ve Sözen 
2014’te ve Sözen 2019’da ikamet konusunda anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. 

Çalışmaya göre öğrencilerin deprem bölgeleri farkındalık boyutu ile fakültelerinin kat sayısı arasında 4 
katlı fakültede öğrenim görenlerle 5 ve 6 üzeri fakültede öğrenim görenler arasında 4 katlı fakültede 
öğrenim görenler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Aksoy ve Sözen 2014’te anlamlı bir 
farklılık çıkmamıştır ancak Sözen 2019’da fakültelerinin kat sayısı konusunda anlamlı bir farklılık 
çıkmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin deprem bölgeleri farkındalık düzeyleri ile depreme hazırlık durum 
düzeyleri arasında gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre her iki değişken arasında 
anlamlı ancak düşük düzeyde bir korelasyonun olduğu yani öğrencilerin depreme ilişkin 
farkındalıklarının bulunduğu ancak bu bilginin eyleme dönüşmediğini belirttiği görülmektedir. Nasıl olsa 
bir şey olmaz düşüncesi vardır denilebilir (Dölek; 2019). 
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OSMANLI MİMARLIĞINDA MEKÂNSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

Dr. Öğr. Üyesi Kader REYHAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, kaderreyhan@gmail.com 

Özet 

Osmanlı mimarlığında mekânsal sürdürülebilirlik, mekân kurgusunun yapım özellikleri ve malzeme 
kullanımı ile kurulan uyumlu bir birlikteliği ile sağlanmıştır. Yapıların uygun konumlanma biçimleri, çevre ile 
kurulan uyumlu ilişki, dönüştürülebilir esnek mekânlar, yöreye özgün yapım özellikleri ve malzeme kullanımı 
sürdürülebilirliğin göstergeleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve 
Osmanlı mimarlığını simgeleyen kamusal ve sivil yapı örneklemeleriyle mekân kurgusu, yapım özellikleri ve 
malzeme kullanımını incelemek ve aralarında kurulan ikili ya da çoklu ilişki ağını irdelemektir. Mekânsal 
sürdürülebilirlik, farklı dönemlerde inşa edilmiş yapı örneklemeleri üzerinden araştırılmış ve Osmanlı 
mimarlığında kurulan mekân-yapım-malzeme, mekân-yapım, mekân-malzeme, yapım-malzeme ikili ya da 
çoklu ilişki ağı üzerinden karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak değerlendirilmiştir. Günümüze kadar ulaşmış 
yapı örnekleri olarak seçilen kamusal yapılar 14. ve 16. yüzyıllar arasında inşa edilmiş iken sivil yapılar 18. 
ve 19. yüzyıllarda inşa edilmiş yapılardır. İncelenen Osmanlı dönemi yapıları, kamusal ve sivil olmak üzere iki 
ana gruptan oluşmaktadır. Kamusal yapılar dört farklı fonksiyona sahip dini-cami, eğitim-medrese, ticari-
han, su-hamam yapıları iken, sivil yapılar konutlardır. Kamusal yapılarda her bir yapı tipi, kendi işlevine 
özgü bir mekânsal kurgu ve farklı mimari özellikler göstererek farklılaşmakta iken, yapıların tümünde yapım 
tekniği ve malzeme kullanımı açısından ortak özellikler göstermektedir. Kamusal yapılar genellikle taş ve 
tuğla ile inşa edilmiş yığma yapılar iken, sivil konut yapıları alt katlarda taş ve tuğla ile inşa edilmiş yığma 
üst katlarda çoğunlukla ahşap karkas sisteme sahiplerdir. Mekânsal kurgunun rasyonel çözümü ve farklı 
işlevler için aynı mekânın dönüştürülebilir olması, yapım tekniği ve kullanılan malzemenin yöresel 
farklılıklar gösterse de yapısal özellikler ve yapı elemanı dikkate alınarak sürekliliği ve tekrarlanma durumu 
Osmanlı mimarlığında mekânsal sürdürülebilirliğin önemli bir göstergesidir. Bunun yanı sıra, yapıların 
tümünde, bir iç avlu etrafında yaşama mekânlarının düzenlenmiş olması, ışığın kontrollü olarak mekânlara 
alımını sağlayan yapı elemanları kullanımı ve yönlenmeler, iklime uyumlu malzeme seçimi ve mekân 
büyüklükleri, yapım tekniği ve malzeme kullanımı ile iklim şartlarına karşı geliştirilen çözümler ve işlevin 
sürekliliğinin sağlanması ortak sürdürülebilir yaklaşımlardır. 

Anahtar Kelimeler: Yığma sistem, Mekânsal sürdürülebilirlik, Osmanlı mimarlığı. 

 

SPATIAL SUSTAINABILITY IN OTTOMAN ARCHITECTURE 

Abstract 

Spatial sustainability in Ottoman architecture was ensured by a compatible relationship established with 
between spatial order and the construction characteristics and material use. The proper positioning of the 
buildings in urban network, the compatible relationship established with the environment, the flexible 
convertible spaces, the original local construction features and material use can be listed as indicators of 
sustainability. The aim of this study is to investigate the spatial order, construction characteristics and 
material use of the public and civil buildings constructed during the Ottoman period and symbolizing 
Ottoman architecture. Besides, the objective of the study is also to examine the binary or multi-relationship 
network established between them. The method used in the study was based on analyses and syntheses of 
spatial sustainability of some monumental and civil buildings constructed in different periods and via 
performing comparative studies the evaluation was focus on the space-construction-material, space-
construction, space-material, construction-material binary or multiple relationship networks established in 
Ottoman architecture. The selected public buildings as examples standing today were built between the 14th 
and 16th centuries, while civil buildings were built in the 18th and 19th centuries. The examined Ottoman 
period buildings consist of two main groups: public (monumental) and civil buildings. Public buildings are 
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religious-mosque, education-madrasah, commercial-inn, water-bath buildings with four different functions, 
while civil buildings are traditional houses. In public buildings, each type according to its own function differs 
in spatial order and architectural features, while all of the buildings have common features in terms of 
construction technique and material use. While the public buildings were generally stone and brick masonry, 
the housing buildings were mostly masonry at the ground floor and timber skeleton system at the upper 
floors. The rational solution of spatial order and the convertibility of the same space for different functions, 
though varying construction techniques and materials use according to the local differences, the continuity 
and reproducibility features taking into consideration of the building elements and structural properties are 
important indicators of spatial sustainability in Ottoman architecture. In addition, in all of the buildings, 
living spaces arranged around an inner courtyard, orientation and the use of building elements ensuring the 
controlled intake of light to the spaces, using local materials compatible with the climate and living space 
sizes, the reasonable solution with regards to construction techniques and material use for the climate 
conditions, and the continuity of the function are the common sustainable approaches. 

Keywords: Masonry system, Spatial sustainability, Ottoman architecture. 

Giriş 

Osmanlı mimarlığında sürdürülebilirlik; mekânsal çözümler, yapısal sistem ve malzeme kullanımı ile 
sağlanan bir kurgu içerisinde, kamu yapılarında rasyonel kullanım alanları, konutlarda konfor seviyesi 
yüksek yaşama mekânların elde edilmesi ile sağlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve Osmanlı mimarlığını simgeleyen kamusal ve 
sivil yapı örneklemeleriyle mekân kurgusu, yapım özellikleri ve malzeme kullanımını incelemek ve 
aralarında kurulan ikili ya da çoklu ilişki ağını mekânsal sürdürülebilirlik bağlamında irdelemektir. 
Mekânsal sürdürülebilirlik, farklı dönemlerde inşa edilmiş yapı örneklemeleri üzerinden araştırılmış ve 
Osmanlı mimarlığında kurulan mekân-yapım-malzeme öğeleri arasındaki ikili ya da çoklu ilişki ağı 
üzerinden karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak değerlendirilmiştir. Günümüze kadar ulaşmış yapı 
örnekleri olarak seçilen kamusal yapılar 14. ve 16. yüzyıllar arasında inşa edilmiş iken sivil yapılar 18. ve 
19. yüzyıllarda inşa edilmiş yapılardır. 

İncelenen Osmanlı dönemi yapıları, kamusal ve sivil olmak üzere iki ana gruptan oluşmaktadır. 
Kamusal yapılar dört farklı fonksiyona sahip dini-cami, eğitim-medrese, ticari-han, su-hamam yapıları 
iken, sivil yapılar konutlardır. İncelemeye konu olan yapılar, günümüze gelebilmiş örneklerden seçilmiş ve 
döneme ait inşai bilgilerin okunabilir olması dikkate alınmıştır. Dönem seçiminde ana ölçüt, Osmanlı 
anıtsal mimarisini yansıtan kamusal yapıların inşa edildikleri dönemde yaygın olarak her yerleşimde 
sokak ölçeğinde ortaya çıkmış olmaları iken, ancak bir kısmının günümüze gelebilmiş olan konutlarda 
geleneksel yaşamı ve kültürü yansıtması etkili olmuştur. 

Çalışmanın içeriğinde, Osmanlı mimarlığını temsil eden örneklemeler üzerinden kamusal yapı tipleri 
ve akabinde sivil mimari yapı tipleri mekânsal sürdürülebilirlik kapsamında irdelenmiş ve bunu takip 
eden bulgular bölümünde belirtilen kapsam dâhilinde genel olarak değerlendirilmiştir. 

Kamusal (Anıtsal) Yapılar  

Kamusal yapılar sırasıyla cami, medrese, han, hamam yapı tipleri olarak metnin içeriğinde mekânsal 
sürdürülebilirlik konu çerçevesi altında ele alınmıştır.  

Dini yapılar-camiler. Camiler; plan kurgusuna göre farklılaşmalar göstermektedir. Erken Osmanlı 
döneminde ibadet yerinin yoğunluğuna bağlı olarak ya zaviye, medrese ile birlikte ya da tek başına cami 
olarak plan şemasında çeşitlenmeler gösterirken, klasik Osmanlı döneminde ana kubbeyi taşıyan kare, 
altıgen ya da sekizgen ayakların oluşturduğu geometriye göre çeşitlenmeler gösterir.  

Klasik Osmanlı döneminde diğer dönemdekilerden farklı olarak mahfiller (galeriler) oluşturulmuş, 
mekân kalitesi ve işlevinde farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, klasik Osmanlı döneminde 
kubbe ve yarım kubbe gibi strüktürel üst örtü elemanlarının kullanımı sayesinde enine ya da 
uzunlamasına sahınlı mekânlardan kubbeli kare, altıgen ya da sekizgen ana mekâna geçiş sağlanmıştır. 
Son cemaat yeri kubbeli ana mekâna geçişi sağlayan hazırlık mekânı olarak değerlendirilebilir. 

Mihrap nişi ve örtüye geçiş elemanlarında kabartma, mukarnas ve geometrik süslemelerin 
oluşturulması, örtüye geçişte elemanlarından pandantif ya da tromplarda içi boş küplerin hem strüktürel 
hem de akustik konforun sağlanması için kullanımı, böylece, teknik ve malzeme kullanımıyla verimlilik ve 
konforun arttırılması hem mimari hem de kültürel sürdürülebilirliğe işaret etmektedir. 
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Eğitim yapıları-medreseler. Osmanlı Dönemi medreseleri, anıtsal ölçekteki Anadolu Selçuklu 
medreselerine oranla insan ve çevre ölçeğinde yapılar olmakla birlikte plan kurgusunda Anadolu Selçuklu 
mimarisinde görülen özellikleri devam ettirmiştir. Anadolu Selçuklu medreselerinde görülen avlulu ve 
eyvanlı plan şeması Osmanlı Dönemi han ve medreselerde insan ve sokak ölçeğinde devam etmiş, biçim ve 
bezemeye dayalı mimari anlayışın yerini yapım tekniği ve malzeme kullanımı açısından yöresel 
mimarideki zengin çeşitlenmeye bırakmış olduğu söylenebilir.  

Mimarinin yerellik ve kültürle yeniden yoğrularak biçimlenmesi, mekânsal kurgu ile yapım 
özelliklerinin sürekli bir gelişim içerisinde sürdürüldüğünü göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Ticari yapılar-hanlar. Osmanlı Dönemi hanları, anıtsal ölçekteki Anadolu Selçuklu kervansaraylarına 
oranla medreselerde olduğu gibi insan ve çevre ölçeğinde yapılar olarak her yerleşimde inşa edilmiş 
yapılardır. Plan kurgusu ve plan tipleri yeni bir kültürel girdi ile şekillenmiş olsa da ticaret gereksinimin 
sürmesinden kaynaklı işlevler sürdürülmüş ancak dönemin koşullarına adapte edilerek işlev mekânı 
çeşitlendirmiştir. Buna karşın, yeni bir biçimlenme ya da mimari kurgu peşinde koşulmamış olduğu 
söylenebilir. Bunun yanı sıra, medreselerde olduğu gibi mimarinin yerellik ve kültürle yeniden yoğrularak 
biçimlendiğinin söylenmesi mümkündür. 

Su yapıları-hamamlar. Yıkanma işlevinin yapıldığı, Roma ve Bizans döneminde anıtsal ve simgesel 
yapılar olan hamamlar, Osmanlı döneminde hemen hemen her yerleşim bölgesinde inşa edilmiş ve günlük 
yaşamın bir parçasını oluşturmuştur.  

Osmanlı hamam mimarisinde mekânsal düzen, sırasıyla, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve su deposundan 
oluşmaktadır. Sıcaklık mekânı, sıcaklık ana mekân ve ona eklemlenmiş halvetlerden oluşur. Sıcaklık ana 
mekân ve ona eklemlenmiş halvetlerin düzeni ise hamam tipolojisini belirlemektedir.  

Kullanılan malzemenin fiziksel yapısı ve malzeme boyutlarında yöresel farklılıklar olsa da mekânsal 
kurgu, yapım tekniği ve yapısal malzemelerin kullanımı süreklilik göstermiştir. Hamamlarda, doğadan 
enerji kaynak kullanımının en az şekli ile yıkanma işlevini karşılayan ısıtma sistemi hem suyu hem mekânı 
ısıtarak, doğaya saygılı, etkin ve akılcı bir çözüm getirmekte olduğu söylenebilir. 

Sivil yapılar-konutlar 

Geleneksel konut mimarisinde tasarım süreci, ilk çağlardaki yerleşimlerden itibaren günümüze kadar 
gerek barınma gerekse konfor ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak gelişmiş ve verimlilik esasına göre 
sonuç ürünler vermiştir.  

Yaşama mekânlarının iklim koşullarına göre yönlenmeleri sonucu oluşan iç sofa, dış sofa ya da orta 
sofalar Osmanlı dönemi konutlarının üç farklı plan şemasını oluşturmaktadır. Konut yapılarında 
mekânların farklı işlevler için dönüştürülebilir olması, hem oturma hem de yatma gibi çok amaçlı 
kullanıma olanak vermesi, mekânsal kurgunun sürdürülebilirliği olarak değerlendirilebilir. Bu durum, 
hem sosyal, kültürel sürdürülebilirliğe işaret etmesi hem de iklim/yapı ilişkisinde belirli verimlilik 
kriterlerinin arandığının vurgulaması açısından önem taşımaktadır. 

Teknik perspektiften bakıldığında, yapı malzemeleri özelinde bozulan ya da ömrünü tamamlayan 
malzemelerin yerine yenisinin kullanılabilmesi, ahşap döşeme ve karkas sistemin ısı ve nemden zarar 
görmesini engellemek için zemin döşemesinin yükseltilerek zemin altında ara kat oluşturulması ve mazgal 
pencereler yardımıyla havalandırılması günümüzde sürdürülebilir mimarlık yaklaşımına ilham veren 
uygulamalarıdır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Zemin kat döşemesinin yükseltilerek oluşturulmuş ara katın mazgal pencereler ile havalandırılması, 
Ayvalık-Cunda (Dr. Funda Yaka Çetin foto arşivi, 2011) 

Konutlardaki tüm bu uygulamalar, yerel mimarlıktan öğrenilen ve bakım, yenileme, işçilik kullanım 
avantajı sağlayan, ısıtma, soğutma, havalandırma bakımından kaynak tüketimini indirgeyen, yerel 
geliştirilen çözümler olarak değerlendirilebilir. Bu durum aynı zamanda, yapım tekniklerinin 
sürdürülebilir özelliklerini vurgulaması açısından önem taşımaktadır. 

Bulgular 

Çalışmada mekânsal sürdürülebilirlik, plan kurgusunda sürdürülebilirlik ve yapım özelliklerinde 
sürdürülebilirlik olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir. 

Plan kurgusunda sürdürülebilirlik 

Kamusal mimari örneklerinden cami, han ve medreselerde işlevin gerektirdiği toplu kullanıma olanak 
tanıyan ana mekân ve bu ana mekâna hazırlık niteliğini taşıyan ön mekân (hazırlık mekânı) temel plan 
şemasını oluşturur. Kimi durumlarda, hazırlık mekânı ana mekânın devamı olabilecek şekilde 
kurgulanmıştır. Hazırlık mekânı açık, yarı açık ya da kapalı olabilirken ana mekân çoğunlukla kapalı bir 
mekândır. Benzer plan şeması hamam yapılarında da görülebilir. Hamam yapılarında, yıkanma işlevine 
uygun soğuk olan soyunmalık mekânından sıcak mekânlara kademeli olarak geçiş sağlanmıştır. 
Soyunmalık (soğuk bölüm) ve ılıklık (ılık bölüm) yıkanma işlevinin gerçekleştiği sıcaklık mekânlarına 
hazırlık mekânlarıdır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Tire Tahtakale Hamamı, kesit çizim (IYTE, Mimari Restorasyon Arşivi, 2009). 
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Bu mekân dizilimleri, işlevlerin birbirini takip etmesinin yanı sıra aynı zamanda kültürün 
sürdürülebilirliğinin de en açık örneğini temsil etmektedir. Bu temsil niteliği ile mimari, işlevsel bir yapılı 
çevre ürünü olmanın yanında, bir sürdürülebilir nitelik olarak toplumların sosyal aktivitelerini 
gerçekleştirdiği kamusal mekânın kültürel yapılanması olarak da görülebilir. 

Kamusal yapılar, işlevsel örgütlenmesine paralel olarak, yerleşim noktaları doğal su kaynaklarına 
yakın, topografyada eğimin olabildiğince azaldığı ve ortak kullanım alanlarının arttığı noktalarda, 
meydanlar oluşturabilecek nitelikte, büyük yerleşimlerde benzer yapı grupları ile tanımlanmış kamusal 
odaklarda, küçük yerleşimlerde ise tekil olarak konumlanmışlardır. 

Konutlarda yaşama mekânlarının boyutları, konumları ve süslemeleri kullanımına göre değişiklik 
göstermektedir. Plan şeması, yaşama mekânı olan sofaya (hayat) göre biçimlenmektedir. Plan şeması, dış 
sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olarak üç farklı çeşitlenme gösterir ve bu şema üst katların organizasyonu 
tarafından belirlenir. Bunun dışında zemin katta yakacak ve yiyecek depoları ve ahırların yer aldığı 
mekânlar bulunur ki, zemin kat genellikle, giriş, avlu ve bahçe gibi açık alanlarla birlikte kurgulanmış, 
neredeyse kültürel sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olarak yarı kamusal niteliktedir. Günümüz konut 
tipolojileri ile kıyaslandığında kamusaldan özele geçişte aktivitenin devamlılığı bu tip plan şemalarının 
oluşmasında etkilidir. Aynı zamanda, bu tip plan organizasyonlarının ortaya çıkışı, sürekli olarak 
deneyimlenen ve bu deneyimlere paralel kültürel olarak gelişen mekân yaratma pratiğine dayandırılabilir. 
Bunun temelinde, malzemenin yerelliği ve konvansiyonel çözümlerin ekolojik olarak yararlılığı ile bir 
doğrusal ilişki bulunur. 

Yapım özelliklerinde sürdürülebilirlik 

Anadolu Selçuklu ve sonrasında Osmanlı mimarisinde yüzyıllar boyunca sürdürülen, taş, tuğla ve 
ahşap yapı malzemelerinin kullanımı ve kullanımda yapım tekniğinin yerelliğe ve kültüre bağlı olarak 
devamlılığı bilgi ve deneyimin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Bu durum, mimari teknik ve bilgi 
birikiminin geçmişten günümüze sürekli gelişerek geldiğini de göstermesi açısından önem taşımaktadır. 
Başka bir deyişle, yerel malzemenin bağlama uygun kullanımı ve yapım tekniği ile geliştirilen çözümler 
Osmanlı mimarlığında sürdürülebilirliğin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Konutlarda, alt katlarda yığma taş ve tuğla kullanımı, üst katlarda tamamı ahşap ya da birleşik sisteme 
sahip ahşap karkas sistemin kullanılması hem yapısal yönden sürdürülebilir ilkeleri ile uyumlu hem de üst 
kattaki yaşama mekânlarının mekânsal kurgusunun kolay oluşturulmasını olanaklı kılmaktadır. Ahşap 
karkas sisteminde ahşap arası dolgu malzeme kullanımında bozulan ahşap malzeme yenilenirken sistemin 
etkilenmeden devamı sağlanabilir. Ahşabın çekmeye, taş ve tuğlanın basınç gerilmelerine dayanıklı olması 
ve bu malzemelerin uygun ve doğru yerlerde kullanımı sürdürülebilirliğin bir diğer önemli kriterleridir 
(Şekil 3).  
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Şekil 3. Bursa, Cumalıkızık, konutlarda alt kat taş yığma üst kat ahşap karkas sistem kullanımı (Dr. Funda Yaka 
Çetin foto arşivi, 2008). 

 

Yapım tekniği ve malzeme kullanımı birbirinden beslenen güçlü bir ilişkiye sahiptir. Yapım ve malzeme 
kullanımının uyumlu birlikteliği ve yapım tekniğinin bu özelliklere göre biçimlenmiş olması yapıların 
günümüze kadar gelmesini sağlayan en önemli nedenlerden birisidir.  

Kamusal ve sivil mimaride gözlemlenen biçim ve bezemeler, yerellik ve kültürle her bir dönemde 
yeniden yoğrularak kullanılmış, aynı zamanda günümüze kadar sürdürülmüştür (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Taş malzemeden oyna tekniği ile oluşturulmuş mukarnas süslemeli taçkapı, Bursa Yeşil Cami (Dr. Funda 
Yaka Çetin foto arşivi, 2008) 

Sonuç ve Tartışma 

Osmanlı mimarlığında mekânsal sürdürülebilirlik, mekân kurgusunun yapım özellikleri ve malzeme 
kullanımı uyumu ile sağlanmıştır. İşlevin doğrultusunda biçimlenmiş plan kurgusu yapım tekniği ve 
kullanılan malzemeyi de şekillendirmiştir. Yapıların çevresiyle uyumlu konumlanması, işlevsel 
çeşitlenmeye uygun mekânlar, yapım özellikleri ve malzeme kullanımının yöreye özgü biçimlenmeleri 
sürdürülebilirliği işaret eden önemli göstergelerdir.  
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Kamusal yapılarda, mekânsal kurgunun işleve ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zaman içerisinde 
çeşitlenmesi, ışık, ses ve nem kontrolünün mimari elemanlar ve yapı malzemesi yardımıyla sağlanarak 
işlevin verimliliğinin arttırılması ve devamlılığının sağlanması Osmanlı mimarlığındaki yapım tekniğinin 
gelişmesi ve yerel malzemenin etkin kullanımı ile sağlanmıştır. Bu durum, mekân – yapım – malzeme 
ilişkisinin boyutunu ve önemini yansıtmaktadır.  

Kamusal yapılarda, işleve göre bir mekânsal düzen ve buna uyumlu yapım özellikleri her bir yapı tipi 
için çeşitlenme gösterirken, yapıların tümünde yapım tekniği ve malzeme kullanımı ortak özellikler 
göstermektedir. Kamusal yapılar ve konut yapıların zemin katları genellikle taş ve/veya tuğla yığma 
sistem, konut yapılarının üst katları çoğunlukla ahşap karkas sistem ile inşa edilmiştir.  

Sivil konut yapıları farklı işlevler için esnek ve dönüştürülebilir yaşama mekânları içerirken kamusal 
yapılar konut yapılarına oranla kullanımı değişmeyen bir mekânsal kurgu içerirler. Buna karşın, kamusal 
yapılarda avlu, teras ve bahçe gibi açık ya da yarı açık mekânların da çok amaçlı kullanıma sahip oldukları 
söylenebilir. 

Bir iç avlu ya da konutlarda sofa etrafında yaşama mekânlarının düzenlenmiş olması, yapı elemanları 
kullanımı ve yönlenmeler ile ışığın kontrollü mekânlara alımı, iklime uyumlu yapım tekniği ve malzeme 
kullanımı ile bunun için geliştirilen çözümler ve işlevin sürekliliğini yapıların tümünde ortak 
sürdürülebilir yaklaşımlardır. 

Bir yapı tipinin başka bir yapı tipiyle mekânsal, yapısal ve malzeme kullanımında kurduğu interaktif 
ilişkiye bakıldığında, sürdürülebilir mimarlık ilkelerinin Ortaçağ ve Osmanlı döneminde yerel kültüre 
paralel biçimde geliştiği ancak yerel malzeme kullanımı ve yapım tekniği ile yapım faaliyetlerinin efektif 
çözümler geliştirilerek uygulanmış olduğunu göstermektedir. Hem kamusal hem de konut mimarlığının 
her iki durumunda da sürdürülebilirlik yapıların temel özelliklerinden birini ön plana çıkarmıştır. Kamu 
yapılarında işlevsel örgütlenmenin yapısal özellikleri belirlemesi ve bu haliyle “faydalı” olması 
öngörülürken, konut yapılarında ise sürdürülebilirlik çevresel verilere karşı bir yanıt arayarak iç mekânda 
konforu elde etmenin yolları araştırılmıştır. Aynı zamanda kentsel yerleşim kararlarının alınmasında da 
benzer yaklaşımlar belirlenmiştir. 

Kaynaklar 

Cerasi, M. (1999). Osmanlı kenti. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Ekinci, Z. (2005). Anadolu Türk evi geleneğinde Birgi örneği ve Sadıkoğlu Konağı - Bir konağın kurgusu. 
İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.  

Goodwin, G. (1971). A history of Ottoman architecture. London: Thames and Hudson. 

Günay, R. (2008). Elmalı ve yöresel mimarlığı. İstanbul: Ege Yayınları. 

Kuban, D. (2002). Selçuklu çağında Anadolu sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1824 
 

TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL VE POLİTİK EKOLOJİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK 
ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Arş. Gör. Oğuzhan ÖZKAN,Balıkesir Üniversitesi. oguzhanozkan23@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Alper UZUN, Balıkesir Üniversitesi, auzun@balikesir.edu.tr 

Arş. Gör. Sema ÇETİNKAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi, semacetinkaya57@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konusunda yapılan tezler ve makaleler incelenmiştir. 
Bu incelemeyle birlikte çalışmaların birtakım özellikleri sayısal verilerle ortaya konulmuş ve bu sayısal 
verilere dayalı olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Coğrafya açısından kritik bir öneme sahip kültürel ve 
politik ekoloji konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmaların genel olarak değerlendirildiği herhangi bir 
araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu araştırma, söz konusu eksikliğin doldurulması adına 
yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konulu çalışmaların hem nicel hem 
nitel olarak nasıl bir görünüm sergilediğini belirlemek ve konuya Türkiye’de verilen önemi tespit etmek 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: Türkiye’de yapılan kültürel ve politik 
ekoloji konulu makale ve tezler, bibliyografik olarak (yıl, dil, yazar sayısı vb.) ve bilimsel kriterlerin (hipotez, 
örneklem türü, örneklem hacmi, analiz yöntemi, araştırma modeli vb.) kullanılması açısından nasıl bir 
görünüm teşkil etmektedir? Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konusunda yapılan akademik çalışmaların 
hem nitel hem nicel anlamdaki düzeylerine yönelik neler söylenebilir? Makale ve tezler doküman 
incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Tezler için YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne, makaleler için ise Google, Google 
Scholar, ULAKBİM ve Jstor’a kültürel ekoloji, politik ekoloji, siyasi ekoloji, siyasal ekoloji, kültürel ve 
politik/siyasi/siyasal ekoloji anahtar kelimeleri girilerek ilgili çalışmalar elde edilmiştir. Tezlerin elde 
edilmesinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin tez adı, konu, dizin ve özet kısımlarına bu anahtar kelimeler ayrı 
ayrı girilmiştir. Makaleler için ise Google, Google Scholar, ULAKBİM ve Jstor’un arama çubuklarına ilgili 
anahtar kelimeler ayrı ayrı girilmiş ve bu doğrultuda anahtar kelimelerin makalelerin başlıklarında veya 
içeriğinde tam olarak geçmesi şartı aranmıştır. Bu kapsamda ilgili anahtar kelimeler girilerek kültürel ve 
politik ekoloji konusunda 2019 yılı temmuz ayına kadar yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu doğrultuda 
elde edilen 11 makale ve 13 tez olmak üzere toplam 24 akademik çalışma üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır. Analiz sonucunda son on yıllık süreçte kültürel ve politik ekoloji konusundaki çalışmaların artış 
gösterdiği görülmektedir. Çalışmaların çoğunlukla Türkçe yapıldığı ve çalışmalarda nitel yöntemin ağırlıkta 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların alt konu başlıkları incelendiğinde lisansüstü tezlerde doğrudan 
politik ekoloji konusuna yer verildiği görülmektedir. Buna karşın makalelerde kültürel ve politik ekolojiyle 
bağlantılı sulak alan, denizel kaynak yönetimi, ekolojik kriz gibi konulara yer verildiği görülmüştür.  Bununla 
birlikte, Türkiye’de ilgili literatürde hem nicel hem de nitel anlamda birtakım eksikliklerin bulunduğu 
araştırmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çünkü konuyla ilgili yabancı literatürün özellikle 1960 ve 
1970’li yıllarda artış trendine girmeye başladığı göz önüne alındığında, kültürel ve politik ekoloji 
konusundaki çalışmaların ülkemizde yaklaşık 40-50 yıllık bir süreçten sonra artış trendine girmesi, yabancı 
literatürün çok geriden takip edildiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kültürel Ekoloji, Politik Ekoloji, İçerik Analizi. 

EVALUATION ABOUT CULTURAL AND POLITICAL ECOLOGY STUDIES IN TURKEY 

Abstract 

In this study, thesis and articles on cultural and political ecology made in Turkey were examined. With 
this review, some features of the studies have been put forward with numerical data and evaluations have 
been made based on these numerical data. It is seen that there is any research with overall assessment of the 
work done in Turkey about cultural and political ecology, which is crucial for geography. This research was 
carried out in order to fill this gap. The aim of this study is to determine how to view on cultural and political 
ecology studies in Turkey both quantitatively and qualitatively and to identify issues of importance given in 
Turkey. For this purpose is to answer the following question: As bibliographic data (year, language, number 
of authors, etc.) and scientific criteria (hypothesis, sample type, sample volume, analysis method, research 
models, etc.) what does cultural and political ecology on articles and theses held in Turkey look like? What 
the quantitative and qualitative level are the academic studies on cultural and political ecology in Turkey? 
Articles and theses were obtained by document analysis method. The studies were obtained by entering the 
keywords of cultural ecology and political ecology or cultural/political ecology into YÖK National Thesis 
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Center for theses and Google, Google Scholar, ULAKBİM and Jstor for articles. In order to obtain the theses, 
these keywords are entered separately in the thesis name, subject, index and summary sections of YÖK 
National Thesis Center. For the articles, the related keywords were entered into the search bars of Google, 
Google Scholar, ULAKBİM and Jstor separately and in this direction, the keywords should be precisely 
included in the titles or content of the articles. In this context, the relevant keywords were entered and the 
researches carried out on cultural and political ecology until July 2019 were examined and a total of 24 
academic studies including 11 articles and 13 theses were evaluated. As a result of the analysis, it is seen that 
the studies on cultural and political ecology have increased in the last decade. It was found that the studies 
were mostly done in Turkish language and the qualitative method was predominant in the studies. When the 
sub-headings of the researches are examined, it is seen that political ecology is included directly in the theses. 
On the other hand, it was seen that the articles included wetland, marine resource management and 
ecological crisis related to cultural and political ecology. However, the result of the research reveals that 
there are some deficiencies in the relevant literature both quantitatively and qualitatively. Because, 
considering the fact that foreign literature on the subject started to increase trend especially in the 1960s 
and 1970s, the fact that studies on cultural and political ecology entered an increasing trend after a period of 
40-50 years in Turkey reveals that foreign literature is followed very far behind. 

Keywords: Turkey, Cultural Ecology, Political Ecology, Content Analysis.   

Giriş 

Kültürel ekoloji, ilk kez 1955 yılında aslında bir antropolog olan Steward tarafından Theory of Culture 
Change (Kültür Değişimi Teorisi) isimli eserde kullanılmıştır. Ona göre kültürel ekoloji; boyutu dikkate 
alınmaksızın herhangi bir topluluk veya toplumun sahip oldukları kültürlerin, içlerinde yer aldıkları doğal 
çevreyle karşılıklı etkileşim ve ilişkilerini kapsayan bir kavramdır (Arı, 2003; Walker, 2005). Bir diğer 
deyişle, kültürel ekoloji, ekosistem içerisinde dinamik bir şekilde yer alan insanların ve doğal çevrenin 
karşılıklı rollerini incelemektedir. Bu nedenle, kültürel ekolojinin coğrafyayla doğrudan bağlantılı ve 
benzer konular içeren bir alan olduğu söylenebilir (Karadağ, 2009).  

Kültürel ekoloji kapsamında:  

• İnsanların bulundukları doğal çevreyi etkileme potansiyelini taşıyan her türlü 
yetenekleri, 

• Doğaya uyarlanabilir bir mekanizma olarak kültür,  

• İnsanların geleneksel bilgi sistemleri,  

• Çevrenin insan üzerindeki kontrolü,  

• İnsanların çevreye yönelik karar verme süreçleri yer almaktadır (Sutton ve Anderson, 
2010).  

Kültürel ekolojiyle ilgili araştırmaları bulunan Butzer (1990: 686) ise kültürel ekolojistlerin 
odaklandığı üç hususa dikkat çekmiştir: 

• İnsanların üreme, yaşama, beslenme tarzlarının, yerleşme örüntülerinin ve 
teknolojilerinin doğal kaynak kullanımlarına etkileri, 

• Demografik özellikler ve sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantılı olan gıda üretimi ve gıda 
üretimindeki değişimler, 

• Somut veya somut olmayan kültürel değerlerle ilişkili olan kültürel davranış tarzları ve 
bunların çeşitliliği. 

Kültürel ekoloji, odak noktası ve yaklaşım tarzı açısından biyolojik ekolojiden fazlasıyla etkilenmiştir. 
Bununla birlikte biyolojik ekoloji daha çok hayvanlar ve bitkilere yoğunlaşan, kültürü ve insanların 
öğrenme yeteneğini dikkate almayan bir dal olmasından dolayı insan ve hayvanların davranışları arasında 
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yanlış kıyaslamalar yapabilmekte ve bu davranışların doğaya yansımasını olduğundan çok farklı 
aktarabilmektedir. Dolayısıyla, bu yönüyle biyolojik ekoloji kültürel ekolojiden farklılık göstermektedir 
(Arı, 2003). 

Kültürel ekoloji kapsamındaki öznelerden birini teşkil eden insan toplulukları ve toplumların 
içerdikleri unsurların birçoğu yer alsa da, bu unsurlar arasında siyasi mekanizmalar bulunmamaktadır. 
Bir başka deyişle, insanların doğal çevreyle ilişkilerinde siyasi organizasyonlar, yerel yönetimler ve 
merkezi hükümetler göz ardı edilmiştir. Oysa ki söz konusu insan toplulukları ve toplumlar, siyasi 
mekanizmanın en önemli unsurunu oluşturan devletin ve devleti işlevsel hale getirip onu yönlendiren en 
üst makam olan hükümetlerin, kendilerini yönetmeleri adına onlara yetki vermiştir. Bu yetki, toplum 
organizasyonlarının bağlı olduğu her alanda geçerlidir. Dolayısıyla, diğer alanlarda olduğu gibi kültürlerin 
bulundukları doğal çevreyle etkileşimleri ve ilişkileri konusunda da son sözü her zaman devletler, 
hükümetler, parlamentolar vb. söylemektedir. Bu noktada devreye politik ekoloji kavramı girmekte ve 
kültürel ekolojinin siyasi mekanizmalarla ilgili alandaki boşluğunu kapatmaktadır (Peet ve Watts, 2004; 
Walker, 2005). İlk kez 1935’te Frank Thone tarafından kullanılmasına rağmen, detaylı olarak 1972’de Eric 
Wolf tarafından açıklanan politik ekoloji kavramına; kültürel ekolojinin kültür ve doğal çevre etkileşimi 
tezine ek olarak siyasi güç odakları, siyasi sistemler, politikalar ve politik ekonomi dahil edilmiştir (Robbins, 
2012; Walker, 2005). Sonradan eklenen bu kavramlar, insanlarla doğal çevrenin etkileşiminde ön plana 
alınmakta ve asıl özne oldukları savunulmaktadır (Robbins, 2012). Bu nedenle, politik ekolojinin temelini 
kültürel ekolojinin oluşturduğunu, fakat politik ekolojinin kültürel ekolojiden daha kapsamlı bir kavram 
olduğu belirtilebilir. Dolayısıyla insanların doğal çevreleriyle etkileşimini detaylı olarak irdeleyen kültürel 
ekoloji ile politik ekolojinin coğrafya bilimi açısından büyük önem taşıdığı söylenebilir. Çünkü coğrafya 
insanların içinde bulundukları fiziki ve beşeri çevreyle karşılıklı ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. 
Toplumların geçmişten günümüze ulaştırdıkları kültürleri, medeniyetleri, ekonomik sistemleri, yönetim 
biçimleri, hükümet organizasyonları gibi kültürel ve politik ekolojinin konusu olan birçok hususun söz 
konusu insan-çevre ilişkisini fazlasıyla etkileyen yapılar olduğu göz önüne alındığında kültürel ve politik 
ekolojinin coğrafya açısından önemi daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır (Arı, 2017; Karadağ, 2009). 

Coğrafya açısından kritik bir öneme sahip kültürel ve politik ekoloji konusunda Türkiye’de yapılmış 
çalışmaların genel olarak değerlendirildiği herhangi bir araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu 
araştırma, söz konusu eksikliğin doldurulması adına yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de kültürel ve 
politik ekoloji konusunu ele alan makale ve tezler analiz edilmiştir. Böylece, Türkiye’de kültürel ve politik 
ekoloji konulu çalışmaların hem nicel hem nitel anlamda nasıl olduklarını belirlemek ve konuya 
Türkiye’de verilen öneme dair değerlendirmeler yapmak amaçlanmıştır. Araştırmada şu sorulara cevap 
aranmıştır: 

• Türkiye’de yapılan kültürel ve politik ekoloji konulu makale ve tezler, bibliyografik olarak 
(yıl, dil, yazar sayısı vb.) ve bilimsel kriterlerin (hipotez, örneklem türü, örneklem hacmi analiz 
yöntemi, araştırma modeli vb.) kullanılması açısından nasıl bir görünüm teşkil etmektedir? 

• Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konusunda yapılan akademik çalışmaların hem nitel 
hem nicel anlamdaki düzeylerine yönelik neler söylenebilir?  

Yöntem 

Makale ve tezler doküman incelemesi yöntemiyle ve amaçlı örnekleme kullanılarak tespit edilmiştir. 
Tezler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’ne, makaleler için ise Google, Google Scholar, 
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve Jstor’a kültürel ekoloji, politik ekoloji, siyasi ekoloji, 
siyasal ekoloji, kültürel ve politik/siyasi/siyasal ekoloji anahtar kelimeleri girilerek ilgili çalışmalar elde 
edilmiştir.  Tezlerin elde edilmesinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin tez adı, konu, dizin ve özet kısımlarına 
bu anahtar kelimeler ayrı ayrı girilmiştir. Makaleler için ise Google, Google Scholar, ULAKBİM ve Jstor’un 
arama çubuklarına ilgili anahtar kelimeler ayrı ayrı girilmiş ve bu doğrultuda anahtar kelimelerin 
makalelerin başlıklarında veya içeriğinde tam olarak geçmesi şartı aranmıştır. Örneğin; başlığında veya 
içeriğinde kültürel çevre, kültür çevresi, kültür ve mekan gibi kelimeler bulunan fakat kültürel ekoloji, 
politik/ siyasi ekoloji vb. anahtar kelimeleri bulunmayan çalışmalar dikkate alınmamıştır. Bu kapsamda 
ilgili anahtar kelimeler girilerek kültürel ve politik ekoloji konusunda 2019 yılı temmuz ayına kadar 
yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu doğrultuda elde edilen 11 makale ve 13 tez olmak üzere toplam 24 
akademik çalışma üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar yıllarına, dillerine, 
araştırma modellerine, örneklem hacimlerine, örneklem türlerine, demografik görünümlerine, analiz 
yöntemlerine, alt konu başlıklarına, veri toplama yöntemlerine, hipotezlerine, türlerine ve yazar sayılarına 
(makaleler için) göre içerik analizi tekniği kullanılarak ayrı ayrı incelenmiştir. İçerik analizi, her türlü 
dokümandan elde edilen verilerin işlenmesi ve kodlanması, ortak temaların bulunması, bu kodların ve 
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temaların düzenlenmesi, bulguların ortaya konulması ve yorumlanması gibi aşamaları bulunan bir 
tekniktir. İçerik analizinde esas olarak, araştırma sürecinde toplanan verilerin açıklanması ve 
anlaşılmasını sağlayacak kavramlara ve bu kavramlar arasındaki ilişkilere ulaşmak amaçlanmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada Türkiye’de kültürel ve politik ekolojiyle ilgili tez ve makalelerde 
yıl, üniversite, enstitü, yazar sayısı, tez/makale türü ve metin dili dışındaki bütün kriterlerin içerik analizi 
yöntemiyle incelenmesinde pratik olması açısından bazı kodlar oluşturulmuş ve analizin bu şekilde 
yapılması sağlanmıştır. Örneğin; tezlerde ve makalelerde hipotezin ya da araştırma sorusunun olup 
olmadığı, metin içi arama yöntemiyle hipotez, sayıltı, soru, sual araştırma sorusu/soruları gibi kodlar 
girilerek bulunmaya çalışılmıştır. Yine bir başka konu olan alanla ilgili nüfus bilgilerinin verilip 
verilmediği nüfus, popülasyon, demografi, miktar gibi kodlar metin içinde aranarak tespit edilmiştir. 
Böylece konuyla ilgili çalışmalarda bilimsel kriterlerin ne ölçüde kullanıldığı anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Makale ve tezlere yönelik içerik analizinin uygulandığı çalışmalar incelendiğinde eğitim konusunun 
çokça araştırıldığı anlaşılmaktadır (Bıkmaz, Aksoy, Tatar ve Altınyüzük, 2013; Doğru, Gençosman, 
Ataalkın ve Şeker, 2012; Durak, Çankaya, Yunkul, Urfa, Topraklıkoğlu, Arda ve İnam, 2017; Gündüz, 
Başpınar ve Büyükkarcı, 2017; İslamoğlu, Ursavaş ve Reisoğlu, 2015; Kondracki, Wellman ve Amundson, 
2002; Selçuk, Kandemir, Palancı ve Dündar, 2014; Uygun, 2012). Bu çalışmalar eğitim konusunun çeşitli 
alt dallarını konu edinen araştırmalara odaklanmıştır. Turizm alanında yapılan çalışmalara içerik 
analizinin uygulandığı da görülmektedir (Bayın, 2015; Fennell, 2001; Hu ve Huang, 2011; İnce, Gül ve 
Bozyiğit, 2017). Bunların dışında yaşlılık ve yaşlı göçleriyle alakalı çalışmaları inceleyen araştırma da 
mevcuttur (Alaydın, 2019). Bu çalışmada içerik analizinde kullanılan bibliyografik ve bilimsel kriterlerin 
oluşturulmasında literatürde daha önce yapılmış bazı araştırmalardan (Alaydın, 2019; Bıkmaz, Aksoy, 
Tatar ve Altınyüzük, 2013; Uygun, 2012) faydalanılmıştır. Bunun dışında içerik analizinde kodların nasıl 
kullanılması ve analizden elde edilen sonuçların sayısal olarak ne şekilde ifade edilmesi gerektiği gibi 
konularda da ilgili literatürdeki bütün çalışmalardan istifade edilmiştir. 

Bulgular 

Türkiye’de Hazırlanan Kültürel ve Politik Ekoloji Konulu Tezlerin İçerik Analiziyle 
Değerlendirilmesi 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ülkemizde kültürel ve politik ekolojiyle ilgili yapılan toplam 13 tezin 9’u 
yüksek lisans, 4’ü ise doktora seviyesindedir. Oransal karşılık anlamında bakıldığında ise %69,2 yüksek 
lisans, %30,8 doktora seviyesinde tezler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Kültürel ve politik ekoloji konusunda yapılan tezlerin büyük çoğunluğunun 2012 ve sonrasında olduğu 
anlaşılmaktadır. Öyle ki bu dönemde 10 tez yapılmıştır (%76,92). Diğer 3 tez ise 2008’de 2 adet ve 
2007’de 1 adet olmak üzere hazırlanmıştır. Tezlerin yazıldığı diller ise birbirlerine yakın dağılımlar 
göstermektedir. Toplam 13 tezin 8’i Türkçe (%61,5), 5’i ise (%38,5) İngilizce’dir. 

 Yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımları incelendiğinde 3’er tezle Boğaziçi ve Balıkesir 
Üniversiteleri ilk sırada yer almaktadır. Ege Üniversitesi 2 tezle ikinci sırada bulunmaktadır. Hacettepe, 
Gazi, İnönü, Bilecik Şeyh Edebali ve Marmara Üniversitesi ise 1’er tez ile sıralamada yer almaktadırlar. 
Enstitülere dayalı dağılım göz önüne alındığında Sosyal Bilimler Enstitüsü 10 tezle ilk sıradadır (%76,92). 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ardından 2 tezle (%15,38) Çevre Bilimleri Enstitüsü gelmektedir. Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde ise kültürel ve politik ekoloji konulu 1 tez (%7,7) bulunmaktadır. 

Tezlerin alt konu başlıklarına göre inceleme yapıldığında birinci sırada politik ekoloji ve çevre politika 
ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır (4 tez). Bunu 3’er tezle kültür ve turizm ile sulak alan ve denizel 
kaynaklar alt konuları izlemektedir. Tezlerin hipotezlerinin veya araştırma sorularının olup olmadığı 
incelendiğinde, 9 çalışmada hipotez veya araştırma sorularının bulunduğu, 4’ünde ise bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

Yapılan tezlerin tamamında hangi araştırma modelinin kullanıldığı belirtilmiştir. 13 tezin 12’sinde 
(%92,3) nitel yöntem, 1’inde ise (%7,7) karma yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın analiz yönteminin 
açıklandığı 9 tez bulunmaktadır (%69,2). Bu tezlerin 2’sinde içerik analizi, 2’sinde betimsel analiz tercih 
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edilmiştir. Bunların dışında nitel film analizi, eksenel kodlama, vaka analizi, coalition formation analysis, 
gibi çeşitli analiz yöntemleri de kullanılmıştır. Analiz yönteminin belirtilmediği 4 tez bulunmaktadır. 
Tezlerin veri toplama yöntemlerine bakıldığında ise 6 tanesinde sadece ikincil verilerin kullanıldığı ortaya 
çıkmaktadır (%46,2). 3 tezde ise görüşme ve gözlem yöntemleri (%23,07) birlikte kullanılmıştır. 

Yapılan tezlerin 10 tanesinde örneklem hacmine (sayısına) yönelik bilgi verildiği ortaya çıkmaktadır. 3 
tezde ise örneklem hacmine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  Tezlerin büyük bir kısmında (8 
tez) seçilen örneklem türüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği anlaşılmaktadır. 5 tezde ise örneklem 
türünün ne olduğu belirtilmiştir. Bunlardan 3’ünde sadece amaçlı örneklem, 1 tanesinde sadece kartopu 
örneklem, 1 tanesinde ise hem amaçlı hem kartopu örneklem birlikte kullanılmıştır. Son olarak tezlerin 
öznesi olan araştırma alanlarındaki nüfus yapısına ve özelliklerine yönelik bilgiler de incelenmiştir. Buna 
göre 9 tezde nüfus yapısına ve özelliklerine dair herhangi bir ifadenin olmadığı görülmektedir. 4 tezde ise 
araştırma alanına ilişkin demografik bilgiler bulunmaktadır. Fakat bu noktada şu hususa dikkat çekmek 
gerekmektedir: Daha önce açıklandığı üzere çalışmaya dahil edilen 13 tezden 6’sında veri toplama 
yöntemi olarak sadece ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bununla birlikte söz konusu 6 çalışma içinden 1 
tanesi, araştırma amacında belirtildiği üzere alan bazlı olmasına rağmen, saha çalışması yapılmayan ve 
ikincil verilerle yetinilen bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada örneklem türü ve araştırma sahasındaki 
nüfusla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği görülmektedir. Diğer 5 çalışmada örneklem türünün, hacminin 
veya demografik bilgilerin verilmemesi alan bazlı olmamalarıyla bağlantılıdır. Bir başka deyişle, genel 
anlamda bakıldığında örneklem türü bilgisi bulunmayan 8 tez olmasına rağmen, gerçek anlamda bu 
sayının aslında 3 olduğu; demografik bilgilerin verilmediği 9 tez olmakla birlikte aslında bu sayının 4 
olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de Hazırlanan Kültürel ve Politik Ekoloji Konulu Makalelerin İçerik Analiziyle 
Değerlendirilmesi 

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konusunda yazılmış 11 makale 
bulunmaktadır. Bu makalelerin tamamı araştırma makalesi ve Türkçe dilinde olmakla birlikte, 6 tanesi tek 
yazarlı (%54,5), 4 tanesi iki yazarlı (%36,4), 1 tanesi (%9,1) ise dört yazarlıdır. Makalelerin yayımlandığı 
yıllara bakıldığında toplam makalelerin yarısından fazlasının (6 makale) 2017’de yayımlandığı dikkat 
çekmektedir. 2010’lu yıllardan önce yazılmış 3 makale bulunmaktadır. 

Tablo 1 
Tezlerin Bibliyografik ve Bilimsel Kriterler Açısından Özellikleri ve Toplam Yüzdeleri 
 

Tez 
No 

Tez 
Tür
ü 

Üniversi
te Adı 

Enst
itü 

Yılı Dili Araştır
ma 
Modeli 

Örnek
lem 
Hacmi 

Örnekle
m Türü 

Demogr
afik 
Görünü
m 

Analiz 
Yönte
mi 

Alt 
Konu 
Başlığı 

Veri 
Toplama 
Yöntemi 

Hipotezi 

1 YL Ege 
Üniversit
esi  

SBE 200
7 

T Nitel 
Yöntem 

Var Yok Yok Nitel 
Film 
Analizi 

Sinema İkincil 
Veri 

Yok 

3 YL Balıkesir 
Üniversit
esi 

SBE 200
8 

T Nitel 
Yöntem 

Var Yok Yok Yok Sulak 
Alan 

Gözlem ve 
Görüşme 

Var 

4 YL Balıkesir 
Üniversit
esi 

SBE 201
2 

T Nitel 
Yöntem 

Yok Yok Yok Yok Turizm Görüşme 
ve 
Gözlem, 
İkincil 
Veriler 

Var 

5 YL Boğaziçi 
Üniversit
esi 

Çevr
e 
Bili
mler
i 
Ens. 

201
3 

İ Nitel 
Yöntem 

Var Yok Yok Vaka 
analizi 

Enerji İkincil 
Veri 

Var 

6 YL Boğaziçi 
Üniversit
esi 

AİİT 
Ens. 

201
3 

İ Nitel 
Yöntem 

Var Var Var Coaliti
on 
format
ion 
analysi
s 

Denizel 
Kaynak 
Yönetimi 

Derinlem
esine 
Görüşme 

Var 

7 YL Gazi 
Üniversit
esi 

SBE 201
4 

T Nitel 
Yöntem 

Yok Yok Yok Yok Örgütsel 
Ekoloji 

İkincil 
Veri 
(Kaynak 
tarama) 

Yok 

8 DR Hacettep SBE 201 İ Nitel Var Var Var Eksene İklim Gözlem ve Var 
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e 
Üniversit
esi 

6 Yöntem l 
Kodla
ma 

değişikli
ğinin 
fiziksel 
ve sosyal 
etkileri 

Görüşme 

9 DR İnönü 
Üniversit
esi 

SBE 201
6 

T Nitel 
Yöntem 

Var Var Yok İçerik 
Analizi 

Politik 
ekoloji 

Gözlem ve 
Görüşme 

Var 

10 YL Bilecik 
Şeyh 
Edebali 
Üniversit
esi 

SBE 201
8 

T Nitel 
Yöntem 

Var Yok Yok Yok Çevreci 
hareketl
erin 
siyasalla
şması 

İkincil 
veri 
(Doküma
n 
İncelemes
i) 

Yok 

11 YL Boğaziçi 
Üniversit
esi 

Çevr
e 
Bili
mler
i 
Ens. 

201
8 

İ Nitel 
Yöntem 

Var Var Var Betims
el 
Analiz 

Çevre 
Kirliliği 
ve 
Politika 
İlişkisi 

Görüşme Var 

12 YL Balıkesir 
Üniversit
esi 

SBE 201
8 

T Karma 
Yöntem 

Var Var Var Betims
el 
Analiz 

Sulak 
Alan 

Görüşme 
ve Gözlem 
İkincil 
veri 

Var 

13 DR Marmara 
Üniversit
esi 

SBE 201
8 

T Nitel 
Yöntem 

Yok Yok Yok İçerik 
Analizi 

Sermaye 
Birikim 
Süreci ve 
Enerji 
Dönüşü
mleri 

İkincil 
Veriler 
(Doküma
n 
İncelemes
i) 

Var 

Topl
am:1
3 
 

% 
69,2 
YL 
 
% 
30,8  
DR 
 
 

% 23,07 
Balıkesi
r ve 
Boğaziçi 
Üniversi
tesi 
 
%15,38 
Ege 
Üniversi
tesi 
 
%7,7’şe
r 
Hacette
pe 
 
%7,7 
Gazi vd. 

%84
,6 
Sosy
al 
Bili
mle
r 
Enst
itüs
ü 
 
%15
,4 
Çevr
e 
Bili
mle
ri 
Enst
itüs
ü. 
 

%76
,9 
201
2 
yılı 
ve 
sonr
ası 
 
200
8 
yılı 
%15
,38 
  
200
7 
yılı 
%7,
7 
 
 

% 
61,5  
Tür
kçe 
 
% 
38,5 
İngil
izce 

% 92,3 
Nitel 
Yöntem 
 
%7,7 
Karma 
Yöntem 

%76,9 
Örnek
lem 
hacmi 
var 
 
%23,1 
Örnek
lem 
hacmi 
yok 
 
 

%61,5 
Örnekle
m türü 
yok 
 
%38,5 
Örnekle
m Türü 
var 
 

%69,2 
Demogr
afik 
görünü
m 
verilme
miş 
 
%30,8 
Demogr
afik 
görünü
m 
verilmiş 
 
 

%69,2 
Analiz 
Yönte
mi 
belirti
lmiş 
 
%30,8 
Analiz 
yönte
mi 
belirti
lmemi
ş 

%30,8 
Politik 
ekoloji, 
çevre 
politika 
ilişkisi 
 
%23,1 
Kültür 
ve 
Turizm 
 
%23,1 
Sulak 
alan ve 
Denizel 
kaynak 
 
%15,38 
Enerji 
 
%7,7 
İklim 
Değişikl
iği 

%46,2 
Sadece 
İkincil 
veri 
kullanıl
mış 
 
%30,7 
Görüşme 
ve 
gözlem 
 
%15,4 
Her ikisi 
kullanıl
mış 

%69,2 
Hipotezi 
var 
 
%30,8 
Hipotez 
belirtilm
emiş 

 

Kültürel ve politik ekoloji konulu makalelerin yayımlandığı dergiler incelendiğinde Doğu Coğrafya 
Dergisi’nde ve Türk Coğrafya Dergisi’nde 2’şer makalenin yer aldığı görülmektedir. Bunların dışında 
İdealkent, Marmara Coğrafya Dergisi, Coğrafi Bilimler Derigisi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi (İİBF), Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi ve Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi’nde de 1’er makale mevcuttur. 
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Araştırmaların alt konu başlıkları incelendiğinde öne çıkan başlık sulak alan olmuştur. 4 makalenin alt 
konu başlığı sulak alandır (%36,4). 2’şer makalede ise çevre algısı ve paradigmasıyla doğa ve kültürel 
ekoloji kavramına odaklanılmıştır. Araştırmaların hipotezlerinin veya araştırma sorularının ifade edilme 
durumu incelendiğinde birbirlerine yakın oranlar gözlemlenmektedir. Araştırma hipotezlerinin veya 
sorularının bulunduğu 6 (%54,5), bulunmadığı 5 makale (%45,5) vardır. 

Makalelerin 7’sinde (%63,6) araştırma modelinin belirtildiği, 4’ünde (%36,4) ise belirtilmediği 
anlaşılmaktadır. Yöntemi belirtilen makalelerin 6’sında nitel yöntem, 1’inde karma yöntem kullanılmıştır. 
Araştırmaların analiz yönteminin ifade edildiği sadece 2 makale bulunmaktadır. Analiz yönteminin 
belirtildiği iki makalede de betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 9 makalede analiz yöntemi ifade 
edilmemiştir. 11 makalenin 8’inde veri toplama yönteminden bahsedildiği görülmektedir. Bu 8 makalenin 
3’ünde sadece ikincil verilerden yararlanılmıştır. 2 makalede görüşme, gözlem ve ikincil veri, 1 makalede 
ise anket, görüşme ve ikincil veri birlikte kullanılmıştır. 

Yayımlanan makalelerin 9’unda örneklem hacmine yönelik bilgiler verilmiştir (%81,8). Örneklem 
hacmi bilgisinin yer almadığı 2 makale (%18,2) vardır. Makalelerin 9 tanesinde örneklem türünün 
belirtilmemiştir. Örneklem türünün belirtildiği makalelerden birinde seçkili, birinde ise amaçlı örneklem 
tercih edilmiştir. Kültürel ve politik ekoloji konusundaki yerli makalelerin 4’ünde araştırma alanının nüfus 
yapısı ve özellikleri verilmiş, 7’sinde ise verilmemiştir. Demografik bilgilerin verildiği makalelerin oranı 
%36,4, bu bilgilerin yer almadığı makalelerin oranı ise %63,6’dır. Veri toplama yönteminin belirtilmediği 
ve sadece ikincil verilerin kullanıldığı toplam 6 çalışmanın 1 tanesinde amaç, alan bazlı çalışmayı 
gerektirmesine rağmen bu çalışmada örneklem türü ve demografik bilgilerin verilmediği görülmektedir. 
Diğer 5 çalışmanın ise alana yönelik olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla genel anlamda örneklem 
türünün belirtilmediği 9 çalışma olmasına rağmen aslında bu rakamın 4 olduğu; demografik bilgilerin 
verilmediği 7 çalışma olmasına rağmen bu rakamın esasında 2 olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2 
Makalelerin Bibliyografik ve Bilimsel Kriterler Açısından Özellikleri ve Toplam Yüzdeleri 

Mak
ale 
No 

Dergi Adı Yılı 
Araştırma 
Modeli 

Örnek
lem 
Hacmi 

Örnek
lem 
Türü 

Demogr
afik 
Görünü
m 

Analiz 
Yönte
mi 

Alt Konu Başlığı 
Veri 
Toplama 
Yöntemi 

Hipot
ezi 

Ya
za
r 
sa
yı
sı 

1 
Türk Coğrafya 
Dergisi 

2003 Nitel Yöntem Var Yok Var Var Sulak Alan 
Gözlem ve 
Görüşme 
İkincil Veri 

Yok 1 

2 
Türk Coğrafya 
Dergisi 

2006 Nitel Yöntem Var Yok Var Yok 
Kültürel Ekoloji ve 
Doğa Koruma İlişkisi 

Anket ve 
Görüşme 
İkincil Veri 

Var 2 

3 
Marmara 
Coğrafya 
Dergisi 

2008 Nitel Yöntem Var Yok Yok Yok Sulak Alan 
Mülakat ve 
Söyleşi 

Yok 2 

4 
Coğrafi 
Bilimler 
Dergisi 

2011 Nitel Yöntem Var Yok Var Yok Sulak Alan 
Gözlem ve 
Mülakat 

Var 2 

5 
Ahi Evran Üni. 
İİBF Dergisi 

2017 Yok Var Yok Var Yok Uluslararası ilişkiler Yok Yok 1 

6 
Doğu Coğrafya 
Dergisi 

2017 Nitel Yöntem Var Var Yok Yok 

Çevresel 
Determinizm ve 
Politik Ekolojideki 
Bilimsel Yaklaşımlar 

İkincil Veri 
(Kaynak 
Taraması) 

Var 1 

7 
Felsefe ve 
Sosyal Bilimler 
Dergisi 

2017 Yok Yok Yok Yok Yok Ekolojik Kriz 
İkincil Veri 
(Kaynak 
Taraması) 

Var 4 

8 İdealkent 2017 Nitel Yöntem Var  Yok  Yok Yok  Kentsel Dönüşüm İkincil Veri Yok  1 

9 
Hitit Üni. SBE 
Dergisi 

2017 Yok Var Yok Yok Yok Çevre Algısı Yok Var 1 

10 
Kastamonu 
Üni. İİBF 
Dergisi 

2017 Yok Yok Yok Yok Yok 
Toplumsal Doğa ve 
Doğanın Üretimi 

Yok Yok 1 

11 
Doğu Coğrafya 
Dergisi 

2018 
Karma 
Yöntem 

Var Var Yok Var Sulak Alan 
Görüşme 
Gözlem ve 
İkincil Veri 

Var 2 

Topl
am 
11 
mak
ale 
 

%18,18 Türk 
Coğrafya ve 
Doğu 
Coğrafya 
Dergisi 
 
%9,1 
İdealkent, 
 
%9,1 
Marmara 
Coğrafya 
Dergisi vd. 

% 
54,54 
2017 
yılı 
 
2010’
dan 
önce 
%27,2
7 
 
%9,1 
2006  
 
%9,1 
2003 
yılı 
 

%63,6 
Yöntem var 
 
%36,4 
Yöntem 
belirtilmem
iş 

%81,8 
Örnek
lem 
hacmi 
verilm
iş 
 
%18,2 
Örnek
lem 
hacmi 
verilm
emiş 

%81,8 
Örnek
lem 
türü 
verilm
emiş 
 
%18,2 
Örnek
lem 
türü 
verilm
iş 

%63,6 
Demogr
afik 
görünü
m 
verilme
miş 
 
%36,4 
Demogr
afik 
görünü
m 
verilmiş 

%81,8 
Analiz 
yönte
mi 
verilm
emiş 
 
%18,2 
Analiz 
yönte
mi 
verilm
iş 

%36,4  
Sulak alandan 
 
%18,2 
Çevre algısından ve 
paradigması 
Doğa ve kültürel 
ekoloji  
 
%9,1  Kentsel 
dönüşüm  
 
%9,1 Uluslararası 
ilişkiler 

%27,3 
Sadece 
İkincil 
veri 
kullanılmı
ştır 
 
%18,2 
Sadece 
görüşme 
ve gözlem 
 
%18,2 
Görüşme, 
gözlem ve 
ikincil 
veri 
birlikte 
 
%9,1 
Anket, 
Görüşme 
ve ikincil 
veri 
birlikte 

%54,5 
Hipot
ezi 
verilm
iş 
 
%45,5 
Hipot
ez 
verilm
emiş 

%
54
,5 
Te
k 
ya
za
rlı 
 
%
36
,4  
İki 
ya
za
rlı 
 
%
9,
1 
Dö
rt 
ya
za
rlı 
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Sonuç ve Tartışma 

Analiz sonucunda son on yıllık süreçte kültürel ve politik ekoloji konusundaki çalışmaların artış 
gösterdiği görülmektedir. Lisansüstü tezlerin ve bilimsel makalelerin yayınlandığı tarihler göz önüne 
alındığında 2010’lu yılların başından sonra kültürel ve politik ekoloji konusu popüler bir araştırma 
konusu haline gelmiştir. Konuyla ilgili yabancı literatüre bakıldığında çok farklı bir görüntü ortaya 
çıkmaktadır. Dünyada kültürel ve politik ekoloji konusundaki makaleler özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda, 
tezler ise 1970 ve 1980’li yıllar arasında artış trendine girmiştir. Bu artış günümüze kadar olan dönemde 
büyüyerek devam etmiştir. Öyle ki 1960’tan 1990’a kadar olan dönemde dünya genelinde konuyla ilgili 
yapılan yaklaşık 30 bin tez bulunmaktayken, 1990’dan günümüze kadar olan süreçte bu sayı 280 bine 
kadar yükselmiştir. Bir başka deyişle, 1960’tan günümüze kadar kültürel ve politik ekolojiyle ilgili dünya 
genelinde yaklaşık 300 bin tez yazılmıştır. Bunun dışında söz konusu dönemde yazılan tezlerin en fazla 
Çin ve Kaliforniya’ya yönelik olduğu görülmektedir (Toplam 6000 civarında tez). Makalelerde de aynı 
durum geçerlidir. 1960-1990 arası dönemde dünyada kültürel ve politik ekoloji konulu toplam 2000 
civarında makale varken, 1990’dan günümüze kadar olan makale sayısı 150 bini bulmuştur. Dolayısıyla 
nicel anlamda dünya çapında bu denli fazla olan kültürel ve politik ekoloji konusundaki çalışmaların 
ülkemizde yaklaşık 40-50 yıllık bir süreçten sonra artış trendine girmesi, yabancı literatürün çok geriden 
takip edildiğini ortaya koymaktadır.  

Araştırmaların alt konu başlıkları incelendiğinde lisansüstü tezlerde doğrudan politik ekoloji konusuna 
yer verildiği görülmektedir. Buna karşın makalelerde sulak alan, denizel kaynak yönetimi, ekolojik kriz 
gibi konulara yer verildiği görülmüştür. Kültürel ve politik ekoloji konulu tezler ve makaleler 
incelendiğinde, daha çok yayımlanmamış lisansüstü çalışmalarda araştırma sorularına ve hipotezlere 
rastlanılmış olup makalelerin yarıya yakınında ne araştırma sorularına ne de hipotezlere rastlanılmıştır. 
Bu durum, bir araştırmayı bilimsel hale getiren en önemli unsurlardan birinin, konuya dair birçok 
çalışmada belirtilmediğini ve ilgili çalışmaların bu yönden bazı noksanlıklar taşıdıklarını ortaya koyması 
açısından önemlidir. 

Tezlerde ve makalelerde kullanımı daha çok tercih edilen araştırma modelinin nitel yöntem olduğu 
ortaya konmuştur. Bununla birlikte lisansüstü tezlerde ve bilimsel makalelerde yapılan araştırmanın 
örneklem hacminin büyük çoğunluğu tarafından belirtildiği ama örneklem türünün verilmediği 
anlaşılmıştır. Yapılan lisansüstü tezlerde ve makalelerde, politik ekoloji konusuyla ilgili olanlarında, 
örneklemin ya da araştırma sahasının demografik görünümüne dair bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, 
makalelerde ve tezlerde ikincil verilerin kullanıldığı 5’er çalışmanın amacının alan çalışmasını 
gerektirmediği görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu 10 çalışmada örneklem hacminin, türünün veya 
demografik özelliklerin verilmemesi doğaldır. Fakat yine de, toplam 24 çalışmanın 7’sinde örneklem 
türünün, 6’sında ise araştırma alanı nüfusuna yönelik bilgilerin açıklanmaması, üzerinde durulması 
gereken bir noktadır. 

Türkiye’de kültürel ve politik ekoloji konulu bilimsel çalışmalarda hem nitel hem nicel anlamda birtakım 
eksikliklerin bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Nitel anlamdaki eksiklikler, araştırmada elde edilen 
verilerden de anlaşılacağı üzere çalışmaların kayda değer bir bölümünde örneklem türü, örneklem hacmi, 
analiz yöntemi, hipotez/araştırma sorusu gibi bilimsel kriterlerin metinlerde ifade edilmemesi şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili sadece 13 tez ve 11 makalenin bulunması ise, nicel bir eksikliği ortaya 
çıkarmaktadır. Ülkemizde ancak 2010’lu yılların başından itibaren bu konuya yönelik ilginin ve bununla 
paralel olarak çalışmaların artmasının, bu duruma sebep olduğu söylenebilir.   
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No 
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2 Marmara Gölü Sulak Alanının Kültürel Ekolojisi Bekir Kambur 2008 

3 Poetics of Gothic: (Re)Presentation of the Uncanny in the Gothic Re-Formed. A 
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Mustafa Hasbek 2018 
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COĞRAFYA EĞİTİMİ NEREDE? ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF  

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eartvinli@ogu.edu.tr 

Özet 

Son yıllarda coğrafya ve coğrafya eğitiminin bazı ülkelerde daha çok önem kazandığı, bazı ülkelerde ise 
daha ziyade önemini kaybetmekte olduğu görülmektedir. Türkiye’de de coğrafya eğitiminin öneminin 
azaldığına dair iddialar son yıllarda daha çok dile getirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, işte böyle bir 
ortamda nicel ve nitel bazı yönleri açısından coğrafya eğitiminin durumunu uluslararası perspektiften 
çeşitli ülkeler bağlamında karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma aşağıda yer verilen altı soru kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, soruların gönderildiği ülkelerde çalışan coğrafya ve coğrafya 
eğitimcisi akademisyenlerin verdiği yanıtlardan oluşmaktadır. Çalışmada analiz edilen bu veriler 
Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Romanya, İtalya, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Singapur, Portekiz 
ve Türkiye’den gelen yanıtlara dayanmaktadır. Bulgular aşağıdaki sorulara verilen yanıtlara 
dayanmaktadır: 1. 6-10 yaş grubu ilkokul öğrencileri için ülkenizde coğrafya adı ile ayrı bir ders mi var 
yoksa başka bir ders altında mı okutulmaktadır? (eğer başka bir ders altında okutuluyorsa, dersin adı 
nedir ve o dersin içinde yer alan coğrafya konularının oranı ne kadardır?).  2. 10-18 yaş gruplarında yer 
alan öğrenciler için coğrafya dersi hangi aşamalarda zorunlu veya seçmeli olarak okutulmaktadır? Veya 
başka bir dersin adı altında mı okutulmaktadır? Evet ise o dersin altında coğrafya konularının oranı nedir? 
3. Ülkenizde toplam kaç coğrafya bölümü bulunmaktadır? 4. Ülkenizde Araştırma Görevlisi dahil olmak 
üzere toplam kaç coğrafya ile ilgili akademisyen bulunmaktadır? 5. Ülkenizde coğrafyacılar üniversiteden 
sonra hangi devlet kurumlarında istihdam edilebilmektedir? 6. Ülkenizde coğrafyacılar genel olarak hangi 
iş kollarında (turist rehberi, öğretmen, müzeler vb.) çalışabilmektedirler?  

Bu sorular, farklı ülkelerdeki coğrafya akademisyenlerine gönderilmiş ve yukarıdaki ülkelerden gelen 
19 yanıt verilerin çözümlenmesinde kullanılmıştır. Sonuç olarak coğrafyacıların sayısının en fazla olduğu 
ülkelerin başında 1296 kişi ile Japonya gelirken birçok ülkede lise düzeyinde coğrafya dersinin tamamen 
seçmeli olduğu, ancak Japonya da, 2011 deki büyük doğu Japonya depreminin ardından durumun yeniden 
sorgulanarak, Japonya’da 2022 yılından itibaren liselerde coğrafya dersinin yeniden zorunlu olması 
kararının alındığı tespit edilmiştir. Uluslararası eğilimler, insan-mekan ilişkisinden kaynaklanan 
sorunlarla boğuşmakta olan ülkelerin coğrafya derslerine daha çok önem verme eğiliminde olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de coğrafyanın içinde bulunduğu durumu diğer ülkelerle daha iyi 
karşılaştırabilmek için benzer çalışmaların artırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: coğrafya, coğrafya eğitimi, uluslararası karşılaştırma  

WHERE IS THE PLACE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION? : AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 

Abstract 

In recent years, it has been observed that geography and geographical education have risen in 
importance in some countries, while declining in others. Claims about geographical education's 
diminishing importance in Turkey have also been mentioned more frequently in the recent years. The aim 
of this study is to compare the situation of geographical education in terms of some qualitative and 
quantitative aspects in the context of various countries from an international perspective. This 
comparison was carried out within the scope of six questions given below. The data obtained consists of 
the answers given by geography and geographical education academicians working in the countries that 
received the questions. The data analysed in the study is based on responses from Denmark, Finland, 
Greece, Romania, Italy, Japan, Australia, South Korea, Singapore, Portugal and Turkey via these questions: 
1. Is there a separated lesson in primary (for 6-10 years old children) called “Geography” or integrated 
into another course? (If yes what is the name of that course and what is the percentage of geography 
topics inside of it?), 2. Is it compulsory, optional or absent in secondary/elementary school and high 
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school (for 10-18 years old) children? Or integrated into another course? (If yes what is the name of that 
course and what is the percentage of geography topics inside of it?), 3. How many geography departments 
are there in your country-Please show citation)?, 4. How many “academic geographers (assistants, 
researchers and Professors included-if you have detail tables for it would be much better)” are there in 
your country totally-Please show citation)?, 5. In which governmental institutions can geographers work 
(or are they employed?) after the university? , 6. What kind of jobs can geographers do after the university 
in your country (tourist, guide, teacher, museum,….etc.) ? 

These questions were sent to geography academics in different countries and 19 answers from the 
above-stated countries were used to analyse the data. In conclusion, it is determined that, while high 
school level geography course is completely optional in a lot of countries, with 1296 people, Japan has the 
most geography academicians compared to other countries; but in Japan, geography course is decided to 
be made compulsory by 2022 with a reconsideration after the Big Eastern Japanese Earthquake in 2011. 
International trends show that countries struggling with problems stemming from human-space 
relationship tend to attach greater importance to geography courses. In order to compare Turkey 
geographical circumstances with other countries, promotion of similar studies is recommended.  

Keywords: geography, geography education, international comparison  

Giriş 

Ülkelerin gelişmişliğinin önemli bir boyutunu da, hâkimiyet kurdukları toprakları tanıyıp iyi 
değerlendirerek, geleceğe yönelik yatırım yapmak üzere, ülkelerini gelecek nesillere iyi bir şekilde 
tanıtmak oluşturur. Bu konuda coğrafya, başvurulacak en yararlı bilimlerin balında gelmektedir. Çünkü 
mekan bilgisi, tüm olaylar onun üzerinde cereyan ettiğine göre geleceğe ilişkin kurulacak tüm planların 
başlangıcında yer almak zorundadır.  

Nitekim son 20 yılda dünyada meydana gelen küresel değişimleri kurulan ve yıkılan devletleri, değişen 
sınırları, ekonomileri, ulaşım organizasyonlarını ve çeşitlenmelerini sıralayan Coğrafya Neden önemlidir 
(hiç olmadığı kadar) kitabının yazarı Blij (2012) “tüm bu değişiklikleri birbiriyle bağdaştıran, dönüşüm ve 
bağlantıları anlamamızı sağlayacak; düşünce ve kararlarımızı belirli, kapsamlı bir perspektifle bilgiye 
dayandıracak bir kavramsal çerçeve varmıdır? “ diye sorduktan sonra …..”. Bu kitabın bu sorulara verecek 
tek cevabı var: Coğrafya” şeklinde cümlesini tamamlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı bir coğrafyacı; “geri 
kalmışlık”, “açlık”, “kuraklık”, “küreselleşme”, “kutuplaşma” , “kalkınma”, “iklim değişiklikleri”, “çölleşme”, 
“salgın hastalıklar” gibi Dünya’yı ve Dünya’da yaşayan bütün insanları ilgilendiren evrensel sorunlar 
hakkında en sağlıklı bilgi ve görüşlere sahip olan meslek erbabıdır (Şahin, 2003).  

Dolayısıyla günümüzde coğrafya, eskiden hiç olmadığı kadar önemli hale gelmektedir. Bunun 
nedenlerinden biri de gelişen iletişim ve ulaşım araçları sayesinde insan-mekan arasındaki ilişkilerin 
sıklaşması, sertleşmesi ve belki de mekandan kaynaklanan sorunların daha belirgin hale gelmesidir.  

2002 Earth Charter toplantısının kâhince vurgulanmış bir açılış cümlesi, aslında ülkemizin de 
toplumsal refah, ekonomik performans ve çevre koruma başta olmak üzere tüm küresel konularda ne 
kadar önemli adımlar atması gerektiğini göstermektedir.   “Yeryüzü tarihinde, insanlığın kendi geleceğine 
karar vermek zorunda olduğu kritik bir noktadayız. Dünyadaki her şeyin giderek birbirine daha çok bağlı 
ve kırılgan hale gelmesi nedeniyle “gelecek”, büyük tehlikeleri ve büyük umutları içinde barındırmaktadır” 
(Earth Charter, 2002, Akt. Artvinli, 2007). 

Nitekim bu özelliğinden dolayı coğrafya modern problemlere çözümler üretebilecek önemli 

bilimlerden biridir. Çünkü coğrafya, incelediği konular ve sahip olduğu yaklaşım gereğince günümüz 

dünyasında insanoğlunun yüz yüze kaldığı çoğu problemle birebir ilgilenmektedir. Örneğin aşağıda 1992 

yılında Uluslararası Coğrafya Birliği, Coğrafya Eğitimi Komisyonu tarafından yapılan çalışmada, 

insanoğlunun yüz yüze oluğu ve coğrafyanın ilgi alanına giren konuların bir listesi sunulmuştur.  
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Tablo 1 
Modern Dünyanın Yüz Yüze Olduğu Sorunlardan Bazıları (ICGE 1992).*   

 

TEMEL SORUNLAR 
Tamamen 

İnsan 
Kaynaklı 

Çoğunlukla 
İnsan 

Kaynaklı 

Çoğunlukla 
Doğal 

Kaynaklı 

Tamamen 
Doğal 

Kaynaklı 

DOĞAL KAYNAKLARIN KISITLILIĞI     

DEPREMLER / TSUNAMİLER /  

DİĞER DOĞAL FELAKETLER 
 

 
  

ÇOĞUNLUĞU KONTROLDE OLAN 

İNSAN VE HAYVAN HASTALIKLARI 
 

 
  

ÇÖLLEŞME     

TORNADOLAR / TAYFUNLAR / 

KASIRGALAR 
 

 
  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ     

GERİ KALMIŞ BÖLGELERDEKİ 

HASTALIKLARIN DEVAMI 
    

DÜNYANIN DEĞİŞİK BÖLGELERİ 

ARASINDAKİ SOSYO-EKONOMİK 

EŞTİSİZLİKLER 
    

AÇLIK VE SUSUZLUK     

KÜRESEL ISINMA     

TOPRAK EROZYONU     

BİTKİ VE HAYVAN NESİLLERİNİN 

TÜKENMESİ 
 

 
  

VERİMSİZ ARAZİ KULLANIMI VE 

ORMANLARI TAHRİP ETME 
 

 
  

GIDA VE SUSUZLUKTAN 

KAYNAKLANAN ÖLÜMLER 
 

 
  

NÜFUS ARTIŞI     

OZON TABAKASININ DELİNMESİ     

 
* ICGE (1992)  tarafından yayınlanan orijinal liste aşağıdaki gibi devam etmektedir:  

“… nüfus hareketleri, gıda ve açlık, şehirleşme, sosyo-ekonomik eşitsizlikler, cehalet, yoksulluk, işsizlik, mülteciler ve 

uyruksuz insanlar, insan hakları ihlalleri, hastalıklar, suç, cinsiyet ayrımı, göç, bitki ve hayvan nesillerinin tükenmesi, 

ormanların tahribi, toprak erozyonu, çölleşme, doğal felaketler, zehirli ve nükleer atıklar, iklim değişimi, atmosferdeki 

kirlenme, su kirliliği, ozonun delinmesi, kaynakların kısıtlılığı, arazi kullanımı, etnik çekişmeler, savaş, bölgeselcilik, 

milliyetçilik ve küreselleşme” . 
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HAVA, SU VE TOPRAĞIN 

KİRLENMESİ 
 

 
  

ZEHİRLİ VE NÜKLEER ATIKLAR     

DÜNYA ÇAPINDAKİ SALGIN 

HASTALIKLAR VE AIDS 
 

 
  

İÇ VE DIŞ GÖÇLER     

ŞEHİRLEŞME     

NÜFUS GELİŞİMİ VE HAREKETİ     

MÜLTECİLER VE EVSİZ İNSANLAR     

FAKİRLİK VE İŞSİZLİK     

CEHALETİN YAYGINLIĞI / 

EĞİTİMSİZLİK 
 

 
  

ULUSAL VE ULUSLARARASI 

ORGANİZE SUÇLAR 
 

 
  

SAVAŞ /TERÖRİZM     

Coğrafyanın tüm bu önemine karşın son yıllarda coğrafya ve coğrafya eğitiminin bazı ülkelerde daha 

çok önem kazandığı, bazı ülkelerde ise daha ziyade önemini kaybetmekte olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de de coğrafya eğitiminin öneminin azaldığına dair iddialar son yıllarda daha çok dile 

getirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, işte böyle bir ortamda nicel ve nitel bazı yönleri açısından coğrafya 

eğitiminin durumunu uluslararası perspektiften çeşitli ülkeler bağlamında karşılaştırmaktır.  

Bununla birlikte geçmiş yıllarda da coğrafya eğitiminin farklı ülkelerdeki farklı boyutlarına ilişkin 

olarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi 2001 yılında GERBER (2001) tarafından yapılan 

çalışmadır. Bu çalışmada Gerber, 32 farklı ülkeden coğrafya eğitimcisine gönderdiği 8 soruluk anket 

yoluyla topladığı verileri sunmuştur. Bu sorular:  

• Coğrafya eğitiminin eğitim kademelerine göre zorunlu-seçmeli, bağımsız-başka derslerle 

bütünleşmiş ders olma durumu, 

• Farklı eğitim kademelerinde coğrafyaya olan yaklaşımın çok güçlü-güçlü-orta düzey-zayıf olma 

durumu, 

• Farklı eğitim düzeylerinde coğrafya müfredatındaki bilgi, beceri ve değerlerin ne ölçüde önemli 

olduğu,  

• Farklı eğitim düzeylerindeki coğrafya eğitiminde hangi yönelimlerin (bölgesel kimlik ulusal 

yaklaşım, uluslararası yaklaşım, küresel yaklaşım, çevre eğitimi, barış eğitimi, kültürlerarası 

eğitim, cinsiyet eğitimi, vatandaşlık eğitimi gibi) önem derecesi  

• Çalışmaya katılan ülkelerde en çok kullanılan öğrenme-öğretme yöntem ve teknikler (arazi 

çalışması, oyunlaştırma, ders verme, deneyler, istatistik, sorgulama/karar verme, harita okuma, 

zihin haritaları, bireyselleştirilmiş eğitim, gurup çalışması), 

• Farklı eğitim düzeylerinde coğrafya öğretiminde en çok hangi öğretim materyallerinin kullanıldığı 

(ders kitabı, atlas, film/video, fotoğraflar, uydu görüntüleri, bilgisayar, CBS), 

• 32 ülkede coğrafya öğretmenlerinin hizmet içi eğitiminde gündemdeki en önemli konu başlıkları 

(Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji, Ders planlama, farklı öğretim yöntemleri, medya kullanımı, ölçme-

değerlendirme, müfredat planlama, beceri geliştirme, değer geliştirme)  
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• 32 ülkede coğrafya eğitimde kullanılan en belirgin araştırma yöntemleri (eylem araştırması, 

durum çalışması, etnoğrafi, yorumlama, açıklama, nicel-nitel yöntemler, karma yöntemler, meta 

analiz),  

Yöntem  

Bu çalışmada, coğrafya eğitiminin bazı değişkenler açısından farklı ülkelerdeki mevcut durumu nicel 

olarak ele alınmıştır.  Bu çalışma, aşağıda yer verilen 6 sorunun gönderildiği çeşitli ülkelerdeki 

akademisyenlerin verdiği cevapların içerik analizine tabi tutulmasından oluşmaktadır. Bu karşılaştırma 

aşağıda yer verilen altı soru kapsamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, soruların gönderildiği 

ülkelerde çalışan coğrafya ve coğrafya eğitimcisi akademisyenlerin verdiği yanıtlardan oluşmaktadır. 

Çalışmada analiz edilen bu veriler Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Romanya, İtalya, Japonya, 

Avustralya, Güney Kore, Singapur, Portekiz ve Türkiye’den gelen yanıtlara dayanmaktadır. Bulgular 

aşağıdaki sorulara verilen yanıtlara dayanmaktadır:   

1. 6-10 yaş grubu ilkokul öğrencileri için ülkenizde coğrafya adı ile ayrı bir ders mi var yoksa başka 

bir ders altında mı okutulmaktadır? (eğer başka bir ders altında okutuluyorsa, dersin adı nedir ve 

o dersin içinde yer alan coğrafya konularının oranı ne kadardır?).   

2. 10-18 yaş gruplarında yer alan öğrenciler için coğrafya dersi hangi aşamalarda zorunlu veya 

seçmeli olarak okutulmaktadır? Veya başka bir dersin adı altında mı okutulmaktadır? Evet ise o 

dersin altında coğrafya konularının oranı nedir?  

3. Ülkenizde toplam kaç coğrafya bölümü bulunmaktadır?  

4. Ülkenizde Araştırma Görevlisi dahil olmak üzere toplam kaç coğrafya ile ilgili akademisyen 

bulunmaktadır?  

5. Ülkenizde coğrafyacılar üniversiteden sonra hangi devlet kurumlarında istihdam 

edilebilmektedir?  

6. Ülkenizde coğrafyacılar genel olarak hangi iş kollarında (turist rehberi, öğretmen, müzeler vb.) 

çalışabilmektedirler?  

Bu sorular, farklı ülkelerdeki coğrafya akademisyenlerine gönderilmiş ve yukarıdaki ülkelerden gelen 

19 yanıt verilerin çözümlenmesinde kullanılmıştır. Verilen yanıtlar yanıtlayan kişilerin ağzından olduğu 

gibi aktarılmaya çalışılmıştır.  

Bulgular 

Danimarka 

Yanıt 1: İlkokulda Coğrafya adı altında bir dersin olmadığını fakat Coğrafya eğitiminin doğa bilimleri 
başlığı altında verildiğini ve etkinliklerin yapıldığını belirtmişlerdir. 

Yanıt 2: Ortaokulda Coğrafya dersi 7-9. Sınıflar arasında zorunlu derstir. Lisede ise Coğrafya dersi 
bölümlere göre seçmeli veya zorunlu ders durumundadır. 

Yanıt 3: Ålborg Üniversitesi, Roskilde Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesinde Coğrafya Bölümü vardır. 

Yanıt 4: 35 civarında akademik Coğrafyacının bulunduğundan bahsedilmektedir.  

Yanıt 5: Coğrafyacılar hem özel hem de kamu kurumlarında çalışabiliyorlar. İşsiz kalma olasılıkları yok.  

Yanıt 6: Belediyelerin fiziki bölümlerinde coğrafyacılar görev alabilmektedirler. Aynı zamanda turizm, 
kent planlama ve mühendislik firmalarında danışmanlık yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabiliyorlar.  
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Finlandiya 

Yanıt 1: Biyoloji, Coğrafya, Fizik ve kimya birbirine entegre dersler olarak ilkokulda da verilmektedir. 
İlkokulun bu kısmında yaklaşık %25’lik alanını coğrafya dersleri kapsamaktadır. İlkokulda yakından 
uzağa ilkesi benimsenmiş olup, kendi bölgesi, kendi belediyesi, kendi şehrini öğrenmek ve öğretmek 
önceliklidir. 

Yanıt 2: 6. Sınıf yani 12 yaş düzeyindeki öğrencilerin düzeyine kadar Coğrafya zorunlu bir derstir. Fakat 
12 yaşından sonra ise Coğrafya ve Biyoloji dersi entegre şekilde öğrenciye aktarılmaktadır. 

Coğrafya dersinin içeriği, fiziki ve beşeri coğrafyanın yanı sıra sosyal bilimlerin içinde de bütünleştiricidir. 
Odak noktası insanların ve doğanın etkileşimi ve çevrenin durumu üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu, 
dünyadaki farklı bölgesel perspektifleri ve çatışmaları anlamak için öğrencilerde bir temel oluşturur. Bu 
ders aynı zamanda öğrencilerin çevresel değişimin coğrafi nedenlerini ve etkilerini anlamalarına da 
yardımcı olur. Böylece kendi yaşamlarında sorumlu kararlar almak ve bu doğrultuda hareket etmek için 
analiz becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. 

Yanıt 3: Dört üniversitede Coğrafya bölümü mevcuttur.  

Yanıt 4: Üniversitelerin bölümlerinden bakılması gerektiğini belirtmektedirler. Yanıt yok.  

Yanıt 5: Kamu sektöründe %33 Belediyelerde %33 ve şirketlerde %33 oranında Coğrafyacı 
bulunmaktadır. 

Yanıt 6: Coğrafyacıların büyük oranı özel şirketlerde görev almaktadırlar, bir kısmı ise öğretmenlik 
yapmaktadırlar. Ama genellikle liderlik özelliği olanlar büyük şirketlerde görev almaktadırlar.  

Yunanistan 

Yanıt 1: Coğrafya ana okuldan ilkokul 4. Sınıfa kadar müfredatın büyük bir parçasını oluşturmaktadır. 
Tüm sınıflarda aynı oranda bir dağılım yoktur. Coğrafya dersi başlığı altında değildir bu dersler.  1.ve 2. 
Sınıflarda 4 saat, 3 ve 4. Sınıflarda ise 2 saat yer verilmektedir. 

Yanıt 2: Coğrafya dersi zorunlu bir ders olarak sürdürülmektedir. 

Yanıt 3: Yunanistan’da iki Coğrafya bölümünün olduğu belirtilmektedir. 

Yanıt 4: 56 doktora araştırmacısı olduğunu dile getirmekle beraber üniversitelerden sorulmasını 
önermişler. Yani yanıt yok.  

Yanıt 5: Öğretmenlik yapabilirler. Aynı zamanda göç idaresinde ve belediyelerde görev yapabilirler. 

Yanıt 6: Milli eğitimdeki ilgili tüm kurumlarda Coğrafya öğretmenleri görev alabilirler. Aynı zamanda 
belediyeler ve özel şirketlerde de istihdam olanakları oldukça yüksektir. 

Romanya 

Yanıt 1: Coğrafya başlığı altında bir dersin yer almadığı fakat Matematik ile bütünleştirilmiş bir Coğrafya 
dersine yer verildiğini belirtmektedir katılımcı. 

Yanıt 2: Coğrafya dersi zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır. 

Yanıt 3: 10’dan fazla Coğrafya fakültesinin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yanıt 4: 350’den fazla Coğrafyacının olduğu söylenmiştir. 

Yanıt 5: Coğrafya öğretmenleri hem yerel hem de merkezi kamu yönetiminde ve bakanlıklarda görev 
almaktadırlar. 

Yanıt 6: Öğretmen, turist rehberi, şehir planlamacısı, bölgesel analizci ve haritacı olarak görev yapabilirler. 

İtalya 

Yanıt 1: Coğrafya dersi her yıl zorunlu ve bağımsız bir ders olarak okullarda yürütülmektedir. 
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Yanıt 2: Coğrafya dersi lise döneminde tarih ile entegre şekilde verilmektedir.  

Yanıt 3: Coğrafya isimli bir bölümün olmadığı dile getirilmiştir. 297 araştırmacının 113’ü farklı 
departmanlarda görev yapmaktadır. 

Yanıt 4: 71 profesör, 138 doçent ve 87 araştırmacı ile birlikte toplam 297 araştırmacı vardır. 

Yanıt 5: Yerel yönetim ve devletin çeşitli kurumlarında coğrafya öğretmenleri görev yapabilmektedir. 

Yanıt 6: Coğrafyacılar CBS operatörü olarak görev yapabiliyorlar. Aynı zamanda turist rehberliği ve yerel 
idari yönetimlerde görev yapabilmektedirler.  

Japonya 

Yanıt 1: Coğrafya başlığı altında bir dersin olduğu ve aynı zamanda Coğrafya, tarih ve sivil toplum ile 
entegre bir sosyal bilgiler dersinin de var olduğu belirtilmektedir.  

Yanıt 2: Coğrafya dersi zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır. İlkokulda (9-12) zorunlu olan sosyal 
bilgiler dersi bulunmaktadır. Ortaokulda da  (13-15) sosyal bilgiler var. Ama ortaokulda Sosyal Bilgiler 
coğrafya, tarih ve sivil toplum olarak olan 3 bölüme ayrılmıştır. Sosyal bilgiler zorunludur.  

Lisede ise  (16-18) coğrafya dersi mevcuttur.  2021 yılına kadar Coğrafya dersi seçmeli ders olarak 
okutulacaktır. Ancak 2022'den itibaren zorunlu ders olarak okutulacaktır.   

Yanıt 3: Ülkemizde 1296 akademik Coğrafyacı vardır. Bunların 60’ı profesördür. 

Yanıt 4: Coğrafyacılar daha çok araştırma enstitülerinde görev yapmaktadırlar. 

Yanıt 5: Coğrafyacılar daha çok öğretmenlik yapıyorlar,  fakat turizm ve yayın sektöründe de görev 
almaktadırlar. 

Avustralya 

Yanıt 1: Coğrafya dersi adı altında ilkokulda bir ders mevcuttur. 

Yanıt 2: Coğrafya dersi ilk 8 yıl zorunlu bir derstir.  

Yanıt 3: Çok net yanıtlar yok bu konuda. 

Yanıt 4: 250 araştırmacının olduğunu fakat bunun herhangi bir yerde yayınlanmamış olduğunu 
belirtmektedir.  

Yanıt 5: Arazi / planlama / çevre yönetimi / toplum gelişimi alanlarında görev almaktadırlar. 

Yanıt 6: Planlama, çevre yönetimi, toplum gelişimi alanında da görev almaktadırlar. 

Güney Kore 

Yanıt 1: 6-8 yaş aralığındaki çocuklarda Coğrafya eğitimi yoktur. Fakat 9-10 yaş arası çocuklar Coğrafya 
öğrenmektedirler. 

Yanıt 2: Coğrafya dersi sosyal bilgiler dersi adı altında verilmektedir. Fakat sosyal bilgiler dersinin de 
içeriği %30 oranında Coğrafyaya aittir. Liselerde ise Kore Coğrafyası ve Dünya Coğrafyası dersleri seçmeli 
bir şekilde verilmektedir.  

Yanıt 3: Güney Kore’de 9 coğrafya bölümü ve aynı zamanda 16 Coğrafya eğitimi bölümü olduğu 
söylenmektedir. 

Yanıt 4: 250- 300 coğrafyacı mevuttur. 

Yanıt 5: Lisans mezunu olarak kamu kurumlarında çalışmak zor ancak yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde araştırma enstitülerinde görev yapabilmektedirler.  

Yanıt 6: Coğrafya öğretmenleri ya CBS eğitimi alıp CBS uzmanı olurlar ya da Öğretmen olarak görev 
yapabilirler. 
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Singapur 

Yanıt 1: 7-12 yaş arası sosyal bilgiler dersi mevcut bu dersin %50’si Coğrafyadan meydana gelmektedir. 

Yanıt 2: Coğrafya 13-14 yaş öğrencileri için zorunlu 15-16 yaş döneminde ise isteğe bağlıdır. 

Yanıt 3: Singapur üniversitesi ve ulusal eğitim enstitüsünde coğrafya bölümü bulunmaktadır. 

Yanıt 4: Toplam 43 araştırmacının varlığından söz edilebilir.  

Yanıt 5: Coğrafyacıların daha çok üniversitelerde araştırmacı olarak çalışma ortamının olduğunu dile 
getirmişlerdir. 

Yanıt 6: Coğrafyacılar kamu sektörü ve bakanlıklarda görev yapabilmektedir. 

Portekiz  

Yanıt 1: Temel eğitimin ilk aşamasında 6-8 yaşta coğrafya eğitimi verilmeye başlanmaktadır. 

Yanıt 2: 10-16 yaş seviyesinde Coğrafya dersi zorunlu bir ders olarak görülmektedir. 

Yanıt 3: yanıt yok. 

Yanıt 4: yanıt yok. 

Yanıt 5: Coğrafya öğretmenlerinin genellikle okullarda, belediyelerde ve planlama ofislerinde görev 
yaptıklarını dile getirmişlerdir.  

Yanıt 6: Üniversite sonrası coğrafyacılar Öğretmen, Planlama Teknisyeni, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Teknisyeni olarak görev yapabilmektedirler.  

Sonuç olarak coğrafyacıların sayısının en fazla olduğu ülkelerin başında 1296 kişi ile Japonya gelirken 
birçok ülkede lise düzeyinde coğrafya dersinin tamamen seçmeli olduğu, ancak Japonya da, 2011 deki 
büyük doğu Japonya depreminin ardından durumun yeniden sorgulanarak, Japonya’da 2022 yılından 
itibaren liselerde coğrafya dersinin yeniden zorunlu olması kararının alındığı tespit edilmiştir. 
Uluslararası eğilimler, insan-mekan ilişkisinden kaynaklanan sorunlarla boğuşmakta olan ülkelerin 
coğrafya derslerine daha çok önem verme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Türkiye’de coğrafyanın 
içinde bulunduğu durumu diğer ülkelerle daha iyi karşılaştırabilmek için benzer çalışmaların artırılması 
önerilmektedir.   

Kaynaklar 

Blij, Harm de, (2012). Coğrafya Neden Önemlidir-Hiç Olmadığı Kadar, ( İngilizceden Çeviren: Fatma Yavaş, 
Baki kaya), Hece yayınları. 

Earth Charter; http://www.earthcharter.org/files/charter/charter.pdf, 2002. 

Artvinli, E. (2007). 2005 Coğrafya Öğretim Programı Öğretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi . 
Erzurum, Türkiye: Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Şahin, C. (2003). Coğrafya Öğretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara. 

Gerber, R. (2001). The State of Geographical Education in Countries Around the World, International 
Research in Geographical and Environmental Education, (10), 4, 349-362.  

 

 

 

 



 

1844 
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Özet 

Mekanı algılamanın ve mekânsal biliş geliştirmenin pek çok yolu olabilir. Bu yollardan biri de bulunulan 

mekanla ilgili, mekanın özelliklerini yansıtan, daha çok kültürel özellikleriyle öne çıkan coğrafi işaretli 

ürünlerdir. Coğrafi işaret kısaca belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu 

bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretler olarak tanımlanabilir.  

Mekanı algılayabilmek ve mekânsal biliş geliştirmek aynı zamanda coğrafi bilincin geliştirilmesinde de 

önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan bulunulan mekanla ilgili coğrafi işaretli ürünlerin bilinmesi ve 

mekanla ilişkisinin kurulması, coğrafya eğitimi alan yüksek öğretim öğrencilerinin coğrafi bilinç 

geliştirmelerinde etkili olacağı gibi, bu öğrencilerin bilinçlerini yaygın etkide kullanmaları toplumun da bu 

yönde bilinç geliştirmelerinin yolunu açacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmada coğrafi bilincin geliştirilmesinde coğrafi işaretli ürünler ve markalaşmanın öneminin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde 1. ve 2. sınıf 

öğrencileridir. Bu öğrencilerden araştırmada yer almaya gönüllü olan 55 öğrenci sürece katılmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda sorular iki bölümden oluşmuştur. 

Birinci bölümde öğrencilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaya yönelik sorular ve ikinci bölümde coğrafi 

bilincin geliştirilmesinde coğrafi işaretli ürünler ve markalaşmanın önemini ortaya koyacak şekilde 

hazırlanmış sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre coğrafya bölümü öğrencilerinin coğrafi işaretler ve markalaşma 

ile ilgili farkındalıklarının düşük olduğu, memleketleri ile memleketlerine ait coğrafi işaretli ürün ilişkisini 

kuramadıkları ya da çok fazla farkında olmadıkları, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmada, coğrafi bilinç 

kazandırmada ve mekânsal farkındalık oluşturmadaki önemi hakkında farkındalıklarının az olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan coğrafi bilinç geliştirmek açısından coğrafi işaretli ürünlerin 

tanınmasıyla mekânsal biliş arasındaki ilginin kurulması önem arz etmektedir.  

Araştırma sürecinde elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiş olup, bu 

öneriler doğrultusunda öğrencilerin coğrafi bilinç kazanmasıyla coğrafi işaretli ürünlerin sayısının ve 

tanınırlığının artmasına yönelik çalışmaların arttırılmasına yönünde önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Markalaşma coğrafi işaretli ürün, coğrafi bilinç 
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THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC MARKED PRODUCTS AND BRANDING IN DEVELOPING 

GEOGRAPHIC AWARENESS 

Abstract  

There can be many ways to perceive space and develop spatial cognition. One of these ways is the 

geographically marked products that reflect the characteristics of the place, and which stand out with their 

cultural features. A geographical sign may be defined as names or signs that indicate a product identified 

with a precincts, area, region or country where the origin of the origin is in terms of its prominent quality, 

reputation or other characteristics. 

Perceiving space and developing spatial cognition also play an important role in the development of 

geographical awareness. In this respect, it is thought that the knowledge of geographically marked products 

related to the space and its relation with the space will be effective in the development of geographic 

awareness of the higher education students receiving geography education, and it is thought that the use of 

these students in the widespread impact will lead to the development of consciousness in this direction. 

In this research, it is aimed to reveal the importance of geographical marked products and branding in 

the development of geographical awareness. The participants of the research are 1st and 2nd grade students 

in Nevşehir Hacı Bektas Veli University Faculty of Arts and Sciences Department of Geography in 2018-2019 

academic year. 55 of these students volunteered to participate in the study. Qualitative research methods 

were used in the study. Semi-structured interview form was used to collect data. The questions in the 

interview form consisted of two parts. In the first part, the questions aimed at revealing the personal 

characteristics of the students and in the second part were asked the questions prepared in order to reveal 

the importance of geographical marked products and branding in the development of geographical 

awareness. The data obtained in the study were analyzed by descriptive analysis method. 

According to the results of the study, the students of Geography Department have low awareness about 

geographical signs and branding, they cannot establish the relationship between geographically marked 

products of their countries and their countries, or they are not very aware of them. It was concluded that. In 

this respect, it is important to establish the relationship between the recognition of geographically marked 

products and spatial cognition in order to develop geographical awareness. 

Suggestions have been developed in line with the findings and results obtained during the research 

process, and suggestions have been made to increase the number and recognition of geographically marked 

products by increasing the students' geographical awareness. 

Key words: Branding, geographically marked product, geographic awareness 

1. GİRİŞ 

Günlük hayatta, memleket özelliklerinin en kestirme anlatımında, memleketin güzelliklerini ön plana 

çıkarmada sıklıkla sorulan “sizin oraların nesi meşhurdur?” sorusunun cevabı olarak ele alınabilecek 

olguyu ‘coğrafi işaret’ kavramıyla özetlemek mümkündür. Bu anlamda coğrafi işaret belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile bütünleşmiş bir 

ürünü gösteren ad veya işaretlerdir. İlk akla gelenlerden, Tarsus Şalgamı, Devrek Bastonu, Gemlik Zeytini, 

Mersin Cezeryesi, Akşehir Kirazı, Uşak Halısı, Zile Pekmezi, Soğanlı Bebeği gibi ürünler coğrafi işaretli 

ürünlerdir. Sahip olduğu coğrafi, tarihi, kültürel özellikleriyle coğrafi işaretler konusunda büyük bir 
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potansiyeli olan Türkiye’de her geçen gün yeni ürünler tescillenmekte ve coğrafi işaretli ürün sayısı da her 

geçen gün artmaktadır. Bu durum bir yandan birçok ürünün coğrafi bir mekân ile anılmasını 

güçlendirmekte, diğer yandan da ekonomik etkilerinin yanı sıra, ait olduğu alana kimlik kazandırmada 

etkili olmaktadır. Coğrafi işaretli ürün bir yandan da belirli bir kalitenin işareti olma ve pazarlama gücü 

katma yolunda bir adım olarak kabul edilebilir. Coğrafi işaret alınan ürünlerden artık bir ‘Afyon Kaymağı’, 

‘Isparta Halısı’, ‘Çorum Leblebisi’ bir kalitenin de işareti sayılabilmektedir.  

Coğrafi işaretli ürünleri menşe adı ve mahreç adına göre iki grupta incelemek mümkündür. Menşe adı; 

bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan 

kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Mahreç 

işareti ise, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş 

olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi 

gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme 

aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim 

ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir (ci.gov.tr, 2019).  

Menşe adı ve mahreç işareti arasındaki en temel fark üretim yeri ile ilgilidir. Menşe adını taşıyan 

ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezken, mahreç işaretini taşıyan ürünler başka 

bölgelerde de üretilebilirler. Diğer bir ifadeyle ürünün ayırt edici özelliği tamamen ilgili coğrafi bölgeden 

kaynaklanıyorsa ve üretim süreçlerinin tamamı o bölgede gerçekleşiyorsa ürün menşe adı ile tescil 

edilebilir. Eğer üretim süreçlerinden bir kısmı coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa ve ürünün bazı üretim 

aşamaları o coğrafi bölge dışında da gerçekleşebiliyorsa ürün mahreç işareti ile tescil edilebilir. Ancak 

mahreç işareti ile korunan ürünlerin üretiminde ait oldukları coğrafi bölgeye ait hammadde ve üretim 

yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması gerekmektedir Coğrafi işaretli 

ürünlerin bir başka boyutu ise destinasyon ile ilgilidir. Coğrafi işaretli ürünler de destinasyon 

tanımlarında geçen ‘belirli bir coğrafi alan’ ile ilişkilendirilen ürünlerdir. Coğrafi işaretli ürünler, 

destinasyonlar tarafından kendilerini diğer destinasyonlardan farklılaştırmak ve ayırt etmek için 

kullanılmaktadır. (TPE, 2015).  

Bir işaretin coğrafi işaret olarak nitelendirilmesi için bazı unsurları taşıması gerekmektedir. Bu 

unsurlar 5 grup altında toplanmaktadır (Kan ve Gülçubuk, 2008: 61): Ürün: Bir işaretin coğrafi işaret 

olarak nitelendirilmesi için o işaretin bir ürünü belirtmesi gerekmektedir. Sınırları belirli bir coğrafya: 

Coğrafi işaretler sınırları belirlenmiş bir coğrafyadan kaynaklanan ürünleri ifade etmektedir. İşaret: 

Coğrafi işaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir. 

Ürünün belirli bir karakteristik taşıması: Coğrafi işarete konu olan ürünler yetiştirildiği alandan dolayı 

belirli bir özellik kazanmış yani diğer benzerlerine göre farklılaştırılmış ürünlerdir. Ürünün karakteristik 

özelliği ile coğrafi kökeni arasında ilişki olması: Coğrafi işaretlere konu olan ürünlerin en önemli 

özelliklerinden biri de ürünün karakteristik özelliği ile kökeni olan coğrafya arasında ilişkinin olmasıdır.  

Coğrafi işaretlerin işlevleri ise asli ve tali işlevler olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Asli 

işlevler; ayırt edicilik, kaynak belirtme, kalite ve garanti belirtme, tanıtım yapma işlevleri olarak 

sınıflandırılırken, tali işlevler; geleneksel bilgi ve kültürel değerleri koruma, ülke tanıtımına katkı, yerel 

kalkınmayı sağlama ve göçü önleme işlevleri olarak sınıflandırılmıştır (İloğlu, 2014: 21-25). 

Coğrafi işaret kavramı ülkemiz için oldukça yeni bir kavramdır. Dünyada bunun ilk kullanımı 20 yy . 

başlarında Fransa’da görülmektedir. Ürünlerin aidiyeti ve özellikleri Paris Sözleşmesinde bazı kurallara ve 
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düzenlemelere bağlanmıştır. Daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu ve sonrasında teşekkül eden 

Avrupa Birliği uygulamalarında da coğrafi işaret kavramına rastlanmaktadır. Türkiye’de ise tam manası ile 

ilk coğrafi işaret uygulaması 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlatılmış ve tescil 

yetkisi Türk Patent Enstitüsü’ne verilmiştir (Eroğlu Pektaş, Kahraman, Alkan, 2018). 

Coğrafi işaret hem ürünlerin değerini yükselten bir unsur olmasının yanında hem de yerelliğe verilen 

değeri de artırmaktadır. Coğrafi işaret yerel değerlerin dünya ile buluşmasıdır. Coğrafi ortam 

özelliklerinin ortaya çıkardığı ürün zenginliğinin coğrafi işaret yoluyla korunması, dünya ticaretinde 

yaşanan gelişmelere bağlı olarak giderek önem kazanan bir konudur (Oraman, 2015).  

Coğrafi işaret alabilecek ürünlerin tespiti ve tescili, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, markalaşması 

gibi hususlarda coğrafya bölümü öğrencileri ve coğrafyacılara büyük görevler düşmektedir. Bunun için de 

yola ilk olarak farkındalık kazandırmak ve öneminin ortaya konulması gelmektedir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmada coğrafi bilincin geliştirilmesinde coğrafi işaretli ürünler ve markalaşmanın öneminin 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Alt Problemler 

1- Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürün nedir? 

2- Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmadaki önemi nedir? 

3- Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerine ait coğrafi işaretli bir ürün var mı? Varsa nedir? 

4- Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerinde coğrafi işaret alabilecek ve markalaşma 

sağlayabilecek herhangi bir ürün var mıdır? 

5- Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketleri ile memleketlerine ait coğrafi işaretli ürün ilişkisi 

nedir? 

6- Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi bilinç kazandırmada coğrafi işaretli ürünlerin önemi 

nedir? 

2. YÖNTEM 

Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Fraenkel ve Wallen’e (2006) göre tarama 

araştırmalarının genel özelliği araştırmacı tarafından geniş bir kitleden bilgi toplanmasıdır. Tarama 

araştırmalarında araştırmacı, görüşler ve özelliklerin neden kaynaklandığını örneklem ve araştırma 

grubundaki bireyler açısından nasıl dağıldığıyla ilgilenilmesidir. Büyüköztürk’e (2014) göre tarama 

araştırmalarında genellikle; hedef kitlenin cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik durum gibi kişisel özellikleri ile 

bir olguya ilişkin var olan performans, görüş, düşünce ve tutumlar tekil ya da bazı faktörlerle ilişkileri 

bakımından betimlenir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
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Coğrafya Bölümünde öğrenim görmekte olan 55 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubuna ait bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

 
Tablo 1 
Çalışma Grubuna ait bilgiler  

Değişkenler  Katılımcılar  f 

Cinsiyet 
Kadın 34 

Erkek 21 

Sınıf 
1. sınıf 24 

2. sınıf  31 

Mezun olunan lise  

Genel lise  34 

Anadolu lisesi 3 

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 7 

Anadolu Meslek Lisesi 3 

Fen lisesi 3 

Diğer 5 

Üniversiteye gelmeden önce yaşadığı il  

Kayseri 7 

Mersin 4 

Konya 4 

Nevşehir 4 

Ankara 3 

Adana 3 

Gaziantep 3 

Sivas 3 

Samsun 3 

Aksaray 3 

Adana 3 

Niğde 3 

Ordu 2 

Osmaniye 1 

Muş 1 

Iğdır 1 

Adıyaman 1 

İstanbul 1 

Balıkesir 1 

Diyarbakır 1 

Erzincan 1 

Afyon 1 

Bayburt 1 
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmış ve ilgili literatür taranarak coğrafya bölümü 

öğrencilerine sorulan 4 kişisel ve 6 coğrafi işaret ve markalaşmaya yönelik sorulan toplam 10 soru 

sorulmuştur. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır.  

3.BULGULAR 

3.1. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürün 

Coğrafya bölümü öğrencilerine coğrafi işaretli ürün ile ilgili görüşleri sorulmuş ve analiz edilen 

görüşler Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2 

Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürün  

Görüşme sorusu 1: Coğrafi işaretli ürün nedir? f 
Bir bölgeye ait olan ürün 5 
Bir bölgeyle özdeşleşmiş  5 
Bir bölgenin kendine ait yiyeceği 4 
Bir bölgede daha fazla üretilen ürün 4 
Belirgin bir niteliği olan ürün 4 
Bir yöreye has yiyecek ve içecekler 3 
Bir bölgenin öne çıkan özelliklerinden biri 3 
Öne çıkmış, dikkat çeken bir özellik 3 
Bir şehre ait meşhur şey 3 
Belirli bir niteliği olan  2 
Belirli bir yörede markalaşan ürün 2 
Şehirlerin simgesi haline gelen mimari 1 
Bir şehri aklımızda canlandıran unsurlar 1 
Farklılık yaratan ‘meşhur’ ürünleri 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürünün bir bölgeye ait olan, 

o bölgeyle özdeşleşmiş, bir bölgenin kendine ait yiyeceği, bir bölgede üretilen ürün, belirgin bir niteliği 

olan ürün gibi coğrafi işaretli ürünün tanımına ve özellikleri uygun cevaplar verdikleri ve genel anlamıyla 

coğrafi işaretli ürün ile ilgili farkındalıkları olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

3.2. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmadaki önemi  

Coğrafya bölümü öğrencilerinin coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmadaki önemi ile ilgili görüşleri 

analiz edilmiş ve Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3 

Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmadaki önemi  

Görüşme sorusu 2: Coğrafi işaretli ürünlerin 
markalaşmadaki önemi nedir? 

f 

Değerinin farkına varılması  7 
Daha prestijli hale gelmesi 5 
Bölgenin adının duyurulması 3 
Bulunduğu bölgenin tanınması 3 
Bulunduğu yerin bilinirliğinin yükselmesi 3 
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O yörenin ismi ile anılması 3 
Tanıtılmasında büyük etken  3 
Herkes tarafından bilinmesi 2 
Yerli bir marka haline gelmesi 2 
Reklamlar amacıyla tanıtım yapmak 1 
Bölge ve ülke için olumlu bir durum 1 
Ticaret açısından önemli 1 
Küresel pazarda yer bulma 1 
Merak ve ilgi uyandırması  1 

 

Tablo 3 incelendiğinde coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmada 

değerinin farkına varılması, daha prestijli hale gelmesi, bölgenin adının duyurulması, bulunduğu bölgenin 

tanınması, bulunduğu yerin bilinirliğinin yükselmesi gibi öneminin olduğu düşünülmektedir. Bu durum 

coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmadaki önemini ortaya koyar niteliktedir.  

 

3.3. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketlerine ait herhangi bir coğrafi işaretli ürün olup 

olmama durumu  

Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerinde herhangi bir coğrafi işaretli ürün bulunup 

bulunmadığı, bulunuyorsa ne olduğu ile ilgili görüşleri analiz edilmiş ve Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4 

Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketlerinde herhangi bir coğrafi işaretli ürün olup olmama 

durumu  

Görüşme sorusu 3: Memleketinize ait coğrafi işaretli bir ürün var mı? 
Görüş  f Memleket  Ürün  f 

Evet  38 

Osmaniye  Yer fıstığa 1 
Mersin Turunçgil, tantuni 4 
Samsun Bafra pidesi 3 
Gaziantep  Baklava, fıstık 3 
Ordu  Torku  2 
Diyarbakır Kapuz 1 
Konya Etliekmek, höşmerim, Çatalhöyük, Mevlana 4 
Iğdır Kayısı 1 
Adana Şırdan, kebap, şalgam 3 
İstanbul Kız kulesi, galata kulesi 1 

Hayır  6   6 
Bilmiyorum  11   11 

 

Coğrafya bölümü öğrencileri genel olarak memleketlerine ait coğrafi işaretli ürünler olup olmadığını 

bilmelerine rağmen, henüz coğrafi işaret almamış ürünleri, farklı illere ait coğrafi işaretli ürünleri, tarihi 

yerleri, UNESCO kültürel miras bölgelerini, arkeolojik sit alanlarını vs. de coğrafi işaretli ürün olarak 

ortaya koyabilmektedirler ki, bu durum yeterince bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir.  

 

3.4. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketlerinde coğrafi işaret alabilecek ve 

markalaşma sağlayabilecek herhangi bir ürün olup olmama durumu  

Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerinde herhangi bir coğrafi işaret alabilecek ve markalaşma 

sağlayabilecek bir ürün bulunup bulunmadığıyla ilgili görüşleri analiz edilmiş ve Tablo 5’de sunulmuştur.  
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Tablo 5 

Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerinde coğrafi işaret alabilecek ve markalaşma sağlayabilecek 

herhangi bir ürün var mıdır? 

Görüşme sorusu 4: Memleketinizde coğrafi işaret alabilecek ve markalaşma sağlayabilecek 
herhangi bir ürün var mı? 
Görüş  f Memleket  Ürün  f 

Evet  34 

Mersin Kayısı, zeytin 4 
Sivas Kangal köpeği 3 
Bayburt Tandır ekmeği 1 
Muş Muş köftesi, lale, tütün 1 
Gaziantep Makarna 3 
Ordu Fındık 2 
Adıyaman Ters lale 1 
Kayseri  Elma, kabak çekirdeği  6 
Konya Torku fabrikası 4 

Hayır  8   8 
Bilmiyorum  13   13 

 

Tablo 5 incelendiğinde coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketlerinde coğrafi işaret alabilecek ve 

markalaşma sağlayacak herhangi bir ürün olup olmama durumuna genellikle ya coğrafi işaret almış 

ürünleri, ya başka bir il tarafından coğrafi işaret almış ürünleri ya da coğrafi işaretle ilgisi olmayan bir 

fabrika, genel yemekler gibi olguları cevap olarak verdikleri görülmektedir. Bu durum öğrencilerin coğrafi 

işaretli ürün ve markalaşma ile ilgili genel bilgiler bulunduğunu ancak bu durum ile ilgili farkındalığın 

artırılması gerektiğini göstermektedir.  

 

3.5. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketlerin ile memleketlerine ait coğrafi işaretli 

ürün ilişki 

Coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketleri ile memleketlerine ait coğrafi işaretli ürün ilişkisi ile 

ilgili görüşleri analiz edilmiş ve Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6 

Coğrafya bölümü öğrencilerine göre memleketlerin ile memleketlerine ait coğrafi işaretli ürün ilişki 

Görüşme sorusu 5: Memleketiniz ve memleketinize ait coğrafi 
işaretli ürün ilişkisi nedir? 

f 

Bir ili ön plana çıkarabilir 7 

Tanıtım ve reklam  5 

Coğrafi unsurlara uygunluk  5 

Memlekete uygunluk  4 

Popülerlik katar 4 

Turunçgil yetiştirme koşullarının iyi olması avantaj (Mersin) 3 

Hayvancılık ve et endüstrisi geliştirilebilir (kayseri) 2 

Bölge ya da ille özdeşmeşmesi uygun (Kangal-Sivas) 2 

Yer fıstığı yetiştirme olanakları geliştirilebilir (Osmaniye) 1 

 

Tablo 6 incelendiğinde coğrafya bölümü öğrencilerinin memleketleri ile coğrafi işaretli ürün ilişkisi 

kurmada genel anlamda başarılı oldukları, bir ilin ön plana çıkarılmasında, tanıtım ve reklamda, coğrafi 
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unsurlara uygunlukta, popülerlikte ve bazı illerin sahip olduğu kaynak değerlerde ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadırlar. Ayrıca bazı ürünlerin coğrafi işaret alması halinde ile ve bölgeye katkılarının olacağını da 

örnekleriyle vurgulamaktadırlar.  

 

 

3.6. Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi bilinç kazandırmada coğrafi işaretli ürünlerin 

önemi  

Coğrafya bölümü öğrencilerinin coğrafi bilinç kazandırmada coğrafi işaretli ürünlerin önemi ile ilgili 

görüşleri analiz edilmiş ve Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7 

Coğrafya bölümü öğrencilerine göre coğrafi bilinç kazandırmada coğrafi işaretli ürünlerin önemi nedir? 

Görüşme sorusu 6: Coğrafi bilinç kazandırmada coğrafi 
işaretli ürünlerin önemi nedir? 

f 

Bölgemizi ve ülkemizi daha iyi tanırız 5 

Farkındalık ve tanıtım 5 

Bölgeye yönelimi arttırır 5 

Tanıtıma katkı sağlar 5 

Taşına toprağına daha çok sahip çıkar 5 

Coğrafi bilinç geliştirmede yardımcıdır 4 

Bölgenin özelliklerini tanımada yardımcıdır 3 

Kültürel anlamda iletişim kurması  3 

Ülkemiz zenginliklerine vurgu yapılır 3 

Coğrafya bilimine ilgi artar 2 

Bölgenin kalkınmasına yardımcı olur 2 

Turizmin gelişmesini sağlar 1 

Yurtdışından da tanınmayı sağlar 1 

Bölgeyi daha kolay tanırız  1 

 

Tablo 6 incelendiğinde coğrafya bölümü öğrencilerinin coğrafi bilinç kazandırma açısından coğrafi 

işaretli ürünlerin oldukça önemli olduğunu ortaya koydukları görülmektedir. Bölge ve ülkemizi daha iyi 

tanımamızdan, farkındalık ve tanıtım, bölgeye yönelim, tanıtıma katkı gibi pek çok katkısının olacağını ön 

görmektedirler.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA   

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre coğrafya bölümü öğrencilerinin coğrafi işaretler ve 

markalaşma ile ilgili farkındalıklarının düşük olduğu, memleketleri ile memleketlerine ait coğrafi işaretli 

ürün ilişkisini kuramadıkları ya da çok fazla farkında olmadıkları, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmada, 

coğrafi bilinç kazandırmada ve mekânsal farkındalık oluşturmadaki önemi hakkında farkındalıklarının az 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan coğrafi bilinç geliştirmek açısından coğrafi işaretli ürünlerin 

tanınmasıyla mekânsal biliş arasındaki ilginin kurulması önem arz etmektedir. Gülüm ve Artvinli’nin 

(2010) çalışmasına göre coğrafya eğitiminde turizmle ilgili etkinliklerin kullanılmasının coğrafi bilinci 

arttırdığı sonucuna varılmıştır. Öğrencilere uygulanacak etkinlik temelli farklı uygulamaların coğrafi 



 

1853 
 

işaretli ürünlerle ve markalaşmayla da ilgili farkındalık kazandıracağı ortadadır. Gökçe (2002) 

çalışmasında öğrencilerin coğrafya derslerinde başarılı olabilmeleri için öğretmenin farklı öğrenme 

ortamları oluşturmaları ve öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun tutum ve değerleri geliştirebileceği 

şekilde düzenlemeleri gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Tomal (2009) ise öğrencilerinin günlük hayatlarında 

coğrafi becerileri kullanma açısından yeterli olabilmeleri için, coğrafya derslerinin öğrencilerin hayatlarını 

sürdürdükleri yakın çevreyle ilişkinin kurulması gerektiğini ortaya koymuştur ki, günlük hayat, yakın 

çevre ilişkisinin kurulması coğrafi işaretli ürünler ve markalaşmayla da ilişkilidir denilebilir.  
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Özet 

Günümüzde kent yaşamının insanları etkileyen yoğun temposu ve hareketliliği, insanların kent içerisinde 
sürekli kapalı ortamlarda bulunması ve bunlara ek olarak açık yeşil alanlardan uzakta olma durumu birçok 
sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar insanların kendilerini dinleyebildiği ve yenileyebildiği 
ortamlara yani yeşil alan ve rekreasyonel alanlara olan ihtiyacı artırmıştır. Bireylerin rekreasyonel alanlara 
olan ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği ortamlardan biriside korunan alanlar içerisinde yer alan 
“Tabiat Parkları”dır. Donatı elemanları daha çok kentsel alanlar içerisinde kullanılmakta ve 
değerlendirilmektedir. Ancak donatı elemanları korunan doğal alanlar içerisinde de yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Donatı elemanlarının korunan doğal alanlarda yoğun olarak kullanımı, bu elemanların 
tasarım yönünden irdelenmesinin gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.  

Korunan alanlarda dikkate alınan ve değerlendirilmesi gereken diğer bir konu ise rekreasyonel ziyaretçi 
memnuniyetidir. Ziyaretçi memnuniyeti; alana gelen ziyaretçilerin kişisel özellikleri, alan kullanım tercihleri, 
aktif/pasif olarak katıldıkları rekreasyonel etkinlikler, geliş amaçları, alan tercihleri ve alan farkındalığı, 
genel ve beklenen memnuniyetleri, ziyaretçi memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumunu etkileyen faktörleri 
ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmanın amacı Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’ndaki donatı elemanları ile ziyaretçilerin 
rekreasyonel memnuniyetinin değerlendirilmesini yapmaktır. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, 360 bin merkez 
nüfuslu Balıkesir kent merkezine yakın tek tabiat parkı olup, önemli bitki örtüsü, yaban hayatı ve manzara 
bütünlüğüne sahiptir. Bu yönleri sayesinde ziyaretçiler tarafından rekreasyonel faaliyetler ve çeşitli amaçlar 
doğrultusunda sıklıkla ziyaret edilen bir alan olarak öne çıkmaktadır.  

Çalışmada korunan doğal alanlar kapsamında yer alan Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nda kullanılan 15 
donatı elemanı belirlenmiştir. Bu donatı elemanları, 17 tasarım ölçütü kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Tasarım ölçütleri, hem konu ile ilgili literatürden yararlanılarak hem de alana yönelik yapılan saha 
çalışmalarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Yapılan saha çalışmaları ile birlikte her bir donatı elemanı 
tek tek gözlem yolu incelenmiş ve tasarım ölçütleri kapsamında çapraz puanlama yapılarak 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sayesinde donatı elemanlarının doğal ortama olan uyumları, 
tasarımları ve ziyaretçilere yönelik işlevsel oluşları üzerinde durulmuştur. Genel olarak alandaki donatı 
elemanları değerlendirildiğinde; oturma ve dinlenme elemanları alan içerisinde kent parkı görüntüsü 
oluşturmakta, alanın doğallığı ile bütünleşememekte ve çevreyle uyumsuz bir görüntü oluşmaktadır. Otopark 
alanı ve araçların oluşturduğu karmaşa ile çöp konteynırları görsel kirlilik ortaya çıkarmaktadır. Tuvaletler, 
spor aletleri ve parklar hem yapaylığı öne çıkarmakta hem de ziyaretçilere hizmet konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Çalışmada memnuniyet/ memnuniyetsizlik durumlarını belirlemek adına yöntem olarak anket 
çalışması tercih edilmiştir. Anket soruları doğal alanda memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumu ile 
ziyaretçi profili arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak biçimde hazırlanmıştır. Yine sorular hazırlanırken daha 
önce gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş, memnuniyet ve memnuniyetsizlik ölçüt ve kriterleri dikkate 
alınmıştır. Bu ölçüt ve kriterler çalışmaya ve alana göre yeniden düzenlenmiştir. Korunan alanda ziyaretçi 
memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumunu etkileyen faktörler, ziyaretçilerin alandan beklentileri ve alanda 
karşılaştıkları durum ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur. Tanıdıklarla vakit geçirme, 
günlük rutinlerden ve şehir baskısından uzaklaşma, doğal peyzaj değerleri, alandan aktif olarak yararlanma 
isteği, açık hava aktivite fırsatları ve ulaşılabilirlik olarak tanımlanabilecek faktörler alandaki ziyaretçi 
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memnuniyeti üzerinde pozitif yönde etkili olmaktadır. Yine planlama-tasarım sorunları, donatı 
elemanlarının eksikliği, taşıma kapasitesinin aşılması, çevre/görüntü kirliliği, alt yapı-bakım eksikliği, bilgi 
eksikliği faktörlerinin ziyaretçi memnuniyetsizliği üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Alanda ziyaretçilerin 
genel memnuniyet ve beklentilerinin karşılanma durumu orta düzeydedir. Ziyaretçilerin memnuniyet 
düzeyini azaltan unsurların nasıl ortadan kaldırılabileceği, buna karşılık memnuniyet düzeyini arttıranların 
nasıl devamlılığının sağlanabileceği konuları önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada tespit edilen 
bulgular tabiat parkı işletmesini sürdüren yetkililerle paylaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, Balıkesir, Donatı Elemanları, Ziyaretçi Memnuniyeti, 
Korunan Alanlar. 

 
EVALUATION OF EQUIPMENT ELEMENTS AND VISITORS RECREATIONAL SATISFACTION OF 

DEĞİRMEN BOĞAZI NATURE PARK 
Abstract 

Nowadays, the intense tempo and mobility of urban life affecting to peoples, the situation of people living 
in closed environments in the city in addition to these, the situation of being away from open green field has 
brought many problems. These problems have increased the need for green field and recreational spaces 
where people can listen and renew themselves. Nature parks which one of the protected areas, the preferred 
environments for individuals to meet their needs for recreational areas. Equipment elements are mostly used 
and evaluated in urban areas. However, equipment elements are also used extensively in protected natural 
areas. The intensive use of equipment elements in protected natural areas also reveals the necessity of 
examining these elements in terms of design.  

Another issue that should be considered and evaluated in protected areas is recreational visitor 
satisfaction. Visitor satisfaction; personal characteristics of the visitors to the area, land use preferences, 
active/passive recreation activities that attended, purpose, preferences, and space, field awareness, and the 
expected general satisfaction, the factors that affect the status of visitor satisfaction and dissatisfaction 
reveals. 

The purpose of this research is to evaluate the reinforcement elements and the recreational satisfaction of 
visitors in Değirmen Boğazı Natural Park. Değirmen Boğazı Natural Park is the only natural park close to 
Balıkesir city center with a population of 360 thousand and has an important vegetation, wildlife and 
landscape integrity. Thanks to these properties, it stands out as an area frequently visited by visitors for 
recreational activities and various purposes.  

In the study, 15 equipment elements used in Değirmen Boğazı Natural Park which is within the scope of 
protected natural areas were identified.  These equipment elements were evaluated using 17 design criteria. 
Design criteria have been established both by making use of the literature on the subject and by taking into 
account the conducted field studies. With the field studies carried out, each equipment element was evaluated 
by cross-scoring within the scope of the design criteria. Thanks to this evaluation, the adaptations of the 
equipment elements to the natural environment, their designs and their functionality for the visitors were 
emphasized. In general when the equipment elements in the area are evaluated, the sitting and resting 
elements form an image of the city park within the area, do not integrate with the naturalness of the area 
and create an image that is incompatible with the environment. The car park area and the mess created by 
the vehicles and the garbage containers create a visual pollution. Toilets, sports equipment and parks both 
stand out their artificiality and lack service to visitors. In order to determine the satisfaction/ dissatisfaction 
situations, survey work was preferred. The survey questions were prepared to reveal the relationship 
between satisfaction and dissatisfaction in the natural area and visitor profile. Again while preparing the 
questions, the previous studies were examined and the criteria for satisfaction and dissatisfaction were taken 
into account. These criteria are rearranged according to the study and area. The factors affecting visitor 
satisfaction and dissatisfaction in the protected area, the expectations of the visitors from the area and the 
situation they encountered in the area and the relationships between their personal characteristics were 
determined. The factors that can be defined as spending time with acquaintances, getting away from daily 
routines and City pressures, natural landscape values, the desire to actively take advantage of the area, 
outdoor activity opportunities and accessibility have a positive effect on visitor satisfaction in the area. 
Again, planning-design problems, lack of equipment elements, exceeding the carrying capacity, 
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environmental/image pollution, lack of infrastructure-maintenance, lack of information factors were 
determined to have an effect on visitor dissatisfaction. The overall satisfaction and expectations of visitors in 
the area are moderate. How to eliminate the factors that reduce the satisfaction level of visitors, and how to 
ensure the continuity of those that increase the satisfaction level are important issues. In this context, the 
findings identified in the study were shared with the authorities who continue to operate the Natural Park. 

Keywords: Değirmen Boğazı Nature Park, Balıkesir, Equipment Elements, Visitor Satisfaction, Protected 
Areas. 

 

 

Giriş 

Günümüz insanı için doğadan ve özellikle onun bir parçası olan rekreasyonel alanlardan yararlanma 
isteği önemli bir gereksinimdir. Kent yaşamının insanları etkileyen yoğun temposu ve hareketliliği, 
insanların kent içerisinde sürekli kapalı ortamlarda bulunması ve bunlara ek olarak açık yeşil alanlardan 
uzakta olma durumu birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar insanların kendilerini 
dinleyebildiği ve yenileyebildiği ortamlara yani yeşil alan ve rekreasyonel alanlara olan ihtiyacı 
artırmıştır. Rekreasyonel alanlar bol güneş, temiz hava ve serbest hareket etmeye imkân tanıması gibi 
olumlu yönleri sayesinde insana dolayısıyla topluma daha sağlıklı, dengeli, yenileyici ve yararlı bir ortam 
sunmaktadır (Sakıcı, 2009).  Son yıllarda insanların doğal alanlardan özellikle rekreasyon faaliyetleri 
adına yararlanma yoğunluğu, çeşit ve kalitesi konusunda artan taleplerinde önemli derecede bir artış 
görülmektedir (Uzun ve Müderrisoğlu, 2010). Kentsel mekânlarda hali hazırda bulunan açık yeşil 
alanların nitelik ve nicelik bakımından eksik oluşu veya talebi karşılamadaki yetersizliği, kent insanını 
özellikle kentin dışında olan ama kente de yakın olan doğal alanlara yönlendirmektedir. Bu nedenle 
kentsel alanlara yakın olup rekreasyonel açıdan yüksek potansiyele sahip olan doğal alanlar; mevcut bitki 
örtüsünün ve yaban hayatının zenginliği, doğal peyzaj çeşitliliği gibi sahip olduğu özellikleri sayesinde 
kent insanı için önemli cazibe ve çekim merkezi konumu haline gelmiştir (Akten ve Gül, 2014). Bu durum 
da rekreasyonel alanların önemini kullanıcılar adına artırmakta ve bu alanlar sahip oldukları elemanları, 
içerdikleri çeşitli aktivitelerle birçok ziyaretçiyi de kendine çekmektedir.  

Korunan alanlar biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ile 
devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri 
koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarına işaret etmektedir (Yönetmelik, 2012). Türkiye’de 
orman rejimi içerisinde bulunan alanlarda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanılabilecek sahalar ilgili yasa 
ile belirlenmiştir. Bu amaçla 1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre, koruma statüsü verilen 
doğal alanlar içinde sadece Milli Parklar ve Tabiat Parkları rekreasyon ve turizm amaçlarına hizmet 
edebilecek şekilde belirlenmiştir (Gül vd., 2005). Yasal zeminde doğa koruma alanlarının önemli bir 
parçası olan tabiat parkları; koruma amaçları yanında, rekreasyonel etkinliklere de olanak sağlayan 
alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönü ile tabiat parkları, bireylerin rekreasyonel alanlara olan 
ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği ortamlardan birisini meydana getirmektedir. 

Rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştirildiği korunan alanlardan birisini ihtiva eden tabiat parkı 
alanlarında donatı elemanları yoğun olarak kullanılmaktadır. Donatı elemanları, yaşadığımız kentsel ve 
kırsal çevrede rekreasyon amacıyla genel veya özel kullanım alanlarında yer verilen, konforun ve çevre 
kalitesinin göstergesi durumunda olan; oturma, barınma, korunma, kuşatma, ulaşım, aydınlatma, oyun, 
spor vb. temel fonksiyonları destekleyip güçlendiren, toplumsal yaşamı kolaylaştırıp kullanıcıların 
beğenilerini kazanan peyzaj elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır (Başal vd., 1997). Donatı elemanları 
gerek kentsel gerekse kırsal alan peyzaj düzenlemelerinde kullanılan önemli ögelerdir. Tasarım ve alanın 
sahip olduğu özelliklere göre farklılık gösterebilen donatı elemanları; milli parklar, tabiat parkları, orman 
içi dinlenme alanları, kent ormanları gibi rekreasyonel etkinliklere uygun alanlarda da yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır (Aksu, 2015). Doğal alanların ana kaynağını ağaçlar ve ormanlık alanlar oluşturmaktadır. 
Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemeler için kullanılacak donatı elemanlarında malzeme olarak alana 
uyum sağladığı için ahşap seçilmektedir. Ancak bu alanlar için yapılacak tasarımlarda salt malzeme seçimi 
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tek başına yeterli olmamaktadır. Tekdüze, sıradan, kent düzenlemelerinde yerel yönetimlerin de 
kullandığı çöp kapları, aydınlatma elemanı gibi çeşitli donatı elemanları doğal alanların düzenlemelerinde 
de rastgele kullanılmakta ve doğa için görsel bir kirlilik oluşturmaktadır (Aksu, 2015). Donatı 
elemanlarının tasarımında estetik ve fonksiyonel özelliklerin bir arada bulunması ve birbirini 
tamamlaması aranan bir özelliktir. Bilinçli ve uyumlu olarak yerleştirilen donatı elemanları insanın ihtiyaç 
duyduğu moral ve kolaylıkları sağlamaktadır (Şahin vd., 2005). Doğal alanlar için kullanılan donatı 
elemanlarının uyumsuz olması, doğal ortamı tanımlamada yetersiz kalması, kısmen işlevsel olması ile 
birlikte estetik olmayan elemanların bir araya gelerek oluşturduğu çeşitli sorunlar ve görsel kirlilik, doğal 
korunan alanlarda kullanılan donatı elemanlarının tasarımlarının irdelenmesini gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır (Aksu, 2015). 

Rekreasyon faaliyetleri; boş zamanın, özgürce seçilmiş, gönüllü olarak yapılan aktif veya pasif katılımlı 
etkinliklerle değerlendirilen faaliyetlerdir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 31). 

Rekreasyonel faaliyetler, yapıldıkları mekâna göre (kapalı veya açık), katılımcıların rollerine göre 
(aktif/katılımcı veya pasif/izleyici), yapıldıkları yere göre (kırsal veya şehirsel), yapılma zamanlarına göre 
(mevsimlik, haftasonu, günlük vb.), yapılış amaçlarına göre (dinlenme, kültürel, sportif vb.) çeşitlilik 
gösteren faaliyetlerdir (Özgüç, 2003: 3-5). Doğal alanların korunmasından doğan ihtiyaçla koruma ve aynı 
zamanda rekreasyonel amaçlı kullanım dengesi ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapılmakta ve çeşitli 
yöntemler geliştirilmektedir. Geliştirilen bu yöntemlerde gözlemlenen temel amaç, kullanıcıların 
rekreasyonel memnuniyetini sağlamaktır (Sıvalıoğlu ve Berköz, 2012). 

Bu çalışmanın amacı Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’ndaki donatı elemanları ile ziyaretçilerin 
rekreasyonel memnuniyetinin değerlendirilmesini yapmaktır. Alandaki donatı elemanlarının; doğal 
ortama olan uyumları, tasarımları ve ziyaretçilere yönelik işlevsel oluşları kapsamında değerlendirilmesi 
önem arz etmektedir. Ziyaretçilerin rekreasyonel memnuniyetlerinin değerlendirilmesi ise memnuniyet 
düzeylerini azaltan unsurların tespit edilmesine imkân tanıyacaktır. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, 360 
bin merkez nüfuslu Balıkesir kent merkezine yakın tek tabiat parkı olup, önemli bitki örtüsü, yaban hayatı 
ve manzara bütünlüğüne sahiptir. Bu yönleri sayesinde ziyaretçiler tarafından rekreasyonel faaliyetler ve 
çeşitli amaçlar doğrultusunda sıklıkla ziyaret edilen bir alan olarak öne çıkmaktadır.  

Yöntem 

Çalışma alanında değerlendirilmek üzere 15 donatı elemanı belirlenmiştir (Tablo 1). Bu 15 donatı 
elemanı; hem konu ile ilgili literatürden yararlanılarak hem de alana yönelik yapılan saha çalışmalarından 
yola çıkılarak oluşturulan 17 tasarım ölçütü kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme işlemi, saha 
çalışmaları ile birlikte her bir donatı elemanını tek tek gözlem yolu inceleyerek ve tasarım ölçütleri 
kapsamında çapraz puanlama yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket yöntemi kullanılarak 
ziyaretçilerin memnuniyet/memnuniyetsizlik durumlarını belirlenmiştir. Anket yoluyla elde edilen 
verilerle birlikte ziyaretçi memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumunu etkileyen faktörler, ziyaretçilerin 
alandan beklentileri ve alanda karşılaştıkları durum ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya 
koyulmuştur. 

Tablo 1 
Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’ndaki Donatı Elemanları ve Sayıları (2019) 

Donatı Elemanları Sayı Donatı Elemanları Sayı 
1-Giriş ünitesi 1 9-Aydınlatma/ses elemanı 82 
2-Bilgilendirme tabelaları 60 10-Tuvalet 5 
3-Otopark 2 11-Spor sahası/aletleri 1 
4-Oturma/dinlenme elemanı 585 12-Mescit/Abdesthane 1 
5-Çöp konteynırı/kutusu 34 13-Ürün satış yeri/Büfe 1 
6-Kamelya 8 14-Yürüyüş ve patika yol - 
7-Çocuk parkı 3 15-Köprü/setler 4 
8-Çeşme 13   

 

Belirlenen donatı elemanları, 17 tasarım ölçütü kullanılarak değerlendirilmiştir. Tasarım ölçütleri, hem 
konu ile ilgili literatürden faydalanılarak (Atabeyoğlu ve Bulut, 2007; Aksu, 1998; Aksu, 2015) hem de 
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alana yönelik yapılan saha çalışmalarından yola çıkılarak oluşturulmuştur (Tablo 2). Yapılan saha 
çalışmaları ile birlikte her bir donatı elemanı tek tek gözlem yolu ile incelenmiş ve tasarım ölçütleri 
kapsamında çapraz puanlama yapılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sayesinde donatı 
elemanlarının doğal ortama olan uyumları, tasarımları ve ziyaretçilere yönelik işlevsel oluşları üzerinde 
durulmuştur.  

Tablo 2 
Tasarım Ölçütleri 

1-Doğal malzeme kullanımı   10-Konumunun iyi olması 

2-Doğaya uyumlu olma   11-Görsel zenginlik oluşturma 

3-Dayanıklı malzeme kullanımı   12-Algılanabilir olma 

4-Bakımlı/temiz olma   13-Estetik olma 

5-İşlevsel olma   14-Diğer donatılarla uyum 

6-Güvenli olma   15-Engellilere yönelik kullanım 

7-Ölçü/oran dengesi   16-Yeterli olma-ihtiyacı karşılama 

8-Renk uyumu   17-Kullanım yoğunluğu 

9-Malzeme Uyumu  

Çalışmada memnuniyet/ memnuniyetsizlik durumlarını belirlemek adına anket çalışması tercih 
edilmiştir ve ankette 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken daha önce 
gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş, memnuniyet ve memnuniyetsizlik ölçüt ve kriterleri dikkate 
alınmıştır (Aksu, vd., 2017). Bu ölçüt ve kriterler çalışmaya ve alana göre yeniden düzenlenmiştir. Sorular 
doğal alanda memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumu ile ziyaretçi profili arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyacak biçimde hazırlanmıştır. Alanda ilk olarak pilot anket çalışması gerçekleştirilmiş ve 30 ziyaretçi ile 
anket yapılmıştır. Pilot anketler, ziyaretçilerin anket soru sayısını fazla bulduğunu ve ankette bulunan bazı 
soruların anlaşılamadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle ankette bulunan soru sayısı azaltılmış ve anlam 
karmaşasına sebep olan sorular daha anlaşılır hale getirilerek yeni bir anket formu oluşturulmuştur. Bu 
yeni form ile alandaki ziyaretçilere uygulanmış ve alana gelen 396 ziyaretçiyle anket yapılmıştır. 
Anketlerden elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket ve analizler 
sayesinde korunan alanda ziyaretçi memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumunu etkileyen faktörler, 
ziyaretçilerin alandan beklentileri ve alanda karşılaştıkları durum ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler 
ortaya koyulmuştur. 

Bulgular 
Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, Balıkesir'in kuzeydoğusunda ve Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde 

merkeze 8 km uzaklıkta bulunmaktadır (Şekil 1). Balıkesir halkının, özelikle yaz ayları ve hafta sonları 
rekreasyonel faaliyetler kapsamında kullandığı bir parktır. Kent merkezine yakın tek tabiat parkı olması, 
önemli manzara bütünlüğüne sahiplik etmesi ve kolay ulaşılabilmesi gibi özellikleri sayesinde kent 
merkezinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Kuzeybatıdan güney-doğuya doğru uzanan “Köteyli” ve 
“Kahveci” derelerinin havzaları içerisinde bulunan alan 1957-1963 yılları arasında ağaçlandırılmıştır. 
Yapılan ağaçlandırma çalışmasında 22 tür iğne yapraklı, 29 tür geniş yapraklı olmak üzere toplam 51 
türden oluşan 329.741 adet fidan dikilmiştir (Aydın ve Öztekin, 2010). Altyapı ve üst yapı çalışmalarının 
tamamlanması sonrası mesire yeri ve piknik alanı haline gelmiştir. 249 dekarlık alan 2011 yılında koruma 
altına alınarak Tabiat Parkı ilan edilmiştir (MP, 2019).  
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Şekil 1. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı Lokasyon Haritası 

 

 

Tablo 3 

Donatı Elemanları Tasarım Ölçütlerine İlişkin Puanlar 

Tasarım ölçütleri 
Donatı elemanları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1-Doğal malzeme kullanımı 2 3 1 1 1 3 2 1 1 0 1 2 1 3 1 
2-Doğaya uyumlu olma 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 
3-Dayanıklı malzeme kullanımı 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 
4-Bakımlı/temiz olma 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
5-İşlevsel olma 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
6-Güvenli olma 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
7-Ölçü/oran dengesi 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
8-Renk uyumu 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 
9-Malzeme uyumu 3 3 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
10-Konumunun iyi olması 3 3 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 
11-Görsel zenginlik oluşturma 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 
12-Algılanabilir olması 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 
13-Estetik olma 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
14-Diğer donatılarla uyum 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
15-Engellilere yönelik kullanım 1 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 3 3 
16-Yeterli olma-ihtiyacı karşılama 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 3 2 
17-Kullanım yoğunluğu 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

(0: Mevcut değil / 1: Mevcut olumsuz / 2: Mevcut kısmen olumlu / 3: Mevcut olumlu) 

Donatı elemanlarına ilişkin tasarım ölçütlerinin çapraz puanlama ile değerlendirilmesi sonucu oluşan 
puanlama durumu Tablo 3’te verilmiştir. Donatı elemanlarına ilişkin tasarım ölçütlerinin durum 
değerlendirilmesi sonucu oluşan toplam puan ve başarı yüzdeleri dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4 
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incelendiğinde donatı elemanları %47 başarılı, %33 kısmen başarılı, %20 yetersiz oldukları sonuçlarına 
varılmıştır. Yürüyüş ve patika yolları ile giriş ünitesi en yüksek başarı yüzdesine sahiptir. Kısmen başarılı 
elemanlar birbirine yakın başarı yüzdelerine sahiptir. Otopark, tuvaletler ve spor aletleri/saha yetersiz 
olarak ifade edilebilir. Her bir donatı elemanıyla ilgili fotoğraflar (Foto 1’den Foto 16’ya kadar) aşağıda 
parkın giriş ünitesinden başlayarak gezi rotası sırasıyla koyulmuştur.   

 

Tablo 4 

Donatı Elemanlarının Puan Dağılımları ve Başarı Yüzdeleri 

Donatı Elemanları             Toplam Puan                 Başarı Yüzdesi (%)                            
Yürüyüş ve Patika Yolları 43 %84 (başarılı) 
Giriş Ünitesi 42 %82 (başarılı) 
Kamelyalar 40 %78 (başarılı) 
Tabelalar 40 %78 (başarılı) 
Köprü/Set 37 %72 (başarılı) 
Çeşmeler 34 %66 (başarılı) 
Çocuk Parkları 33 %64 (başarılı) 
Ürün Satış Yerleri/Büfeler 31 %60 (kısmen başarılı) 
Aydınlatma/Ses Elemanları 28 %55 (kısmen başarılı) 
Mescit ve Abdesthane 26 %51 (kısmen başarılı) 
Oturma ve Dinlenme Elemanları 26 %51 (kısmen başarılı) 
Çöp konteynırları 26 %51 (kısmen başarılı) 
Tuvaletler 21 %41 (yetersiz) 
Spor Aletleri ve Saha 21 %41 (yetersiz) 
Otopark 20 %39 (yetersiz) 

% 0-30 başarısız, % 31-45 yetersiz, % 46-60 kısmen başarılı, % 61-85 başarılı, % 86-100 çok başarılı 

 

 
 Foto 1. Park işletmecileri ile yapılan görüşme     Foto 2. Giriş Ünitesi ve İdari Bina 
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 Foto 3. Bilgilendirme Tabelası                              Foto 4. Otopark     

 
 Foto 5. Dinlenme Elemanları                                Foto 6. Kamelya 

   
 Foto 7. Çeşme                                                         Foto 8. Çöp konteynırı      
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 Foto 9. Çocuk parkı                                               Foto 10. Aydınlatma elemanı 

 

 
Foto 11. Engelli yolu                                             Foto 12. Tuvalet 
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 Foto 13. Spor sahası                                              Foto 14. Mescit 

 
 Foto 15. Büfe                                                         Foto 16. Köprü 

 

Ziyaretçilerin Kişisel Özellikleri 

Gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler ile kullanıcıların kişisel özelliklerine ilişkin sorulara 
verdikleri yanıtların yüzde dağılımları Tablo 5’de gösterilmektedir. Bu verilerin yorumlamasında frekans 
ve yüzde analizleri kullanılmıştır.  

Ankete katılan ziyaretçilerin önemli kısmını erkek bireyler oluşturmaktadır (Grafik 1). Katılımcıların 
büyük bir kısmı (%50’den biraz fazlası) 26-45 arası yaş grupları içerisinde yer almaktadır (Grafik 2). 
Tabiat parkında yapılan gözlemler de bu veriyi doğrular niteliktedir. Parkın genellikle orta yaş grubunda 
yer alan çekirdek aile yapısına sahip kişiler tarafından yoğun olarak kullanıldığı söylenebilir. 66+ yaş 
grubu ise ziyaretlerde en az paya sahiptir. Katılımcıların meslek durumları içerisinde, özel sektör ve kamu 
sektörü öne çıkmaktadır (Grafik 3). Ev hanımı ve emekli grupları ise en düşük yüzdeye sahip gruplar 
olarak belirtilebilir. Gelir durumu kapsamında katılımcılar incelendiği zaman en yüksek paya, orta sınıf 
gelire dâhil edilebilecek olan aylık 2000-4000 TL gelire sahip katılımcılar oluşturmaktadır. En az payı ise 
8000+ TL aylık geliri olanlar meydana getirmektedir. (Grafik 4). Eğitim durumu açısından katılımcıların 
büyük bölümünü lise mezunu olan katılımcılar oluşturmaktadır (Grafik 5). Katılımcıların alana geliş 
amaçları içerisinde piknik yapma amacı en başta yer almakta ve en yüksek payı oluşturmaktadır. Alanın 
aktivite açısından tercih edilmesinde diğer (spor ve değişiklik) amaçlar en düşük paya sahiptir (Grafik 6). 
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Tablo 5 
Ziyaretçilerin kişisel özellikleri 
Kişisel özellikler                                                                        Frekans              Yüzde (%) 

      Erkek 
      Kadın 

225 
171 

56,8 
43,2 

                                               15-25 
                                               26-35 
Yaş                                        36-45 
                                               46-55 
                                               56-65 
                                               66  + 

 92 
131 
 96 
 54 
 17 
   6 

23,2 
33,1 
24,2 
13,6 

4,3 
1,5 

                                               İlkokul 
                                               Ortaokul 
                                               Lise 
 Eğitim                                 Lisans                                    

  97 
  61 
151 
 87 

24,4 
15,4 
38,1 
21,9 

                                               Özel sektör 
                                               Kamu sektörü 
Meslek                                 Öğrenci 
                                               Emekli 
                                               Ev hanımı 

145 
128 
 58 
  33 
  32 

36,6 
32,3 
14,6 

8,3 
8,1 

                                               1   -    2000 
                                               2000- 4000  
Gelir durumu                    4000- 6000 

6000- 8000 
                                               8000 + 

110 
152 
  92 
  29 
  13 

 27,8 
 38,4 
 23,2 

 7,3 
 3,3 

                                              Piknik 
                                              Vakit geçirmek 
Geliş amacı                       Eğlenmek          
                                              Dinlenmek 
                                              Diğer                      

272 
 54 
 37 
 29 
   4 

68,7 
13,6 

9,3 
7,3 
1,0 

 

 

 
Grafik 1. Cinsiyet Dağılımı                                  Grafik 2. Yaş Dağılımı 

56,8

43,2
Erkek

Kadın
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56-65

65+
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Grafik 3. Meslek Dağılımı                                   Grafik 4. Gelir Dağılımı 

 
Grafik 5. Öğrenim Durumu                                 Grafik 6. Geliş Amacı 

Alan Kullanım Tercihleri 

 Katılımcıların alan kullanım tercihlerine ilişkin sorulara verdikleri yanıtların yüzde dağılımları Tablo 
6’da gösterilmektedir. Ankete katılan ziyaretçilerin büyük bölümü (%80) alan farkındalığına sahip 
değildir yani alanın tabiat parkı olup, korunan alanlar içerisinde yer aldığı ve ilgili yasa ile korunduğu 
bilgisine sahip değildir. Hem tabiat parkına giden yol güzergâhlarında hem de tabiat parkının girişinde, 
alanın tabiat parkı olduğuna dair tabelalar bulunmasına rağmen alan farkındalığı çok düşüktür.  

Katılımcıların büyük bir bölümü alana geliş için kendi özel araçlarını tercih etmektedir. Alandaki 
gözlemler, toplu ulaşım araçlarını ailelerden ziyade arkadaş grupları şeklinde alana gelen üniversite 
öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı şeklindedir. Mevsim olarak katılımcıların büyük bölümü alana 
gelme mevsimi olarak büyük oranda yaz ve daha sonra ilkbahar mevsimlerini tercih etmektedirler. 
Katılımcılardan bir kişinin dahi kış mevsiminde alana gelmemesi şaşırtıcıdır. Katılımcılar alana gelme 
sıklığı bakımından incelendiği zaman, en sık ayda bir defa alana gelmektedirler. Haftada bir gelme sıklığı 
ise gruplar içerisinde en düşük paya sahiptir. 

 

Tablo 6 

Alan kullanım tercihleri 

Kullanım tercihleri                                                                                          Frekans Yüzde (%) 
Var 
Yok 

                80 
              316 

        20,2 
        79,8 

14,6

36,632,3

8,3

8,1
Öğrenci

Özel sektör

Kamu

Emekli

Ev hanımı

27,8

38,4

23,2

7,3

3,3

2000

2000-4000

4000-6000

6000-8000

8000+

25%

15%

38%

22%

İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans

9,3

68,7

13,6

0,5

7,3

0,5

Eğlenmek

Piknik

Vakit geçirmek

Spor

Dinlenmek

Değişiklik

Alan farkındalığı 
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                                               Özel araç 
Ulaşım Aracı                       Dolmuş 
                                               Motor 

              358 
                 36 
                  2 

         90,4 
           9,1 
           0,5 

                                               İlkbahar 
Geldiği mevsim                 Yaz 
                                               Sonbahar 

              119 
               247 
                 30 

         30,1 
         62,4 
           7,6 

                                               Haftada bir 
Geliş sıklığı                         Ayda bir 
                                               Üç ayda bir 
                                               Yılda bir 

                   58 
                174 

                   72 
                  92 

14,6 
43,9 
18,2 
23,2 

 

Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik Analizleri 

Katılımcıların tabiat parkını rekreasyonel anlamdaki kullanımlarına bağlı memnuniyet ve 
memnuniyetsizlik analizleri incelendiğinde (Tablo 7 ve Tablo 8), her bir ölçeğin güvenirlik katsayısını 
hesaplamak için Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Katılımcıların tabiat parkına yönelik 
memnuniyetleriyle ilgili 19 ifadenin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Bu değer ilgili 
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Katılımcıların tabiat parkına yönelik 
memnuniyetsizlikleriyle ilgili 21 ifadenin Cronbach’s Alpha katsayısı ise 0,74 olarak bulunmuştur. Bu 
değer ise ilgili ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.   

Alanla ilgili memnuniyet ifadeleri arasında en yüksek ortalamaya sahip ifade 
“Ailemle/tanıdıklarımla/çocuklarımla iyi vakit geçirebilme” ifadesidir. Bu ifade katılımcıların alanı eş-
dost-akrabaları ile ziyaret ettiklerine işaret etmektedir. Yine yüksek ortalamaya sahip diğer iki ifade ise  
“Doğal bir çevrede boş zaman değerlendirebilme olanağı sağlaması” ve “Günlük rutinlerden uzak kalmayı 
sağlaması” ifadeleridir. 

Alanla ilgili memnuniyetsizlik ifadeleri arasında en yüksek ortalamaya sahip ifade “Engelliler için 
aktivite ve donatı yetersizliği” ifadesidir. Yüksek ortalamaya sahip diğer ifadeler ise  “Tuvalet kirliliği, 
“Restoran, büfe vb. ünitelerin yetersiz ve pahalı olması”, “Bakım/onarım çalışmalarının 
gerçekleştirilmemesi” ve “Çevrede çöp vb. atıkların olması” ifadeleridir. İlgili ifadeler dikkate alındığında 
alandaki kirlilik unsurlarının katılımcıların memnuniyetsizlikleri üzerinde oldukça etkili olduğu 
söylenebilir.  

 

Tablo 7 

Memnuniyet Kriterleri Analiz Göstergeleri 

Memnuniyet kriterleri Minimum Maximum                        
x̄ 

                      
S.S 

Ailemle/tanıdıklarımla/çocuklarımla iyi vakit 
geçirebilme 

1 5 4,57 ,665 

Doğal bir çevrede boş zaman değerlendirebilme 
olanağı sağlaması 

1 5 4,34 ,691 

Günlük rutinlerden uzak kalmayı sağlaması 1 5 4,24 ,763 
Diğer ziyaretçilerle sorun yaşamadan alanı 
kullanabilme 

1 5 4,22 ,779 

Alanda kendimi güvende hissetme 1 5 4,12 ,841 

 
 Aritmetik ortalama 
 Standart sapma 
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Alanın aktif ve hareketli olması 1 5 4,07 ,869 
Yakın olması ve kolay ulaşılabilmesi 1 5 4,03 1,062 
Az para ile çok eğlenebilme 1 5 3,97 1,021 
Doğal, sessiz ve huzurlu bir ortam olması 1 5 3,92 ,926 
Beni doğaya bağlaması 1 5 3,89 ,882 
Doğaya saygı duymayı öğrenme 1 5 3,85 1,057 
Bitkilerin oluşturduğu kompozisyon                                                                1 5 3,81 1,074 
Alanın planlı bir alan olması 1 5 3,46 1,146 
Fiziksel sağlık hareketleri ve egzersiz yapma 
olanağı sağlaması 

1 5 3,42 1,204 

İnsan yapısına ait izlerden uzak bir çevre olması 1 5 3,38 1,179 
Görevlilerin olumlu tavır ve davranışları 1 5 3,23 1,317 
Macera ve keşif duygusu hissettirmesi 1 5 3,15 1,144 
Alanın temiz, bakımlı olması ve sunulan hizmetlerin 
kalitesi 

1 5 3,14 1,412 

Doğal alanlar hakkında bilgi edinebilme 1 5 3,14 1,208 
 

 

Tablo 8 

Memnuniyetsizlik Kriterleri Analiz Göstergeleri 

Memnuniyetsizlik kriterleri  Minimum Maximum           x̄                      
S.S 

Engelliler için aktivite ve donatı 
yetersizliği 

1 5 4,22 ,861 

Tuvalet kirliliği 1 5 4,18 1,108 
Restoran, büfe vb. ünitelerin yetersiz 
ve pahalı olması 

1 5 4,05 1,047 

Bakım/onarım çalışmalarının 
gerçekleştirilmemesi 

1 5 4,02 1,113 

Çevrede çöp vb. atıkların olması 1 5 3,84 1,255 
Yönetim biriminin zayıf olması 1 5 3,84 1,157 
Tuvalet, su, masa, vb. eksikliği 1 5 3,74 1,204 
Gürültü, Su kirliliği 1 5 3,72 1,279 
Alanı tanıtıcı broşür verilmemesi 1 5 3,66 1,399 
Alanın kalabalık olması 1 5 3,61 1,221 
Otopark eksikliği 1 5 3,60 1,299 
Yollara araçların park etmesi 1 5 3,46 1,255 
Alanda alkol kullanımı 1 5 3,37 1,617 
Pahalı oluşu 1 5 3,35 1,272 
Yönlendirme ve uyarı levhaları 
eksikliği 

1 5 3,26 1,245 

Alandaki görevlilerin tavrı 1 5 3,20 1,188 
Can ve mal güvenliği eksikliği 1 5 2,98 1,291 
Vakit geçirilecek bir yer ve uğraş 
bulamama 

1 5 2,96 1,155 

Çok sayıda fiziksel yapı görmek 
(Köprüler, binalar, vb.) 

1 5 2,85 1,355 

Parkı diğer kullananlarla problemler 
yaşamak 

1 5 2,83 1,367 

Tasmasız ve kontrolsüz köpekler 1 5 2,64 1,401 
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Sonuç ve Tartışma 

Çalışma ile alanda aktif olarak kullanılan 15 donatı elemanı, 17 tasarım ölçütü kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sayesinde donatı elemanlarının doğal ortama olan etkileri ve 
uyumu üzerinde durulmuştur. Alandaki otopark alanları yetersizdir. Özellikle yaz aylarında araç sayısının 
fazla olmasının oluşturduğu karmaşa mevcuttur. Çöp konteynırları görsel olarak kirlilik ortaya 
çıkarmaktadır. Oturma ve dinlenme elemanları, alan içerisinde kent parkı görüntüsü oluşturmakta, 
monoton bir halde bulunmaktadır. Tuvaletler ve spor aletleri hem alan ile bütünleşemeyip yapaylığını öne 
çıkarmakta hem de hizmet konusunda yetersiz kalmaktadır.  

Rekreasyonel memnuniyet durumunun değerlendirmesi göz önüne alındığında;  

 Aile bireyleri veya tanıdıklarla güzel vakit geçirebilme, 

 Günlük rutinlerden ve şehir baskısından uzaklaşma, 

 Doğal peyzaj değerleri ve görsel kalite,  

 Alandan aktif olarak yararlanma isteği,  

 Açık hava aktivite olanakları,  

 Ulaşılabilirlik ve alan kullanımı, 

 Ziyaretçiler ile uyum içerisinde bulunma olarak tanımlanabilecek faktörler parkı kullananların 
memnuniyeti üzerinde etkili olmaktadır.  

 Engelliler için aktivite donatı elemanı eksikliği, 

 Çevre kirlilikleri, 

 Planlama-tasarım sorunları, 

 Donatı elemanı eksikliği,  

 Taşıma kapasitesinin aşılması-kalabalık,   

 Alt yapı-bakım eksikliği,  

 Yönetim ve bilgi eksikliği faktörlerinin kullanıcı memnuniyetsizliği üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. Alanda kullanıcıların genel memnuniyet ve beklentilerinin karşılanma durumu orta 
düzeydedir. 

Çalışmada ek olarak Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nı işleten yetkililerle görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerdeki temel amaç ilgili yetkilerle araştırmanın ön bulgularını paylaşmak 
ve ayrıca onların da alanı kullanan ziyaretçilerle ilgili görüşlerini başvurmaktı. Parkın işletmecileri; parkta 
gözlemledikleri temel sorunlar olarak şunları ifade etmişlerdir: Bazı ziyaretçilerin hem doğal ortama ve 
hem de diğer ziyaretçilere karşı birçok olumsuz etki ve davranışı bulunmaktadır. Onlara göre bu 
sorunların temelinde ilgili ziyaretçilerin piknik kültürüne sahip olmaması etkili olmaktadır. Temel 
problemler çevrede çöplerin bırakılması ve aktivite sonrası temizlik sorunudur. Bunlara ek olarak oturma, 
aydınlatma ve tabela elemanlarına, mangal araç-gereçlerine ve tuvaletlerdeki malzemelere hem zarar 
verilmekte hem de adı geçen donatı elemanlarıyla ilgili hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Aşırı alkol 
tüketimi nedeniyle taşkınlık yapan ziyaretçilerin diğer ziyaretçilere karşı verdiği rahatsızlık söz konusu 
olmaktadır. Bu etki ve davranışlar hem donatı elemanlarının başarı düzeyine hem de ziyaretçi 
memnuniyeti üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Park yetkilileriyle yapılan kısa görüşmeler Değirmen 
Boğazı Tabiat Parkı donatı elemanlarının ve ziyaretçilerin rekreasyonel memnuniyetinin ortaya 
çıkarılmasında, park yetkilileri ve çalışanlarının da deneyimlerinin ve görüşlerinin dikkate alınması 
gerektiğini ortaya koymuştur.  
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Sonuç olarak, bu çalışmayı yapanların da uzun yıllardır bu parkı hem araştırmacı hem de ziyaretçi 
olarak kullandığı hususu göz önüne alındığında, alanla ilgili ilk yapılması gereken, alanı ziyaret edenlerin 
Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nın bir koruma alanı olduğu hususundaki farkındalığının artırılmasıdır. 
Ziyaretçilerin, alanın tabiat parkı olduğu konusundaki bilgi ve bilinç düzeyleri artırılmalıdır. Bu gelişme 
parkı kullananların rekreasyonel memnuniyetine de etki edecektir. Çünkü alana yönelik ziyaretlerin 
ilkbahar ve yaz aylarında maksimum olması, buna karşılık kış aylarında yok denecek kadar az olması, bu 
tabiat parkının çoğunlukla piknik amaçlı bir kullanım yeri olduğuna işaret etmektedir. Yine yoğun ziyaret 
dönemlerinde alanın taşıma kapasitesi önemli derece de aşılmaktadır. Bu nokta da hem ziyaretçiler hem 
de işletmeciler koruma-kullanma dengesi içinde parkı kullanmaları gerekmektedir. Balıkesir merkez 
ilçeleri için alternatif rekreasyon alanları yapılmadığı müddetçe Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nın yoğun 
kullanımının her geçen gün artacağı aşikardır. Parka yapılan giriş istatistikleri de bu durumu kanıtlar 
niteliktedir. 
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Özet 

Çevre-kalkınma ilişkileri özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren akademisyenler, sanayiciler ve 
yöneticiler tarafından yoğun bir şekilde tartışılmış ve neticesinde kalkınmada yeni paradigma arayışlarına 
neden olmuştur. Bu arayışlar sonrasında gündeme gelen sürdürülebilirlik kavramı da çevre-kalkınma 
tartışmalarında alternatif bir çözüm olarak sunulmuştur. Sürdürülebilirlik, kalkınmanın yanı sıra birçok 
kavramın önüne gelmiş ve çeşitli uygulamalarla çok boyutlu bir değişimin anahtarı şeklinde lanse edilmiştir. 
Ancak sürdürülebilirlik kavramının içi dolu bir kavram olması onun somut uygulamalarla hayata geçirilmesine 
bağlıdır. Sürdürülebilirlik kavramının kullanılarak hayata geçirildiği uygulama örneklerinden birisi de 
sürdürülebilir üretimdir. Sürdürülebilir üretimde amaç, üretirken çevreyi korumak ve toplumun hassasiyetlerini 
göz önüne almaktır. Özellikle uluslararası nitelikteki büyük firmaların benimsediği bu amacın gerçekleştirilmesi 
için kullanılan araçlardan birisi de yeşil binalardır. Binalar mevcut doğal kaynakların büyük bölümünü 
kullanan unsurlar olmaları nedeniyle doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında önemli rolü olabilecek 
alanlardır. Yeşil binalar ise, binaları çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan yapılardır. Yeşil binalar, söz konusu 
yapının yapımı sırasında kullanılan malzemenin türünden bina içinde kullanılan kaynaklara kadarki tüm 
süreçte doğa dostu bir ilkeyi hayata geçirme hedefindedir. Çeşitli kıstasların karşılanması ile elde edilen yeşil 
bina belgesi, son yıllarda tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de ilgi görmüştür. Konutlarda, ticari merkezlerde 
ve fabrikalarda alınan yeşil belge ile binaları çevre dostu hale getirmek amaçlanmaktadır. Türkiye’de yeşil 
belgeli binalardan birisi de bölgesinde önemli bir istihdam ve üretim merkezi olan Schneider Electric’in 
Manisa’da bulunan fabrikasıdır. Bu çalışmada, söz konusu fabrika örneğinde yeşil binaların sürdürülebilir 
üretimdeki rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi 
yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda 2018 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasındaki süreçte (6 ay) fabrikada 
inceleme çalışmaları yapılmış ve yetkililerle görüşülmüştür. Çalışmada, söz konusu fabrika yeşil binaların ve 
sürdürülebilir üretimin temel ölçütleri olan enerji, su kullanımı ve arıtımı, atık yönetimi ve geri dönüşüm, alt 
yapı, ulaşım ve lojistik ile çalışanlara yönelik hizmetler kriterleri açısından değerlendirilmiş ve yeşil binaların 
sürdürülebilir üretimdeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sonrasında sanayiciler için çoğu zaman bir yük olarak görülen çevreyi korumaya yönelik 
yatırımların aslında sanayicilere artı dönüşü olduğu görülmüştür. Yeşil bina belgesi almak için yapılan 
düzenlemeler üretim öncesinde ve üretim esnasında kaynak kullanımının azalmasını sağlamakta; üretim 
sonrası pazarlama/satış sürecinde ise tüketicilerin ilgisini artırmaktadır. Yeşil bina belgeli sanayi tesislerinin 
sayısının artırılması, hem ülkedeki kaynak kullanımını azaltabilecek hem de sürdürülebilir üretime geçilmesini 
destekleyecektir. Bu kapsamda sanayicilerin yeşil binalar ve belge alım süreci hakkında bilgilendirilmesi ve 
teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Manisa, yeşil bina, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilirlik 

 
THE ROLE OF GREEN BUILDINGS IN SUSTAINABLE PRODUCTION: THE CASE OF SCHNEIDER 

ELECTRIC (MANISA) 
Abstract 

Environment-development relations have been intensively discussed by academics, industrialists and 
administrators especially since the second half of the 20th century and as a result, it has led to the search for a 
new paradigm in development. The concept of sustainability that emerged after these searches was presented as 
an alternative solution in the environment-development discussions. Sustainability has come before many 
concepts as well as development and has been touted as the key to a multidimensional change through various 
applications. However, the fact that the concept of sustainability is full depends on its implementation through 
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concrete practices. Sustainable production is one of the examples in which the concept of sustainability is 
implemented. The aim of sustainable production is to protect the environment and to take into account the 
sensitivities of the society while producing. Green buildings are one of the tools used for the realization of this 
aim, which is adopted by large international companies. Since buildings are the elements that use most of the 
existing natural resources, they are the areas that can have an important role in the sustainable use of natural 
resources. Green buildings, on the other hand, aim to make buildings environment friendly. Green buildings aim 
to implement an environmentally friendly principle in the whole process from the type of material used during  

the construction of the building to the resources used in the building. The green building certification 
obtained by a variety of criteria to be met, as the whole world has seen in recent years, interest in Turkey. It is 
aimed to make the buildings environment friendly with the green certificate obtained in the houses, commercial 
centers and factories. Schneider Electric is one of the factories a major center of employment and production of 
certified green buildings in Turkey. In this study, it is aimed to determine the role of green buildings in 
sustainable production in this factory example. In this study, one of the qualitative research methods, case 
analysis approach was used. In this study, energy, water usage and treatment, waste management and 
recycling, infrastructure, transportation and logistics and services for the employees are evaluated in terms of 
the criteria of green buildings and sustainable production, and the role of green buildings in sustainable 
production is tried to be revealed. 

After the study, it was seen that the investments to protect the environment, which is often seen as a burden 
for industrialists, are actually a positive return to industrialists. Regulations for obtaining a green building 
certificate reduce the use of resources before and during production; it increases the interest of consumers in the 
post-production marketing / sales process. Increasing the number of green building certified industrial facilities 
will both reduce resource use in the country and support the transition to sustainable production. In this 
context, it would be beneficial to inform and encourage the industrialists about green buildings and the process 
of obtaining documents. 

Keywords: Manisa, green building, sustainable production, sustainability 

 

Giriş 

Çevre-kalkınma ilişkileri özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren akademisyenler, sanayiciler ve 
yöneticiler tarafından yoğun bir şekilde tartışılmış ve neticesinde kalkınmada yeni paradigma arayışlarına 
neden olmuştur. Bu arayışlar sonrasında gündeme gelen sürdürülebilirlik kavramı da çevre-kalkınma 
tartışmalarında alternatif bir çözüm olarak sunulmuştur. Sürdürülebilirlik, kalkınmanın yanı sıra birçok 
kavramın önüne gelmiş ve çeşitli uygulamalarla çok boyutlu bir değişimin anahtarı şeklinde lanse edilmiştir. 
Ancak sürdürülebilirlik kavramının içi dolu bir kavram olması onun somut uygulamalarla hayata 
geçirilmesine bağlıdır. 

Sürdürülebilirliğin somut uygulama örneklerinden birisi olan sürdürülebilir üretim kavramı Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere 
sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlanmaktadır 
(UNEP, 1996).  

Sürdürülebilir üretimi diğer üretim yaklaşımlarından ayıran özelliği, onun, üretim esnasında olabilecek 
çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesini amaçlamasıdır. Sürdürülebilir üretimde, çevresel 
sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeyi amaçlayan kirlilik kontrolü yaklaşımlarının tersine, çevre ile ilgili 
hususların her türlü faaliyetin planlanma süreçlerine dâhil edilmesi önem taşır (Arslan, 2018: 168). 
Sürdürülebilir üretim, bu niteliği ile sadece çevresel kaygılara değil aynı zamanda doğal kaynakların 
korunması, yoksullukla mücadele, endüstriyel verimlilik,  ekonomik kalkınma, sağlık, eğitim ve yaşam kalitesi 
gibi pek çok farklı alana hitap eden bir yaklaşımdır (Demirer, 2007). 

Sürdürülebilir üretimin altı temel yönü vardır. Bunlar: enerji ve materyal kullanımı (kaynaklar), doğal 
çevre, sosyal adalet ve toplumsal kalkınma, ekonomik performans, işçiler, üretimdir (Veleva ve Ellenbecker, 
2001). Tüm bu tanımlara bakıldığında sürdürülebilir üretimi çevrenin korunması ve toplum sağlığını temel 
alan üretim modeli olarak tanımlamak mümkündür (Şekil 1).  
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Şekil 1. Sürdürülebilir Üretim Modeli 

Hiç şüphe yok ki önemli bir doğal kaynak kullanım alanı olan binalar da sürdürülebilir kaynak 
kullanımının başarılmasında önemli bir rolü olabilecek unsurlardır. Binalar; yapım, işletme ve  bakımlarının 
sonucu olarak birçok çevresel sorunun nedenidir. Büyük miktarda enerji ve doğal kaynağı tüketip 
kentlerdeki hava ve su kalitesini etkileyerek iklim değişikliğinde de etkili olurlar (Vyas vd. 2014). Doğal 
kaynakların üçte birini kullanan bina sektörü, toplam katı atığın % 40’ından sorumludur (Erten, 2011). 
Binalar ayrıca enerji ve malzemenin % 70’ini, suyun % 17’sini, ormanların % 25’ni tüketir; ayrıca CO² 
emisyonunun yüzde 33’üne neden olurlar (Yaman, 2011). 

 

 

Şekil 2. Binaların Kaynak Kullanım Durumu ve Etkileri  

 

Binaların neden oldukları olumsuz etkileri en aza indirmek ve kaynak kullanımında yaşanan sorunları 
azaltmak amacıyla farklı çözüm arayışları gündeme gelmiştir. Bu arayışlardan birisi olan yeşil binalar, 
binaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırmak için tasarlanan yapılardır . 
Sağlıklı, rahat, sağlam, enerji verimli, çevre bilinçli ve çevre dostu yapılar olarak tanımlanan yeşil binalar 
(Olgun vd. 2009) ilk olarak aşırı enerji ve doğal kaynak tüketimine bir tepki olarak doğmuştur (WGBC, 2013). 
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Binaların yeşil olarak tanımlanabilmesi için; sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik 
malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve atıkların kontrolü, akustik 
ve kirlilik gibi alanlarda belli standartları karşılaması gerekir (Erten, 2011). Binaların yeşil bina olarak kabul 
edilebilmesi için bazı sertifikasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlileri İngiltere’de ortaya 
çıkan BREEAM ve ABD kaynaklı LEED sistemleridir. 

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmada Schneider Electric’in Manisa’da bulunan fabrikası örneğinde yeşil binaların sürdürülebilir 
üretimdeki rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi 
yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda 2018 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasındaki süreçte (6 ay) 
fabrikada inceleme çalışmaları yapılmış ve yetkililerle görüşülmüştür. Çalışmada, söz konusu fabrika yeşil 
binaların ve sürdürülebilir üretimin temel ölçütleri olan enerji, su kullanımı ve arıtımı, atık yönetimi ve geri 
dönüşüm, alt yapı, ulaşım ve lojistik ile çalışanlara yönelik hizmetler kriterleri açısından değerlendirilmiş ve 
yeşil binaların sürdürülebilir üretimdeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular 

Schneider Electric ve Türkiye’deki Faaliyetleri 

Schneider Electric firması, Fransa'nın Rueil-Malmaison kentinde bulunan ve 1836 yılında kurulmuş olan 
çok uluslu bir Fransız şirketidir. Dünya çapında 137.000’den fazla çalışanı ve 25,7 milyar Euro geliri ile 
Schneider Electric günümüzün önemli şirketlerinden birisidir. Şirket, ilk olarak demir-çelik sanayiyle 
başladığı üretime, 19. yüzyılın sonlarında ağır makine ve gemi inşası sektörlerinde devam etmiş ve 20. 
yüzyılda elektrik ve otomasyon yönetimine geçiş yapmıştır. Günümüzde konutlar, binalar, veri merkezleri, 
altyapı ve endüstride enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne yönelik üretimde bulunan şirket, 
süreç ve enerjiyi güvenli ve güvenilir, verimli ve sürdürülebilir, açık ve bağlantılı hale getirme bir görevi 
kendisine misyon edinmiştir (https://www.se.com/tr/tr/about-us/company-profile/).  

 

Foto 1.  Schneider Electric Manisa Fabrikası  

Kaynak: http://www.cevredostu.com/yesilbina/schneider-manisa-fabrikasi/160 yılı aşkın süredir Türkiye’de 
faaliyet göstermekte olan Schneider Electric’in ilk ticari faaliyeti Osmanlı Donanması’na sağladığı ağır sanayi ürünleriyle 
başlamıştır. 1975 yılında bir bayiyle Telemecanique satışlarına başlayan Schneider Electric, Türkiye’de 2.000’e yakın 
çalışanı, 200 bayi ve ortağı, 18 satış bürosu, İzmir-Çiğli, Kocaeli-Gebze ve Manisa’daki üç üretim tesisiyle faaliyet 
göstermektedir( http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/SuccessStories/Pages/ Schneider Electric.aspx). 

Schneider Electric Manisa Fabrikası ve Sürdürülebilir Üretim İlişkisi 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Schneider Electric Manisa Fabrikası (SEMF) 2010 yılı 
içerisinde açılarak üretime başlamıştır. 72.350 m² açık alan, 25.340 m² kapalı alan üzerine kurulu fabrikada 

https://www.se.com/tr/tr/about-us/company-profile/
http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/SuccessStories/Pages/
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üretilen ürünlerin %70'i ihraç edilirken %30'u yurt içinde satılır. Yıllık cirosu 120 milyon € olan SEMF’de 
çalışan sayısı ise 1771 kişidir (Foto 1). 

SEMF, Türkiye’de in-use kategorisi BREEAM /Mükemmel Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazanan ilk 

fabrika binası olması nedeniyle farklı bir konumdadır. Kullanımda bulunan işletmelere için tanımlanan in-use 

kategorisi ile SEMF binası sürdürülebilir üretimin hedeflendiği bir tesis olma özelliğindedir. 

Yeşil bina sertifikası almak için gerekli şartları sağlaması SEMF binasının hem kaynak kullanımında 

sürdürülebilirliği esas almasına neden olurken hem de üretimde çevreye zarar verebilecek faktörleri üretim 

öncesinde önleyerek sürdürülebilir üretime geçişi kolaylaştırmıştır. SEMF’de sürdürülebilir üretim 

kapsamında ilk olarak fabrikada enerji kaybını önlemek esas alınmıştır. Bu kapsamda enerji analizörleriyle 

aydınlatma, basınçlı hava, ısıtma ve soğutma sistemleri, üretim alanlarında harcanan enerji ve güç kalitesi 

sürekli izlenip kaydedilmektedir. Karbondioksit sensörleri ile de hava kalitesinde bir düşüş hissedildiğinde 

taze hava sistemi devreye girerek çalışma sahasında temiz hava gelmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2a ve 2b. SEMF’de her aşama elektronik sistemlerle takip edilmekte 

SEMF içerisinde temiz enerjinin kullanımı için çeşitli girişimler yapılmaktadır. Bu girişimlerden birisi de 
güvenlik binasında şebekeye entegre halde, bir Schneider elektrik ürünü olan, temiz, verimli sürdürülebilir 
bir güneş enerjisi sistemidir. Bu sistem sayesinde SEMFîn ihtiyacı olan enerjinin bir kısmının güneş enerjisi 
ile karşılanması hedeflenmektedir (Foto 3). 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Foto 3. SEMF Bünyesindeki Güneş Enerji Santrali 

Kaynak: http://deregrup.com/works/schneider-uretim-tesisi-insaati/ 
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SEMF bünyesinde yapılan ve sürdürülebilir üretim kapsamında değerlendirilecek diğer unsurlar ise şu 
şekildedir: 

• Toplam 73 bin metrekarelik fabrikanın beşte biri yeşil olan olarak inşa edilerek peyzaj 
düzenlenmesine önem verilmiştir. Peyzajın sulanmasında ise  yağmur suları kullanılmaktadır. Bu amaçla 
yapılan depolama sistemi ile yağmur suları biriktirilmekte ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında 
kullanılmaktadır. 

• SEMF bünyesinde atıkların geri dönüşümüne önem verilmektedir. Atıkların geri dönüşümü için 440 
metrekare alanda kurulan ayrıştırma ve toplama bölümüyle atıklar, tiplerine göre ayrıştırılıp ilgili yerlere 
gönderilmektedir. 

• Enerji verimliliğini arttırmak için SEMF içerisinde motor kullanılmamaktadır. Fabrika genelinde 

andon panoları mevcut. Bu panolar hat durumlarını kontrol edip gereksiz veya üretimin durduğu 

durumlarda otomatik olarak hatları kesip enerji verimliliğini arttırmak için uygulanan bir girişimdir. 

• Ofislerde kullanılan aydınlatmada akıllı aydınlatma sistemleri kullanılmıştır. Güneş ışığının daha 

fazla alan yerlerde aydınlatma seviyesinin düşük olması için bir sistem kullanılmaktadır (Foto 4a ve 4b). 

 
Foto 4a ve 4b: Fabrika içerisindeki ofislerde akıllı aydınlatma sistemi kullanılmaktadır. 

• Enerji tasarrufu yapmak amacıyla bina çatılarında güneş açıklıkları kullanılmaktadır. Bu kapsamda 

çatıların belli bölümleri kapatılmayarak güneş ışınlarından daha fazla yararlanmak amaçlanmıştır 

(Foto 5a ve 5b).  

 

Foto 5a ve 5b: SEMF Çatılarındaki Güneş Açıklıklıları 

 

Sonuç 
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%28 Enerji 
Tasarrufu

%45 
Kaynak 
Verimliliği

%57 Su 
Tasarrufu

Çevre-kalkınma tartışmaları özellikle Sanayi İnkılabından sonra had safhaya çıkmış ve “kalkınma mı 
öncelikli yoksa çevrenin korunması mı?” sorusu sürekli gündemde kalmıştır. Bu tartışmalar neticesinde 
ortaya çıkan sürdürülebilirlik ve onun bir türevi olan sürdürülebilir üretim kavramları da yaşanan sorunlara 
bir çözüm olarak sunulmaya başlanmıştır. 

Binaların neden olduğu çevresel sorunları en aza indirmek ve kaynak kullanımında sürdürülebilirliği 
sağlamak adına ortaya çıkan yeşil binalar da günümüzde önemli taraftar kitlesi toplamaya başlayan 
yapılardır. Binaları daha çevreci hale getirmeyi amaçlayan yeşil bina sisteminde, çeşitli sertifikasyonlar ile 
yapılara “yeşil” belgesi verilmektedir. Bu sertifikasyon sistemlerinden birisi de İngiltere merkezli 
BREEAM’dir. 

Bu çalışmada Türkiye’de ilk in-use kategorisi BREEAM /Mükemmel Yeşil Bina Sertifikası almaya hak 
kazanan fabrika binası olan Schneider Electric Manisa Fabrikası’nın üretimde kullandığı metotlar açısından 
sürdürülebilir üretim kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fabrikada uygulanan yöntemler 
sayesinde Enerji kullanımında %28, su kullanımında %57’lik bir tasarruf sağlanırken, %45 oranında da bir 
kaynak verimliliği başarılmıştır. Bu durum yeşil binaların sürdürülebilir üretimde bir rol model olabileceğini 
göstermesi adına önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Schneider Electric Manisa Fabrikası Kaynak Verimliliği 
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EARTHCACHING OYUNUNUN YER BİLİMLERİ VE COĞRAFYA EĞİTİMİNDEKİ POTANSİYELLERİ 

Arş. Gv. Dr. Rukiye ADANALI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rukiyeadanali@mu.edu.tr  

Özet 

Jeoloji ve jeomorfoloji yalnızca uzmanlar tarafından mı bilinip uygulanır? Yakın çevremizdeki veya 

seyahat ettiğimiz yerlerdeki önemli jeolojik yapıların ne kadar farkındayız? Kısacası dünyamızı ne kadar 

tanıyoruz? Dünyamızın nasıl oluştuğunu ve geçirdiği evrelerin izlerini, uzman olmayan bizler de 

gözlemleyebilir ve deneyimleyebilir miyiz? 2004 yılında Amerikan Jeoloji Derneği (The Geological Society of 

America) ve Geocaching. com’un işbirliği ile yaratılan EarthCaching oyunu, insanları önemli jeolojik yapılara 

yönlendirip, onlara bir dünya bilimi dersi sunmaktadır. Geocaching.com verilerine göre 2014 yılında, dünya 

genelinde 165 ülkede 17.000’den fazla EarthCache (EarthCaching oyununda oluşturulan kutular)’yi dört 

milyon kişi ziyaret etmiştir. EarthCaching’in yaygın öğrenmedeki popülerliği son zamanlarda eğitimcilerin de 

dikkatini çekmiş ve öğrenmeye etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, temel düzeyde yer 

bilimi ve coğrafya bilgisine sahip insanlara eğlenceli ve somut öğrenme yaşantıları sağlayan, EarthCaching’i 

tanıtmak ve bu konum tabanlı dijital oyunun formal-informal eğitimdeki potansiyellerini ortaya koymaktır. 

İlgili kaynakların taranıp derlendiği bu çalışmada, oyunun karekteristik özellikleri tanıtılmış ve dünyadaki en 

popüler bazı EarthCache örnekleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre EarthCaching, GPS (Küresel 

Konumlandırma Sistemleri)’in yaygınlaşmasından ve geocaching popülaritesinden yararlanan, bir yer bilimi 

ve coğrafya temelli eğitim aktivitesidir. Geocaching, oyuncuların GPS alıcıları veya akıllı telefonlarındaki 

uygulama ile Dünya'da bir yere yerleştirilmiş olan çeşitli boyut ve şekildeki kutuları veya gizli  nesneleri 

aramalarını sağlayan, eğlenceli bir araştırma ve keşif oyunudur. EarthCache’ler ise çoğu geocaching kutuları 

gibi fiziksel kutular değildir; sanal kutulardır. Bu sanal kutuların koordinatları geocaching resmi sayfasında 

veya EarthCache.org web sitesinde yayınlanır. EarthCacher (EarthCaching oyuncuları)’lar, Türkiye’de 

Pamukkale, Türkmenistan'da Cehennem Kapısı veya Kuzey İrlanda'daki Devlerin Geçidi gibi benzersiz 

jeolojik yapıların nasıl oluştuğuna ilişkin araştırma ve ölçüm yapma, fotoğraf çekme, gözlem notu alma gibi 

performans görevlerini yerine getirdikten sonra deneyimlerini resmi geocaching platformunda paylaşırlar ve 

puan alırlar. Hem EarthCache’yi oluşturanların, hem de EarthCacher’ların, bu özel sahalardaki ekosistemlere 

hiçbir şekilde zarar vermemeleri temel kurallardan biridir. Bunun yanı sıra oyuncular, uluslararası ve 

bölgesel ölçekte, EarthCaching Events denilen organizasyonlarda bir araya gelerek topluluk bağlarını 

güçlendirirken çeşitli eğitimlere de katılmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre EarthCaching’in en büyük 

avantajı insanları, coğrafyayı ve yerbilimlerini kendi başlarına incelemek için doğaya girmeye teşvik 

etmesidir. Ayrıca oyunun farklı zekâ tiplerine ve öğrenme stillerine hitap ettiği; yeryüzü bilimlerinin 

öğrenilmesinde önemli bir yaygın ve formal eğitim aracı olabileceği; anlamlı öğrenmeye ve bilimsel düşünme 

süreçlerine katkı sağlayabileceği; navigasyon ve harita okuma becerileri yanında coğrafya okuryazarlığına ve 

çevre bilincine de katkı sağlayabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda özellikle eğitimcilere bazı 

önerilerde bulunulmuştur. Çalışma eğitimcilerin hem kendilerini geliştirmelerine, hem de yeni aktif öğrenme 

ortamları yaratmalarına imkân sağlayabilecek bu oyun hakkında yeni araştırma soruları ortaya koyması 

açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: EarthCaching Oyunu, Geocaching, Yer Bilimleri Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, GPS 

(Küresel Konumlandırma Sistemleri). 
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EARTHCACHING GAME POTENTIALS IN EARTH SCIENCES AND GEOGRAPHY EDUCATION 

Abstract 

Are geology and geomorphology known and applied only by experts? How well are we aware of the 

important geological features in our immediate surroundings or in the places we travel? In short, how well 

do we know our world? Can we observe and experience the traces of our world's formation and the phases it 

has gone through? The EarthCaching game, created in 2004 in collaboration with The Geological Society of 

America and Geocaching.com, directs people to important geological features and offers them a world 

science lesson. According to Geocaching.com data, in 2014, four million people visited more than 17,000 

EarthCache (boxes created in EarthCaching games) in 165 countries around the world. The popularity of 

EarthCaching in non-formal learning has recently attracted the attention of educators, and the research on its 

impact on learning has begun. The study aims to introduce EarthCaching, which provides fun and concrete 

learning experiences to people with knowledge of geology and geography at the basic level, and to reveal the 

potential of this location-based digital game in formal and informal educationIn this study, the relevant 

resources are examined and the characteristics of the game are introduced with some of the most popular 

EarthCache examples in the world. According to the findings, EarthCaching is an earth science and 

geography-based educational activity that takes advantage of the widespread use of Global Positioning 

Systems (GPS) and the popularity of geocaching. Geocaching is a fun game of seeking and exploration that 

allows players to search for boxes or hidden objects of various sizes and shapes placed anywhere on Earth 

with the application on their GPS receivers or smartphones. EarthCaches are not physical boxes like most 

geocaching boxes, but virtual boxes. The coordinates of these virtual boxes are published on the geocaching 

official page or on the EarthCache.org website. The EarthCachers (earthcaching players), visits some unique 

geological features such as Pamukkale in Turkey, The Gates of Hell in Turkmenistan or The Giants Causeway 

at Northern Ireland and have to perform the visual boxes tasks. They research how these features are 

formed, take measurements, take photographs and observation notes. They share their experiences on the 

official geocaching platform and get scores after performing these tasks. It is one of the basic rules that both 

EarthCache creators and EarthCachers do not harm the ecosystems in these special sites in any way. Also, 

players come together in organizations called EarthCaching Events which are international and regional 

scale, to strengthen community ties and participate in various training. According to research results, 

EarthCaching's biggest advantage is that it encourages people to enter nature to study geography and earth 

sciences on their own. Besides, the game is addressed to different types of intelligence and learning styles. It 

can be an important non-formal and formal education tool for learning earth sciences; can contribute to 

meaningful learning and scientific thinking processes, and navigation and map reading skills, as well as 

geography literacy and environmental awareness. In this context, some suggestions have been made 

especially to educators. The study is important in terms of posing new research questions about this game, 

which can enable educators to develop themselves and create new active learning environments.  

Keywords: EarthCaching Game, Geocaching, Earth Sciences Education, Geography Education, GPS (Global 

Positioning Systems).   

Giriş 

Günümüzde dijital teknoloji ve küresel uydu sistemlerinin birleşimi, mobil cihazlar aracılığıyla, insanlara 

istedikleri konuma ve bilgiye hızlı erişim imkânı sağlamıştır. Bir dönem dünyayı tanımak için masabaşına 

bağlanan insanlar, artık cep telefoları ve elde taşınır GPS (Global Positioning System [Küresel 

Konumlandırma Sistemleri])’leri ile açıkhavada diledikleri konuma gitmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı 

tercih etmektedirler. Bilgi çağının getirdiği diğer bir yeni durum ise artık sadece gezip görmenin yeterli 
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gelmemesidir. İnsanlar daha fazla doğa ile başbaşa kalıp, yeryüzü hakkında daha fazla bilgi edinmek 

istemektedir. Teknolojik hazine avı olarak anılan Geocaching oyunu ise tam da bu bağlamda hizmet 

etmektedir. İnsanlar doğada teknolojiyi pratik ve eğlenceli bir oyun formatında kullanırken, aynı zamanda 

çevreye daha dikkatli bakmayı öğrenmektedirler. Konum tabanlı dijital bir coğrafya oyunu olarak da kabul 

edilen Geocaching (Adanalı, 2018; Donadelli 2014; Donadelli & Rocca, 2014)’in bir alt türü olan EarthCaching 

ise özellikle yer bilimlerine merakı olan sıradan insanlara, jeoloji ve coğrafya öğrenmek için bir platform 

sunmaktadır. EarthCaching, Earthcacher (EarthCaching oyuncusu)’ları ellerinde GPS’ler ile dünyada ilginç 

jeolojik yapıların olduğu mekânlara, oradan da yer bilimleri seminerlerine çekmektedir. 

Coğrafi konumu belirlemek için GPS verilerini kullanabilen mobil teknolojiler ile içeriğin oluşturulmasını 

ve tüketimini destekleyen Web 2.0 araçlarının gelişmesi, konumla bağlantılı işbirlikçi informal bir öğrenme 

potansiyeli olduğunu göstermektedir (Zecha & Schiller, 2015). EarthCaching, her yıl yüzbinlerce insanı, 

informal yer bilimleri öğrenme sürecine dâhil etmektedir. Geocaching, insanların dışarıda aktif olmalarını 

sağlayan, oldukça popüler, faydalı ve eğlenceli bir hazine avıdır. Geocaching’in popülerliğinden ve GPS’lerin 

yaygınlaşmasından yararlanan EarthCaching, ise geocaching fikrini bir adım daha ileriye taşıyıp, jeoloji ve 

fiziki coğrafya öğrenimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. EarthCaching, oyuncuya bir alanın jeolojik 

yapısını ya da bu jeolojik formun neden bilimsel olarak önemli olduğu hakkında bir şeyler öğrenmesi için bir 

yer bilimi dersi sunar. Eğitim faaliyeti, uzman olmayan bir izleyici kitlesi için yazılmıştır ve bir sahadaki 

örneğin Türkmenistan’daki Cehennem Kapısı veya İngiltere’deki Devler Geçidi gibi özel bir mevkinin 

benzersiz yönlerini vurgular (GSA EarthCache, 2019c; Lewis & McLelland, 2007; Locke, Bracey, Foster, 

Fraine, Hu, Lacombe, & Wilson, 2019; Zecha & Hilger, 2015; Zecha & Schiller, 2015).   

EarthCaching, aynı zamanda bir geocaching türü olduğu için öncelikle geocaching oyununun özelliklerinin 

anlaşılması gerekmektedir. Geocaching (Ciokeşing olarak okunabilir), genellikle açıkhavada gerçekleştirilen 

teknoloji tabanlı bir hazine avı etkinliğidir. Geocacher denilen geocaching oyuncuları, ellerindeki ipuçlarıyla 

bir parktaki bankın altına, dağlık bir arazide veya bir milli park alanındaki çınar ağacının kovuğuna özenle 

gizlenmiş çeşitli boyutlardaki kutuları bulmaya çalışırlar. Genellikle plastik bir kap olan bu kutularda, küçük 

bir not defteri ile çeşitli boyutlarda hediyelik eşyalar mevcuttur. Oyuncunun kutuyu, bir anlamda defineyi 

bulduğunun kanıtlarından biri not defterine kaydettiği isim, tarih ve imza bilgileridir. Hediyelik eşyalar ise 

oyuncunun merakını cezbeden ödülüdür. Oyuncu bu hediyelik eşyalardan örneğin bir anahtarlığı ganimeti 

olarak alır, ancak diğer oyuncular için kutuya başka bir hediyelik eşyayı ödül olarak bırakır. Oyuncular 

kutuları elde taşınır GPS cihazlarıyla bulur. Çünkü en başta verilen ipuçlarından biri, saklanan kutuların 

enlem ve boylam bilgileridir. Oyuna başlamadan önce ücretsiz üye olunabilen resmi Geocaching.com web 

sitesinden bir kutu seçilir, koordinatları ve varsa diğer ipuçları alındıktan sonra araziye çıkılır. Oyuncu 

arazide kutuyu bulup gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kutuyu tekrar eski yerine gizler. Daha sonra 

oyunun resmi web sayfası olan Geocaching.com sitesine tekrar girer. Burada bulduğu kutuya ait sayfada 

kutuyu bulup bulamadığını, kutunun saklanma biçimi ve tasarımı ile oyun sürecindeki deneyimlerini diğer 

oyuncularla paylaşır. Amerika’da 2000’li yıllarda ortaya çıkan geocaching’in temel kuralları bunlardır. Bu tür 

kutulara geleneksel geocaching kutuları (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4) ismi verilir (Adanalı, 2018; Adanalı, 2019; 

Carly, 2018, March 5; Schudiske, 2013, August 20). 

Yaklaşık 20 yılını tamamlayan oyun, temel kuralları çerçevesinde bugün oldukça evrim geçirmiştir; 

isteyen oyuncular, mobil telefonlarına indirdikleri Geocaching®app uygulamasıyla geocaching oynayabilir ve 

tüm işlemlerini mobil telefonlarından gerçekleştirebilirler (Carly, 2018, March 5; Schudiske, 2013, August 

20). Kutularda, onları farklı kutulara yönlendiren (Multicache) çeşitli bilmeceler veya görevler olabilir ya da 

arazide fiziksel bir kutunun olmadığı sanal geocache’lerini (Virtual Caches) arayabilirler (Sarah, 2019a, 

November 25; Schudiske, 2012, June 28). Bunun yanı sıra tüm dünyadan geocacher’ların sosyalleşmek ve 

oyunu geliştirmek üzere toplandıkları Geocaching Event veya çevreyi temizledikleri (Şekil 1) CITO (cache in 
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trash out) etkinliklerine (Adanalı, 2018; Carly, 2015, July 20; Carly, 2016, August 31) ya da geocaching 

uluslararası film festivaline (Brigitte, 2019b, November 25) katılabilirler. Bugün, 190 ülkede üç milyondan 

fazla geocache (Carly, 2018, March 5) ve yedi milyon aktif geocaching oyuncusu (Kettler, 2017, April 20)  

bulunmaktadır. 

 
Şekil 1. Çevre eğitiminde Geocaching-CITO etkinliği (Adanalı, 2018, s. 85). 

 
Şekil 2: Geleneksel bir Geocache 

(Cubitt, 2016, May 10) 

 
Şekil 3: Geleneksel bir Geocache 

içindeki kayıt defteri ve hediyelik 
eşyalar 

(nanagaye, 2019, February 3) 

 
Şekil 4. Bir Geocacher 

tarafından üretilen özel 
yapım kütük içine gizlenmiş 

bir geocache 
(Brigitte, 2019a, November 

19) 

Rekreasyonel bir etkinlik olarak ortaya çıkan geocaching, aynı zamanda formal ve informal eğitim 

ortamlarında kullanılmaktadır (Adanalı, 2018; Burns, 2013; Carly, 2018, Mart 5; Clough, 2010; Hall & Bush, 

2013; Lazar, Moysey, Brame, Coulson, Lee, & Wagner, 2018; Zecha & Hilger, 2015). Adanalı (2019), Konum 

tabanlı bir coğrafya oyunu: Yer-Kutu-Keşfet (Instructional Geocaching) makalesinde geocaching’in eğitim 

potansiyeline ve öğrenme çıktılarına değinmiştir. Geocaching temelde rekreasyonel bir faaliyet olarak ortaya 

çıkmasına karşın, geocaching’in alt türleri içinde EarthCaching (Örtkeşing) oyunu tamamen eğitim odaklı 

olması ile diğerlerinden ayrılır. GPS teknolojisinin kullanılması ve Geocaching’in kısa sürede popüler hale 

gelmesi, Amerika Jeoloji Derneği (GSA) eğitim departmanının dikkatini çekmiş ve 2004 yılında 

Geocaching.com işbirliğinde EarthCaching (EC) programını Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney 

Galler sahiline yerleştirdikleri “Earthcache I-a simple geology tour of Wasp Head” ile başlatmışlardır 

(Schudiske, 2014, January 10). Programın yürütücüsü Gary Lewis, GSA televizyonundaki söyleşisinde GSA’de 

geçen tartışmaları şöyle açıklamaktadır (WebsEdgeEducation, 2013, Ekim 28): “2003 yılında bir toplantıda, 

üyelerimizden biri geocaching’den bahsetti. Biz de bu geocaching programı ile ne yapabiliriz diye düşünmeye 

başladık. Pek çok grup geocaching’i istemedi, çünkü milli parklarda plastik kutular bırakamazsınız. Bu kanuna 
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aykırı, bunlar bir anlamda çöptür”. Bu tartışmalar üzerine, geocaching oyun mantığı üzerine kurulu, ancak 

geride not defteri veya objeleri olan bir plastik kap bırakılmamasına karar verildi. Bu fiziksel kutu yerine, 

saklı jeolojik bilgilerin keşfedilmesi ve oyuncuların o konumdan bir öğrenme deneyimi gerçekleştirerek 

ayrılması kondu. EC’de geocaching’de olduğu gibi GPS teknolojisi kulanılır; GPS nadir bulunan özel jeolojik 

formasyonların yerini bulmak için kullanılmaktadır (WebsEdgeEducation, 2013, Ekim 28). 

Temel geocaching kurallarındaki bir kutu oluşturma ya da bulma yerine, oyuncular dünyanın jeolojik 

yapısı hakkında bir eğitici görev yerine getirmektedir. Ortada fiziksel bir kutunun olmaması geocaching’in 

diğer bir türü Virtual Cache’yi akla getirmektedir. EC ile Virtual Cache (VC) benzer özelliklere sahip olsalar 

da, bu geocache/cache/kutu türünde bir jeolojik yapıya odaklanmaktan ziyade spesifik bir lokasyonu 

keşfetmek ön plandadır (Pelka, Schuelke, Gomez, Santelises, Kc, & Spears, 2018).  VC’ler, özellikle tarihi 

mekân ve doğal sit alanları gibi ulusal parkların tanınması için devlet kuruluşlarınca desteklenen geocaching 

kutularındandır. Ancak VC görevleri doğrudan verilen konumla ilgili olmayabilir ve sadece ziyaretçinin o 

tarihi mekân veya milli parkta bulunduğunu kanıtlayacak nitelikte konuyla ilgisiz görevler olabilir (GSA 

EarthCache, 2019c; Hall & Bush, 2013). GSA, jeolojik olguyu görmeyi, ne olduğunun anlaşılmasını, nasıl 

gerçekleştiğini ve o lokasyonda, hatırlamaya yardımcı olacak etkileşimli bir şey yapılmasını ister (Delanie, 

2018, May 10). EC görevleri, tamamen oyuncunun gittiği konumdaki jeoloji öğrenme deneyimini yansıtır 

nitelikte, ne az, ne de fazla olan görevlerdir.  

Gary Lewis, EC’nin yer bilimlerinde uzman kişiler veya jeologlar için değil, bu disipline ilgi duyan, sıradan 

normal insanlar için tasarlandığını belirtmiştir. Konuda hiçbir uzmanlığı olmayan insanlara, dünyanın 

jeolojik yapıları ile arazide jeoloji öğretilmektedir; oyuncular belirledikleri EC’nin görevlerini 

gerçekleştirirken o yerin jeolojik yapısını öğrenirler.  Gary Lewis’in diğer anlattıkları kısaca şöyle 

özetlenebilir: Oyuncular, okulda sıkıcı derslerden biri olarak algılanan jeolojiyi, kendi istekleri doğrultusunda 

farklı ve zevkli bir şekilde keşfederler. Günlük yaşamda arazi kullanımından, enerjiye kadar herşey jeoloji ile 

bağlantılıdır. Bu anlamda EC yapan insanlar, günlük yaşamdaki doğal kaynakların önemi hakkında 

bilinçlenir; zamanı geldiğinde karar verme mekanizmalarının sunduğu projelerden doğru olanı desteklerler 

(WebsEdgeEducation, 2013, Ekim 28).  

Locke, Bracey ve Morr (2014), çevrimiçi bir anket ile bir EC topluluğundaki oyuncuların, EC'ye başlama 

nedenleri, EC'ye devam etme nedenleri ve EC'den ne öğrendiklerini düşündüklerini araştırmıştır. Anket 

sonuçları EC'nin, insanların dış dünyaya yönelik meraklarını eyleme dökebildikleri ilgi çekici bir bilim 

öğrenme etkinliği olduğunu göstermektedir. Araştırma bulgularına göre EC’ye yönelik temel iki motivasyon 

unsuru, nadir bulunan ve olağandışı Dünya özelliklerini görmek ile oyuncuların kendileri için yeni olan bir 

şeyi görmeleridir. Bunun dışında EC’nin sunduğu güzel manzaralar, yürüyüş ve fiziksel olarak çok zorlayıcı 

olmaması programa başlama nedenleridir. EC’ye devam etme motivasyonları ise Dünya'yı öğrenmek, jeoloji 

hakkında bilgi edinmek ve açıkhavada olma arzusudur. Katılımcılara EC’den neler öğrendikleri sorulduğunda 

çoğunluğu Dünya'nın nasıl oluştuğunu ve süreçlerini, Dünya'nın zaman içinde nasıl değiştiğini ve Dünya'nın 

kompozisyonunu öğrendiklerini belirtmişlerdir (Locke vd., 2014). EC’de oyuncuların oyuna devam etmesi ve 

oyundan alınan doyumu artırmak için geocaching’de olduğu gibi oyunlaştırma öğeleri kullanılmaktadır. 

Örneğin EarthCache Master Programı’nda birinci seviyede Bronz (Bronze) oyuncu olabilmek için farklı bir 

ülkede üç EC sitesi ziyaret etmek ve ödevlerini/görevlerini yerine getirmek gereklidir. İkinci seviye olan 

Gümüş (Silver)’e atlamak için ise 6 EC sitesi ziyaret edilmeli ve oyuncu kendi EC’sini geliştirip yayınlamalıdır. 

Oyuncular seviye atlama çabalarını resmi EarthCache web sitesi(www.earthcache.org) aracılığıyla 

kaydettiklerinde profil sayfalarına yerleştirebilecekleri bir simge ile ödüllendirilirler (Schudiske, 2015, 

February 11). 

Toplumun karşılaştığı pek çok sorun ile baş etmek için toplum, bilim insanları ve idareciler arasında etkili 

bir iletişim ve yaratıcı düşüncenin sağlam bir yer bilimleri bilgisi üzerinde birleşmesi gereklidir. Ancak genel 
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popülasyonda yer bilimleri okuryazarlığı oldukça düşük seviyededir (Gochis, Rose, Vye, Hungwe, Mattox, & 

Petcovic, 2013). Yer bilimleri ile uğraşan akademisyenlerin, çalışmalarında kullandıkları bilimsel teknik 

terimler, toplumun rahatça anlayabileceği bir dil değildir. Bunun yanı sıra bu alan uzmanları, bilginin 

pedagojik açıdan iletilmesi konusunda da deneyimli değildirler (Gochis, Rose, Klawiter, Vye, & Engelmann, 

2011). 

Bireylerin duygusal bağlarını uyandıran kültürel ve yere dayalı coğrafi mirasın, vatandaşları jeoloji 

kavramlarına dâhil ederek, yer bilimleri okuryazarlığını arttırma potansiyeli yüksektir. Jeolojik olarak önemli 

bu yerlerin çoğu, insanların yakın çevresinde bulunmasına rağmen, bazıları henüz coğrafi veya jeolojik miras 

olarak tanımlanmayabilir. Bu özel yerler, mevcut müfredata entegre edilmeleri durumunda, öğrencileri 

jeoloji konularına çekmek için kullanılabilecek değerli kaynaklardır. Bununla birlikte, yer bilimleri ve 

coğrafya eğitimi vermekle görevlendirilen birçok öğretmen, bu sitelerin farkında olmayıp yer tabanlı 

öğrenme yöntemine hakim değildir veya jeoloji, jeomorfoloji ve fiziki coğrafya kavramlarında sağlam bir 

geçmişe sahip değildir (Gochis vd., 2013). Öğretmenlerin lisans eğitimlerinde arazi temelli çalışmalara 

nadiren yer verilmesinin (Tretinjak & Riggs, 2008; Rickinson vd., 2004; akt. Locke vd., 2019) yanı sıra 

öğrencileri için arazi çalışmaları düzenlemelerinin önünde de pek çok engel bulunmaktadır (Arı, 2019, Ekim; 

Lazar, Moysey, Brame, Coulson, Lee, & Wagner, 2018; Locke vd., 2019). Ancak yine de üniversite 

çalışmalarını, uygun bir pedagojik dille, standartlar doğrultusunda sınıflara taşıyan ve akademik dünya ile 

toplum arasındaki bağı kuran unsur öğretmenlerdir (Gochis vd., 2013). Bu bağlamda EC, hem yarı 

profesyonel olan coğrafya öğretmenlerinin kendilerini geliştirmelerinde, hem de öğrencilerini eğitmelerinde 

yeni bir yoldur. 

EC’nin yaygın ve örgün öğretim ortamlarında jeoloji okuryazarlığının geliştirilmesinde ve çevremizdeki 

önemli olabilecek jeolojik formasyonların korunmasında etkili olabileceğini söylemek mümkündür. EC, 

özellikle de insanların pek bilmediği yer bilimlerini onlara öğretirken, aynı zamanda bu kaynaklara değer 

vermeyi (Zecha, 2019), bunların yaşamımızdaki doğrudan ve dolaylı etkilerini anlamalarını ve karar 

mekanizmalarında etkin rol almalarını sağlayabilir (Gochis vd., 2011; Gochis vd., 2013). Bu anlamda yerli 

halkın ve ilgili kamu kurumlarının yakın çevrelerinde bulunan jeolojik ve jeomorfolojik değeri olan 

kaynakları (tescillenmemiş bile olsa) farketmelerinde ve değer vermelerinde EC önemli rol oynayabilir. 

Nitekim ülkemizde son yıllarda çevre kirliliği, yanlış arazi kullanımı ve diğer farklı nedenlerle tarihi, ekolojik, 

jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahip doğal kaynaklar yok olma tehlikesi altındadır. 

EC’nin temel amacı toplumun her kesiminde jeoloji ve ilgili olduğu bilimler aracılığıyla dünyanın jeolojik 

geçmişinin öğrenilmesini sağlamaktır. Ancak süreç içerisinde EC’nin çoğu önemli alanda potansiyelleri yeni 

keşfedilmeye başlanmıştır. EC’nin informal eğitim boyutu (GSA EarthCache, 2019a; Locke vd., 2014; Locke 

vd., 2019; Zecha, 2019; Zecha & Hilger, 2015; Zecha & Regelous, 2018; Zecha & Schiller, 2015 April) yanında 

çevre bilincini geliştirerek jeolojik kaynakların korunmasına imkan sağladığı (Gochis vd., 2013; Zecha, 2012; 

Zecha, 2019; Zecha & Regelous, 2018) ve jeoturizmdeki etkisi ile yerel ekonomiye katkısı olduğu (Boulaire & 

Hervet, 2012; Ihamäki, 2012; Skinner, Sarpong & White, 2018; Pelka vd., 2018) alanyazında yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra sınıflarda yer bilimleri ve fiziki coğrafya öğretiminde yenilikçi bir aktif öğretim yöntemi 

(Adanalı, 2019; Gochis vd., 2011; Gochis vd., 2013; Lewis & McLelland, 2007; Locke vd., 2019) ve ulusal doğal 

parklar ile jeoparkların tanıtımında teknoloji ve doğa ile barışık bir öğretim aracı olarak kulanılabildiği 

(Pelka vd., 2018; Reams & West, 2008; The USA National Park Service, 2017, July 21; Zecha & Regelous, 

2018) görülmektedir. 

 EC, insanların konum (boylam ve enlem), navigasyon ve coğrafi teknolojinin kullanımıyla ilgili beceri ve 

deneyim kazanmalarına imkan tanır (Gochis vd., 2011; Gochis vd., 2013; Lewis & McLelland, 2007; Zecha & 

Hilger, 2015). Öğretmenin araç kutusunun bir parçası olarak, EC, öğrencilere Dünya'nın jeolojik ve coğrafi 
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özelliklerini ilk elden veya çevrimiçi olarak görme fırsatı vererek, öğrenme hedeflerini desteklemek için ders 

planlarına dâhil edilebilir (Lewis & McLelland, 2007). 

EC, çeşitli disiplinlerde standartları destekleyebilir ve öğrenmeyi geliştirebilir. Ancak EC uygulamaları, 

kazandırdığı mekânsal beceriler, dünya ve coğrafya okuryazarlığı ve gözlem becerisi ile en fazla yer bilimleri 

ve yakından bağlantılı coğrafya disiplini ile ilgilidir (Lewis & McLelland, 2007; Zecha & Hilger, 2015). Nitekim 

yeryüzündeki jeolojik formasyonların sağlıklı yorumlanabilmesi için jeolojinin, jeomorfoloji ve fiziki 

coğrafyadan yardım alması gerekir. Navigasyon ve harita becerileri ise coğrafya biliminin temel 

kazanımlarındandır. Zecha ve Hilger (2015), şimdiye kadar, jeoloji ile ilgilenen ve profesyonel olmayan 

insanlar için EC’nin sunduğu öğrenme fırsatına benzer bir fırsat olmadığını ve özellikle yarı-profesyonel olan 

coğrafya öğretmenlerinin, EC ile ilgilenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin yer bilimleri derslerinde 

teorik olarak anlatılanları somut olarak deneyimleyebilmeleri ve daha iyi kavramaları için EC’den 

yararlanma imkânı vardır (Gochis vd., 2011; Gochis vd., 2013; Lewis & McLelland, 2007; Locke vd., 2019; 

Zecha & Hilger, 2015). 

İlgili alanyazın değerlendirildiğinde EC’nin jeoloji ve coğrafya okuryazarlığına yaygın ve örgün öğrenme 

ortamlarında önemli katkılar sağlamasının yanı sıra milli parkların tanıtımı ve jeoturizm faaliyetlerinde de 

etkili bir öğrenme aracı olabileceği görülmektedir. Geocaching.com verilerine göre 2014 yılında, dünya 

genelinde 165 ülkede 17.000’den fazla EarthCache (EarthCaching oyununda oluşturulan kutular)’yi dört 

milyon kişi ziyaret etmiştir (Schudiske, 2014, January 10). Yakın zamanda ise dünyadaki aktif EC’lerin sayısı 

28,500’e ulaşmıştır (Delanie, 2018, May 10). Ancak geocaching gibi, EC ile ilgili çalışmalar da henüz çok yeni 

ve yetersizdir (Adanalı 2018; Adanalı, 2019; Locke vd., 2014; Locke vd., 2019; Zecha & Regelous, 2018). 

Ülkemizde ise aynı zamanda bir geocaching oyunu olan EC pek bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı temel 

düzeyde yer bilimi ve coğrafya bilgisine sahip insanlara, eğlenceli ve somut öğrenme yaşantıları sağlayan 

EC’yi tanıtmak ve bu konum tabanlı dijital oyunun formal-informal eğitimdeki potansiyellerini ortaya 

koymaktır. Bunun için öncelikle EC’nin karekteristik özellikleri, dünyadan önemli bazı EC site örnekleri ile 

açıklanarak informal öğrenmedeki rolü ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra EC’nin sınıflardaki 

uygulama örneklerine değinilmiş ve ülkemizde EC’nin eğitim ortamlarında nasıl geliştirilebileceğine ilişkin 

öneri ve araştırma sorularına yer verilmiştir. 

EC’nin İnformal Öğrenme Boyutu 

EC’nin yaygın öğrenme sürecindeki öğrenme fırsatlarını nasıl sağladığını araştıran Zecha ve Hilger 

(2015), çalışmalarında EC içeriklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar, EC’nin çevrimiçi araştırılması, 

oynanması ve hazırlanması aşamalarında informal öğrenmenin geliştiğini ama en çok EC oluşturma 

aşamasında öğrenmenin daha nitelikli geliştiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Gochis vd. (2011); Gochis 

vd. (2013), Lewis ve McLelland (2007) ile Locke vd. (2019) de formal eğitim boyutunda EC sitelerinin 

çevrimiçi incelenmesi ile öğretmen ve öğrenci EC sitelerinin oluşturulmasına değinmişlerdir. Dolayısıyla 

EC’nin hazırlanması, çevrimiçi yayınlanması, arazide EC görevlerinin yerine getirilmesi gibi EC oyun 

aşamalarının hepsinin öğrenmeyle ilgisi olduğundan, burada EC’nin karekteristik özellikleri aynı zamanda 

informal öğrenme boyutu altında ele alınmıştır. 

EC hazırlama, değerlendirme ve oyun süreci. 

İlgili kaynaklarda sık sık EarthCaching sitesi ifadesi geçmektedir. Buradaki “site” kelimesi daha çok 

jeolojik formasyonun olduğu konumu ifade etmektedir. Site kelimesinin diğer anlamı ise EC’nin web 

sayfasıdır. Bir EC web sayfası, earthcacher’ların yeryüzünde spesifik olarak belirlediği bir jeolojik 

formasyonun konumunu ve bu mekânla ve ilgili jeolojik konuyla ilgili bilgi verir. Sayfanın en altında ise EC 

sahibinin kendisinin hazırladığı ve GSA gönüllü hakeminin denetleme sürecinden geçmiş görevler yer alır. Bu 

bölümde EC oyun aşamaları görsellerle desteklenerek verilmiştir. 
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Nasıl earthcache bulunur ve oynanır: Geocaching. com sayfasına üye olduktan sonra arama sayfasından 

bulmak istediğiniz belli bir EC kodunu veya size en yakın EC’yi aratabilirsiniz. Aramanızı özelleştirmek için 

filtrelerden yararlanabilir ve geocache tipleri altında, yalnızca EarthCache'yi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz EC 

sitesinden koordinatları alır ve verilen bilgileri incelersiniz. Daha sonra gerekiyorsa sitede verilen görevler 

ile ilgili ön araştırmanızı yaparsınız. Oyuncu web sayfasından aldığı koordinatları arazide belirledikten sonra 

EC sahibin verdiği görevleri yerine getirir. Daha sonra oyuncu, Geocaching. com web sayfasına tekrar giriş 

yapar ve EC sitesindeki görevle ilgili işlemleri veya sorulan sorunun cevabını EC sahinine e-mail olarak 

bildirir. Görevleri tam olarak yerine getirdiği onaylandıktan sonra ise oyuncu, ilgili EC sitesinin web 

sayfasındaki forumunda EC’yi bulduğunu ilan eder, yorumlarını paylaşır ve puan kazanır (Alex, 2015, June 

17; GSA EarthCache, 2019b). 

 

Şekil 5. Geocaching.com sayfasında EC arama (Geocaching.com) 

Geocaching.com web sitesinde GC111XM kodlu Pamukkale EC (Şekil 5) tıklandığında oyuncular öncelikle 

EC sitesini bulabilmeleri için onları yönlendirecek enlem ve boylam bilgilerine erişirler. Geocaching.com web 

sitesinde, sistemde depolanan her kutu (cache) için ayrı sayfalar bulunur. Genel olarak bir EC web sayfasında 

sitenin koordinatları ve zorluk derecesi (Şekil 6), EC (Geocache)’nin betimlenmesi (Şekil 7), sahanın jeolojisi 

hakkında açıklamalar (Şekil 8), yerine getirilmesi gereken görevler ve sayfanın en altında da siteye ilişkin 

forum (Şekil 9) yer almaktadır. EC siteleri, Geocaching.com aracılığıyla yayınlanır ve Geocaching.com 

kullanım şartları ve yönergelerine uyulmalıdır (GSA EarthCache, 2019a; Pelka vd., 2018). 

Şekil 6, 7, 8 ve Şekil 9’da İngiltere’de yer alan Devler Geçidi (The Giant's Causeway) isimli EC sitesinden 

alınan görüntüler ile bir EC web sayfasında nelerin yer aldığı açıklanmaktadır. 
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Şekil 6. Geocaching.com web sitesinde Beefy4605 isimli earthcacher’ın oluşturduğu GCPCPX kodlu The 

Giant's Causeway Earthcache (Devler Geçidi) EC sitesindeki koordinatlar ve zorluk dereceleri [Not:Görsel 

üzerinde değişiklik yapılmıştır. GCPCPX (2005, June 20). The Giant's Causeway Earthcache. Geocaching.com. 

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache ] 

 

Şekil 7. GCPCPX kodlu The Giant's Causeway Earthcache [Not: Görsel üzerinde değişiklik yapılmıştır. 

GCPCPX (2005, June 20). The Giant's Causeway Earthcache. Geocaching.com. 

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache ]    

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache
https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache
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Şekil 8. GCPCPX kodlu The Giant's Causeway Earthcache [Not: Görsel üzerinde değişiklik yapılmıştır. 

GCPCPX (2005, June 20). The Giant's Causeway Earthcache. Geocaching.com. 

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache ]    

 

Şekil 9. GCPCPX kodlu The Giant's Causeway Earthcache [Not: Görsel üzerinde değişiklik yapılmıştır. 

GCPCPX (2005, June 20). The Giant's Causeway Earthcache. Geocaching.com. 

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache ]    

Şekil 7’de EC sahibinin site ziyaretçilerine ilişkin uyarısı dikkat çekicidir. EC’lerin hazırlanması ve 

oynanması esnasında gözetilen temel kurallardan biri, sitenin yer aldığı arazi sahibi veya yöneticisinden izin 

almak (genellikle milli park yöneticileri ve hükümet), diğeri ise hiçbir koşulda earthcache’nin saklandığı ya 

da konumlandırıldığı özel sitenin ekosistemine zarar verilmemesidir. EC oyuncuları, geocaching ve Leave No 

Trace (geride iz bırakma) ilkelerine göre hareket ederler. EC sitelerinde, oyuncuların arazide ilerlemesi 

gereken belirli yolların koordinatları (waypoints) verilir ve oyuncular ziyaret ettikleri sahadan hatıra olarak 

sadece edindikleri bilgiler ve fotoğraflarla ayrılırlar (GSA EarthCache, 2019a). 

Bir EC sitesi nasıl hazırlanır: Bir EC sitesi hazırlarken oyuncunun temel sorunu “Çevremde benzersiz bir 

jeolojik veya jeomorfolojik unsuru nasıl saptamalıyım? Sorusudur. Örneğin EC içeriğinde bir artezyen 

https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache
https://www.geocaching.com/geocache/GCPCPX_the-giants-causeway-earthcache
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kuyusunun veya kaynağın nasıl oluştuğuna dair genel tanımlar kullanmalı mıdır? Ya da EC sitesinin 

ekosistemine ilişkin bilgilere yer vermeli midir? Belirlediği sitenin jeolojik açıdan benzersiz olduğuna nasıl 

karar vermelidir? EC oyuncuları kendi sitelerini oluşturduktan sonra GSA hakemlerine, EC site bilgilerini 

gönderirler. Hakemler EC içeriğinin doğru ve ilgisiz konularda olmadığına kanaat getirdiğinde, bu site için 

geocaching resmi sayfasında ayrı bir web sayfası oluşturulup yayınlanır. 

Earthcache, dünyaya ve onu şekillendiren süreçlere odaklanmalıdır. Örneğin belirli spesifik bir artezyen 

kuyusu veya kaynağı ile ilgili bir EC sitesi, bunların bulunduğu lokasyonda oluşmasına neden olan jeolojik 

koşullar hakkında detayları içermelidir (Groundspeak, 2019a, January 11). EC hakemleri öncelikle EC 

sitesinde ele alınan içeriğin jeoloji ile ilgisini değerlendirmektedir. EC sitelerinde GSA hakemlerince kabul 

edilen ve kabul edilmeyen bilimler kısaca şöyle sıralanabilir (Groundspeak, 2019c): 

• Kayaçlar, mineraller, fosiller, kumlar ve topraklar gibi jeolojik malzemeler. 

• Erozyon, ayrışma, birikme, volkanik aktivite ve buzul hareketi gibi jeolojik süreçler. 

• Buzul vadileri gibi jeolojik yeryüzü evrimi, kaya özelliklerinden dolayı ters topografya, jeolojik 

açıklamalara sahip şelaleler ve yapı taşları gibi jeolojik malzemelerin kullanımı. 

• Aktif kraterler, gayzerler ve mineral su kaynakları gibi jeolojik olaylar. 

• İndeks fosilleri (index fossils), kayaçlar ve tarihi jeoloji siteleri gibi jeologlar tarafından kullanılan 

araçlar. 

EC sayfasında belirli bir konum için benzersiz olanı gösterdiği ve uygun bir ders sağladığı sürece nehirler, 

dağlar, menderesler ve akarsulara ilişkin içerik kullanılabilir. EC sitesi hazırlarken biyoloji, botanik, zooloji 

veya ekoloji ile ilgili bitkiler ve hayvanlar; hava ve su, atmosferik, hidrolojik veya oşinografik gözlemlerle 

ilgili içerikler ile haritacılık veya temel harita bilgileri hakkında dersler kabul edilmezler. Bunlar dışında 

özellikle yere bağlı değilse jeodezi, jeolojik bir teması yoksa arkeoloji, tarih veya mühendislik ile ilgili dersler 

de kabul edilmemektedir (Groundspeak, 2019c). 

Amerika’nın Washington eyaletinde gönüllü EC eğitmeni olarak çalışan Cathy Hornback, GSA hakemlerine 

gelen EC listelerinde yapılan en temel hatalardan birinin oyuncuların, EC’leri sanal geocache kutularının (VC) 

bir alternatifi olarak düşünmeleri ve yer bilimleri dışındaki alanlara kaymaları olarak belirtmiştir. Hornback, 

benzersiz bir jeolojik yapı ile ilgili olmasını gereken EC’lerin oluşturulurken, sadece internet araştırmalarının 

yeterli olmayacağını ve EC sitesinde vermek istenilen jeolojik formasyon ile ilgili ciddi bir araştırma ve arazi 

çalışması gerektiğini ifade etmektedir. EC yaratıcıları içeriği hazırlarken, incelemeleri sonucu öğrendiklerini 

kendi cümleleri ile anlatmalıdırlar. Bunun için de sahayı ve formasyonu öncelikle kendilerinin çok iyi 

anlaması gerekmektedir. Vikipedi’den kopyalanan bilgiler veya sınırlı miktarı geçen atıflar hakemler 

tarafından hızlı bir şekilde yakalanmaktadır (Delanie, 2018, May 10). O halde bir EC oluşturulurken başka 

bilimlere kaymamanın yanı sıra iyi bir kaynak taraması, arazi çalışması ve bilginin içselleştirilmesi gereklidir. 

Daha sonra da edinilen bilgiler, arazide saptanan örnek üzerinden işleme konulmaktadır. Buna göre EC 

sürecinde bilgiyi anlama, analiz etme, uygulama, sentezleme ve değerlendirme süreçlerinden bahsetmek 

mümkündür. 

Kendi EC sitelerini oluşturmak isteyen oyuncuları, ciddi ve uzun soluklu bir araştırma süreci 

beklemektedir. EC sahibinin içeriği doğru şekilde hazırlaması için öncelikle doğru kaynaklara ulaşması ve 

onları anlaması gerekmektedir. Zecha ve Hilger (2015), özellikle bu aşamayı öğrenme açsından çok değerli 

bulmaktadır. Earthcaching.org resmi earthcache sayfasında oyuncuların güvenilir jeoloji bilgilerini nasıl elde 

edebileceklerine ilişkin öneriler verilmektedir. Bunlar aşağıda özetlenmiştir (GSA EarthCache, 2019c): 

1. Sadece internete güvenmeyin. En iyi jeoloji bilgisinin çoğu, bazıları çevrimiçi olarak bulunamayan kitap 

ve dergilerde bulunur. Yerel halk ve üniversite kütüphanelerini araştırın.  
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2. Yer bilimleri hızla değişen bir alandır, bu nedenle 1962'de yayınlanan Gürcistan'ın jeolojisi ile ilgili eski 

bir kitap, eksik veya hatalı bilgiler içerebilir. Bunun için mevcut en güncel bilgi kaynaklarını arayın.  

4. Pek çok yerel üniversitenin iyi bir bilgi kaynağı olabilecek yer bilimleri bölümleri vardır.  Bunların web  

sitelerini kontrol edin, uzmanlar ile iletişime geçin, yayınlanan ilgili dergileri takip edin.  

5. Yerel bilim veya doğa tarihi müzelerinde de genellikle bir bölgenin jeolojisi hakkında bilgi 

sağlayabilecek sergi, kitap ve personele erişilebilir. 

6. Çoğu ülke ve eyalette bir “Jeolojik Araştırma” ya da yer bilimleri bilgi ve kaynaklarından sorumlu olan 

kuruluşlar vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD Jeolojik Araştırmaları, yer bilimlerinden sorumlu 

ulusal ajans (www.usgs.gov) ve Amerikan Devlet Jeologları Birliği’den, ülkedeki belirli sahaların coğrafi ve 

jeolojik etüdlerine ilişkin kitap, jeolojik harita ve diğer yayınlarına ulaşılabilir. Ayrıca oyuncular bu 

kurumların düzenlediği yer bilimleri seminer ve kongrelerini takip edebilir, uzmanlar eşliğinde arazi 

gezilerine katılabilirler. 

7. EarthCache programı geocaching.com ve GSA tarafından koordine edilmektedir. Birçok ülke, eyalet, il 

ve hatta bazı küçük bölgeler, yerel jeoloji bilgisinin iyi bir kaynağı olarak hizmet edebilecek kendi jeoloji 

topluluklarına sahiptir. ABD’de GSA'ya bağlı West Texas Geological Society bu küçük gruplardan biridir.  

8. EC oyuncularının bulunduğu bölge ile ilgilenen yerel hakemler de ayrıca oyuncuları doğru jeoloji 

kaynaklarına yönlendirmektedir. 

Son olarak oyuncuların yararlanabileceği diğer bir kaynak ise kendi bölgelerindeki mevcut EC siteleridir. 

Bu sitelerde verilen kaynakçalar izlenerek gerekli kaynaklara ulaşılabilir (GSA EarthCache, 2019c). 

Yukarıdaki özet dikkate alındığında, bu çalışmaların GSA ve benzeri kurumların yürüttüğü eğitimler ile 

kongre, sergi, seminer gibi etkinliklerine olan talebi artıracağı ve bu kuruluşların karar mekanizmalarında 

daha etkili olmasında katkı sağlayacağı yüksek bir olasılıktır. Nitekim GSA bünyesinde jeologların sürekli 

öğrenme için sunduğu hizmetlerin çeşit ve sayısı artarken, kurumun yıllık toplantıları büyük kalabalık 

çekmektedir (Delanie, 2018, May 10). 

Resmi EC sayfasındaki bu bilgilendirmeye göre, oyuncuların bilimsel araştırma becerisinin geliştirilip, 

kendi yer bilimleri kütüphanelerini oluşturmalarının teşvik edildiği görülmektedir. Ayrıca oyuncuların her 

bir EC sitesinde okudukları jeolojik bilgiler ve yerine getirdikleri görevlerin, onlarda zaman içerisinde jeoloji 

okuryazarlığını geliştirmesi beklenmektedir. 

http://www.usgs.gov/
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Şekil 10. GC13D90 kodlu Cruziana [Penha Garcia] EC sitesi [Not: Görsel üzerinde değişiklik yapılmıştır. 

GC13D90 (2007, June 4). Cruziana (Penha Garcia). 

Geocaching.com.https://www.geocaching.com/geocache/GC13D90_cruziana-penha-garcia]    

 

Şekil 10’da Geocaching.com web sitesinde Bargao_Henriques isimli earthcacher’ın oluşturduğu EC sitesi, 

oyuncuları Portekiz’deki Naturtejo Jeoparkı'ndaki küçük bir köy olan Penha Garcia'ya ve PR3 patikası-

Fosiller rotasına götürmektedir. Oyunculardan Ponsul kanyonundaki bu patika boyunca yüzeye çıkmış 

kuvarsit yüzeylerinde ichnofossil-trilobit’lerin Cruziana fosillerini gözlemlemeleri ve seçtikleri bir alandan 

Cruziana fosilinin çizimini yapmaları veya bir fotoğrafını çekmeleri, daha sonra da bu izleri bırakan 

trilobite’in hareket eğilimlerinin nedenlerini açıklamaları istenmektedir. EC sahibi, cevabı veya cevabı içeren 

hiçbir fotoğrafın EC sayfasına yüklenmemesini ve cevapların doğrudan kendisine e-posta ile gönderilmesini 

istemiştir. 

https://www.geocaching.com/geocache/GC13D90_cruziana-penha-garcia
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EC sitelerindeki dersler, uzmanlık eğitimi olmayan insanlara hitap ettiğinden açıklamalarda bilimsel 

jargon veya terimlerin kullanılmaması istenir. Ancak bu terimler açıklandığında ve yönergelere uygun olduğu 

takdirde, daha ayrıntılı veya teknik bilgiler memnuniyetle karşılanmaktadır. Bunun dışında EC sitesinin 

yazım dili mutlaka bu jeolojik formasyonun bulunduğu bölgenin yerel dili olmalıdır (GSA EarthCache, 2019c). 

Çünkü bu özel yeryüzü yapıları çevrelerinde beşeri faaliyetleri etkilerken aynı zamanda kendisi de onlardan 

etkilenmiş olabilir. Nitekim bu yapıların çoğunun isminin, yerel halkın dile getirdiği bir efsanesi vardır. Her 

yıl Geocaching.com sitesinde kullanılan dünya dillerinin sayısı artırılırken ne yazık ki Türkçe hala bu liste 

içinde değildir. Bunun nedenlerinden biri geocaching’in ülkemizde yeterince tanınıp oynanmaması olabilir. 

Şekil 11’de Mort kod isimli EC oyuncusunun hazırladığı Pamukkale isimli EC sitesinden görüntü ve 

açıklamalar sunulmuştur.  

 

Şekil 11. GC111XM kodlu Pamukkale EC sitesinden görüntüler [Not: Görsel üzerinde değişiklik 

yapılmıştır. GC111XM (2007, February 20). Pamukkale, Turkey. Geocaching.com. 

https://www.geocaching.com/geocache/GC111XM_pamukkale-turkey ]    

EC sitesini belirleyip içeriği hazırladıktan sonra görevlere karar verilmelidir. Geocacher’lar, bulunan 

EarthCache’yi günlüğe (web sayfasındaki foruma) kaydetmeden önce görevleri tamamlamalıdır. Bir EC sitesi 

görevleri, sadece siteyi/earthcache konumunu ziyaret ederek cevaplanabilecek nitelikte sorulardan 

oluşmalıdır. Earthcacher'ların ne öğrendiklerini göstermelerini sağlayan bu açık uçlu sorularda, 

oyunculardan jeolojik özellikleri karşılaştırmaları da istenmektedir. Örneğin, “Şeyl katmanını üstündeki 

katmanla karşılaştırın? Kalınlık, renk, sertlik açısından nasıl karşılaştırılır? Bu farkın nasıl gerçekleştiğini 

düşünüyorsunuz? Şeklinde sorular sorulur. Oyunculardan, siteyi ziyaret ettiklerini kanıtlamak için sitede 

kendi fotoğraflarını çekmeleri çoğunlukla beklenir (Şekil 12, 13, 14 ve Şekil 15). Bu görev, yalnızca iyi şekilde 

yerine getirilmiş görevlerin kaydında ek bir işlem olarak kabul edilir. Esas görevin yerini tutmaz 

(Groundspeak, 2019b, June 10). 

https://www.geocaching.com/geocache/GC111XM_pamukkale-turkey
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Şekil 12. GCNEZ2 kodlu Bow Fiddle Rock 

Earthcache (Schudiske, 2015, February 11). 

 

Şekil 14. İngiltere-Dorset’te konumlanmış bir 

EC sitesinde çekilmiş aile fotoğrafı (Schudiske, 

2014, January 10) 

 

Şekil 13. Petra Al Khazneh (GC1V4ZY) EC sitesinde 

GPS ile fotoğraf çekinme görevi (Janelle, 2016, October 

5) 

 

Şekil 15. GCND0E kodlu Tanrıların Bahçesi (Garden 

of the Gods Earthcache) isimli EC (Schudiske, 2015, 

February 11). 

EC sitelerinde yer almaması gereken görevler ise şöyle nitelendirilebilir (Groundspeak, 2019b, June 10): 

1- Bir yükseklik değerini belirtmek gibi, siteyi ziyaret etmeden cevaplanabilecek sorular. 

2- "Burada ne tür kaya bulunur?" Gibi basit ve internet araştırması ile bulunabilecek sorular. 

3- Oyunculardan konuyu çevrimiçi araştırmalarını istemek. 

4- Alıntı yapmalarını isteyen sorular. 

5- Earthcacher'lardan sadece bölgeyi ziyaret ettiklerini kanıtlamaları için yer bilimleri dersiyle ilgili 

olmayan ölçümler almalarını istemek. Örneğin, “Kayaların yüksekliğini ölç” 
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Earthcache’ler bir dünya bilimi dersi vermeli ve tamamen eğitimsel olmalıdır. Ziyaretçilerin sahada neler 

yaşayacağına dair doğru ve eğitsel ancak teknik olmayan açıklamalar sağlamalıdır. Sitenin tanıtımı ve verilen 

görevler de dâhil olmak üzere EC’yi tanıtan sayfa, yalnızca temel jeoloji bilgisine göre düzenlenmelidir (GSA 

EarthCache, 2019a). Bunun garantisini ise GSA hakemleri sağlamaktadır. Bu siteler, uluslararası olarak, 

Dünya EC’lerini gözden geçiren ve yayınlayan EarthCache ekibi tarafından değerlendirilir. Gönderilen 

EC’lerin yaklaşık % 60'ı GSA’de çalışan EC hakemleri (Earthcache Reviewer) tarafından ilk turda 

onaylanmaktadır. Çoğu EC ise, yeniden düzenlenmesi için EC sahiplerine geri gönderilir. Hakemler, EC 

açıklamalarındaki metnin nasıl değiştirilmesi ve ne tür değişiklikler yapılması gerektiğine dair oyunculara 

bazı önerilerde bulunabilirler (GSA EarthCache, 2019c). EC programında ayrıca GSA ve Geocaching HQ 

(Geocaching headquarter) arasında bağlantı kuran bazı gönüllü personel (geocaching oyuncuları) 

hakemlerin ve oyuncuların eğitiminde görev almaktadır (Delanie, 2018, May 10). 

Zecha ve Regelous (2018), Alman ulusal jeoparkı Bayern-Böhmen’de konumlandırılan Hackelstein EC 

sitesindeki bilgilerin bazı hatalar içerdiğini belirtmiştir. Araştırmacılar, GSA’ın yeni bilimsel sonuçlar 

doğrultusunda, EC içeriklerinin güncellenmesini takip etmesini önermiştir. Zecha ve Hilger (2015), EC'lerin 

kalitesini arttırmak için öncelikle görsellerin nasıl kullanılacağına dair bir bölümün, EarthCache oluşturma 

kılavuzlarına dâhil edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Kılavuzda ayrıca farklı yer bilimsel yöntemlerin 

nasıl kullanılabileceğini; resimlerin öğrenme süreci için neden önemli olduğunu ve öğrenme sürecini 

desteklemek için nasıl entegre edilebileceklerini açıklayan bir bölümün de eklenmesi önerilmiştir. Diğer bir 

öneri ise iyi nitelikteki earthcache örneklerinin, kılavuzda yer almasıdır. Son olarak her bir earthcache bir 

inceleme sürecini tamamlamak zorunda olduğundan, hakemlerin mümkün olduğu kadar profesyonel 

jeologlar arasından seçilmesi gerektiği belirtilmiştir (Zecha & Hilger, 2015). 

Zecha ve Hilger (2015), Almanya’nın buzul morfolojisi teması altında 48 EC sitesi incelemiş ve EC’nin 

genel olarak öğrenme fırsatlarını nasıl üretebileceğini ve EC’lerin içerdiği görevlerin ve resimlerin didaktik 

bir analizini sunmuşlardır. Bir EC’nin hazırlanma ve oynanma aşamalarının her birinde farklı öğrenme 

fırsatları mevcuttur. Ancak öğrenme açısından en etkili aşama EC’lerin oluşturulması olarak belirlenmiştir. 

EC sitesinin içeriğinde çizimler ve sahada gerçekleştirilmesi gereken görevlerin hepsinin özel işlevleri 

olabileceği ancak, incelenen EC sayfalarındaki resimlerin sadece % 65'inin didaktik değere sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Görevler öğrenme sürecini etkinleştirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bilişsel 

yeterlilik alanında performans düzeyi ise çoğu EC’de düşük olarak belirlenmiştir (Zecha & Hilger, 2015). 

Bununla birlikte EC’nin resmi olmayan durumlarda öğrenme için müthiş bir potansiyeli vardır. Bu şekilde, 

coğrafi okuryazarlık kültürü desteklenebilir. Bu büyük avantajı sağlayan ise öğrenenlerin jeomorfolojiyi 

kendi başlarına çalışmak için doğaya girebilmeleridir (Zecha & Hilger, 2015). 

Jeoparklarda EC kullanımı.  

Benzersiz jeolojik ve jeomorfolojik yeryüzü formasyonlarına çoğunlukla bunların koruma altına alındığı 

milli parklarda ve jeoparklarda rastlandığından, EC sitelerinin genellikle bu alanlarda konumlandığı 

görülmektedir. Geleneksel geocaching kutuları, her ne kadar bu doğa parklarının felsefesine aykırı olsa da, 

zaman içerisinde Amerika’da milli park yöneticileri de büyüyen geocaching topluluğunu, sitelerine çekmek 

istemişlerdir (Reams & West, 2008; The USA National Park Service, 2017, July 21). VC ve EC geocaching alt 

türlerinin oluşturulması ile hem geocaching topluluğu, hem de milli parklar ortak bir platformda 

buluşmuşlardır. Reams ve West (2008), ABD-Acadia Ulusal Parkı'nın, kaynakların zarar görmesini önlemek 

için geocaching faaliyetlerini ayırt etmeden reddetmeye veya potansiyel eğitim değerlerini görmezden 

gelmeye devam edemediğini belirtmiştir. Nitekim 80’li yıllardan itibaren artan nüfusa rağmen, insanlar daha 

az doğaya çıkar hale gelmiş ve bu milli parklara gelen ziyaretçi sayısı da düşmüştür. Özellikle yeni neslin 

internette geçirdiği zamanın artması, bu durumun temel nedenlerinden biri olarak varsayılmıştır. Acadia 
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Ulusal Parkı, kendi EC programını başlatan ilk milli parktır. Uygulanan programın en temel özelliği halkı 

eğitmesi ve milli tabiat parklarına olan ziyaretleri artırmasıdır. EC ve geocaching etkinlikleri, doğada yürüyüş 

ve milli parkları gezme gibi açıkhava etkinliklerine ilgisi olmayan ancak EC’nin bileşenlerinden teknoloji, 

problem çözme, keşif ve oyun oynamaya ilgisi olan insanları milli parklara çekmektedir (Reams & West, 

2008).  

EC, yaygın öğrenme süreçlerini farklı şekillerde başlatır. Ziyaretçilerin, bulunan EC sitesinin kaydını 

gerçekleştirebilmeleri için görevleri/soruları yanıtlamaları gerekmektedir. Bunu yaparken aktif olarak 

katılımda bulunurlar ve sadece pasif olarak dinlemez veya okumazlar (Zecha & Hilger 2015; Zecha & 

Regelous, 2018). Bu bağlamda EC, etkili bir informal öğretim aracıdır. 

Zecha ve Regelous (2018), jeoçeşitliliğin korunmasında en önemli tehdidi cehalet olarak tanımlamıştır. 

Acadia Ulusal Parkı’nda başlatılan ve daha sonra diğer parkların da örnek aldığı (Almeida, 2016, May 24) EC 

programında, korunan doğal kaynakların anlaşılmasını ve takdir edilmesini artırmanın yanı sıra bunların 

korunmasında, destekleyici olmayan nüfusun da desteğini almak amaçlanmıştır (Reams & West, 2008). 

Bunun dışında ziyaretçiler etkileşimli EC programına, kendi uygun zamanlarında katılabilirler; GPS 

liderliğindeki öğrenme, doğal manzaraların geleneksel yöntemlerden daha etkili bir şekilde korunmasını 

sağlar (Reams & West, 2008). Zecha (2019), doğada oldukça zaman geçiren EC oyuncularının daha fazla 

çevre dostu olduğunu saptamıştır.  

EC programları gibi geocaching etkinlikleri, ulusal parklar için diğer parklarla bağlantı kurmanın ve dış 

kurumlarla ortaklıklar geliştirmenin önünü açmıştır (Reams & West, 2008). EC’nin insanları ulusal parklara 

getirip eğitirken, aynı zamanda jeoturizme ve diğer açık hava ekonomik faaliyetlerine canlılık kazandırması 

beklenebilir (Boulaire, & Hervet, 2012; Ihamäki, 2012; Pelka vd., 2018; Reams & West, 2008; Skinner vd., 

2018; Zecha & Regelous, 2018) 

EC, ulusal jeoparkların faydalanabileceği birçok olumlu özellik içermektedir (Zecha & Regelous, 2018): 

• Bir earthcache oluşturmak ve bunları internetten indirmek ücretsizdir. Buna karşılık, geleneksel 

bilgi panoları üretimde ve bakımda pahalıdır. 

• EC oldukça esnektir. Bunları güncellemek için, EC açıklamasındaki bilgileri değiştirmek ve yeni bir 

şekil eklemek yeterlidir. Ziyaretçiler, istedikleri zaman bir EC’yi aramaya gidebilirler ve özel bilgi 

edinmek için bir rehbere ihtiyaç duymazlar. 

• EC, rehberli turlardakilerden daha farklı ortamların ziyaretçilerini çeker. Earthcacher’lerin çoğu yeni 

medyaya çok aşinadır ve kendileri rehber olmadan bağımsız olarak, bir jeopark keşfetmek 

istemektedir. 

Acadia Ulusal Parkı EC programında jeolojik öneme sahip beş site oluşturulmuştur. EC programında 

ziyaret edilen her bir EC sitesi, oyuncuyu diğer bir EC sitesine yönlendirmektedir. Oyuncu, bu siteleri 

sırasıyla izlerken ipuçlarını bulur; jeolojik özelliklerin sadece park için değil, Dünya için neden önemli 

olduğunu okur ve bir sonraki koordinatları bulmak için basit bir matematik bilgisi kullanır. Ziyaretçiler 

parkın içinde gezinirken çevrelerine 4 saat boyunca dikkatle bakarlar, ancak EC siteleri park içinde geniş bir 

alana yayıldığından, çoğu insan bu turu bir veya iki güne yaymaktadır. Bu sitelerde EC oyuncuları, bir 

fiyordun nasıl oluştuğunu öğrenebilir ve Mount Desert Island’ın son buzul çağında değişmeden önceki deniz 

seviyesi hakkında kendi derslerini alırlar. Oyun bittiğinde park korucusu ziyaretçinin park haritasına veya 

hatıra defterine damga basmak için, özel olarak hazırlanmış, özel park pulu kullanır. Park yönetimi oyun 

esnasında özellikle harita ve pusula kullanımını önermektedir (Almeida,  2016, May 24). 
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Zecha ve Regelous (2018), EC’nin Alman ulusal jeoparklarında bir eğitim aracı olarak kullanımı ve 

jeoçeşitlilik alanındaki öğrenmeyi etkileme potansiyelini araştırmıştır. Araştırmacılar, jeoçeşitliliğin ulusal 

jeoparklarda önemli bir rol oynadığını ve yer bilimlerinin tüm önemli alanlarını kapsadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmacılar, parklarda jeoçeşitlilik eğitimini desteklemek için rehberli turlar veya yürüyüş 

parkurları gibi farklı yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını ancak son yıllarda EC’nin  de bir öğretim 

yöntemi olarak kullanılmaya başlandığını belirtmiştir. Bu parklar içinde özellikle Bayern-Böhmen ulusal 

jeoparkında EC popüler bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. 

EC’nin Formal Öğrenme Boyutu  

Neden bazı jeolojik formasyonlar oldukları yerde oluyor? Peyzaj nasıl değişti ve bu değişimlere neden 

olan nedir? Peyzaj özellikleri, bir bölgenin jeolojik tarihi hakkında nasıl bilgi verir? İnsanların her bir 

manzarayı etkilemesindeki rolü nedir? Bunlar, yer bilimleri ve coğrafya derslerinde ortaya atılan sorulardan 

bazılarıdır (Lewis & McLelland, 2007). Cevaplar ise çeşitli kaynaklardan aranmakla birlikte, EC bu cevaplara 

ulaşmayı teşvik eden yeni bir yoldur. EC, “Nerede? Neden ve nasıl?” olduğu hakkında bilgi edinmek için 

yenilikçi bir yaklaşımdır. Teknolojiyi, uygulamalı arazi çalışmaları ile birleştiren EC, her yaştan öğrenen için 

Dünya okuryazarlığına katkıda bulunur. Bireyler veya gruplar, Dünya ve sistemleri hakkında yeni bir şeyler 

öğrenmek için, bizzat sahada veya çevrimiçi olarak, dünyadaki EC konumlarını ziyaret edebilir. EC siteleri 

genellikle ilginç bir jeolojik veya coğrafi fenomenin olduğu yerlerde bulunur (Lewis & McLelland, 2007). 

EC’nin örgün ortamlarda kullanımına yönelik ilk çalışma Lewis ve McLelland (2007)’ın editörlüğünü 

üstlendiği EC eğitimci kılavuzudur. National Geographic Society'nin Eğitim Vakfı ve geocaching topluluğu 

(Groundspeak Inc.) ile ortaklaşa, EC’nin geliştiricileri olan, Amerika Jeoloji Topluluğu’nun geliştirdiği 

kılavuzda EC’nin ders programlarına nasıl kaynaştırılabileceğine ilişkin örnek etkinlikler ve ders planları 

bulunmaktadır (Lewis, 2007). Ayrıca resmi EC sayfasında öğretmenler için hazırlanan GeoTeachers™ (GSA 

EarthCache, 2019d) sayfasında bu eğitim kılavuzunun yanı sıra öğretmenler için çeşitli eğitim matertalleri ve 

yönergeler de mevcuttur. 

Lewis ve McLelland (2007), EC’yi eğitim ortamlarında uygulamada üç yaklaşım kullanmıştır. Bunlar,  

öğretmen EC sitesi geliştirme, öğrenci EC sitesi geliştirme ve okul kampüsünde EC siteleri geliştirmektir. 

Öğretmenler, öğrencileri tarafından kullanılmak üzere ders kazanımları doğrultusunda bulundukları bölgede 

çevrimdışı veya çevrimiçi kendi öğretmen EC sitelerini geliştirebilirler veya öğrencilerinden daha büyük bir 

ders planının/ünitesinin bir parçası olarak, öğrenci EC sitelerini geliştirme konusunda deneyim 

kazanmalarını isteyebilirler. Öğrenci tarafından geliştirilen EC siteleri genellikle EC web sitesinde 

yayınlanmak üzere geliştirilmez (ancak olabilir) ve öğrencilerin içerik, bilimsel araştırma, gözlem, 

değerlendirme ve analiz ile ilgili öğrenme yaşantılarını geliştirmek için kullanılırlar. Lewis ve McLelland 

(2007), öğrencilerin kendi EC sitelerini oluşturup sunmalarını iyi bir otantik değerlendirme olarak kabul 

etmektedir. Öğrenciler kendi sitelerini oluştururken, GPS teknolojisini kullanırlar, önceden belirlenmiş 

kriterleri takip ederler ve önemli bir yer bilimleri içeriğini sunarlar. Sitelerindeki içeriği, açık ve düşünceli bir 

şekilde yazmaları ve çalışmalarını onay için dış kaynaklara göndermeleri gerekir. Lewis ve McLelland (2007), 

öğrencilerin okul kampüsünden ayrılamayacağı durumlar için ise okul kampüsünde veya yakınında bulunan 

öğretmen veya öğrenci EC’lerinin kampüs EC siteleri olarak kullanımını önermiştir. 

Birçok farklı insan EC siteleri oluşturduğundan, EC’lerin konuları veya temaları büyük farklılıklar 

göstermektedir. Sonuç olarak, sahalar iklime, toprak türlerine, nüfus dağılımına veya peyzajdaki insan 

etkilerine ilişkin çok çeşitli arazi formları, bitki örtüsü ve kaya tabakaları hakkında bilgi sağlayabilir. EC’yi 

içeren ders planları, yer bilimleri, biyoloji, coğrafya, tarih, matematik, dil sanatları, yabancı dil, vatandaşlık ve 

görsel sanatlar gibi çeşitli disiplinlerle ilişkilendirilebilir (Lewis & McLelland, 2007). Buna göre formal 

öğrenme ortamları için tasarlanan EC içeriği, resmi EC web sayfasında yayınlanan, EC içerik kurallarına 
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doğrudan uymak durumunda değildir. Bitki örtüsü ve toprak yapısı gibi konular da içeriğe dâhil 

edilebilmektedir. 

Yer bilimlerinde alan çalışması, öğrencilerin sınıflarda sunulan fikirleri bağlamsallaştırmasına ve 

mekânsal ilişkileri üç boyutlu olarak gözlemlemesine olanak tanır. Locke vd. (2019), EC uygulamalarında 

durumlu öğrenme (Situated Learning) ve alan temelli öğrenme (Field-Based Learning) yaklaşımlarının 

kullanılmasını önermiştir. EC, ayrıca öğretmen rehberliğindeki saha gezilerine, bir alternatif sunarak 

katılımcılara yeni çevreyi keşfetme ve öğrenmeyi uzatan sürpriz olaylara (örneğin, bir hayvanla karşılaşma, 

havanın değişmesi) açık olma zamanını vermektedir (Locke vd., 2019). Ancak arazi çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi kolay değildir. Lazar vd. (2018), saha deneyimlerini jeoloji eğitiminin en ayrılmaz parçaları 

olarak tanımlamakla birlikte, lisans eğitiminin genellikle ilk yıllarında jeolojiye giriş derslerinin kapalı 

ortamlarda yapıldığını belirtimiştir. Lazar vd. (2018), Locke vd. (2019) ve Arı (2019, Ekim) arazi 

çalışmalarının zaman, bütçe, personel ve ulaşım kısıtlamalarından güvenlik hususlarına kadar pek çok 

boyutu olduğunu belirtmişlerdir. İnformal öğrenmenin çocukların ilgisini çekecek ve tüm öğrenciler için 

öğrenmeye erişimi destekleyecek şekilde formal öğrenmeye entegre edilebilmesi için yaratıcı çözümlere 

ihtiyaç vardır. EC, çocukları sahaya sokmak için “eve yakın” bir çözüm örneği sunmaktadır (Locke vd., 2019). 

Locke vd. (2019), yürüttükleri projede lisans düzeyinde EC tabanlı bir jeoloji müfredatı geliştirmeyi ve 

ilköğretim öğretmen adaylarının informal öğrenmeye yönelik tutum ve niyetlerindeki değişiklikleri 

incelememiştir. Öğretmen adayları için düzenlenen bir dizi alan temelli EC öğrenme aktivitesi sonucunda 

bazı katılımcıların harita indirme, navigasyon ve GPS birimlerini kullanmada sorun yaşadıkları görülmüştür. 

Bununla beraber katılımcılar, EC’nin sınıfta öğrendikleriyle uyuştuğunu ve kampüsün daha önce 

farketmedikleri birçok yönünü keşfettiklerini söylemişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları, kampüs 

çevresinde EC ararken sosyalleşildiğini, uygulamalı öğrenmenin sağlandığını, ilköğretim öğrencilerinin 

gerçek dünyayla bağlantı kurmaktan fayda sağlayıp, dışarıda olmaktan zevk alabileceklerini, ancak bu 

aktivitelerin öğretmenlerin uygulaması için zaman alıcı olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Locke 

vd. (2019), EC ile öğretmenlerin arazi çalışmalarında şaşırtıcı durumlarla karşılaşmaları konusunda rahat 

olmalarını ve çevreleri hakkında yeni sorular sormalarını sağlayabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca proje 

sonucunda öğretmen adaylarının sınıflarında EC kullanmaya yönelik olumlu yaklaşım içinde oldukları 

görülmüştür. 

Gochis vd. (2011), Michigan Tech Üniversitesi’nden alan uzmanları ile düzenledikleri alan kursunda, 

öğretmenlerin arazide öğrendiklerini derslerine entegre edebilmeleri için mekansal ve etkileşimli bir ortam 

sağlayacak bir EC modeli geliştirip uygulamışlardır. Çalışmada MiTEP (Michigan Öğretmen Mükemmellik 

Programı [the Michigan Teaching Excellence program])  katılımcıları, coğrafi öneme sahip Michigan EC 

sitelerine gitmek için GPS ve Google Earth'ü kullanmışlardır. Bunun yanı sıra MiTEP EC modelinin, 

katılımcıların sorgulamaya dayalı öğrenme konusunda gelişmelerine ve kendi okullarında sanal-yer tabanlı 

eğitimci rolünü üstlenebilmelerine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Uygulanan MiTEP EC modeli üç aşamadan 

oluşmaktadır. Birinci aşamada uzmanlar, her lokasyonda katılımcıların mekânın jeolojik özellikleri hakkında 

bilimsel gözlemler yapmalarında ve bölgenin jeolojik tarihini yorumlarken "kayaları okuma" yöntemini 

kullanmalarında onlara yardımcı olmuştur. İkinci aşamada katılımcıların, çağdaş araştırma ve benzersiz açık 

alan deneyimleri arasındaki boşluğu kapatarak, sınıflarında pedagojik bir araç olarak kullanılmak üzere 

kendi EC sitelerini geliştirmeleri beklenmiştir. Son aşama ise öğretmenleri sorgulamaya dayalı, üst seviye 

öğrenme-öğrenci etkinliklerini, kendi şehir topluluklarının yakınındaki EC sitelerine ya da Milli Parklar gibi 

bölgesel alanlara entegre etmelerinde desteklemektir. Çalışma sonunda MiTEP katılımcıları bölgesel bir EC 

siteleri ağı geliştirmiş ve aynı zamanda öğrencilerin okulda öğrendikleri jeolojik kavramları 

ilişkilendirebileceği anlamlı olan yerleri keşfederek ders planlarını paylaşmışlardır (Gochis vd., 2011) 
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Gochis vd. (2013) yılında yine MiDEP programı dahilinde EC’nin derslere entegre edilmesi konusunda 

öğretmenlerle çalışmışlardır. Öğretmenler, program sırasında Michigan'daki EC siteleri ile jeolojik miras 

kabul edilen sahaları ziyaret etmiş ve daha sonra genel halk tarafından kullanılmak üzere yayınlanabilir EC 

siteleri geliştirmiştir. MiTEP öğretmenleri tarafından geliştirilen EC’ler, genel toplumda jeolojik miras 

alanları ve yer bilimleri/Dünya okuryazarlığı hakkında farkındalık yaratan yüksek kaliteli bir jeoloji dersi 

sunmaktadır. EC ile yürütülen alan çalışmasında yer bilimleri bilgi ve becerilerinin geliştiği, yer tabanlı 

eğitimde pedagojik becerilerin daha iyi geliştirildiği ve bölgedeki önemli jeolojik miraslara yönelik bilincin 

arttığı anlaşılmıştır. 

EC sitelerinin örgün eğitimde kullanılabileceği bir başka alan ise okulların katıldıkları çeşitli bilim 

etkinlikleridir. Lewis ve McLelland (2007), hazırladıkları eğitim kılavuzunda Şubat 2005'te New York'taki bir 

bölgesel bilim olimpiyatı yarışmasında kullanılan bir EC etkinlik örneğine de yer vermişlerdir. Bu yarışmada 

geocaching kutuları kullanılmakla beraber, Lewis ve McLelland (2007), düzenlenecek bir EC Oryantiring 

Turu’nda konseptin sanal EC siteleri ile değiştirilebileceğini belirtmiştir. Lazar vd. (2018)’nin düzenlediği 

etkinlik EC mantığında olmasına karşın, sanal kutu yerine geleneksel geocaching kutuları kulanılmıştır 

(Adanalı, 2019). 

Bir EC sitesinin geliştirilmesi ve/veya incelenmesi, öğrencilerin Dünya'nın kompozisyonunu, tarihini ve 

onu şekillendiren doğal ve fiziksel süreçleri incelemelerine yardımcı olur. Dünyanın dört bir yanındaki 

benzer EC sitelerini inceleyerek veya çeşitli siteleri birbiri ile karşılaştırarak öğrenciler, hipotezler 

geliştirebilir ve test edebilir, gözlemler yapabilir ve Dünya hakkında sonuçlar çıkarabilirler. EC ayrıca 

öğrencilere fen ve teknolojinin nasıl etkileşimde bulunduğunu deneyimleme ve bilimde teknolojinin 

kullanımında (örneğin, GPS birimi, bilgisayar ve İnternet) yeterlilik kazanma fırsatı da sağlar. Ancak, EC, yer 

bilimleri ve fiziki coğrafya ile sınırlı değildir (Lewis & McLelland, 2007). Lewis ve McLelland (2007), EC’nin 

çeşitli disiplinlerde öğrenmeyi geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini gösterir bir çizelge hazırlamıştır. 

 

Tablo 1 

EC’nin farklı disiplinlerdeki kullanımına örnekler (Lewis & McLelland, 2007, s.14-15)* 

1.BEŞERİ COĞRAFYA 
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• İnsan göçünün fiziksel ve insan sistemleri 
üzerindeki etkisini anlar (örneğin, Avrupalı 
yerleşimcilerin on dokuzuncu yüzyıldaki Kuzey 
Amerika Yüksek Ovaları üzerindeki etkileri)  
 
• Dünya’nın fiziki ve insan sistemleri açısından 
çağdaş meselelerini anlar (örneğin, arazi 
bozulması ve çölleşme süreçleri, nüfus artışının 
sonuçları veya gelişmiş bir ekonomideki düşüş, 
Dünya sıcaklık artışının sonuçları) 

2.FİZİKİ COĞRAFYA 
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Fiziki ortamdaki yapıları şekillendiren ana 
süreçleri bilir ve anlar (örn., Deprem bölgeleri 
ve volkanik aktivite).  
 
• Fiziksel sistemlerin dinamik ve etkileşimli 
olduğunu anlar (örneğin, yer şekillerinde 
meydana gelen değişimler ile tepenin 
yamaçlarının yağışla aşınması, sedimentlerin 
taşkınlarla çökelmesi ve yer yüzeylerinin rüzgârla 
şekillendirilmesi gibi iklim koşullarının etkileri 
arasındaki ilişki). 

3.BİLİMSEL ARAŞTIRMA/ YER BİLİMİ /  
BİYOLOJİ BİLİMİ 
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve anlar 
(örneğin, test edilebilir bir hipotez formüle eder 

4.MATEMATİK  
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Akıcı bir şekilde hesaplar ve makul 
tahminler yapar; ölçekleme ve eşdeğer oranlar 
bulma gibi oranları içeren problemleri çözmek 
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ve hipoteze yön veren bilimsel kavramlar ile bir 
deneyin tasarımı arasındaki mantıksal bağlantıları 
gösterir; uygun prosedürleri, veri tabanını ve 
bilimsel araştırmaların kavramsal olarak 
anlaşıldığını gösterir). 
 
• Dünya’nın bileşimini bilir ve anlar (örneğin, 
Dünya üzerindeki her bir element, katı Dünya’daki 
rezervuarlar arasında, okyanuslarda, atmosferde 
ve organizmalar arasında jeokimyasal döngülerin 
bir parçası olarak hareket eder) 
• Dünya'nın tarihini ve onu şekillendiren 
doğal, fiziksel süreçleri bilir ve anlar (örn. Katı 
Dünya, okyanuslar, atmosfer ve organizmalar 
arasındaki etkileşimler, Dünya sisteminin devam 
eden evrimi ile sonuçlanmıştır). 

için yöntemler geliştirir, analiz eder ve açıklar 
(örneğin, bir yerin Earthcache sitesinden kuzey 
veya doğu yönünde olan uzaklığını metre 
cinsinden hesaplamak için UTM (Universal 
Transverse Mercator) koordinatlarını kullanır). 
 
 
 
• Akıcı bir şekilde hesaplar ve makul 
tahminler yapar; sayısal hesaplamaların ve 
bunların sonuçlarının makul olup olmadığına 
karar verir (örneğin, Pisagor Teoremini 
kullanarak düz çizgi mesafesini belirler) 
 

5.BİLİM ve TEKNOLOJİ 
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Bilimin ve teknolojinin kesişimini anlar 
(örneğin, bilim genellikle yeni teknolojilerin 
ortaya çıkmasıyla ilerler. Teknolojik sorunların 
çözülmesi genellikle yeni bilimsel bilgilerle 
sonuçlanır. Yeni teknolojiler genellikle mevcut 
bilimsel anlayış düzeylerini genişletir ve yeni 
araştırma alanları sunar) 
• Bilimsel araştırmayı desteklemek amacıyla 
teknoloji kullanımı konusunda uzmanlık 
kazanır. 

6.TARİH  
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Fiziksel ve beşeri coğrafi faktörlerin önemli 
tarihsel olayları nasıl etkilediğini bilir 
(örneğin, savaş ve savaşların seyri ve sonucu; 
keşiflerin coğrafi zorlukları). 
 
 
• Örneğin Keşif çağında batı Avrupa 
toplumlarının özelliklerinin anlaşıldığını 
gösterir (Devletlerin gelişimini etkileyen coğrafi 
faktörleri belirler). 

7.İNGİLİZCE / DİL SANATLARI 
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Okuduğunu anlar (örneğin, ders kitapları, 
birincil kaynak belgeler ve haritalar gibi çeşitli 
bilgi metinlerini anlamak için okuma becerileri ve 
stratejileri kullanır). 
 
• Açıklayıcı ve teknik yazıyı kullanır (fiili ve 
teknik bilgileri yazarken etkili bir şekilde iletişim 
kurar) 

8. YABANCI DİL  
Örnek Standart / Öğrenme Hedefi  
 
• Çalışılan dil ile kendi dilleri karşılaştırılarak 
dilin doğası hakkında bilgi sahibi olur (örneğin, 
İngilizce versiyonunu karşılaştırarak anlama 
becerisini test etmek için yabancı dillerde 
EarthCache ™ sitelerini kullanır). 
• Yabancı EarthCache ™ sitelerini kullanarak 
çeşitli konularda yazılı ve sözlü dili anlar ve 
yorumlar. 

*Lewis ve McLelland, 2007, s.14-15’ de ABD ulusal standartlarına göre EC’nin çeşitli disiplinlerde 

öğrenmeyi geliştirmek için kullanım örnekleri sunan çizelgeden Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları incelendiğinde EC’nin informal ve formal ortamlardaki öğrenme sürecinin, benzer 

aşamaları (EC sitelerinin oluşturulması, incelenmesi ve sahada görevlerin gerçekleştirilmesi) izlediği ve 

benzer kazanımları sağladığı görülmektedir (Lewis & McLelland, 2007; Gochis vd., 2011; Gochis vd., 2013; 

Zecha & Hilger, 2015).  Ayrıca kendisi zaten bir informal öğrenme aracı olarak doğan EC’nin örgün öğretim 

ortamlarında hem formal, hem de informal bir öğrenme aracı olarak çift yönlü hizmet etmesi 

beklenmektedir. Örgün eğitimde farklı olarak EC’nin konu çeşitliliğinin sınırlandırılmamış olması, belli 

standartlar ve ders planları dâhilinde sürece kaynaştırılması ve saha çalışması öncesinde alınması gereken 
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önlemler vardır. EC öğrenme yaklaşımının okullarda uygulanabilmesindeki temel problem, daha önceden de 

var olan arazi gezilerine yönelik pedagojik, idari, zaman ve bütçe problemleridir (Lewis & McLelland, 2007). 

Ancak EC uygulamaları sınıflarda 2-3 saatlik uygulamalar olarak düzenlenebileceği gibi birkaç günlük okul 

gezileri olarak da düzenlenebilmektedir. Ayrıca multidisipliner olarak uygulanabildiğinden, yapılacak geziler 

birden fazla disiplini ilgilendirir ve EC’yi gezi programına dâhil etmek daha kolaydır (Lewis & McLelland, 

2007).  Bundan başka okul kampüsü içinde de düzenlenebildiğinden öğrencilerin eve ve okula yakın sınıf dışı 

ortamlarda arazi çalışmaları yapması mümkündür (Locke vd., 2019). 

EC’nin örgün öğretim ortamlarında yürütülmesindeki diğer bir problem ise elde taşınır GPS cihazının 

teminidir. Lewis ve McLelland (2007), bu soruna yönelik çözüm önerileri sunmuştur. Ancak günümüzde akıllı 

telefonların navigasyon özellikleri, çeşitli sosyal medya ve diğer Web 2.0 uygulamalarını sağlaması ile bu 

problem kısmen çözülmüştür. Ancak arazide en doğru navigasyon yine de GPS cihazları ile sağlanmaktadır 

(Adanalı, 2018). 

Alanyazında öğretmen adayları (Locke vd., 2019) ve öğretmenlerle gerçekleştirilmiş (Gochis vd., 2011; 

Gochis vd., 2013) çalışmalarda EC’nin yer bilimleri derslerine entegresyonuna ilişkin eğitimcilerin olumlu 

tutum sergilediği ve süreçte arazi çalışmalarına yönelik alan ve pedagojik bilgilerinin geliştiği saptanmıştır. 

Bu bağlamda ülkemizde özellikle coğrafya öğretmenlerine yönelik hazırlanan arazi eğitimlerinde EC 

zenginleştirici bir unsur olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra yer bilimlerinde yarı profesyonel sayılabilecek 

coğrafya öğretmenlerinin (Zecha & Hilger 2015) kendi bireysel zamanlarında hem kendilerini bu alanda 

geliştirmek, hem de derslerinde kullanabilecekleri materyalleri sağlamak için EC’den yararlanma imkânları 

vardır. 

Araştırma bulgularında ortaya çıkan diğer bir sonuç ise EC’nin yer bilimleri ile ilgili yarışma ve 

etkinliklerde EC oryantiring turları olarak kullanılabilmesidir (Lewis & McLelland, 2007). Ülkemizde son 

yıllarda coğrafya öğretmenleri, Türk Coğrafya Kurumu (TCK) ve Coğrafya Eğitimi Derneği (CED)’nin 

çabalarıyla, öğrencilerimiz uluslararası coğrafya olimpiyatlarında (International Geography Olympics [iGeo]) 

ve yer bilimleri olimpiyatlarında (International Earth Science Olympiad [IESO]) önemli başarılar kazanmaya 

başlamışlardır (Liseliler, Tayland’dan ödülle döndüler, 2018, 29 Ağustos; CED, 2019; TCK, 2019).  Bu 

olimpiyatlar arazi deneyimleri de içerdiğinden EC, öğrencileri bu sınavlara hazırlamada kullanılabilir. EC’nin 

sınıfta ve sınıf dışındaki uygulamalarında, ölçme değerlendirme sürecinde Bloom’un taksonomisine göre 

kriterlerinin düzenlenmesi mümkündür (Lewis & McLelland, 2007). 

EC’nin informal ve formal öğrenme ortamlarında sağladığı başlıca kazanımlar jeoloji ve coğrafya 

okuryazarlığıdır. Öğrenciler arazide özellikle harita okuma ve navigasyon becerilerini kullanırken, fiziki 

coğrafya ve jeoloji bilgi ve becerilerini, arazide, işbirlikçi bir çalışma ortamında uygulama ve öğrenme 

imkânına sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra EC’nin öğrencilerde doğayı ve jeolojik mirası korumaya 

yönelik anlayışı geliştirmesi beklenmektedir. Bu nedenle Gochis vd. (2011) ve Gochis vd. (2013), EC 

uygulamalarında durumlu öğrenme, yer ve alan temelli öğrenme kuramlarının kullanımını daha uygun 

bulmaktadır. Literatürde eğitsel geocaching uygulamalarında yapılandırmacı öğrenme, oyun temelli öğrenme 

(resmi EC web sayfasında oyunlaştırma öğeleri etkili şekilde kullanılmaktadır), ilerici eğitim, çoklu zekâ 

kuramı, çoklu okuryazarlık kuramı, doğa eksikliği bozukluğu teorisi gibi alternatif öğrenme kuramlarının da 

kullanılabileceği görülmektedir (Adanalı, 2019). Geocaching mantığında oynanan EC için de bu tür alternatif 

öğrenme kuramlarının uygulanabilirliği muhtemeldir ancak bu önerilerin nicel ve nitel çalışmalarla test 

edilmesi gerekmektedir. EC’nin informal boyutu başlığı altında verilen EC’nin hazırlanması, görevlerin 

niteliği, hakem kabul süreci konuları dikkate alındığında, EC öğrenme sürecinde derinlemesine araştırma ve 

sorgulamanın yapıldığı, bilginin doğru kanıtlara dayandırılmasının istendiği ve bilimsel süreç becerilerinin 

kullanıldığı, bilginin içselleştirilmesi ile doğada geçirilen zamanın arttığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda EC’nin 
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kanıt temelli öğrenme ile sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemlerindeki uygulanma potansiyelleri 

araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra EC’de doğada zaman geçirerek, teknoloji ile haşır neşir olarak, bireysel veya 

grup halinde oyuna katılarak öğrenmenin de gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda kinestetik ve sosyal 

etkileşimle öğrenenlerin EC’de çoğunlukta olması muhtemeldir. Eğitsel geocaching uygulamalarında olduğu 

gibi (Adanalı, 2019) EC’nin de farklı zekâ türleri-öğrenme stilleri ile farklı okuryazarlıklara hitap edebileceği, 

motivasyon ve merakı artırarak öğrenmeyi kolaylaştırabileceği, teorik bilgilerin gerçek yaşamla bağının 

kurulmasını sağlayabileceği durumlar da muhtemeldir. Nitekim Locke vd. (2019), Gochis vd. (2011) ve 

Gochis vd. (2013)’in çalışmalarında teorik bilgilerin somut yaşantıya transfer edilmesine vurgu 

yapılmaktadır. 

EC’nin çoğunlukla jeoparklarda ve milli parklarda bulunan nadir jeolojik ve jeomorfolojik unsurları konu 

edindiği görülmektedir. EC oyuncularının çevre ve koruma bilincinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu ve 

bu alanların korunmasına katkı sağlayabileceği (Zecha, 2012; Zecha, 2019; Zecha & Regelous, 2018) 

anlaşılmaktadır. Bu eğitim etkinliği aynı zamanda parkların tanınmasına ve farklı yaş ve ortamdan 

ziyaretçileri parklara çekerek bölgedeki jeoturizm etkinliklerinin gelişmesine olumlu etki edebilir. GSA ve 

milli parklar özellikle toplumda jeolojik okuryazarlığı ve çevre bilincini geliştirerek, daha geniş bir kitleyi bu 

değer bilirlik sürecine dâhil etmek istemektedir. 

Gümüş (2019), ülkemizdeki çoğu jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların jeopark statüsünde olmadığı için 

korunamadığını, bu statüyü aldıkları takdirde ise jeoturizme kazandırılıp sürdürülebilir yerel kalkınmaya 

katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. Ülkemizdeki bu coğrafi mirasların korunamamasındaki diğer bir neden 

ise toplumun bu nadir yapıların değeri hakkında yeterli farkındalığa sahip olmaması ve bu yapıların formal 

ve informal öğrenmeye pratik şekilde transfer edilememesidir (Günok, 2017; Gümüş, 2019). Günok (2017), 

ilköğretim ve ortaöğretim dersleri içeriğinde “Jeolojik Koruma”, “Jeopark”, “Jeolojik Miras” kavramlarının 

geçmediğini ve koruma bilincinin iyi şekilde kazandırılamadığını belirtmiştir.  Bu bağlamda insanları bu 

informal dünyayı anlama sürecine sokmak için EC, oyunlaştırma, sosyalleşme vb. diğer tüm argümanları ile 

yeni ve etkin bir araç olabilir.  

Gümüş (2019), ülkemizde UNESCO tescilli jeopark sahalarının artırılması, jeolojik mirasın etkin biçimde 

korunup doğa eğitimi ve jeoturizm yoluyla sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlaması çalışmalarında 

coğrafyacı ve jeomorfologlara etkin rol düştüğünü belirtmektedir. Ancak alanyazında da belirtildiği gibi 

uzmanlar ve toplum arasında bir kopukluk söz konusudur (Gochis vd., 2011). Yapılan bilimsel çalışmalar ve 

bu alanların değeri, topluma iyi şekilde transfer edilememektedir. GSA, bu kopukluğu gidermek ve yapılan 

çalışmaları topluma yaymak için hali hazırda oluşmuş ve popüler olmuş geocaching topluluğunu, EC ile bu 

değerli alanlara ve yürüttüğü seminer, kongre gibi eğitim çalışmalarına çekmiştir. Nitekim EC’nin 

hazırlanması aşamalarındaki hakem süreci, oyuncuların eğitimi ve yönlendirildikleri kaynak ve 

araştırmaların, bu amaca hizmet ettiği görülmektedir. Ayrıca GSA, EC aracılığıyla, ilişkili olduğu diğer yerel 

jeoloji topluluklarının daha etkin olmasını sağlayarak yaygın eğitimi her ortama götürmek istemekte ve 

jeolojik mirasların sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlamak için vakti geldiğinde karar alma 

mekanizmalarını etkileyebilecek, dünya okuryazarlığına sahip, bir toplum yetiştirmeye çalışmaktadır. 

Geocaching’in dünya çapında geniş kitlelere yayılması, EC’nin Dünya eğitimi çabasına uluslararası bir nitelik 

kazandırmıştır. Amerikan ulusal parkları başta olmak üzere dünyadaki diğer önemli jeopark ve milli parklar 

da, turizm, eğitim ve tanıtım organizasyonlarına yavaş da olsa artık EC ve geocaching’i dâhil etmeye 

başlamıştır. 

İlgili alan yazın değerlendirildiğinde EC ile Jeoloji ve coğrafya okuryazarlığı çalışmalarının her şeyden 

önce geniş bir Earthcacher oyuncu topluluğunun var olmasına ve geocaching’in iyi şekilde tanınıp 

bilinmesine bağlı olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde ne geocaching, ne de geocaching’in bir diğer kolu 
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olan EC’nin bilinmediği ve yalnızca küçük bir grup tarafından oynandığı anlaşılmıştır. Diğer yandan EC ve 

geocaching’in eğitsel kazanımları da dünyada son yıllarda araştırılmaya başlandığı için yeterli kümülatif bir 

uygulama birikimi henüz oluşmamıştır. Ayrıca geocaching resmi web sayfasında kullanılan diller arasında 

Türkçe’nin yer almaması, oyunun ülkemizdeki tanınırlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sonuç olarak EC, yer bilimleri ve fiziki coğrafya öğrenme ortamlarında uygulandığında pek çok önemli 

bilgi, beceri ve tutumu kazandırma niteliğine sahip, informal öğrenmeyi sınıflara da entegre edebilecek, arazi 

çalışmalarının yürütülmesi önündeki engelleri kısmen de olsa indirgeyen yeni bir aktif öğrenme yaklaşımı 

olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada EC’nin informal ve formal öğrenme ortamlarında sağlayabileceği 

yararlara değinilmiş ve oyun tanıtılmıştır. Bunun yanı sıra eğitimciler ve ilgililer için aşağıda bazı öneriler 

yeni araştırma soruları olarak ortaya konmuştur. 

Öneriler 

• Türkiye’de geocaching ve EC oyununun tanınırlığının artırılması için geocaching’e ait resmi web 

sayfasında Türkçe dilinin kullanıma açılması için çalışmalar yapılabilir. 

• Uluslararası coğrafya ve yer bilimleri olimpiyatları ile diğer benzer eğitim organizasyonlarına 

hazırlanmak için EC ve Yer-Kutu-Keşfet (Instructional geocaching) oyunlarından yararlanılabilir. 

• EC’nin sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme etkinliklerinde kullanımına ilişkin örnek uygulamalar, karma 

yöntemli çalışmalar şeklinde yürütülerek değerlendirilip, öğretmen kullanımına sunulabilir (bu 

uygulamalar bağımsız olarak/çevrimdışı da gerçekleştirilebilir). 

• EC’nin informal ve formal olarak öğrenmeye etkisini ve nasıl gerçekleştiğini gösteren akademik 

çalışmalar artırılabilir.  

• EC ve geocaching’in dünyadaki diğer jeoparklarda nasıl kullanıldığından hareketle ülkemizdeki milli 

parkların ve tanınmış tek jeoparkımız olan Kula-Salihli Jeopark’ının tanıtımında ve formal-informal 

öğrenme etkinliklerinde EC, zenginleştirici unsur olarak uygulanabilir.  

• EC, formal ve informal öğrenme ortamlarında çevre bilincinin ve coğrafi-jeolojik mirasların 

korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasında doğa ile barışık sosyal etkileşimli bir açık hava 

dijital öğretim aracı olarak kullanılabilir. 

• EC’nin yer bilimleri ve fiziki coğrafya alanlarında formal-informal kullanımı için öncelikli yerel 

kaynakların belirlenmesi, uygulama örneklerinin oluşturulması ve tanıtımında coğrafya eğitimcileri, 

coğrafyadaki sivil toplum kuruluşları ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile diğer sivil yapılar 

işbirliği yapabilir. 

• Ülkemizde geocaching ve EC’nin formal-informal öğrenme ortamlarında kullanımına ilişkin gerekli 

altyapı ve donanımın sağlandığı, öğretmen EC uygulamalarının paylaşıldığı ve uzmanların yer 

bilimlerine ilişkin eğitimlerinin duyurulduğu bir sosyal platform oluşturulabilir; geocaching genel 

merkezi (Geocaching HQ) ve GSA ile ortak çalışmalar yapılabilir. 

• Ülkemizdeki jeoturizm kaynaklarının EC ile yurt dışı tanıtımı sağlanabilir. 

• EC’nin matematik, tarih ve yabancı dil gibi diğer disiplinlerde sunabileceği öğrenme çıktıları 

araştırılıp, uygulama örnekleri öğretmenlerle paylaşılabilir. 

• Yer bilimleri ve fiziki coğrafya alanlarında ortaya konulan bilimsel araştırma sonuçları, EC ile 

topluma daha kolay ulaştırılabilir ve bu disiplinlerin daha iyi anlaşılması sağlanabilir. 
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• EC ile okul dışı eğitim etkinlikleri zenginleştirilebileceği gibi bu eğitimlerin uygulanmasındaki 

sorunlar minimalize edilip uygulanmaları teşvik edilebilir. 
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COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI: ULUSLARARASI 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ   

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eartvinli@ogu.edu.tr 

Özet  

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim coğrafya ders kitaplarında ve ÖSYM tarafından üniversite giriş 

sınavlarında sorulan coğrafya sorularının Bloom Taksonomisi esas alınarak, Uluslararası Coğrafya 

Olimpiyatları’nda sorulan coğrafya soruları ile karşılaştırmalı analizinin yapılmasıdır. Analiz yapılırken 

sorular ikinci bir ayrıma tabi tutularak, “sonuç” odaklı sorular ve “süreç odaklı” sorular olarak da analiz 

edilmiştir.    

Yapılan araştırma sonucunda, 2017-2019 yıllarını kapsayan ve Türkiye’de yayınlanan 9. Sınıf ve 10. Sınıf 

coğrafya ders kitaplarındaki sorular ile aynı yıllarda ÖSYM tarafından sorulan sorular ele alınmıştır.  Genel 

olarak bu soruların, Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda sorulan coğrafya sorularına göre Bloom 

Taksonomisinin bilgi ve kavrama düzeyinde kaldıkları, olimpiyatlarda sorulan soruların ise daha çok 

uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme boyutlarında yer aldığı görülmüştür. Bu sorular nihayetinde 

okullardaki coğrafya eğitiminin niteliğini de büyük ölçüde etkilemekte ve verilen eğitimin niteliği bu tür 

sorulara verilecek yanıtlarla ölçülmekte ve buna göre şekillenmektedir.     

Bu nedenle coğrafya ders kitaplarında sorulacak soruların “süreç odaklı” ve üst düzey bilişsel düşünme 

becerilerini işe koşması verilecek eğitimin de bu yöne doğru evrilmesine yardımcı olabilir. Bu bakış açısıyla 

ortaöğretim coğrafya ders kitaplarında sorulacak coğrafya sorularının süreç odaklı ve üst düzey düşünme 

becerilerini işe koşacak şekilde yeniden yapılandırılması önerilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Soruları, Coğrafya Ders Kitabı, Bloom Taksonomisi, Üst Düzey Bilişsel 

Düşünme Becerileri, iGeo 

ANALYSIS OF QUESTIONS IN GEOGRAPHY TEXTBOOKS AND THE INTERNATIONAL GEOGRAPHY 

OLYMPIAD (IGEO) 

Abstract 

In this study, the questions in geography textbooks, ÖSYM and the International Geography Olympiad 

(iGeo) is analyzed according to Bloom taxonomy. During the analysis, a second criterion was used as process 

based and result based questions. 

During the research, questions of 9. And 10. grade geography textbooks included in order to have a better 

comparison according to ages of students who need to answer those questions. Researched showed that 

questions of geography textbooks and ÖSYM have the level of “knowledge” and “comprehension” while the 

questions of iGeo have application, analysis, synthesis and evaluation. These questions are important as they 

effect on the quality of teaching geography in schools and the content of teaching geography is mostly shaped 

according to these questions. 

Thus, if the questions of geography textbooks cover the levels of taxonomy for high-level cognitive 

thinking skills it can cause to change the content of education. In this viewpoint, geography textbooks are 

advised to revise according to these situations in Turkey.   

Keywords: geography questions, geography textbooks, bloom taxonomy, high level cognitive thinking skills, 

iGeo  

Giriş 

Ülkemiz coğrafya eğitiminde ölçme-değerlendirme süreçleri 2005 yılı coğrafya öğretim programından 

sonra paradigma değişimine uğramıştır. Sonuç odaklı bir ölçme-değerlendirme yerine, süreci ölçen, 

etkinliklere ve öğrencinin merkeze alınmasına dayalı yeni bir yaklaşım da ortaya çıkmıştır. Süreç odaklı 

mailto:eartvinli@ogu.edu.tr


 

1908 
 

ölçme-değerlendirmenin önem kazanmasına bağlı olarak sorulan soruların Bloom tarafından geliştirilmiş 

taksonominin hangi aşamalarında yer aldığını ölçerek, bu süreç odaklılığın ya da öğrenci merkezliliğin hangi 

düzeyde sorulara yansıdığını ortaya çıkarmak mümkün hale gelmiştir.   

Geçmişte coğrafya eğitimi için farklı boyut ve amaçlarla hazırlanmış ölçme-değerlendirme sorularını 

inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Geçit ve Yarar (20010) yaptıkları çalışmada 9. sınıf coğrafya 

derslerindeki öğretmen sınav soruları ile yapılandırmacı yaklaşım temelinde hazırlanan 2005 yılı sonrası 9. 

sınıf coğrafya kitabındaki sorular ve son iki yıllık (2008-2009) ÖSS sınavlarındaki 9. Sınıf konuları dâhilinde 

sorulan soruların Bloom Taksonomisine göre karşılaştırılmalı analizini yaparak, öğretmen sınav soruları ile 

ders kitabındaki soruların ÖSS (LGS) sınav soruları ile ne derece tutarlı olduğunu ortaya koymaya 

çalışmışlardır.  

Bu çalışmadan elde edilen verilere göre incelen 222 öğretmen sınav sorusunun yaklaşık %59’unun bilgi, 

%29’unun uygulama, %16,5’inin ise kavrama düzeyindeki sorulardan teşkil edildiği belirlenmiştir. Bu 

sorulardan sadece 1 soru (%0,45) öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilecek düzeydedir. 9. 

sınıf coğrafya ders kitabındaki 233 ünite sonu değerlendirme sorularının yaklaşık %81,5’i bilgi, %11,6’sı 

kavrama, %3,8’i uygulama düzeyinde iken sadece %3’ü (7 soru) üst düzey düşünme becerilerini geliştirme 

basamağında yer alan analiz kategorisinde yer almaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında 9. sınıf ders konularıyla 

doğrudan veya dolaylı ilintili olan 11 ÖSS coğrafya sınav sorusunun %73’ü kavrama düzeyinde iken, bilgi, 

analiz ve değerlendirme basamaklarının oranları ise %9’ar civarındadır (Geçit, Yarar, 2010, s. 164). Yine 

yapılan başka bir çalışmaya göre öğrenciler üst düzey bilişsel soruları çözmekte zorlanmaktadırlar (Aladağ, 

Duran; 2016).  

Yine Kılınç ve Akengin tarafından yapılan çalışmada (2013), 2005-2012 yılları arasında üniversiteye giriş 

sınavlarında yer alan coğrafya sorularının coğrafya dersi öğretim programı ve kazanımlarına göre dağılımı 

incelenmiş olup, Coğrafya Öğretim Programı’nda işlenen konular ile üniversiteye giriş sınavında yer alan 

sorular arasında genel olarak bir tutarlılığın bulunmadığına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmada 

üniversiteye giriş sınavında ölçme ve değerlendirme aracı olarak uygulanmakta olan test yönteminin yanı  

sıra  öğrencilerin  kompozisyon, harita ve şekil çizme, zihin haritaları oluşturma gibi alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin de uygulanması gereğinden bahsedilmektedir (Kılınç ve Akengin,; 2013, s. 

461).   

Bu durumun ise öğretmen adaylarının üniversite eğitimleri sırasında aldıkları eğitimle alakalı 

olduğundan hareketle lisans eğitiminde akademisyenlerin tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına ilişkin olumlu tutumlarıyla, lisans eğitimi süresince uygulama ağırlıklı ölçme ve 

değerlendirme ders işleyişleriyle ve alanda yapılacak nitelikli hizmet içi eğitimlerle, eğitimin her 

kademesinde sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme felsefesinin oluşabileceği düşünülmektedir (Pamukçu, 

Pınar; 2016).  

Koç, Sönmez ve Çiftçi (2013) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre;  coğrafya dersi üniversite 

sınav sorularının Bloom Taksonomisinin bilişsel alan basamaklarına     göre    dağılımı    ağırlıklı    olarak    

anlama     düzeyinde    yoğunlaştığı  görülmektedir.    

Ders kitaplarındaki etkinlikler ile ölçme ve değerlendirme sorularında çoktan seçmeli, doğru-yanlış 

ifadeleri, boşlukları doldurma etkinlikleri çeşitlilik sunuyor gibi görünse de büyük ölçüde mutlak ve tek bir 

doğruyu aramakta ve bilgiyi sorgulamaktadır (Bilgili, 2011).  

Yukarıda ortaya konulan bütün çalışmalar, ortaöğretim coğrafya eğitiminde kullanılan ölçme-

değerlendirme yöntem ve süreçlerinin üst düzey bilişsel basamakları ölçme konusunda sorun yaşadığını 

rotaya koymaktadır. Bütün bu çalışmalara ilave olarak bu çalışmanın amacı, ortaöğretim coğrafya ders 
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kitaplarında ve ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavlarında sorulan coğrafya sorularının Bloom 

Taksonomisi esas alınarak, Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda sorulan coğrafya soruları ile 

karşılaştırmalı analizinin yapılmasıdır. 

 

Yöntem 

Yapılan araştırma sonucunda, 2017-2019 yıllarını kapsayan ve Türkiye’de yayınlanan 9. Sınıf ve 10. Sınıf 

coğrafya ders kitaplarındaki sorular ile aynı yıllarda ÖSYM tarafından sorulan sorular ele alınmıştır. Bu 

çalışmanın gerektirdiği şekilde tarama modeli yaklaşımı kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da 

halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 

2009). Buna bağlı olarak çalışmada veri toplamak üzere doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yönüyle araştırma nitel bir çalışmadır. Doküman incelemesi, çalışılan konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı 

belgelerin analizini içermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008).  

Bulgular  

Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Değerlendirilmesi Üzerine Soru 

Örnekleri (2016 – 2017 - 2018) 

Tablo 1  

Ders Kitaplarındaki Sorularının Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Dağılımı  

BLOOM TAKSONOMİSİ  2016  2017 2018 
HATIRLAMA %45 %40 %30 
ANLAMA %30 %35 %35 
UYGULAMA  %15 %15 %15 
ANALİZ ETME %5 %5 %15 
DEĞERLENDİRME %5 %5 %5 
YARATMA - - - 

 

Hatırlama Basamağı Örnek Soruları (Ders Kitabı)  
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Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce edindiği bilgileri, ilke ve genellemeleri hatırlayarak yanıtlaması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde hatırlama 

basamağına denk gelmektedir. 

Anlama Basamağı 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi yorumlaması, kestirimde bulunması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde anlama 

basamağına denk gelmektedir. 

Uygulama Basamağı 
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Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiye işlem uygulaması, bilgiyi hesaplaması, yapıp 

göstermesi gibi süreçler istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz 

edildiğinde uygulama basamağına denk gelmektedir. 

Analiz Basamağı 

 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi parçalara ayırması, parçalar arasında ilişki 

kurması, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etmesi istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize 

edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde analiz etme basamağına denk gelmektedir. 
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Değerlendirme Basamağı 

 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyle değer biçmesi, sonuç çıkarması, yargıda 

bulunması istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde 

değerlendirme basamağına denk gelmektedir. 
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ÖSYS Soruları’nın Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Değerlendirilmesi ve Soru 

Örnekleri (2016 – 2017 - 2018) 

Tablo 2 

ÖSYS Sorularının Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Dağılımı  

BLOOM TAKSONOMİSİ  
2016 / ÖSYS 2017 / ÖSYS 2018 / ÖSYS 

HATIRLAMA 31 26 12 
ANLAMA 7 10 5 
UYGULAMA  - 2 - 
ANALİZ ETME - - - 
DEĞERLENDİRME - - - 
YARATMA - - - 
Toplam Soru Sayısı 38 38 17 

 

Hatırlama Basamağı 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce edindiği bilgileri, ilke ve genellemeleri hatırlayarak 

yanıtlaması istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz 

edildiğinde hatırlama basamağına denk gelmektedir. 
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Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce edindiği bilgileri, ilke ve genellemeleri hatırlayarak yanıtlaması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde hatırlama 

basamağına denk gelmektedir. 

 

Anlama Basamağı 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi yorumlaması, kestirimde bulunması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde anlama 

basamağına denk gelmektedir. 
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Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi yorumlaması, kestirimde bulunması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde anlama 

basamağına denk gelmektedir. 

Uygulama Basamağı 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiye işlem uygulaması, bilgiyi hesaplaması, yapıp 

göstermesi gibi süreçler istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz 

edildiğinde uygulama basamağına denk gelmektedir. 
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iGeo Soruları’nın Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Değerlendirilmesi ve Soru 

Örnekleri (2016 – 2017 - 2018) 

Tablo 3 

iGeo Sorularının Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş Haline Göre Dağılımı  

BLOOM 
TAKSONOMİSİ  

2016 / iGEO 2017 / iGEO 2018 / iGEO 

HATIRLAMA 21 29 27 
ANLAMA 9 9 8 
UYGULAMA  9 5 12 
ANALİZ ETME 4 2 6 
DEĞERLENDİRME 3 8 5 
YARATMA 2 2 2 
Toplam Soru Sayısı 48 55 60 

 

 

Hatırlama Basamağı  

Soru: 2008-2015 yıllarının aylık harita serisinde aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir? 

A. Kıtlık 

B. Yangınlar 

C. Yağış  

D. Yaban hayatı göç 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce edindiği bilgileri, ilke ve genellemeleri hatırlayarak yanıtlaması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde hatırlama 

basamağına denk gelmektedir. 
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Anlama Basamağı 

 

Soru: Harita 2002 ile 2015 yılları arasındaki ortalama bulutluluk oranını göstermektedir. Bulut seviyesinin 

yüksek olmasının nedenleri nelerdir? 

A. Soğuk okyanus akıntıları 

B. Yüksek atmosfer basıncı 

C. Ticaret rüzgârlarının etkisi  

D. Alize rüzgârları 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi yorumlaması, kestirimde bulunması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde anlama 

basamağına denk gelmektedir. 

Uygulama Basamağı 

 

Soru: Orjinal kıyı şeridine yönelim hangi yöndedir? 

A.NE 
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B.NW 

C.SE 

D.SW 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiye işlem uygulaması, bilgiyi hesaplaması, yapıp 

göstermesi gibi süreçler istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz 

edildiğinde uygulama 

basamağına denk gelmektedir. 

 

 

Analiz Etme Basamağı 

Soru: Bu jeolojik tabakaların (A ‐ 

D) ve fayın (E) kronolojik 

sıralaması nedir? 

 

 

 

 

A) d - c - b - e - a 

B) c - b - a - d – e 

C)  c - d - b - e – a 

D) d - c - b - a - e 

 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi parçalara ayırması, parçalar arasında ilişki 

kurması, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etmesi istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize 

edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde analiz etme basamağına denk gelmektedir. 
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Değerlendirme Basamağı 

Soru: Yaşlılık seviyesi yüksek olan toplumun, bir ülkenin ekonomik kalkınmasına ilişkin 3 olası etkisini 

özetleyiniz. 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyle değer biçmesi, sonuç çıkarması, yargıda 

bulunması istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde 

değerlendirme basamağına denk gelmektedir. 

Yaratma Basamağı 

Soru: Haritada gösterilen bölge için trafik akışı ile ilgili çizim önerilerinizi belirtiniz. 

Açıklama: Bu soruda öğrenciden, daha önce öğrendiği bilgiyi yorumlayıp, bambaşka bir ürün ortaya koyması 

istenmektedir. Bu yönüyle soru, Bloom’un revize edilmiş taksonomisinde analiz edildiğinde yaratma 

basamağına denk gelmektedir.  

Sonuç ve Öneriler  

Genel olarak bu soruların, Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda sorulan coğrafya sorularına göre 

Bloom Taksonomisinin bilgi ve kavrama düzeyinde kaldıkları, olimpiyatlarda sorulan soruların ise daha çok 

uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme boyutlarında yer aldığı görülmüştür. Bu sorular nihayetinde 

okullardaki coğrafya eğitiminin niteliğini de büyük ölçüde etkilemekte ve verilen eğitimin niteliği bu tür 

sorulara verilecek yanıtlarla ölçülmekte ve buna göre şekillenmektedir.     

Bu nedenle coğrafya ders kitaplarında ve ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavında sorulacak soruların 

“süreç odaklı” ve üst düzey bilişsel düşünme becerilerini işe koşması verilecek eğitimin de bu yöne doğru 

evrilmesine yardımcı olabilir. Bu bakış açısıyla ortaöğretim coğrafya ders kitaplarında ve ÖSYM tarafından 

üniversite giriş sınavında sorulacak coğrafya sorularının süreç odaklı ve üst düzey düşünme becerilerini işe 

koşacak şekilde yeniden yapılandırılması önerilmektedir.    
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TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL TURİZM ÇEKİCİLİKLERİNİN MEKÂNSAL DAĞILIŞI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ayse.okuyucu@bilecik.edu.tr  

 

Özet 

Çekicilikler bir destinasyonun talep görmesini sağlar ve o destinasyonun ziyaret edilmesi için neden 
oluştururlar. Ancak bu kaynakların kültürel turizm potansiyeli olarak değerlendirilebilmesi için, turistler 
tarafından kullanılabilecek ürünlere dönüştürülmesi gereklidir. 2017 yılında Dünya genelinde 1.326 milyar kişi 
uluslararası turizm hareketine katılmıştır. 1970’li yıllara kadar turizm; deniz, kum, güneşe dayanan geleneksel 
kitle turizmi olarak algılanmaktaydı.  Ana motivasyonu deniz, kum, güneş olan geleneksel turizm, günümüzde 
hala yaygınlığını korusa da yaşanan yeni gelişmeler alternatif turizm türlerinin gelişmesi için itici bir güç 
olmuştur. Kültürel turizm, yeni turizm türleri içerisinde en hızlı gelişme gösteren turizm şeklidir. Dünya Turizm  
Örgütü dünya çapında turizmin % 37’sinin kültürel turizm olduğunu ve kültürel turizme olan talebin her yıl % 
15 oranında artacağını belirtmiştir. 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de kitle turizmin yanı sıra, 
alternatif bazı turizm çeşitleriyle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye toprakları Hititler, Sümerler, 
Urartular, Lidyalılar, Frigler, İyonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklardan kalan kültürel miras, Türkiye’de kültürel turizm açısından muazzam bir 
potansiyel yaratmaktadır. Bunun yanı sıra somut olmayan çekicilikler de son yıllarda giderek artan bir şekilde 
kültürel turizme konu olmaktadır. Türkiye’de kültürel turizm konusu akademik yazında çeşitli yönleri ile ele 
alınmıştır ancak kültür turizmi çekiciliklerine yönelik kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmada, Türkiye’de somut ve somut olmayan kültürel miras çekiciliklerinin mekânsal dağılışlarının ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler olarak; Türkiye Kültür Portalı ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde “İllerimize ait tanıtım broşürleri”nde yer alan tanımlanmış kaynaklar 
kabul edilmiştir. Elde edilen veriler adres bilgileri ve isimlerine göre Google Earth Pro’da aratılmış ve “yer 
işareti ekle” seçeneği ile Google Earth Pro’da konumlandırılmıştır. Toplam 2.877 veri girişi yapılmıştır. Veriler 
shp dosyasına dönüştürülerek ArcGIS 10.1 yazılımında dağılış haritaları hazırlanmıştır. Ayrıca çekicilikler 
türlerine göre (cami, kilise vb.), kaynaklarına göre (miras çekicilikleri, mimari tarz vb. gibi) gruplandırılarak 
her bir verinin öznitelik bilgileri girilmiştir.  Kültürel turizm çekiciliklerinin tür ve kaynaklarına göre haritaları 
yapılmıştır. Böylece Türkiye’deki kültürel turizm çekicilikleri bütüncül bakış açısı ile değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültürel turizm, çekicilikler, CBS, Türkiye. 

 

SPATIAL DISTRIBUTION OF CULTURAL TOURISM ATTRACTION IN TURKEY 

Abstract 

Attractiveness provides demand a destination and also provide a motivations for visiting the destination. 
However, these resources should be converted into products that can be used by tourists in order to be evaluated 
as cultural tourism potential. In 2017, 1.326 billion people participated international tourism movement in the 
worldwide. Tourism perceived as traditional mass tourism based on sea, sand and sun until the 1970s. Although 
traditional tourism, whose main motivation is sea, sand and sun, is still widespread today, new developments 
have been a driving force for the development of alternative tourism types. Cultural tourism is the fastest 
growing form of tourism among the new types of tourism. The World Tourism Organization stated that 37% of 
tourism worldwide is cultural tourism and the demand for cultural tourism will increase by 15% every year. 
Since the beginning of the 1990s, as well as mass tourism in Turkey has accelerated work on certain alternative 
forms of tourism. Turkey lands has hosted many civilizations such as Hittites, Sumerians, Urartu, Lydian, 
Phrygian, Ionians, Romans, Byzantines, Seljuks and Ottomans. The cultural heritage remaining of these 
civilizations is creating an enormous potential in terms of cultural tourism. In addition, intangible 
attractiveness has been increasingly subject to cultural tourism in recent years. Cultural tourism topic dealt 
with various aspects of the academic literature in Turkey but there is no comprehensive study about cultural 
tourism attractiveness. Therefore in this study it is aimed that the reveal spatial distribution of tangible and 
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intangible cultural heritage in Turkey. As the cultural tourism attractiveness of Turkey, it is admitted that 
Culture Portal website datas and "promotional brochures of the provinces" which has published Ministry of 
Culture and Tourism datas. We have identified the address information and names of cultural attractiveness of 
Turkey. After that according to name and address information of cultural attractiveness has been searched in 
Google Earth Pro. Cultural attractiveness has been located via “Add Placemark” options. A total of 2.877 data 
has been entered. The datas has been converted to shp file and distribution maps has been prepared in ArcGIS 
10.1 software. Besides this, attribute information of cultural attractiveness such as their types (mosques, 
churches, etc.) and sources (heritage attractions, architectural styles, etc.) has been entered in the data table. 
Maps has been made according to the types and sources of cultural tourism attractions. Thus, cultural tourism 
attractiveness of Turkey has been assessed by a holistic perspective. 

Keywords: Tourism, cultural tourism, attractiveness, GIS, Turkey 

 

Giriş 

Çekicilikler hem destinasyon gelişimi için kritik kaynaklar olduğundan, hem de ziyaretçiler için 
motivasyon kaynağı olduğundan turizm sisteminin merkezinde yer almaktadır. Ancak turizm çekiciliklerine 
ilişkin araştırmalar oldukça sınırlıdır (Leask, 2010: 155). Kültürel miras en önemli ziyaretçi çekiciliklerinden 
biridir. Dünya genelinde her yıl çok sayıda turist kültürel miras alanlarını ziyaret etmektedir. Kültürel turizm 
çekicilikleri ile ilgili çeşitli çalışmalar olsa da kültürel turizm çekicilikleri kavramı ve bileşenleri hala oldukça 
karmaşık bir konudur (Loulanski, 2006; Leask, 2016). Bu durum kültür turizmi ve kültürel turizm 
çekiciliklerinin birçok bilim insanı tarafından farklı tanımlanmasına yol açmaktadır. Birçok yazar ve kuruluş 
kültürel turistin diğer turistlerden farklı nedenlerle güdülendiklerini ve bu yüzden kültürel turizmin 
tanımlanmasında güdülenmenin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir (McKercher ve Cros: 2002: 4). Bu 
bakımdan WTO güdülenmeyi dikkate alarak kültürel turizmi; kişilerin temelde inceleme gezisi, gösteri 
sanatları, kültürel turlar, festival ve diğer organizasyonlara katılmak, doğa incelemeleri, folklor, sanat, hac 
yolculuğu gibi güdülenmeler sonucunda gerçekleştirdiği hareketler şeklinde tanımlamıştır (McKercher ve 
Cros: 2002: 4). Kültürel turizm “kültürel kaynaklar üzerine inşa edilmiş bir turizm türüdür. Bu kaynaklar 
klasik miras ile ilgili çekiciliklerden geleneksel el sanatları, yeme ve içme, hatta geleneksel sporlar ve 
oyunlara kadar sıralanabilir” (McGettigan ve Burns, 2001; akt. Alaeddinoğlu ve Yıldız, 2007). Buna göre 
kültürel miras çekicilikleri çok sayıda kültürel unsurun toplamından oluşmaktadır (Yu ve Xu, 2019: 39).  

Örneğinde günümüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çok sayıda medeniyet kurulup gelişmiştir. 
Türkiye sınırları içerisinde kurulmuş olan bu medeniyetler, uygarlaşma, tarihi zıtlıklar, benzerlikler ve 
kaynaşmalara yol açarak her yerde çok sayıda kültür unsur bırakmıştır.  Hititler, Sümerler, Urartular, 
Likyalılar, Lidyalılar, Frikyalılar, İyonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar Türkiye 
Cumhuriyetine gelinceye kadar birçok kültürel unsur ortaya çıkmıştır (Emekli, 2004: 11). Ancak Türkiye’de 
kültürel mirasın sayısı ve envanteri ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Kültürel mirasın tespiti ve 
tescili işlemi gerek koruma çalışmaları için gerek turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı çalışmaları için önem arz 
etmektedir. Bu nedenle kültürel turizmin geliştirilebilmesi için ilk aşama kültürel mirasın tespit ve tescil 
işlemidir. Günümüzde kültürel mirasın korunması ile ilgili Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına 
Dair Sözleşme, Avrupa Kültür Konvansiyonu, Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Avrupa 
Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gibi pek 
çok uluslararası anlaşma yapılmıştır. Bunun yanında kültürel mirasın koruması ile ilgili Birleşmiş Milletler 
Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Avrupa Konseyi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 
Europa Nostra, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarım 
Çalışmaları Uluslararası Merkezi (ICCROM) vb. pek çok uluslararası kurum bulunmaktadır. Bu kurumların 
yaptıkları çalışmalar ve aldıkları kararlar kültürel mirasın korunması konusunda kimi zaman bağlayıcı, kimi 
zaman tavsiye niteliğinde olmaktadır.  

Uluslararası çalışmalar dışında, ülkeler sahip oldukları kültürel mirasın korunması konusunda ulusal 
çalışmalar da yürütmektedir. Örneğin ülkemizde kültürel mirasın korunması konusunda çalışmaları; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, gibi kurumlar yürütmektedirler. Ayrıca yerel yönetimlere bu 
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konuda göre ve sorumluluklar düşmektedir. Buna ek olarak,  TMMOB Mimarlar Odası, Çekül Vakfı, Tarihi 
Kentler Birliği, Tarihi Türk Evleri Derneği, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği gibi sivil toplum 
kuruluşları kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Bu kurumlar kültürel mirasın tespit ve tescili ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ancak yapılan 
çalışmalar çoğu zaman birbirinden kopuktur. Bu durum Türkiye’de kültürel turizmin geliştirilmesi, 
pazarlanması ve ürün geliştirmede çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Günümüzde antik kentler turizm 
amaçlı kullanılmakta, geleneksel mimari özellikleri korunarak turizme kazandırılmakta ve mutfak kültürleri 
tanıtılmakta, el sanatları birer turistik ürün olarak kullanılmaktadır. Bu durum kültürel mirasın turizm 
sayesinde canlılığını koruduğunu ve turizm sayesinde koruma konusuna daha çok önem verildiğini 
göstermektedir. Kültürel miras, sahip olduğu değerlerden dolayı turizmde önemli çekicilikler yaratmaktadır. 
Bu yüzden kültürel mirasın yaşatılarak korunmasında turizm önemli bir unsurdur. Bunun için çeşitli kurum 
ve kuruluşların konuya bağımsız olarak değil bütüncül olarak bakmaları önem taşımaktadır. Kültürel mirasın 
tanımlanması sınıflandırılması, niceliği vb. unsurları kültürel turizm sağlayıcıları, ziyaretçiler ve onu 
kavramaya çalışan herkes için göz korkutucu bir zorluktadır. Bununla birlikte Türkiye’de kültürel turizm 
çekiciliklerini konu alan makro düzeyde bir araştırma boşluğu bulunmaktadır. 

Literatür 

“Kültürel turizmle ilgili yapılan çalışmalar gerek dünya çapında gerek Türkiye’de giderek artmaktadır. Bu 
durum kültür ve turizmin her zaman birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Kültürel yerler, turistik yerler ve etkinlikler seyahat için önemli bir motivasyon sağlar ve seyahat kendi 
başına kültür üretir. Kültürel turizm Avrupa'da seyahat, parçalanmış ekonomileri yeniden inşa etmenin yanı 
sıra kültürel anlayışı arttırmaya yardımcı oldu. 1960'larda ve 1970'lerde Dünya’da gelir ve tüketim artmaya 
devam ederken, uluslararası seyahatler ve kültür tüketimi de arttı. 1980'lerde uluslararası turistlerin başlıca 
sitelere ve turistik miras alanlarına olan hareketleri, 'kültürel turizm' etiketinin gelişmesine ve niş bir pazar 
oluşmasına yol açmıştır. 1990’ların başlarına gelindiğinde ise bu yeni pazar, tüm uluslararası turizm 
pazarının %37’sini oluşturmuştur. 1980 ve 1990’lar boyunca kültürel turizme olan ilgi artmıştır. 1990’ların 
başlarında kültürel turizmle ilgili yaşanan dönüşümle birlikte kültürel turizm çekicilikleri ve ürünleri sadece 
elit müşteriler için olmaktan çıkmış ve kitle turizm pazarına uyum sağlamak için yeni bir fırsat yakalamıştır. 
Kültürel turizm birçok turizm destinasyonunda iyi yapılandırılmış bir fenomen haline gelmiştir ve gittikçe 
artan bir şekilde akademik araştırmanın hedefi olmaktadır. Bu büyüme beraberinde kültürel turizmde 
parçalanmayı (miras turizmi, gastronomik turizm, sinema turizmi ve yaratıcı turizm) getirmiştir. Kültürel 
turizm araştırmalarındaki büyüme Google Akademik’te “kültürel turizm” araştırması ile de doğrulanmıştır. 
Şekil 1 kültürel turizmle ilgili yayınların 1990’da 100’den az olduğunu 2016’da ise 6000’den fazla olduğunu 
göstererek doğrulamaktadır” (Richards, 2018: 12). 
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Şekil 1. Kültürel Turizm Yayınları 1990-2016 (Richards, 2018: 13) 

Kültürel turizmle ilgili çeşitli araştırma temaları bulunmaktadır. Bunlar arasında; kültürel tüketim, 
kültürel turizm motivasyonu, kültürel turizmin ekonomik yönleri, turizm ve kültürel miras arasındaki ilişki, 
yaratıcı ekonomilerin gelişmesi, antropoloji ve kültürel turizmin gelişmesi gibi temalar vardır (Richards, 
2018: 13). Türkiye’de ise Google Akademik’te atıflar ve patentler dahil edilmediğinde 2019 yılında “kültürel 
turizm” araması yapıldığında 3.270 sonuç bulunmuştur. Türkiye’de kültürel turizmle ilgili yapılan 
çalışmalarda da benzer temalar bulunmaktadır (Emekli, 2003; Meydan Uygur ve Baykan, 2007; Özelçi Eceral 
ve Özmen, 2009; Gülcan, 2010;  Okuyucu ve Somuncu, 2012a ve 2012b). Türkiye’de yapılan çalışmalar 
çoğunlukla durum çalışması şeklinde olup kültürel turizm çekicilikleri konusunun bütüncül olarak ele 
alınmadığı görülmüştür. Bu durum kültürel turizmin ve kültürel turizm çekiciliklerinin tanımlanması ve 
tasnif edilmesindeki güçlüklerden kaynaklamaktadır. 

Kültürel turizm; kişilerin tamamen ya da kısmen bir toplumun, bölgenin, grubun ya da kuruluşun; tarihi, 
sanatsal, bilimsel özellikleri ya da yaşam biçimi ve miras sunumlarına motive olup bunları ziyaret etmesi, 
şeklinde tanımlanmıştır (McKercher ve Cros: 2002: 4). Kültürel turizmde eğlenmenin yanında turistlerin, 
kültürel deneyim yaşamaları ve bilgi edinmeleri, yerel toplumların kültürel çevreleri ve onların mirasları ile 
ilgili bir şeyler öğrenmeleri beklenir (McKercher ve Cros: 2002: 4-5). Bu yüzden kültürel turizmin 
tanımlanmasında kullanılan bir diğer yaklaşım deneyim kazanma ve yeni bilgiler öğrenmedir. Bu yaklaşıma 
göre kültürel turizm; kişilerin normal ikamet alanlarından, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni bilgi ve 
deneyimler edinmek niyetiyle kültürel çekiciliklerin bulunduğu alanlara gerçekleştirdikleri hareketler, olarak 
tanımlanmıştır (Richards, 2001: 37). 

Kültürel turizmde önemli olan nokta tüm unsurlarının karşılıklı olarak bağımlı olmasıdır. Kültürel turizm 
yapabilmek için, sermaye ve kaynakların iyi belirlenmesi, kimlik, hikaye vb. gibi anlamların iyi belirlenmesi 
ve onaylanması ve kaynakların iyi bir şekilde tanımlanması gerekmektedir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Kültürel Turizm Uygulamaları (Richards, 2018: 18) 

Kültürel turizmle ilgili tanımlamaların arttırılması mümkündür. Ancak birkaç cümle ile verilen tanımlarla 
kültürel turizmin kapsamının anlaşılması mümkün değildir. Doğası gereği, kültürel turizmin sınırları 
belirsizdir, ne kültürel turizmin kaynaklarına ne de turistlerin onları kullanmasına kesin karakteristikler 
yüklemek neredeyse imkânsızdır (McKercher ve Cros: 2002: 5).  Kültür turizmi kavramının daha iyi 
anlaşılabilmesi için kültür turizmi çekiciliklerinin yani kaynaklarının da ele alınması gerekmektedir. Kültürel 
turizm kaynakları, Şekil 3’te ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Çekicilikler bir destinasyonun talep görmesini sağlar ve o destinasyonun ziyaret edilmesi için neden 
oluştururlar. Ancak bu kaynakların kültürel turizm potansiyeli olarak değerlendirilebilmesi için, turistler 
tarafından kullanılabilecek ürünlere dönüştürülmesi gereklidir. Kültürel kaynakların kullanılması 
sağlanmazsa bunlar potansiyel bir turizm çekiciliği yaratmaz (McKercher ve Cros: 2002: 101). Kültürel 
turizm çekiciliklerinin iyi tanımlanması ve sınıflandırılması turizm gelişmesinde bilgi eksikliği ve eksik 
kullanıma gibi sorunların aşılmasında önemlidir. Bununla birlikte bir destinasyonda kültürel turizm 
çekiciliklerinin tümünün ele alınması o yerin kültürel mirasının ve sunduğu turizm deneyiminin daha 
bütünsel anlaşılmasını sağlayacaktır. Bütüncül bakış açısı kültürel turizm çekiciliklerinin göreceli konumu ve 
farklı tipteki kültürel miras unsurları arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.  Bununla 
birlikte turizm ürünlerinin ve deneyimlerinin planlanmasına ve tasarlanmasına yardımcı olabilir (Yu ve Xu, 
2019: 41). 
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Şekil 3. Kültürel Turizm Kaynakları  (Swarbrooke, 1999; akt. Meydan Uygur ve Baykan, 2007, s.36) 

Kültürel turizm, kültürel kaynaklar üzerine inşa edilmiş bir turizm türüdür ve çok sayıda kültürel 
unsurun toplamından meyana gelmektedir. Kültür dinamik bir yapıya sahiptir bu nedenle kültürel turizme 
konu olan çekicilikler sürekli değişmekte ve artmaktadır. Kültürel turizm çekiliklerinin tanımlanması ve 
sınıflandırılmasındaki güçlükler onların çoğunlukla turizm araştırmalarında, kültürel turizmin bütüncül bir 
bakış açısı ile değerlendirilememesine neden olmaktadır. Kültürel çekiciliklerin iyi bir şekilde tanımlanması, 
kategorize edilmesi turistik ürün geliştirme ve turizm hacminin artmasında faydalı olacaktır.  Bundan 
hareketle bu çalışmada, Türkiye’de hâlihazırda kültürel turizme konu olan çekiciliklerin miktarlarının tespit 
edilmesi, sınıflandırılması ve mekânsal dağılışının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca 
Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekiciliklerin dağılışlarına, türlerine ve çekicilik kaynaklarına ilişkin 
CBS ortamında karşılaştırılabilir veriler üretilmesi amaçlanmıştır.   
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Yöntem 

Çalışma Alanı 

Çalışmada tüm Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler ele alınmıştır.  Türkiye ilk çağ 
medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi nedeniyle önemli kültürel miras çekiciliklerini topraklarında 
barındırmaktadır (Güzel 2010: 95). Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekilikler arasında en önde 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yer alan 18 adet varlığımız gelmektedir. Bununla birlikte somut kültürel 
miras kapsamında kazı ve araştırmalar, müzecilik faaliyetleri, antik kentler ve cami kilise mastır vb. gibi diğer 
mekânlar tanımlanmaktadır. Türkiye’de somut olmayan kültürel mirasa ilişkin yapılan çalışmalar ise son 
yıllarda artmıştır. Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri listesi giderek artmaktadır.  

Veri 

Türkiye’de kültürel turizm çekiciliklerini gösterir doğrudan bir veri seti bulunmamaktadır.  Türkiye 
Kültür Portalı’ndaki veriler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinden  “İllerimize ait tanıtım 
broşürleri”deki veriler Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler olarak kabul edilmiştir. Araştırma 
esnasında Kültürel turizm çekiciliklerine ilişkin en düzenli verinin, Türkiye Kültür Portalı’nda yer aldığı 
görülmüştür. Verilerin büyük bir kısmı bu portaldan elde edilmiştir. Türkiye Kültür Portalı, Bilgi Toplumu 
Stratejisi (2006-2010) Eylem Planında yer alan; "Kamu kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan Türkçe 
içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, 
tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkân veren yüksek hacimli 
kapasiteye sahip bir web sitesidir. Türkiye Kültür Portalında; 81 ilden toplanan veriler, düzenli, güncel, 
güvenli ve birbirlerini besleyecek nitelikte yer almaktadır. Portal oluşturulurken, Türkiye’nin tarihi ve 
kültürel alanda zengin birikiminin kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sade bir tasarımla 
aktarılması hedeflenmiştir (Türkiye Kültür Portalı, 2019). Türkiye Kültür Portalı web adresinden haritada 
keşfet sekmesi altında illere göre bulunan eserler ve adres bilgileri, yol tarifleri kullanılarak veriler 
derlenmiştir. (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Türkiye Kültür Portalı (Haritada Keşfet) Kaynak: (Türkiye Kültür Portalı, 2019) 

Her bir ilde yer alan kültürel miras unsurlarına ilişkin kısa bilgiler, bunların adres, konum ve yol tarifine 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca miras unsurlar inanç turizmi, kültürel turizm gibi çeşitli etiketlerle 
sınıflandırılmıştır. Ancak bu tasnifler kültürel turizm bağlamında yetersizidir. Swarbrooke (1999)’un kültürel 
turizm kaynaklarına göre yapılacak bir tasnif portalda yer alan veriler kullanılarak oluşturulmuştur.  

Çalışmada bir diğer veri kaynağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde “İllerimize ait tanıtım 
broşürleri”dir. Kültür ve turizm Bakanlığı’nın web sitesinden 45 il ve 7 ilçeye ait tanıtım boşürü pdf olarak 
indirilerek içerisinde kültürel turizm çekiciliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2019).  
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Verilerin Analizi 

Veri kaynaklarından elde edilen kültürel turizm çekicilikleri isimlerine göre ve ya adres bilgilerine göre 
Google Earth Pro’da aratılmış ve “yer işareti ekle” seçeneği ile Google Earth Pro’da konumlandırılmıştır (Şekil 
5). Verilere ilişkin sayısal bir değer girilmediğinden yalnızca dağılışı gösteren bir harita oluşturulmuştur. Kml 
uzantısı ile Google Earth Pro’da üretilmiş olan veriler ArcCatalog’ta “Türkiye’de kültürel turizm çekicilikleri” 
adında shp (shapefile) uzantılı yeni bir katmana dönüştürülmüştür.  

 
Şekil 5. Google Earth Pro’ya Girişi Yapılan Veriler 

Veriler shp dosyasına dönüştürülerek ArcGIS 10.1 yazılımında dağılış haritaları hazırlanmıştır. Shp 
dosyasına dönüştürülen veriler, ArcGIS 10.1 yazılımında konum bilgisine ve ismine göre girildikten sonra 
diğer öznitelik bilgilerine göre veri girişi yapılmıştır. Veriler türlerine göre (cami, kilise vb.), kaynaklarına 
göre (miras çekicilikleri, mimari tarz vb. gibi), bulundukları illere göre gruplandırılarak her bir verinin 
öznitelik bilgileri girilmiştir (Şekil 6). ArcGIS 10.1 yazılımında; çekiciliklerin türleri, kaynakları ve 
bulundukları illere ilişkin öznitelik bilgileri sorgulanmıştır. Yapılan sorgulamalar sonrasında elde edilen 
bilgiler tablo ve şekiller halinde özetlenmiştir. Böylece tüm Türkiye’deki kültürel turizm çekicilikleri 
bütüncül bakış açısı ile değerlendirilmiştir.  
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Şekil 6. Veri Girişi Yapılan Öznitelik Bilgiler 

 

Sınırlılıklar 

Çalışmadaki başlıca sınırlılıklar veri kaynaklarına ilişkindir. Başlıca veri kaynağı olarak Türkiye Kültür 
Portalı’ndaki veriler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinden  “İllerimize ait tanıtım broşürleri”deki 
veriler kullanılmıştır. Bu nedenle veri kaynaklarında illerdeki çekiciliklere ait tanıtıcı bilgilerin olmaması, 
veri tabanının oluşturulmasında eksikliklere yol açmıştır. Çalışmadaki bir diğer sınırlılık ise bazı kompleks 
yapıların tek bir çekicilik kaynağı olarak tanımlanmasıdır. Örneğin külliyeler; cami, hamam, medrese, 
kütüphane ve mektep gibi yapıları içeren kompleks bir yapıdır. Çoğunlukla veri kaynaklarında tek bir yapı 
olarak tanımlandığı için oluşturulan veri tabanında da bu şekilde tanımlanmıştır. Bu durum, illerdeki gerçek 
çekicilik sayılarını net olarak tespit edilememesine yol açmıştır.   

Bulgular 

Türkiye’de Kültürel Turizme Konu Olan Çekiciliklerin Dağılışı 

Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekiciliklerinin belirlenmesi kapsamında veri kaynaklarından elde 
edilen bilgilere göre 2.877 adet kültürel turizm çekicilik kaynağı bulunmaktadır. Swarbrooke (1999)’un 
kültürel turizm kaynakları sınıflandırması kullanılarak, Türkiye’de kültürel kültürel turizme konu olan 
unsurlar somut ve somut olmayan çekicilikler ana eksininde sınırlandırılarak, Türkiye’deki kültürel turizm 
çekicilikleri, kaynaklarına göre tasnif edilmiştir (Şekil 7). Türkiye’de somut kültürel miras unsurları 
kapsamında kültürel turizme konu olan çekicilikler daha yaygındır. Miras çekicilikleri kapsamında 33,  dini 
yerler kapsamında 11, endüstri ve ticaret kaynakları kapsamında 3, mimari tarz kapsamında 3 adet, temalı 
gezi programları kapsamında 1 adet çekicilik türü belirlenmiştir. Türkiye’de kültürel turizme konu olan 
somut olmayan kültürel miras kaynakları ise kendi içinde dörde ayrılmıştır. Festival ve özel olaylar 1, 
geleneksel el sanatları 1, spor ve boş zaman aktiviteleri 2, sanatlar ise 1 alt türe sahiptir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Türkiye’de Kültürel Turizme Konu Olan Öğelerin Sınıflandırılması 

Türkiye’de kültürel turizme konu olan 2.877 adet kültürel turizm çekicilik kaynağının dağılışı Şekil 8’te 
verilmiştir.  
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Şekil 8. Türkiye’de Kültürel Turizm Çekiciliklerinin Dağılışı 

Çalışma kapsamında Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekiliklerinin bulundukları illere ilişkin 
bilgiler, öznitelik tablosuna girilmiştir. Daha sonra “iller” shp dosyasında her bir ilde kaç adet kültürel turizm 
çekiciliği olduğunun verisi girilmiştir. Oluşturulan veri tablosuna göre Türkiye’de kültürel turizme konu olan 
çekiciliklerin sırasıyla; Isparta (118), Bursa (114), İstanbul (105), Ankara (100), Eskişehir (94), İzmir (88), 
Amasya (88), Mersin (79), Antalya (76) ve Edirne illerinde en fazla  olduğu tespit edilmiştir. Kültürel turizme 
konu olan çekicilikler ikinci sırada ise Çanakkale (64), Kocaeli (60), Rize (60), Çorum (56), Muğla (55), 
Erzurum (51), Ordu (51), Şanlıurfa (51), Kütahya (49), Artvin (48), Gaziantep (48), Yozgat (48), Burdur (47) 
ve Kırklareli (47)’nde olduğu tespit edilmiştir. Kültürel turizme konu olan çekicilikleri en az görünen illeri se 
Uşak (2), Hakkâri (3), Ardahan (4), Iğdır (4), Bingöl (5), ve Baybut (5) olarak tespit edilmiştir (Şekil 9).  

 

Şekil 9. İllere Göre Kültürel Turizm Çekicilik Miktarlarının Dağılışı 
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Çekicilik Türlerine Göre Türkiye’de Kültürel Turizm Çekicilikleri 

Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler arasında en fazla camiler (19.2), müzeler (%12.79), 
türbeler (%7.9), kaleler (5.60) kiliseler (%4.76)  ve antik kentler (%4.48) gelmektedir.  Ancak Türkiye’de 
kültürel turizme konu olan çekicilik ve eserlerin oldukça çeşitli olması da dikkat çekmiştir. Toplam 56 adet 
çekicilik türü tespit edilmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar kültürel turizmin sadece somut kültürel 
miras ürünleri ile ilişkili olmadığını, buna karşılık özellikle birçok Asya ülkesinde kültür ve turizm ilişkisinin 
yeniden tanımlandığı görülmektedir (Richards, 2018, 17). Türkiye’de kültürel turizm denilince öncelikle 
somut kültürel miras çekiciliklerinin turizmde yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Ancak somut olmayan 
kültürel miras çekiciliklerinin de turizmdeki gelişmelerle birlikte kullanımının giderek yaygınlaştığı 
görülmektedir. Türkiye’de kültürel turizme konu olan en yaygın beş çekicilik sırasıyla, camiler, müzeler, 
türbeler, kaleler ve kiliselerdir (Tablo 1).  

Tablo 1  
Türkiye’de Kültürel Miras Çekicilik Türleri 

No Tipi Sayı % No Tipi Sayı % 

1 Cami 550 19.12 29 Tarihi köyler 18 0.63 

2 Müze 368 12.79 30 Yeraltı şehri/Kaya yerleşimi 17 0.59 

3 Türbe 229 7.96 31 Kaya mezarı 16 0.56 

4 Kale 161 5.60 32 Köşk 15 0.52 

5 Kilise 137 4.76 33 El sanatları 13 0.45 

6 Köprü 135 4.69 34 Kervansaray 12 0.42 

7 Antik kent 129 4.48 35 Saray 12 0.42 

8 Anıt 88 3.06 36 Sinagog 11 0.38 

9 Hamam 83 2.88 37 Anıt ağaç 10 0.35 

10 Han 70 2.43 38 Harabe 9 0.31 

11 Konak 69 2.40 39 Kasır 9 0.31 

12 Medrese 65 2.26 40 Park 9 0.31 

13 Festival/Etkinlik 63 2.19 41 Su kemeri 9 0.31 

14 Şehitlik/anıt mezar 61 2.12 42 Tapınak 9 0.31 

15 Çeşme 52 1.81 43 Surlar 8 0.28 

16 Sivil mimari 51 1.77 44 Minare 7 0.24 

17 Ören yeri 40 1.39 45 Tümülüs 7 0.24 

18 Külliye 33 1.15 46 Kule 6 0.21 

19 Diğer 30 1.04 47 Kütüphane 6 0.21 

20 Höyük 30 1.04 48 Nekropol 6 0.21 

21 Çarşı/Bedesten 29 1.01 49 Sanat galerisi 6 0.21 

22 Mescid 28 0.97 50 Tarihi sokaklar 5 0.17 

23 Kümbet 26 0.90 51 Zaviye 4 0.14 

24 Tarihi evler 25 0.87 52 Katedral 3 0.10 

25 Mağara 24 0.83 53 Şapel 3 0.10 

26 Tabyalar 23 0.80 54 Mevlevihane 2 0.07 

27 Manastır 21 0.73 55 Milli Park 2 0.07 

28 Saat kulesi 21 0.73 56 Temalı gezi rotası 2 0.07 

Toplam  2.877 100 

 
Türkiye’de kültürel turizme konu olan 2.877 adet kültürel turizm çekicilik kaynağının türlerine göre 

dağılışı Şekil 10’da verilmiştir.  
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Şekil 10. Türkiye’de Kültürel Turizm Çekiciliklerinin Türlerine Göre Dağılışı 

Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler arasında en fazla camiler yer almaktadır. Kültürel 
turizme konu olan camilerin en yaygın olduğu iller arasında; Isparta (43), Şanlıurfa (33) Bursa (22), Amasya 
(22), Kırklareli (18), Çorum (17) ve İstanbul (17) gelmektedir. Müzeler en yaygın olarak Ankara (51), 
İstanbul (49), Gaziantep (17), ve Eskişehir (15) illerinde yer almaktadır. Türbeler en fazla Bursa (27), Isparta 
(14), Kilis (11) Şanlıurfa (9), Eskişehir (8) illerinde yer almaktadır. Kaleler en fazla Mersin (11), Ordu (10), 
Çanakkale (7), Artvin (6), Batman (6), Tunceli (6) ve Erzurum (6) illerinde yer almaktadır. Kiliselerin Artvin 
(13), Aksaray (11), Mardin (9), Nevşehir (9) ve Şırnak (7) illerinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 11).  

 
Şekil 11. En Yaygın Kültürel Turizm Çekicilik Türlerinin Dağılışı ve Tüm Çekiciliklerin İllere Göre 

Miktarları 
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Turizm Kaynaklarına Göre Türkiye’de Kültürel Turizm Çekicilikleri 

Swarbrooke (1999) kültürel turizm kaynaklarını; modern popüler kültür, temalı geziler ve gezi 
programları, özel ilgi gezileri, spor ve boş zaman aktiviteleri, geleneksel el sanatları, sanatlar, mimari tarz, dil, 
dini yerler, endüstri ve ticaret, festivaller ve özel olaylar, miras çekicilikleri, ünlü insanlar ve tarihi olaylar ve 
geleneksel yiyecek ve içecekler şeklinde gruplandımıştır. Çalışmada Swarbrooke (1999)’un tasnifine göre 
Türkiye’de kültürel turizme konu olan kaynaklar sınıflandırılarak dağılış haritaları hazırlanmıştır (Şekil 12). 

 
Şekil 12. Kaynaklarına Türkiye’de Kültürel Turizm Çekiciliklerinin Dağılışı  

Açıklama: Swarbrooke (1999)’un tasnifine göre hazırlanmıştır. 

Swarbrooke (1999)’un sınıflandırmasına göre, Türkiye’de kültürel turizme en fazla konu olan kültürel 
kaynak miras çekicilikleridir. Veri girişi yapılan, Türkiye’de kültürel turizme konu olan kaynakların 1.586’sı 
miras çekicilikleri kategorisinde yer almıştır.  Miras çekicilikleri; müzeler, tarihi merkezler, kaleler, 
malikaneler, tarihi köyler ve anıtlar gibi kültürel unsurları içermektedir. Türkiye’de kültürel turizme en fazla 
konu olan başlıca miras çekicilikleri müzeler (368), kaleler (161), köprüler (135) ve antik kentler (129) 
olmuştur (Tablo 2). Türkiye’de kültürel turizme konu olan kaynaklar arasında ikinci sırada dini yerler 
gelmektedir. Dini yerler; kilise, cami, katedraller ve tapınaklar gibi kültürel unsurları içermektedir. Cami 
(550) , türbe (229) ve kiliseler (137) Türkiye’de kültürel turizme en fazla konu olan kültürel çekicilik 
kaynaklardır. Swarbrooke (1999)’un sınıflandırmasına göre, Türkiye’de kültürel turizme en fazla konu olan 
üçüncü kaynak ise endüstri ve ticaretle ilgili çekicilik kaynakları olmuştur. Swarbrooke (1999) bu kapsamda; 
iş ziyaretleri, tarımsal çekicilikler, ünlü alışveriş mağazaları ve çarşılar ile boş zaman alışverişlerini dahil 
etmiştir. Bu çalışmada, endüstri ve ticaretle ilgili çekicilik kaynakları olarak Türkiye’de hanlar (70 adet), çarşı 
ve bedestenler (29 adet)’in olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kültürel turizme konu olan kaynak veriler 
incelendiğinde, Türkiye’de; festival ve özel olaylar, geleneksel el sanatları, geleneksel sor ve etkinlikler , 
sanatlar ve temalı geziler ve gezi programlarına ilişkin kaynakların kültürel turizme daha az konu olduğu 
tespit edilmiştir.  
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Tablo 2 
 Kaynaklarına Göre Türkiye’de Kültürel Turizm Çekiciliklerinin Miktarı 

Kaynak Sayı % 

Miras çekicilikleri 1586 55.13 

Dini yerler 1004 34.90 

Endüstri ve ticaret  111 3.86 

Mimari tarz  83 2.88 

Festival ve özel olaylar 63 2.19 

Geleneksel el sanatları  13 0.45 

Spor ve boş zaman aktiviteleri 9 0.31 

Sanatlar 6 0.21 

Temalı geziler ve gezi programları 2 0.07 

Toplam 2.877 100 

Kaynak: Swarbrooke (1999)’un sınıflandırmasından uyarlanarak hazırlanmıştır.  

Günümüzde Türkiye’de Dünya’da kültürel turizme katılan insan sayısı giderek artmaktadır. Ancak 
kültürel turizmin tanımlanmasından kaynaklı olan problemler arz ve talebin bütünleştirilmesi ve 
planlamasında da çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Kültürel turizme somut miras, somut olmayan miras, 
çağdaş kültür vb. gibi kavramların iyi araştırılarak çağdaş kültürel turizm uygulamalarının temelini oluşturan 
unsurların iyi belirlenmesi gereklidir (Richards, 2018: 17). Nitekim Türkiye’de de benzer sorunların olduğu 
görülmektedir. Elde edilen veriler somut ve somut olmayan miras unsurları olarak sınıflandırıldığında 2.877 
kültürel turizm çekiciliğinin sadece 76’sının somut olmayan kültürel miras kategorisinde olduğu, buna 
karşılık 2.081’in somut kültürel miras çekiciliği kategorisinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 13).  Bu durum 
kültürel turizmin ne olduğu, kültürel mirasın okunması ve yorumlanması konusunda eksiklikler olduğunu 
göstermektedir.  

 

Şekil 13. Türkiye’de Somut ve Somut Olmayan Kültürel Turizm Çekiciliklerinin Dağılışı  
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Sonuç ve Tartışma 

Kültürel turizme konu olan çekicilikler çeşitli şekillerde tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Kültürel 
turizmin tanımlanmasındaki ve sınıflandırılmasındaki güçlükler gerek Dünya’da gerek Türkiye’de gelecek 
araştırmalar için önemli bir güçlüktür. Kültür ve turizm kavramlarının çok ve yorumlamaya açık olması, 
kültürel turizmin tanımlanması ve sınıflandırılmasında önemli çeşitli tartışmalara yol açmaktadır (Richards, 
2018: 17).  Bu araştırmada Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilikler somut ve somut olmayan 
kültürel miras şeklinde kategorize edilerek, türlerine ve Swarbrooke (1999)’un kültürel turizm çekicilik 
kaynaklarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca Türkiye’de kültürel turizme konu olan 
çekiciliklerin sayılarının tespit edilmesi ve onların dağılışlarına ilişkin CBS ortamında karşılaştırılabilir 
veriler üretilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye’de kültürel turizm çekiciliklerine ilişkin entegre ve coğrafi 
referanslı bir veri tabanı oluşturulmuştur. Kültürel turizm çekiliklerinin tanımlanması ve 
sınıflandırılmasındaki güçlükler onların çoğunlukla turizm araştırmalarında, kültürel turizmin bütüncül bir 
bakış açısı ile değerlendirilememesine neden olmaktadır.  Oluşturulan konumsal ve öznitelik verilere göre, 
Türkiye’de kültürel turizm çekiciliklerine ait detaylı ve bütüncül bir veriye ulaşılmamıştır. Türkiye’de 
kültürel turizme konu olan çekiliklerin Türkiye Kültür Portalı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde 
“İllerimize ait tanıtım broşürleri”nde yer alan unsurlar olduğu varsayılmıştır. Bu kaynaklardaki, isim ve adres 
bilgilerine göre, kültürel turizme konu olduğu düşünülen çekicilik kaynakları belirlenmiştir. Google Earth 
Pro’da “yer işareti ekle” seçeneği ile, Türkiye’de tüm çekicilikleri kapsayacak bir ver seti oluşturulmuştur . 
Kml uzantılı olarak oluşturulan dosya dönüştürülerek ArcGIS 10.1 yazılımında çekiciliklerin konum bilgileri 
ve öznitelik bilgileri (adı, tipi, çekicilik kaynağı ve ili) bir shp dosyası oluşturulmuştur. Veri setine göre; 
Türkiye’de kültürel turizme konu olduğu düşünülen toplam 2.877 adet çekicilik unsuru belirlenmiştir.  
Çalışmada ayrıca Türkiye’de kültürel turizm çekiciliklerine ilişkin güncel veriler sayısal ortama aktarılmıştır. 
Böylece Türkiye’de kültürel turizm çekicilikleri için bir envanter çalışması yapılmıştır. CBS ortamında 
hazırlanan veri tabanı sayesinde kültürel turizm çekiciliklerine ait bilgiler sistematik, kolay erişilebilir, 
güncellenebilir ve çoğaltılabilir bir niteliğe kavuşmuştur. Ayrıca yine oluşturulan veri tabanına göre, kültürel 
turizm çekiciliklerine ilişkin bilgiler ayrı ayrı ya da birbirleri ile ilişkili olarak sorgulanabilmektedir. Buna ek 
olarak veri tabanındaki bilgiler harita, grafik, çizelge vb. şekillerde kolayca görselleştirilebilmektedir. Türkiye 
Kültür Portalı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanında “İllerimize ait tanıtım broşürleri”nde veriler 
yüzlerde sayfalık bir doküman iken oluşturulan sistemde verilerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve 
veri setinin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Sorgulamalar vasıtası ile yeni bilgiler üretilmiştir. Bu 
sayede Türkiye’de kültürel turizme konu olan çekicilik ve eserlerin neler olduğu, mekânsal dağılışları, illere 
göre miktarları, çekicilik türlerinin ve kaynaklarının neler olduğu belirlenmiştir.  

Kültür ve kültürel turizm oldukça belirsiz sınırlara sahiptir ve dinamik bir yapısı vardır.  Türkiye’de 
şüphesiz çok çeşitli kültürel turizm uyulmaları bulunmaktadır. Ancak veri kaynaklarından elde edilen veriler 
doğrultusunda, Türkiye’ de kültürel turizme en çok cami, müze, türbe, kale ve kilise gibi miras çekiciliklerinin 
konu olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık somut olmayan kültürel miras kaynaklarının birer turizm ürünü 
olarak pazarlanmasının daha kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Kültürel turizme konu olan çekiciliklerin en fazla 
Isparta, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Amasya, Mersin, Antalya ve Edirne illerinde olduğu tespit 
edilmiştir.   

Türkiye’de iç turizm ve uluslararası hareketliliği giderek artmaktadır. Bu hareketlilik çoğunlukla 
mevsimlik ya da tatil dönemlerinde kıyılara yönelik olsa da öğrenme, keşfetme vb. gibi motivasyonlarla 
gerçekleştirilen kültürel turizm hareketliliği de önemli ölçüde artmaktadır. Ancak Türkiye’de kültürel turizm 
çekiciliklerinin bütünü ile ilgili araştırmalar önemli bir araştırma boşluğu olmuştur. Bu durum başta konuya 
ilişkin veri kaynaklarının ne olacağından ve kültür turizm kapsamının çok geniş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye Kültür Portalı, Türkiye’deki kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi 
sağlaması ve görsel materyallerle desteklenmesi bu anlamda önemli bir adım olmuştur. Ancak hangi 
çekiciliğin ne şekilde etiketlenmesi konusunda henüz yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür. Bu 
bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde başta kültür turizmi olmak üzere web tabanlı CBS 
uygulamalarının artırması, farklı pazarlama stratejilerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kültürel turizm 
çekiciliklerinin online platformlarda erişilebilir hale getirilmesi kültürel turizm unsurlarının turizm 
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endüstrisinde kullanımın yaygınlaşmasını ve birçok destinasyonda turizm hacminin de artmasına yol 
açacaktır. Turizm uygulamalarında CBS araçları envanter çalışmaları kadar, ziyaretçi akışları ve dönemleri, 
mekânsal değişim, izleme vb. gibi pek çok konuda katkı sağlayacaktır.  
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Özet 

Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer alan Katıklı Çayı havzasının toplam alanı 478.1 km2dir. 
Makro ölçekte Çoruh Havzası sınırları içerisinde yer alan Katıklı Çayı Havzası Mescit Dağlarının Güneydoğu 
eteklerinden kaynağını alan Katıklı Çayı ve yan kolları tarafından oluşturulmuştur. Oldukça arızalı bir yapıya 
sahip olan havza içerisinde kısa mesafelerde görülen büyük yükselti farkları iklimin ve iklime bağlı olarak da 
ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine imkân tanımıştır. Hâkim olarak tarım ve hayvancılık yapılan havzanın 
nüfuslanması M.Ö. 680 yılında Kafkasya’dan Anadolu’ya gelen İskitlerin (Saka) bir kolu olan Taoklar’ın bölgeye 
yerleşmesiyle başlamıştır. Katıklı Çayı Havzası’nda bu dönemden sonra gerek doğal artış gerekse yeni göçlerle 
sahada nüfus artmıştır. 

Katıklı Çayı Havzası’nda yıllara göre dalgalanmalar olmakla birlikte toplamda nüfus artış göstermiş ve 2000 
yılında 16.423 kişi ile zirve yapmıştır. Ancak 2000 yılı havzada nüfusun gelişimi için bir dönüm noktasını 
oluşturmaktadır. Artan nüfus ekonomik kaynaklar üzerindeki baskıyı iyice artırmış, mirasla her geçen gün daha 
küçük parsellere bölünen topraklar nüfusu beslemekte yetersiz kalmıştır. Böylece eskiden beri yöreden dışarıya 
yaşanan göç hareketleri ivme kazanmış ve 2000 yılından itibaren göçlerin havza nüfusu üzerindeki etkisi iyiden 
iyiye hissedilmeye başlanmıştır. 2000 yılından 2007 yılına kadar geçen yedi yılık süre zarfında nüfus, ‰ -100,9 
artış hızı ile 8.318 kişi azalarak 8.105 kişiye düşmüştür. Nüfusun bu denli hızlı değişiminin temel nedenlerini 
ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak uzakların yakınlaşması, insanların düzenli gelir elde 
edebilecekleri tarım dışı sektörlere yönelmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişme isteği 
oluşturmaktadır. Nedeni ne olursa olsun yaşanan göçler hedef bölgesi için olduğu gibi kaynak bölgesi içinde 
birtakım problemleri beraberinde getirmiştir. Göç eden nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına dağılımı homojen 
olmadığı için havza nüfusunun yaş ve cins oranlarında dengesizlikler gözlemlenmiştir. Havzada nüfusun cinsiyet 
dengesi erkeklerin göçe katılım oranlarının yüksek olması nedeniyle kadınlar lehine bozulmuştur. Göçe 
katılanların büyük çoğunluğunun genç nüfustan oluşması havzada toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun 
payının %26,01 gibi büyük oranlara ulaşmasına neden olmuştur. Nüfusun Japonya’yı (%26) andıran derecede 
yaşlanması temel ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılığa dayalı olan havzada bu sektörlerde işgücü açığı 
yaşanmasına neden olmuştur. Dinamik iş gücüne ihtiyaç duyulan tarım ve hayvancılık ekonomisi çökmeye 
başlamış üretim durma aşamasına gelmiştir. Yedi muhtarlıktan oluşan havzada nüfusun azalması eğitim ve 
sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemiştir. Modern imkanlarla donatılmış üç aile sağlığı merkezinde bir doktor 
ve bir hemşire olmak üzere iki personel ile nöbetleşe olarak hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Yörede eğitim 
veren Bağbaşı Lisesi’nin ise öğrenci yetersizliği nedeniyle geleceği belirsizliğini korumaktadır. 

Araştırmanın amacı Katıklı Çayı Havzası’nda nüfusun azalması ve yaşlanmasının nedenlerini belirleyerek bu 
faktörlerin neden olduğu sosyo-ekonomik problemlere çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla sahadan veri 
toplamak için çeşitli zamanlarda gözlem ve görüşmeler yapılarak yöre sakinlerine bir adet anket uygulanmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre araştırma sahasında nüfusun yaşlanmasının ve ekonomik faaliyetlerden kopuşun 
temel nedenini havzadan dışarıya yaşanan göçler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda nüfusu yörede tutabilmek 
için çiftçiye çeşitli destekler verilmeli ve havzanın turistik kullanım potansiyeli belirlenerek gerekli yatırımlar 
bir an önce yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Göçler, Nüfusun Yaşlanması, Sosyo-ekonomik Problemler, Katıklı Çayı Havzası, Doğu 
Karadeniz Bölümü 
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AN EXAMPLE OF THE AGING PROBLEM OF THE POPULATION: KATIKLI STREAM BASIN 

Abstract 

The total area of the Katıklı River basin is 478.1 km2 within the boundaries of the Eastern Black Sea Region. 
In the macro scale, the Katıklı River Basin, which is located within the boundaries of the Çoruh Basin, was 
formed by the Katıklı River and its side tributaries, which originate from the southeastern foothills of the Mescit 
Mountains. The large elevation differences seen in short distances within the basin, which has a highly rugged 
structure, have enabled the diversification of economic activities depending on the climate and climate. The 
population of the basin, which was dominated by agriculture and animal husbandry, began in 680 BC with the 
settlement of the Taok, a branch of the Scythians (Saka) who came to Anatolia from the Caucasus to Anatolia. 
After this period, the population increased in the field with both natural increasing and new migrations. 

Although there have been fluctuations in the Katıklı River Basin by the years, the population has increased in 
total and peaked in 2000 with 16.423 people. However, the year 2000 is a milestone for the development of the 
population in the basin. The increasing population has increased the pressure on the economic resources and 
the land which has been divided into smaller parcels by inheritance has failed to feed the population. So, the 
migration movements from the region to the region have gained momentum and  the impact of migrations on 
the basin population has been felt since 2000.  During the seven years from 2000 to 2007, the population 
decreased from 8.318 to 8.105 people with an increase rate of ‰ -100,9. The main reasons for this rapid change 
of the population are the convergence of distance, the tendency of people to get non-agricultural sectors where 
they can earn regular income, and the desire to have access to education and health services more easily due to 
the development in transportation and communication technologies. Regardless of the cause, migrations 
brought about problems within the source region as well as for the target region. Since the distribution of 
migrant population to gender and age groups is not homogeneous, imbalances have been observed in the age 
and sex ratios of the basin population. The gender balance of the population in the basin was deteriorated in 
favor of women because of the high participation rates of men to the migration. The fact that the majority of the 
migrants are young population has caused the share of elderly population in the total population to reach 
%26.01. The aging of the population resembling Japan (26%) has caused labor shortages in these sectors in the 
basin, whose main economic activities are based on agriculture and animal husbandry. Agriculture and animal 
husbandry economy, where dynamic labor force is needed, has started to collapse and production has come to a 
halt. The decrease in the population in the basin, which consists of seven mukhtars, has also negatively affected 
education and health services. In three family health centers equipped with modern facilities, two personnel, one 
doctor and one nurse have tried to serve in rotation. The future of Bağbaşı High School, which provides 
education in the region, remains uncertain due to lack of students. 

The aim of the study is to determine the causes of population reduction and aging in the Katıklı River Basin 
and to propose solutions to the socio-economic problems caused by these factors. For this purpose, observations 
and interviews were conducted at various times and a questionnaire was applied to local residents in order to 
collect data from the field, According to the findings, the main reason for the aging of the population and the 
detachment from economic activities in the research area is the migration from the basin to the outside. In this 
regard, , various supports should be given to the farmers and the tourism potential of the basin should be 
determined and necessary investments should be made as soon as possible in order to keep the population in the 
region. 

Keywords: Migrations, Aging of Population, Socio-economic Problems, Katikli Stream Basin, Eastern Black 
Sea Region. 

Giriş 

Nüfus coğrafi çevrenin şekillenmesinde en etkin rolü oynayan canlı bileşenlerinden biridir. Hiç şüphesiz 
ki yerin kaderi mekânı iskân eden nüfusun niceliği ve niteliğine göre şekillenir. Zira mekân üzerinde vuku 
bulan ziraat, ticaret, siyaset, bilim, sanat ve spor gibi tüm aktiviteler insan kaynaklıdır. Yeterli miktarda, iyi 
yetişmiş ve dinamik nüfus kitlesi tüm bu faaliyetlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasının 
teminatıdır. Nüfusun yaşlanması dinamik iş gücüne ihtiyaç duyan bazı faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine 
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neden olmaktadır. Bir örneğinin de Katıklı Çayı Havzası’nda yaşandığı nüfusun yaşlanma sorunu tespiti ve 
çözümü fevkalade önem arz eden konulardan biridir. 

Katıklı Çayı Havzası idari olarak Erzurum İli Tortum İlçesi’ne bağlı olmakla birlikte coğrafi olarak Doğu 
Karadeniz Bölümünde yer almaktadır (Harita 1). Oldukça arızalı ve engebeli bir yapıya sahip olan havza; 
kaynağını Mescit Dağlarının güneydoğu yamaçlarından alan Katıklı çayı ve onun yan kolları tarafından 
oluşturulmuştur. Havza yerleşmeleri birbirinden sırtlarla ayrılmış vadiler içinde dağınıktır. 

 
     Harita 1. Katıklı Çayı Havzası Lokasyon Haritası 

Katıklı Çayı Havzası yerleşmeleri kırsal yerleşmelerin temel özelliklerini yansıtmakta olup yöre 
sakinlerinin temel ekonomik faaliyetlerini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Havzada zirai hayatı 
destekleyecek değirmen, demirci ve marangoz gibi küçük işletmelerde faaliyet göstermektedir. Ancak son 
yıllarda hem nüfusunun yaklaşık ¾ oranında azalması hem de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 
giderek artması dinamik iş gücüne ihtiyaç duyan bu sektörlerden kopuşu beraberinde getirirken küçük 
işletmelerinde sonunu hazırlamıştır. Çalışmanın bulgularına geçmeden önce Katıklı Çayı Havzası 
yerleşmelerinin nüfuslanması ve nüfusun gelişimine kısaca değinmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Katıklı Çayı Havzası Yerleşmelerinin Nüfuslanması ve Nüfusun Gelişimi 

Her biri bir muhtarlıkla yönetilen yedi mahalleden oluşan Katıklı Çayı Havzası yerleşmelerinin 
nüfuslanması M.Ö. 680 yılında Kafkasya’dan Anadolu’ya gelen İskitlerin (Saka) bir kolu olan Taoklar’ın 
bölgeye yerleşmesiyle başlamıştır. Bu dönemden sonra gerek doğal artış gerekse yeni göçler ile saha 
nüfuslanmaya devam etmiştir. Havza nüfusu hakkında bilgi veren en eski kaynaklara 1557 yılında 
yayımlanan defterlerden ulaşılmaktadır. 1557 yılında yayımlanan deftere göre Haho’da (Bağbaşı) 30 hane ve 
64 kişi, Vıhik’te (Pehlivanlı) 55 hane 88 kişi, Ödik’te (Aşağı Serdarlı, Serdarlı) 50 hane, Sürbahan’da (Dikmen) 
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30 hane, Verinkih (Uzunkavak) 30 hane bulunmaktadır (İnbaşı, 2008). Hane sayıları birbirine benzer olan 
mahallelerin nüfuslarının da benzerlik göstereceği düşünülürse bu dönemde havzada yaklaşık 302 kişinin 
barındığı kabul edilebilir. 

Bu tarihten sonra saha ile ilgili nüfus bilgilerine II. Mahmut döneminde (1835) sadece erkek nüfusun 
sayıldığı sayımdan ulaşılmaktadır. Bu sayıma göre havzadaki yerleşmelerde 1305’i Müslüman ve 45 
gayrimüslim toplam 1350 erkek nüfus ikamet etmektedir. Yerleşmeler bazında erkek nüfusun dağılışına 
bakıldığında Verinkih’te 95, Vıhik’te 224, Sürbahan’da 297, Ödük’te 387 ve Haho’da 346 kişinin yaşadığı 
görülmektedir (Özger, 2006; Tablo 1). Sayımı yapılmamış olmasına rağmen erkek nüfus kadarda kadın nüfus 
olduğu var sayılacak olursa bu dönemde havza nüfusunun yaklaşık 2700 kişi olduğunu söylemek 
mümkündür. 

 
Tablo 1 
1835 Sayıma Göre Katılı Çayı Havzası Nüfus .Kaynak: Özger, 2006 
Yerleşme Tuvana (Genç) Sabi (Çocuk) Musin (Yaşlı) Gayrimüslim Toplam 
Verinkih  36 43 16 45 95 
Vıhik  89 94 41 - 224 
Sürbahan  110 139 48 - 297 
Ödük  145 175 67 - 387 
Haho  148 155 43 - 346 

 

Katıklı Çayı Havzası’nın nüfusu Osmanlı dönemine ait olan sınırlı belgeler ışığında yukarıda bahsedildiği 
şekilde olup, havzada nüfusun gelişimine dair daha ayrıntılı bilgilere Cumhuriyet dönemi ile birlikte 
yapılmaya başlanan sayımlardan ulaşılmaktadır. DİE ve TUİK’in yayımladığı istatistiklerden özetle 1935 
yılından 2000 yılına kadar dalgalanmalar olmakla birlikte havza nüfusu artarak 2000 yılında 16423 kişi ile 
zirve yapmıştır. Bu tarihten sonra havzadan dışarıya yaşanan göçlerin etkisi iyice hissedilmeye başlamış ve 
2017 yılında nüfus ¾ oranında azalarak 4302 kişiye inmiştir (Tablo 2, Grafik 1). 2018 yılında havza nüfusu 
tekrardan ‰243 pozitif artış hızı ile 5489 kişiye ulaşsa da bu artış üzerinde 2019 yılında yapılan yerel 
seçimlerin büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. Zira yöre muhtarları ve esnafları ile yapılan görüşmelerde 
geri dönüşlerin pek azının kalıcı olduğu ifade edilmiştir.  

Tablo 2  

Katıklı Çayı Havzasında Nüfusun Gelişimi Kaynak: TUİK 

Sayım Dönemi Nüfus Artış miktarı Artış Hızı ‰ Cins Oranı % 

 1935 6516 -- -- 89,2 

1940 6546 30 0,9 82,9 

1945 6870 324 9,7 89 

1950 7293 423 12,0 -- 

1955 7546 253 6,8 87,9 

1960 8524 978 24,4 93,5 

1965 8955 431 9,9 89,7 

1970 8925 -30 -0,7 87,8 

1975 9337 412 9,0 93,8 

1980 9623 286 6,0 85,6 

1985 11035 1412 27,4 90,3 

1990 12259 1224 21,0 94,4 

2000 16423 4164 29,2 98,3 

2007 8105 -8318 -100,9 95,9 

2008 8226 121 14,8 98,8 

2009 8345 119 14,4 100,3 

2010 8266 -79 -9,5 98,2 

2011 7176 -1090 -141,4 97 
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2012 7037 -139 -19,6 94,9 

2013 5835 -1202 -187,3 93,9 

2014 5314 -521 -93,5 93,2 

2015 4808 -506 -100,1 92,2 

2016 4546 -262 -56,0 91,6 

2017 4302 -244 -55,2 91,1 

2018 5489 1187 243 104,5 

 

 
Grafik 1. Katıklı Çayı Havzası’nda Nüfusun Gelişimi Kaynak: TUİK 

Yöntem 

Bilimsel bir araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan en temel yapı taşı 
yöntemdir. Yöntem problemi çözmek ve deneyi sonuca götürmek için izlenilen yol haritasıdır (Özgen, 2016:). 
Bu doğrultuda çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için çeşitli 
zamanlarda arazi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sahasının sınırları belirlendikten sonra fikir vermesi 
açısından ArcGis 10.4 programı kullanılarak araştırma sahasının lokasyon haritası üretilmiştir.  Saha 
nüfusuna ait ham veriler TUİK’ ten temin edildikten sonra amaca uygun analizlerle nüfusunun yaşlanmasına 
neden olan parametreler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sahasında nüfus hareketlerini tespit etmek 
için 2018 yılında uygulanan bir anket çalışmasının ilgili maddeleri SPSS 24 programında analiz edilerek 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bir sahada nüfusun yaşlanması toplam nüfus içerisinde altmış beş üstü yaş grubunun payının giderek 
artmasıdır. Nüfusun yaşlanması yaşlı nüfusun sayısının niceliksel olarak artmasına bağlı olarak 
gerçekleşebileceği gibi çocuk ve genç nüfus sayısının azalması sonucunda aslında sayısal olarak aynı kalan 
yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının oransal olarak artmasına bağlı olarak da 
gerçekleşebilmektedir. Katıklı Çayı Havzası’nda nüfusun yaşlanmasına neden olan faktörler üç başlık altında 
incelenecektir. 

Doğum Oranlarındaki Azalmanın Nüfusun yaşlanmasına Yansıması 

Kadının iş hayatına atılması, eğitim düzeyinin yükselmesi, evlilik yaşının ilerlemesi, sağlık sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak bebek ve çocuk ölümlerinde yaşanan düşüşler ve çocuk yetiştirmenin maliyetinin 
her geçen gün artması çiftleri daha az sayıda ancak daha iyi koşullarda yetiştirebileceği oranda çocuk 
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yapmaya teşvik etmiştir (Yüceşahin, 2009). Bu sebeplere ek olarak çocuk yapabilecek çağdaki aktif nüfusun 
göçle havzadan ayrılması doğum oranlarındaki düşüşü tetiklemiştir. 1990 yılında ‰29,8 olan ham doğum 
oranları ‰27 oranında azalarak 2018 yılında ‰2,8’e gerilmiştir (Tablo 3). Doğumların bu denli azalması 
(1990’ da 366 kişi, 2018’de 16 kişi) nedeniyle toplam nüfus içerisinde çocuk nüfusun payı düşerken 65+ yaş 
grubunun payı artmış havza yerleşmelerinin nüfusu dolaylı olarak yaşlanmıştır. 

 

 

Tablo 3 

Katıklı Çayı Havzası Yerleşmelerinde Doğum ve Ölümler Kaynak: Tortum İlçesi Nüfus Müdürlüğü 

Yıllar  Doğumlar Ölümler  Ham Ölüm 
Oranları (‰) 

Ham Doğum 
Oranları (‰) 

Doğal Artış 

1990 366 96 7,8 29,8 270 
2010 47 47 5,6 5,6 0 
2017 33 30 6,9 7,6 3 
2018 16 25 4,5 2,8 -9 

 
 

Doğumlarda yaşanan hızlı düşüş kısa süre içerisinde havza nüfus piramidine de yansımıştır. Nüfusunun 
zirve yaptığı 2000 yılında düzgün üçgen şeklinde olan havza yerleşmeleri nüfus piramidi batılı ülkelerin 100 
yılı aşan sürelerde yaşadığı değişimi 18 yıl gibi kısa bir sürede yaşayarak Özgüç ve Türmertekin’in 6. Tip 
olarak ifade ettiği dikdörtgen şekline benzemeye başlamıştır (Özgüç ve Tümertekin, 2016). Doğum ve ölüm 
oranları düşmüş nüfus alt yaş gruplarından ziyade üst yaş guruplarında toplanmaya başlamıştır (Şekil 1, 
Şekil 2, Tablo 4 ve 5). Nüfusun ağırlığının üst yaş guruplarına kayması nüfusun dinamizmini kaybetmesine ve 
yaşlanmasına zemin hazırlamıştır. 

 
Şekil 2. Katıklı Çayı Havası Yerleşmeleri 2018 yılı Nüfus Piramidi Kaynak: TUİK 

1500 1000 500 0 500 1000 1500

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

Erkek Kadın



 

1944 
 

 
Şekil 3. Katıklı Çayı Havası Yerleşmeleri 2018 yılı Nüfus Piramidi Kaynak: TUİK 

 

Tablo 4 
Katıklı Çayı Havzası Yerleşmeleri 2000 Yılı Nüfusunun Dar Aralıklı Yaş Guruplarına Dağılımı Kaynak: TUİK 

Yaş Gurubu 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29  0-34 
Erkek 1019 805 925 801 697 619 495 
Kadın  1009 775 851 872 701 654 526 
Yaş Gurubu 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 
Erkek 555 471 372 302 269 245 554 
Kadın 575 421 392 313 300 300 560 

 

 

Tablo 5 
Katıklı Çayı Havzası Yerleşmeleri 2018 Yılı Nüfusunun Dar Aralıklı Yaş Guruplarına Dağılımı Kaynak: TUİK 

 
Yaş Gurubu 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
Erkek 134 116 149 199 200 151 165 
Kadın  130 119 136 153 162 181 138 
Yaş Gurubu 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 
Erkek 145 142 163 160 202 203 555 
Kadın  143 136 174 184 236 252 661 

 

Katıklı Çayı Havzası yerleşmelerinde geçimin zamanla tarım dışı sektörlere kayması ve hane reislerinin iş 
için düzenli gelir elde edebilecekleri sektörleri tercih etmesi çocuğa iş gücü olarak (tarlada, ahırda, bağda,) 
duyulan ihtiyacın azalmasına neden olmuştur.  Üretici durumdan tüketici duruma geçen çocuk nüfus aile 
planlamalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Böylece 1985’ te anne-baba ve dört çocuktan 
oluşan aile büyüklükleri 2017 yılında anne-baba ve bir çocuğa indirgenmiştir. Bu durum aile 
büyüklüklerine de yansımış, 1985’ te ortalama 5,6 olan aile büyüklükleri 2017 yılında 2,6’ ya kadar inmiştir 
(Tablo 6). 

Tablo 6  
Katıklı Çayı Havzası yerleşmelerinde ortalama aile büyüklükleri Kaynak: TUİK 

  1985 2000 2017 
Bağbaşı  5,2 4,8 2,5 
Pehlivanlı 5,7 5,3 2,4 
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Serdarlı 5,8 5,8 2,4 
Aşağı Serdarlı 5,3 5,1 2,6 
Dikmen  5,6 4,9 2,9 
Uzunkavak 5,1 5 3 
Çataldere 6,7 4,1 -- 
Havza ortalaması 5,6 5 2,6 

 

Katıklı Çayı Havzası Yerleşmelerinde Göçlerin Nüfusun Yaşlanmasına Etkisi 

Katıklı Çayı Havzası yerleşmeleri yüksek oranda göç vermekte olup, göçlerin yönleri ise çoğunlukla 
Erzurum olmak üzere İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirleredir. Havzadan çevreye yapılan göçler başta 
küçük miktarda olması nedeniyle çok fazla hissedilmezken, 2000 yılından sonra dışarıya yapılan göçlerin 
artması ve daimi olması nedeniyle yöre de büyük oranda hissedilmeye başlanmıştır. 1935 yılında 6516 olan 
havza nüfusu 2017 yılında 4302 kişiye düşmüştür. Bu durum aradan geçen 82 yıllık süreçte saha nüfusunun 
yıllık ortalama ‰ -5,1’lik negatif artış hızına sahip olduğunu göstermektedir. Şüphesiz bu değerler sahadan 
dışarıya çok yoğun bir göç hareketinin varlığının sonucudur (Tablo 1). Bu kapsamda havzada göçü ölçmek 
için yapılan ankete göre katılımcıların %96,6’sının komşusu veya akrabalarının göçe katıldığını ifade 
ederken, katılımcıların sadece %3,4’ünün yakın çevresinden göç eden olmadığını beyan etmiştir (Tablo 8). 
Havzadan dışarıya yaşanan göçün açık delillerinden bir diğeri ise 1990 yılından 2017 yılına kadar doğumlar 
ve ölümler arasındaki denge hiç ölümler lehine bozulmamasına rağmen 2000 yılında 16423 kişi olan havza 
nüfusunun yaklaşık 3/4 oranında azalarak 2017 yılında 4302 kişiye düşmesidir (Tablo 3). Yine havzanın 
2000 ve 2018 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde 0-14 yaş gurubunu oluşturan çocuk nüfusun cinsiyet 
bazında dağılımına bakıldığında erkek nüfusun sayılsal olarak üstünlüğü göze çarparken 15-64 ve 65+ yaş 
gurupları içerisinde kadın nüfusun sayısal üstün olduğu görülmektedir (Şekil 2 ve Şekil 3). 0-14 yaş grubu 
içerisindeki erkek nüfus fazlalığının 15-64 yaş gurubu içerisinde kadın nüfus fazlalığına dönüşmesi aktif 
nüfusun ve aktif nüfus içerisinde erkek nüfusun göçe katılma eğiliminin daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. 65 yaş üstü yaş gurubunda kadın nüfusun fazla olması ise göçe katılanların geri 
dönmemesi ve ortalama ömrün kadınlar lehine daha uzun olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Göç hareketinin saha nüfusunun yaşlanması üzerine olan etkisi ise şu şekilde cereyan etmiştir. Havzadan 
dışarıya yaşanan göçlerin %85,3’ünün eğitim ve iş bulma gibi itici sebeplerden kaynaklı olduğu, eğitim ve 
istihdam çağındaki nüfusun ise büyük oranda aktif nüfus (15-64 yaş grubu) gurubundan oluşması, toplam 
nüfus içerisinde genç nüfus oranın düşmesine ve yaşlı nüfus oranının yükselmesine neden olmuştur (Tablo 
9). Özetle araştırma sahasından yaşanan göçler nüfusun yaş guruplarına dağılışında dengesizlik yaratmış 
toplam nüfus içerisinde genç nüfusun sayısının azalması dolaylı olarak yaşlı nüfusun payının artmasına ve 
nüfusun yaşlanmasına neden olmuştur. 

Tablo 7  
Kaynak: Alkan, 2019 

Yakın çevrenizden göç eden oldu mu? 
 Verilen cevaplar Verilen cevap sayısı Yüzdesi 
Komşum 55 30,9 
Akrabalarım 117 65,7 
Hayır 6 3,4 
Toplam 178 100 

 
Tablo 8 
Kaynak: Alkan, 2019 

Katıklı Çayı Havzası yerleşmelerinde nüfusu göçe iten sebepler nelerdir? 

 Verilen cevaplar Verilen cevap sayısı Yüzdesi (%) 

Eğitim 30 20 

Sağlık 2 1,3 

İş bulma (işsizlik) 98 65,3 
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HES’lere bağlı sosyoekonomik sebepler 20 13,4 

Toplam 150 100 

Araştırma sahasından dışarıya yaşanan göçler, doğumlardaki azalış ve ortalama ömrün uzaması hem 
toplam bağımlılık oranlarının hem de toplam bağımlılık içerisinde genç ve yaşlı bağımlılık oranlarının 
değişmesine neden olmuştur. 2000 yılında %65 olan toplam bağımlılık oranlarının 2018 yılında %57,3’e 
gerilediği görülmektedir. Toplam bağımlı nüfus yaklaşık sekiz puan azalmasının temel nedeninin doğumların 
azalması ve buna bağlı olarak da çocuk bağımlılık oranlarının düşmesi olduğu düşünülmektedir. Zira 2000 
yılında 0-14(genç bağımlı nüfus) yaş gurubu toplam nüfusun %32,8’ini oluştururken 2018 yılında bu grubun 
toplam nüfus içerisindeki payı %14,2’ye gerilemiştir. 2000 ve 2018 yılları arasında geçen 18 yıllık süre 
zarfında toplam bağımlılık içerisinde genç bağımlılık oranları %54,5’ten %22,4’e gerilerken yaşlı bağımlılık 
oranları %11,2’den %34,9’yükselmiştir (Tablo 9). Toplam bağımlılık içeresinde dengenin yaşlı bağımlılık 
lehine bozulması havza nüfusunun yaşlanmasının açık bir emaresidir. 

Tablo 9  
Katıklı Çayı Havzası Yerleşmelerinde Nüfusun Bağımlılık Oranları Kaynak: TUİK 

Yıllar Toplam Bağımlılık Yaşlı bağımlılık Genç bağımlılık 
2000 %65,7 %11,2 %54,5 
2010 %57,4 24,3 %33,1 
2015 %62,2 %39 %23,2 
2018 %57,3 %34,9 %22,4 

 

Ortalama Ömrün Uzamasının Nüfusun Yaşlanmasına Etkisi 

Sağlık koşullarındaki iyileşmeler, sağlık hizmetlerine kolay erişim, gıda üretimindeki artış, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi gibi olanaklar doğumda beklenen yaşam şansını artırmakta bu durumda 65 üstü 
yaş gruplarına ulaşan nüfusun sayısının artmasına neden olmaktadır. Ortalama ömrün uzamasıyla 65 yaş 
üstü gruba ulaşan nüfus kitlesinin artması bu grubun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına ve nüfusun 
yaşlanmasına zemin hazırlamaktadır. Araştırma sahasında 1990 yılında ‰7,8 olan ham ölüm oranlarının 
2018 yılında ‰4,5’e düşmesi ortalama ömrün uzadığını göstermektedir (Tablo 10). Ancak ortalama ömrün 
uzamasının havzada nüfusun yaşlanmasına etki eden en zayıf parametre olduğu düşünülmektedir. Yaşlı 
nüfusun 2000-2018 yılları arasındaki değişim oranı %0,1 olmakla birlikte toplam bağımlılık oranı içerisinde 
payı %11,2’den %34,9’a yükselmiştir. (Tablo 9, Tablo 11). Bu değişimin asıl sebebinin ortalama ömrün 
uzamasına bağlı olarak 65 üstü yaş grubunda yaşanan yığılma değil doğum oranlarının azalması ve aktif 
nüfusun havzadan dışarıya göç etmesine bağlı olarak toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun payının artması 
olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 10  
Katıklı Çayı Havzası Yerleşmeleri Ham Ölüm Oranlarındaki değişim Kaynak: TUİK 

Yıllar  Ölümler  Ham Ölüm Oranı (‰) 
1990 96 7,8 
2010 47 5,6 
2017 30 6,9 
2018 25 4,5 

 
 
Tablo 11  
Katıklı Çayı Havzası Yerleşmelerinde Aynı yaş Grubuna Ait nüfusun Oransal Değişim Kaynak: TUİK 

Yıllar 0-14  15-64 65+ 
2000 5384 9880 1114 
2018 784 3489 1216 
Değişim oranları %85,4 %64,8 %0,1 

 
Sonuç ve Tartışma 
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Katıklı Çayı Havzası yerleşmelerinde nüfusun yaşlanması doğumların azalması, göçler ve ortalama ömrün 
uzaması gibi birden fazla faktörün ortaklaşa etkisi altında gerçekleşmiştir. Her ne sebeple olursa olsun 
havzada nüfusun yaşlanması birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir. Temel ekonomik faaliyetleri 
tarım ve hayvancılığa dayalı olan havzada bu sektörlerde işgücü açığı yaşanmasına neden olmuştur. Dinamik 
iş gücüne ihtiyaç duyulan tarım ve hayvancılık ekonomisi ihtiyacı olan iş gücü açığını karşılayamayınca bu 
sektörlerden kopuşlar başlamış ve zamanla üretim durma aşamasına gelmiştir. Nüfusun yaşlanması 
doğurganlık oranlarına da yansımış her geçen yıl azalan nüfus eğitim ve sağlık hizmetlerini de olumsuz 
etkilemiştir. Modern imkanlarla donatılmış üç aile sağlığı merkezinde nüfus yeterli olmadığı için bir doktor 
ve bir hemşire den oluşan iki personel ile nöbetleşe olarak hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Yörede eğitim 
veren Bağbaşı Lisesi’nin ise öğrenci yetersizliği nedeniyle geleceği belirsizliğini korumaktadır. 

Katıklı Çayı Havzası’nda nüfusun yaşlanmasını yavaşlatmak veya azaltmak için doğumlar teşvik edilmeli 
ve nüfusun havzada kalıcı olması için işsizlik sorununun çözülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tarım ve  
hayvancılık sektörlerine gerekli teşviklerin verilmesi ve havzanın turizm potansiyeli göz önünde 
bulundurularak gerekli yatırımların bir an önce yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

Afetler türlerine göre doğal, beşeri, biyolojik ve dünya dışı afetler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu afetler 
neden olduğu can kayıpları ve maddi zarar açısından değerlendirildiğinde, doğal afetler ön plana çıkmaktadır.  
Doğal afetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar büyük problemlere neden olmaktadır. Doğal afet zararlarını önleme 
veya azaltma çabalarının karşılık bulması eğitim çalışmaları ile yakından ilişkilidir. Eğitim çalışmalarının 
sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bireylerin doğal afetlere duyuşsal olarak hazır olmaları gerekmektedir. Bu 
nedenle öncellikle ve özellikle doğal afet eğitimi verecek öğretmen adaylarının duyuşsal eğilimlerinin tespit 
edilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi bölümlerinde öğrenim gören 
öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilimlerini belirlemek için 
‘Doğal Afetler Duyuşsal Eğilimler Ölçeği’ geliştirilmiştir. Anlık tarama modelinde yapılan bu araştırmada, veriler 
maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun bir şekilde Türkiye’de farklı doğal afetlerin yaşandığı şehirlerin 
bulunduğu üniversitelerden tercih edilmiştir. Kastamonu, Trabzon, Marmara, Gazi, Ahi Evran, Muğla Sıtkı 
Koçman, Gaziantep ve Amasya üniversitelerinde öğrenim gören 1218 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. 
Elde edilen veriler cinsiyet, bölüm, üniversite, not ortalaması, doğal afet dersi alma, doğal afet yaşama, yerleşim 
yeri, doğal afet faaliyetlerine katılma ve doğal afet konularını anlama düzeylerine göre incelenmiştir. Veriler 
SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, bağımsız örneklemler 
için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlere göre ortaya çıkan sonuçlar 
incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı duyuşsal eğilimlerinin yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Öğrenim görülen bölümün ve üniversitenin doğal afet duyuşsal eğilimlerini etkilediği, sınıf öğretmeni 
adaylarının ve Amasya Üniversitesindeki öğretmen adaylarının duyuşsal eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca akademik ortalaması yüksek olan öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı daha duyarlı 
oldukları ancak doğal afet konularını içeren dersi alıp almamaları ve üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları 
yerleşim birimi duyuşsal eğilimleri üzerinde anlamlı bir farklılık doğurmamıştır. Araştırmada doğal afetler 
duyuşsal eğilimlerin daha önce doğal afet yaşayan ve doğal afetlerle ilgili bir faaliyete katılan öğretmen 
adayları lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilirken; doğal afetlerle ilgili konuları ortalamanın 
üstünde anladığını belirten öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı duyuşsal eğilimlerinin diğerlerine göre 
yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlığı duyuşsal 
eğilimlerinin yüksek düzey sınırında olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutlardan 
duyarlılık ve bilinçlilik düzeyleri yüksek buna karşılık bireysel ve toplumsal hazırlık düzeyleri orta düzeyin alt 
seviyesindedir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarına teorikten ziyade uygulamalı doğal afet 
eğitiminin verilmesi, afetlerle ilgili resmi ve özel kurumlarla üniversitelerin işbirliğini artırması şeklinde 
birtakım öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, doğal afetler, duyuşsal eğilim. 

 

DETERMINATION OF SENSITIVE TRENDS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS NATURAL 
DISASTERS 

Disasters are classified according to their types as natural, human, biological and extraterrestrial disasters. 
When these disasters are evaluated in terms of loss of life and property damage, natural disasters come to the 
forefront. The consequences of natural disasters cause major problems. The response of efforts to prevent or 
mitigate natural disaster damages is closely related to training activities. In order to carry out the training 
activities in a healthy way, individuals should be prepared emotionally for natural disasters. Therefore, it is 
important to determine the affective tendencies of the prospective teachers who will provide natural disaster 
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education. In this research, it is aimed to determine the affective tendencies of prospective teachers studying in 
social studies, classroom and science departments towards natural disasters. For this purpose, ‘Natural 
Disasters Affective Trends Scale’ was developed as a data collection tool to determine prospective teachers' 
natural disaster affective tendencies. In this study the instantaneous scanning model, the data were chosen from 
an appropriate manner at the university where the cities where there are different natural disasters in Turkey, 
the maximum variation sampling. Data were collected from 1218 prospective teachers studying in Kastamonu, 
Trabzon, Marmara, Gazi, Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Gaziantep and Amasya universities. The data obtained 
were analyzed according to gender, department, university, GPA, taking natural disaster lessons, living natural 
disaster, settlement, participating in natural disaster activities and understanding natural disaster issues. Data 
were analyzed with SPSS 20 statistical program. In the analysis of the data; Descriptive statistics, t-test for 
independent samples, one-way analysis of variance (ANOVA) were used. When the results of independent 
variables were examined, it was found that the female teachers' affective tendencies towards natural disasters 
were high. It was determined that the affective tendencies of the department and the university were affected by 
the natural disaster and the affective tendencies of the prospective classroom teachers and prospective teachers 
at Amasya University were higher. In addition, it was found that pre-service teachers with higher academic 
averages were more sensitive to natural disasters but did not take the course including natural disasters and did 
not cause a significant difference on the affective tendencies of the settlement before they started university. In 
the study, it was found that affective tendencies of natural disasters showed a significant difference in favor of 
prospective teachers who had previously experienced a natural disaster and participated in an activity related 
to natural disasters; It was observed that the teachers' affective tendencies towards natural disasters were 
higher than the others.  

The results of the research showed that the pre-service teachers' affective tendency of natural disaster 
literacy was at high level. The pre-service teachers' sensitivity and awareness levels are higher than the sub-
dimensions of the scale, whereas individual and social preparation levels are lower than the middle level. In line 
with the results, a number of suggestions were given to the prospective teachers to provide applied natural 
disaster training rather than theoretical and to increase the cooperation between public and private institutions 
and universities related to disasters. 

Keywords: Teacher candidate, natural disasters, affective tendency. 

 

Giriş 

Dünya’nın evrimi sürecinde depremler, volkanlar, seller ve fırtınalar gibi doğal tehlikeler yeryüzünde 
meydana gelmektedir. Doğal tehlikeler (natural hazard) insan yaşamı ve yaşam alanları için potansiyel bir 
tehdit olan doğal süreç ve olaylardır. Bu doğal tehlikenin belli bir zamanda ve mekânda gerçekleşme 
potansiyeline ise risk adı verilmektedir.  Afetlere neden olabilecek doğal olayların çoğu, insan olmayan 
yerlerde gerçekleşmektedir. Bu gibi durumlarda, insanlar katılmadığı için afet olmamıştır. Ancak bu olaylar 
beklenilmeyen yerde, zamanda ve şiddette görüldüğü zaman ve insana zarar verdiği, yaşam alanlarını 
etkilediğinde afet niteliğini kazanmaktadır. Özey (2011) ve Ergünay’a (2007) göre afet insanlara fiziki, sosyo-
ekonomik anlamda zarar veren, olağan hayat şartlarını durdurarak ya da sekteye uğratarak toplumları 
etkileyen ve toplumların tek başına baş edemeyeceği doğal, beşeri ve teknoloji kaynaklı olayların 
sonuçlarıdır. 

Afetlerin doğal, beşeri, biyolojik, dünya dışı afetler gibi türleri bulunmaktadır. Doğal afetler oluşumunda 
insanoğlunun hiçbir dahlinin olmadığı tamamen doğal yollarla başlayan, türüne göre süresi birkaç saniyeden 
ibaret olanların yanında onlarca yıla kadar devam edebilen, canlılar dünyası için büyük yıkımlara neden 
olabilen, normal hayat şartlarını sekteye uğratan, toplumlar için can ve mal kayıplarının yanı sıra toplumsal 
hafızada psikolojik ve sosyolojik anlamda büyük sorunlar doğuran felaketlerdir. Yeni bin yıl ile birlikte doğal 
afetlerin sayısında önemli bir artışın olduğu gözlenmekte, etkilenen insan sayıları ve maddi kayıplarda da 
önemli artışların ortaya çıktığı görülmektedir. 2018'de CRED verileri, 122 ülkeyi etkileyen 318 doğal afetin 
meydana geldiğini göstermektedir. Bu afetler 9,503 ölümle sonuçlanmış, 96 milyon insanı etkilemiş ve 314 
milyar ABD doları ekonomik zarara neden olmuştur.  2000-2017 yılları arasında meydana gelen doğal 
afetlerde dünya genelinde 854,178 kişi hayatını kaybetmiştir. Gelir düzeyi düştükçe hem doğal afetlerden 
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ölen kişi sayısı hem de olay başına ölen sayısı artmaktadır. Bu durumu daha da somutlaştırma anlamında 
Dünya Bankası (2016) verileri incelendiğinde, 1995-2014 yılları arasında fırtınaya bağlı ölümlerden % 
89’unun,  fırtınaların sadece % 26’sına maruz kalan düşük gelirli ülkelerde gerçekleşmesi bu duruma iyi bir 
örnek olarak gösterilebilir. 

Türkiye mutlak ve göreceli konumunun getirdiği sonuçlardan dolayı sürekli doğal afetlere maruz 
kalmaktadır. Maruz kalınan doğal afetler ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sorunlar ve sonuçlar 
doğurmaktadır. Doğal afetlerin neden olduğu en yıkıcı sonuç şüphesiz ölümlerdir. Cumhuriyet tarihinden 
günümüze binlerce insan doğal afet sonucunda yaşamını yitirmiştir. Afet sonrasında yıkılan binalar, zarar 
gören üretim tesisleri, tarım alanları, yollar, köprüler büyük maddi kayıplar doğurmaktadır. Yaşanan 
ekonomik kayıplar hem bireysel hem toplumsal anlamda sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Doğal 
afetlerin oluşumuna insanoğlunun doğrudan bir müdahalesi mümkün görünmemektedir. Ancak doğal afet 
zararlarını önleme, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu da eğitim ile 
gerçekleşebilecek bir durumdur. Tamamen doğal süreçlerle başlayan doğal afetlerin nerede ve nasıl 
meydana geleceğini bilmenin yanı sıra, doğal afetlere hazırlıklı olmak da gerekmektedir.  

Bunun için de öncelikle bireylerin doğal afetlere duyuşsal olarak hazır olmaları gerekmektedir. Küçük 
yaşlardan itibaren doğal afetlere duyuşsal olarak hazır bireylerin yetişebilmesi için öğrencilere bu bilinci 
aşılayacak öğretmenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bilince sahip olarak yetişmiş öğretmen adayları sürecin 
en önemli basamağını oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı öğretmen adaylarının doğal afetlere 
yönelik duyuşsal eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının doğal afetlere 
yönelik duyuşsal eğilimlerinin ne düzeyde oldukları ve bu düzeyin; cinsiyet, doğal afet dersi, doğal afet 
yaşama, birinci derece yakının doğal afet yaşaması, doğal afet faaliyetine katılım, doğal afetlerle ilgili  kurum 
ismi bilme, kampüs afet planı ve acil toplanma yerini bilme, öğrenim gördükleri bölüm, üniversite, genel 
akademik ortalama, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile aylık gelir, üniversiteden önce yaşanılan 
yerleşim birimi ve akranlarına göre doğal afet konularını anlama seviyesi gibi faktörlere göre anlamlı şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığı sorgulanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma, öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimlerini belli bir zamanda var olan 
durumlarını, olduğu haliyle betimlemeyi amaçladığından tarama modelleri içerisinde ‘anlık tarama’ 
modelindedir. Araştırmanın evrenini sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmenliğinin 4. sınıflarında eğitim 
gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise tablo 1’de belirtilen Türkiye’nin seçilmiş bazı 
üniversitelerinde bahsi geçen alanlarda eğitim gören 1218 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

Bu üniversiteler amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir. Araştırmada bilgi açısından zengin durumların seçilerek, derinlemesine araştırma yapmaya fırsat 
vermesi için farklı doğal afetlerin yaygın olduğu yerleşim yerleri dikkate alınmıştır. 

Tablo 1 

Çalışma Grubunun Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite n % 
Kastamonu Üniversitesi 213 17,5 
Gazi Üniversitesi 202 16,6 
Trabzon Üniversitesi 207 17 
Ahi Evran Üniversitesi 186 15,3 
Gaziantep Üniversitesi 87 7,1 
Marmara Üniversitesi 87 7,1 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 67 5,5 
Amasya Üniversitesi 169 13,9 
Toplam 1218 100 

 
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinin ve 

doğal afetlere yönelik bilgilerin istendiği kişisel bilgiler formu ile doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimler 
ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgiler formu 15 adet sorudan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde (Tamamen 
katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum) 25 maddeden ibarettir. Ölçek 
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maddelerinin 9 tanesi olumsuz, 16 tanesi olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Olumsuz maddelere ters kodlama 
ile puanlama yapılmıştır. Bu puanlama sistemine göre ölçekten alınabilecek en düşük puan ‘25’, en yüksek 
puan ‘125’tir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 3 faktörlü (duyarlılık, bilinçlilik, bireysel ve toplumsal 
hazırlık) yapıya sahip olan ölçeğin güvenirlik değerinin .81 olduğu belirlenmiştir. Veriler SPSS 20 istatistik 
programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, bağımsız örneklemler için t-testi, tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilim düzeyleri belirlenirken 
McBeth, Hungerford, Marcinkowski, Volk ve Meyers (2008) tarafından geliştirilen yöntem de kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma problem ve alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgulara bu bölümde yer verilmiştir. İlk 
olarak duyuşsal eğilimler ölçeğine ait betimsel bulgular sunulmuştur (Tablo 2). 

 

Tablo 2 

Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Duyuşsal Eğilimler ve Alt Boyutlarına Ait Betimsel Veriler 

Duyuşsal Eğilimler Ölçeği 
Alt Boyutları 

Minimum Puan Maksimum Puan X̅        S 

Duyarlılık 22 75 62,71 8,09 
Bilinçlilik 7 35 29,90 5,90 
Bireysel ve Toplumsal Hazırlık 3 15 7,65 2,56 
Toplam 62 123 100,35 11,64 

 
Tablo 2’de sunulan analiz sonuçları incelendiğinde doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeği üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Duyarlılık boyutunda 15 madde bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bu alt boyuttan aldıkları 
puanların ortalaması (X̅=62,71)’dir. Bilinçlilik boyutunda 7 madde bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bu 
alt boyuttan aldıkları puanların ortalaması (X̅=29,90)’dır. Bireysel ve toplumsal hazırlık boyutunda 3 soru 
bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bu alt boyuttan aldıkları puanların ortalaması ise (X̅=7,65)’dir. Doğal 
afetler duyuşsal eğilimler ölçeğinde 25 soru bulunmaktadır. Ölçek genelinden öğretmen adaylarının aldıkları 
puanların ortalaması ise (X̅=100,35)’dir. Bu bulgulara göre alt boyutlarda en düşük ortalamanın bireysel ve 
toplumsal hazırlık boyutunda olduğu, öğretmen adaylarının bu konuda düşük düzeyde oldukları, en yüksek 
ortalamanın bilinçlilik boyutunda olduğu görülürken, genel anlamda öğretmen adaylarının doğal afetlere 
yönelik duyuşsal eğilimlerinde ortalamanın üzerinde, kısmen yüksek düzeyde bir başarı gösterdikleri 
söylenebilir. Tablo 3’de öğretmen adaylarının doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeğindeki maddelere yönelik 
ortalama puanları ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. 

 Mcbeth vd. (2008) yöntemine göre öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilim düzeyleri 
Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3 

Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Duyuşsal Eğilim Düzeylerinin Mcbeth Vd.(2008) Yöntemine Göre Tespiti 

  
Alt Boyut 

 
 

 
Düşük 

 
Orta 

 
Yüksek 

 
 X̅ 

 
S 

                                       
Duyuşsal 
Eğilim Ölçeği 

Duyarlılık 
 

Aralık 7-16 17-26 27-36  
30,10   3,88 f 4 236 978 

% 0,3 19,4 80,3 
Bilinçlilik 
 

Aralık 3-7 8-12 13-17  
14,37   2,83 f 61 223 934 

% 5 18,3 76,7 
Bireysel ve 
Toplumsal Hazırlık 

Aralık 1-2 3-5 6-7  
3,52     1,17 f 412 793 13 

% 33,8 65,1 1,1 
 Genel Aralık 12-27 28-44 45-60  

48,16   5,58 f 0 316 902 
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% 0 26 74 

 
Tablo 3’e göre duyuşsal eğilimler ölçeğinde 12-27 puan aralığına giren öğretmen adayı bulunmaz iken, 

28-44 aralığına giren öğretmen adaylarının oranı % 26 (n=316) ve 45-60 puan aralığına giren öğretmen 
adaylarının oranı ise % 74’tür (n=902). Öğretmen adaylarının duyuşsal eğilimler ölçeğinden aldıkları toplam 
puanın ortalaması X̄=48,16 olarak hesaplanmıştır. Bu değere göre öğretmen adaylarının çevreye karşı 
duyuşsal eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Duyuşsal eğilimlerin alt boyutları incelendiğinde 
öğretmen adaylarının duyarlılık ve bilinçlilik boyutunda yüksek düzeyde oldukları; bireysel ve toplumsal 
hazırlık boyutunda düşük düzeyde oldukları görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilimlerine ait genel puanlarının cinsiyet, doğal afet dersi, 
doğal afet yaşama, birinci derece yakının doğal afet yaşaması, doğal afet faaliyetine katılım, doğal afetlerle 
ilgili kurum ismi bilme, kampüs afet planı ve acil toplanma yerini bilme durumlarına göre anlamlı bir 
farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 4 

Öğretmen Adaylarının Doğal Afetlere Yönelik Duyuşsal Eğilimler Genel Puanlarının Çeşitli Değişkenlere Göre T 
Testi Sonuçları 

Değişkenler Cevaplar n      X̅ S sd t p 

Cinsiyet Kadın 342 101,25 11,12 1216 
 

4,13 
 

.000* 
 Erkek 876 98,03 12,60 

D. Afet Dersi Evet 535 100,8 11,94 1216 
 

1,28 
 

.209 
 Hayır 683 99,98 11,39 

D. Afet Yaşama Evet 646 101,0 11,41 1216 
 

2,35 
 

.018* 
 Hayır 572 99,51 11,85 

Yakın D. Afet 
Yaşama 

Evet 700 101,4 11,06 1216 
 

3,71 
 

.000* 
 Hayır 518 98,89 12,23 

D. Afet Faaliyet 
Katılım 

Evet 470 101,9 11,71 1216 
 

3,71 
 

.000* 
 Hayır 748 99,37 11,49 

D. Afet Kurum İsmi 
Bilme 

Evet 858 101,3 11,19 1216 
 

4,40 
 

.000* 
 Hayır 360 98,01 12,34 

Kampüs Afet 
Planını Bilme 

Evet 34 90,82 14,98 1216 
 

3,78 
 

    .001* 
 

Hayır 1184 100,6 11,42 
Kampüs Acil 
Toplanma Yeri 

Evet 79 99,43 14,76 1216 
 

0,58 
 

.562 
 Hayır 1139 100,4 11,39 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları doğal afet dersi 

alma durumlarına (t(1218)=1,28;p>0.05) ve kampüs acil toplanma yerine  (t(1218)=0,58;p>0.05) göre anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir. Yani öğretmen adaylarının doğal afet dersi alma ile kampüs acil toplanma yerini 
bilme durumları doğal afet duyuşsal eğilimleri genel puanları üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden 
olmamaktadır. Öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları cinsiyet (t(1218)=4,13;p<0.05) 
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yani cinsiyet durumu kadın öğretmen adaylarının lehine 
olmak üzere doğal afet duyuşsal eğilim genel puanlarında anlamlı bir farklılaşma doğurmaktadır. Öğretmen 
adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları doğal afet yaşama (t(1218)=3,01;p<0.05), birinci derece 
yakının doğal afet yaşama (t(1218) =3,71;p<0.05), doğal afetlerle ilgili faaliyetlere katılma (t(1218)=3,71;p<0.05), 
doğal afetlerle ilgili kurum ismi bilme (t(1218)=4,40; p<0.05) ve kampüs afet planını bilme (t(1218) 

=3,78;p<0.05) durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Başka bir deyişle öğretmen adaylarının doğal afet dersi almaları, kendilerinin ve birinci derece 
yakınlarının doğal afet yaşaması ve doğal afetlerle ilgili kurum bilmeleri doğal afet okuryazarlığı genel 
puanlarında anlamlı bir farklılaşma oluşturmaktadır. Sırasıyla doğal afet dersi alan, kendisi ve birinci derece 
yakını doğal afet yaşayan, kurum ismi bilen öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları 
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(101,0/101,4/101,9/101,3) diğerlerinin doğal afet okuryazarlığı genel puanlarına 
(99,51/98,89/99,37/98,01) göre anlamlı düzeyde yüksektir. Öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlığı 
genel puanlarının öğrenim gördükleri bölüm, üniversite, genel akademik ortalama, anne eğitim durumu, baba 
eğitim durumu, aile aylık gelir, üniversiteden önce yaşanılan yerleşim birimi ve akranlarına göre doğal afet 
konularını anlama seviyelerine göre anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek için yapılan 
ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 

Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Duyuşsal Eğilim Genel Puanlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Değişkenler Cevaplar n X̅ S F p Anlamlı Fark 

 
Bölüm 

1. Fen Bilgisi 
2. Sınıf Öğretmenliği  
3. Sosyal Bilgiler 
Toplam 

307 
429 
482 
1218 

99,52 
101,4 
99,69 
100,3 

11,49 
11,11 
12,23 
11,64 

3,66 .026* 1-2 
2-3 

 
 
 
Üniversite 

1. Kastamonu  
2. Trabzon 
3. Amasya 
4. Gazi 
5. Gaziantep 
6. Ahi Evran 
7. Marmara 
8. Sıtkı Koçman 
Toplam 

213 
207 
169 
202 
87 
186 
87 
67 
1218 

100,3 
98,33 
103,7 
98,45 
101,4 
101,1 
100,9 
99,38 
100,3 

10,28 
12,76 
9,08 
12,02 
11,84 
11,11 
13,29 
13,55 
11,64 

 
 
 
 
4,07 

 
 
 
 
.000* 

1-3 
2-3 
3-4 
 
 
 
 
 

 
Akademik 
Ortalama 

1. 1.50-2.49 
2. 2.50-2.99 
3. 3.00-3.49 
4. 3.50-4.00 
Toplam 

197 
547 
413 
61 
1218 

99,45 
99,78 
100,6 
106,1 
100,3 

12,56 
11,48 
11,43 
9,73 
11,64 

 
 
6,08 

 
 
.000* 

1-4 
2-4 
3-4 
 

 
Anne 
Eğitim 

1. Okuryazar değil  
2. İlkokul 
3. Ortaokul 
4. Lise 
5. Üniversite 
Toplam 

93 
663 
235 
172 
55 
1218 

100,4 
101,4 
99,65 
98,87 
94,60 
100,3 

11,08 
11,15 
12,62 
11,97 
10,80 
11,64 

 
 
5,80 

 
 
.000* 

 
 
2-5 
 
 
 

 
Baba 
Eğitim 

1. Okuryazar değil  
2. İlkokul 
3. Ortaokul 
4. Lise 
5. Üniversite 
Toplam 

44 
445 
285 
284 
160 
1218 

96,61 
101,0 
100,6 
100,6 
98,23 
100,3 

9,21 
10,59 
10,98 
10,02 
8,28 
10,41 

 
 
3,03 

 
 
.017* 

1-2 
1-3 
1-4 
2-5 
3-5 
4-5 

 
Aylık Gelir 

1. 0-1500 TL  
2. 1500-3000 TL 
3. 3000-4500 TL 
4. 4500 TL üzeri 
Toplam 

303 
496 
272 
147 
1218 

99,72 
101,5 
100,3 
97,68 
100,3 

11,52 
10,85 
12,64 
12,08 
11,64 

 
 
4,56 

 
 
.003* 

2-4 
 
 

 
Yerleşim 
Yeri 

1.Köy  
2. İlçe 
3. İl 
Toplam 

247 
430 
541 
1218 

100,5 
100,1 
100,4 
100,3 

11,30 
11,95 
11,56 
11,64 

 
 
0,08 

 
 
.920 

 
 
- 

D. Afet 
Konularını 
Anlama 

1. Ortalamanın altı  
2. Ortalama 
3.Ortalamanın üstü 
Toplam 

107 
979 
132 
1218 

98,00 
100,2 
103,4 
100,3 

13,35 
11,41 
11,27 
11,64 

 
 
6,86 

 
 
.001* 

1-3 
2-3 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları öğrenim görülen 
bölüm (F(2,1215)=3,66;p<0.05), üniversite (F(7,1210)=4,07;p<0.05), akademik ortalama  (F(3,1214)=6,08;p<0.05), 
anne eğitim durumuna (F(4,1213)=5,80;p<0.05), baba eğitim durumuna (F(4,1213)=3,03;p<0.05) ve doğal afet 
konularını anlama durumuna (F(2,1215)=6,86;p<0.05) göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Yani 
öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversite, bölüm, akademik ortalama, anne-baba eğitim durumu 
ve doğal afet konularını anlama durumları doğal afet duyuşsal eğilim genel puanlarını anlamlı düzeyde 
farklılaştırmıştır. 

Bölüm değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanlarının 
(X̅=101,4) sosyal bilgiler (X̅=99,69) ve fen bilgisi öğretmenliği (X̅=99,52) bölümlerdeki öğretmen adaylarına 
göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite değişkenine göre Amasya Üniversitesindeki öğretmen 
adaylarının doğal afet okuryazarlığı genel puanları (X̅=103,7) sırasıyla Kastamonu, Trabzon ve Gazi 
Üniversitesindeki (X̅=100,3/98,33/98,45) öğretmen adaylarının puanlarından anlamlı bir farklılık 
oluşturacak kadar yüksektir. 

Akademik ortalama açısından ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Daha açık bir ifade ile ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğretmen adaylarının 
doğal afet okuryazarlığı genel puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Anne eğitim 
durumu incelendiğinde, annesi ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarının üniversite mezunu olanlara göre 
anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Babası okuryazar olmayan öğretmen adaylarının duyuşsal eğilim 
genel puan ortalamalarının (X̅=96,61) babası ilkokul (X̅=101,0) ortaokul (X̅=100,6) ve lise mezunu olan 
(X̅=100,6) öğretmen adaylarının puanlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Benzer 
bir şekilde babası ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarının duyuşsal eğilim genel puan ortalamaları babası 
üniversite mezunu olan öğretmen adaylarına göre anlamlı bir farklılık oluşturacak düzeyde yüksektir. Aylık 
gelir durumuna göre ise aylık geliri en yüksek olan öğretmen adaylarının duyuşsal eğilim genel puanları aylık 
geliri düşük olan öğretmen adaylarına göre daha düşük çıkmıştır. Son olarak doğal afet konularını 
akranlarına göre ortalama (X̅=100,2) ve ortalamanın üzerinde (X̅=103,4) anlayan öğretmen adaylarının doğal 
afet duyuşsal eğilim genel puanları ortalamalarının doğal afet konularını ortalamanın altında anlayanlara 
(X̅=98,0)  göre anlamlı düzeyde yüksek çıktığı tespit edilmiştir. 

 Ancak öğretmen adaylarının doğal afet duyuşsal eğilim genel puanları üniversiteden önce yaşanılan 
yerleşim yeri değişkenine (F(2,1215)=0,08;p>0.05) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Başka bir ifade 
ile öğretmen adaylarının üniversiteden önce yaşadıkları yerleşim yeri doğal afet duyuşsal eğilim genel 
puanları üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimlerinin yüksek düzey 
sınırında olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının alt boyutlardan duyarlılık ve bilinçlilik 
düzeylerinin yüksek buna karşılık bireysel ve toplumsal hazırlık düzeylerinin ise orta düzeyin alt 
seviyesindedir. Bu bulgular katılımcı öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı tutum geliştirme düzeylerinin 
yüksek olduğu kanısını oluşturmaktadır. Ancak davranış aşamasına yönelik sorulardan oluşan bireysel ve 
toplumsal hazırlık düzeyleri yeterli değildir. Bu durum kişisel ve toplumsal hazırlık konusunda yeterli 
düzeyde olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Tutum geliştirme bir şeyi davranışa dönüştürmeye istekli, 
azimli olma şeklinde yorumlanabilir. Bu bakımdan öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı bireysel ve 
toplumsal hazırlık bakımından duyuşsal olarak hazır olmaları oldukça önemli bir noktadır. Kısacası duyarlı 
ve bilinçli olmak bireysel ve toplumsal hazırlığa katkı sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bireysel ve 
toplumsal hazırlık için tutumları harekete geçirecek uyarıcılar gerekmektedir. Bu araştırmada bu uyarıcıların 
bir tanesi doğal afet yaşamış olmak çıkmıştır. Doğal afet yaşamış olmak öğretmen adaylarının davranış ve 
tutumlarını daha anlamlı hale getirmektedir. Bir diğer uyarıcı da doğal afet faaliyetlerine katılmak olmuştur. 
Keza doğal afetlerle ilgili faaliyetlere katılmanın öğretmen adaylarının doğal afet duyuş ve davranışlarını 
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Wang ve diğerleri (2012) ortaöğretim öğretmenlerinin yüksek düzeyde bir 
afet önleme tutumlarına, Chung ve Yen (2016) okul yöneticileri ve öğretmenlerin yüksek düzeye yakın bir 
afet önleme tutumlarına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Mevcut araştırma ve diğer araştırmaların 
benzer bulgulara sahip olduğu, katılımcıların afetler konusunda tutumlarının yüksek olduğu görülmektedir. 
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Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ait sonuçlar incelendiğinde, Öğretmen adaylarının doğal afetler 
duyuşsal eğilimler ölçeğine ilişkin puanlarının kadın öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum Tkachuck (2016) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Kadın öğretmen 
adayları doğal afetlere duyuşsal olarak daha hazır görünmektedir. Öğretmen adaylarının doğal afetler 
duyuşsal eğilimler ölçeğine ilişkin puanları öğrenim gördükleri bölümlere göre hem ölçek genelinde hem de 
alt boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ölçek genelinde ve bilinçlilik boyutunda sınıf öğretmeni 
adaylarının lehine, duyarlılık boyutunda sosyal bilgiler öğretmen adayları lehine, bireysel ve toplumsal 
hazırlık boyutunda fen bilgisi öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmen 
adaylarının doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeğine ilişkin puanları üniversitelerine göre hem genel hem de 
alt boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermiştir. Duyuşsal eğilim puanları ortalaması en yüksek Amasya 
Üniversitesindeki öğretmen adaylarına aittir. 

Öğretmen adaylarının doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeğine ilişkin puanları akademik ortalamalarına 
göre ölçeğin genelinde ve tüm boyutlarında akademik ortalamaları yüksek olan öğretmen adayları lehine 
anlamlı bir farklılık göstermiştir.  

Bu durum akademik başarısı yüksek olan öğretmen adaylarının doğal afetlere karşı duyuşsal eğilimlerinin 
de yüksek olduğu sonucuna işaret etmektedir. Öğretmen adaylarının doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeğine 
ilişkin puanları baba eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık tıpkı anne eğitim durumunda olduğu gibi baba 
eğitim durumu düşük olan öğretmen adaylarının lehine gerçekleşmiştir. Araştırmanın kişisel bilgiler 
kısmındaki anne ve baba eğitim durumlarına ait bilgiler kıyaslandığında genel olarak öğretmen adaylarının 
anne ve babalarının eğitim durumları birbirine yakın çıkmıştır. Yani anne eğitim düzeyi düşük olanların baba 
eğitim düzeyleri de düşüktür. Öğretmen adaylarının doğal afetler duyuşsal eğilimler ölçeğine ilişkin puanları 
aile aylık gelirine göre ölçek genelinde ve duyarlılık alt boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir. Doğal afet 
duyarlılığının anne ve baba eğitim düzeyi düşük olan öğretmen adaylarında görüldüğü gibi bu değişkende de 
aile gelir durumu düşük olan öğretmen adaylarında görülmesi bir tutarlılık göstergesidir. Çünkü 
çalışmamızdaki veriler incelendiğinde aile aylık geliri düşük olanlar genelde anne-baba eğitim durumu düşük 
olanlardan oluşmaktadır. 

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de doğal afet dersi alan, doğal afet yaşayan, birinci derece 
yakını doğal afet yaşayan ve doğal afet faaliyetine katılan, kampüsteki acil toplanma yerini bilen, doğal 
afetlerle ilgili kurum ismi bilen öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimlerinin daha 
yüksek olmasıdır.  

Araştırmada elde edilen son sonuca göre doğal afet konularını akranlarına göre ortalamanın üzerinde 
anlayan öğretmen adaylarının doğal afetlere yönelik duyuşsal eğilimlerinin ortalama ve ortalamanın altında 
anlayanlara göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. 

Araştırma sonucuna göre doğal afet yaşayan öğretmen adaylarının duyuşsal eğilimler ölçeği puanları 
yüksek çıkmıştır. Yaşanmışlık ve tecrübe doğal afet duyuş ve davranışlarında etkili olmaktadır. Bu sonuçtan 
yola çıkarak öğretmen adaylarına doğal afetlerle özellikle depremlerle ilgili yetkili kurumlar tarafından 
simülasyon eğitimleri verilmesi yerinde olacaktır. Böylece doğal afetin neden olabileceği etkinin 
canlandırılması ile öğretmen adaylarının tutum ve davranışlarında artış meydana gelebileceği 
düşünülmektedir. 
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Özet 

Kavramların dil ve düşünce süreçleri üzerinde önemli işlevleri vardır. Yaşadığımız dünyayı kavramlar 
sayesinde anlamlandırır, düşüncelerimizi etkin şekilde aktarabilmek için yine kavramları kullanırız. 
Yaşadığımız doğal çevreyi tanımamızı, insan ve çevre arasındaki etkileşimi kavramamızı sağlayan coğrafya 
bilimi de içerisinde soyut ve somut birçok kavram barındırmaktadır.   Bu nedenle etkili bir coğrafya öğretimi ve 
öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşabilmesi için bu kavramları doğru olarak öğrenmeleri gerekmektedir. 

İnsanlar için yaşadığımız doğal çevrenin en önemli elemanlarından birisi hiç tereddütsüz iklimdir. Günlük 
hayatımızın her safhasında belirleyici olan iklim konusunda öğrenciler hangi düzeyde doğru bilgi sahibi? 
Ülkemizde etkili olan iklimleri doğru olarak tanımlayabiliyorlar mı? Her yaz döneminde sel baskınlarıyla yazılı 
ve görsel medyada sıkça duyduğumuz muson iklimi, erozyon tehdidine bağlı olarak ülkemizin geleceğinde etkili 
olabileceği sıkça vurgulanan çöl iklimi ortaokul öğrencileri tarafından doğru olarak ifade edilebiliyor mu? Tüm 
canlılarla birlikte insan faaliyetlerinin tamamını doğrudan etkileyen iklim kavramı çoğunlukla o anda 
yaşanılan ve değişken olan hava durumu ile karıştırılmakta, bu değişen hava şartları iklim olarak 
tanımlanabilmektedir. İklim ile hava durumu arasındaki farkın yanında, özellikle Türkiye’de geniş bir etki 
alanına sahip olan ve ülkemizde yaşayan herkesin kolaylıkla tanımlaması beklenen iklim türleri hakkında 
herkesin doğru bilgilere sahip olması hiç şüphesiz sosyal bilgiler eğitiminde istendik kazanımlardandır. 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin, sosyal bilgiler ders kitaplarında bulunan iklim ünitesinde geçen iklim, 
Karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Muson iklimi, Çöl iklimi, maki, bozkır-step ve bakı gibi coğrafi 
kavramları anlama düzeylerini belirlemek ve sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya koymak hedeflenmiştir.   
Amasya ilinde bulunan bulunduğu yer ve eğitim niteliği farklı olan 8 ortaokulda 2017-2018 öğretim yılında 
öğrenim gören 6. 7. ve 8.sınıf öğrencilerinden oluşan, her sınıf düzeyinden 195 öğrenci olmak üzere toplam 585 
öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin 
kullanıldığı çalışmada öğrencilerin iklim ünitesinde geçen coğrafi kavramları anlama düzeylerini belirlemek 
için açık uçlu sorulardan oluşan bir test geliştirilerek uygulanmış, ortaya çıkan sonuçlar anlama, sınırlı 
anlama,  anlamama, yanlış anlama ve cevap vermeme şeklinde kategorize edilerek incelenmiş, elde edilen 
sonuçlar frekans dağılımı (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Bunun yanında her kategori için örnek olabilecek 
öğrenci yanıtları hiçbir değişiklik yapılmadan, olduğu şekliyle aktarılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğrencilerin iklimle ilgili coğrafi kavramları anlama oranlarının ortalama %15 
civarında seyrettiği, 6.sınıflarda coğrafi kavramları anlama oranlarının daha yüksek ancak, sınıf seviyesi 
yükseldikçe anlama oranlarının giderek azalma eğilimi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Konuların müfredatta yer 
aldığı sınıf düzeyinde anlama oranları yüksek seyrederken, iklim konusunun yer almadığı sınıf düzeylerinde 
öğrenim görmekte olan öğrencilerde anlama oranları giderek düşmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçların 
nedenleri ve anlama oranının yükseltilmesi için neler yapılması gerektiği öneri olarak ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Ortaokul öğrencileri, Kavram, Kavram yanılgıları, İklim, Sosyal Bilgiler 
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SECONDARY SCHOOL STUDENTS' UNDERSTANDİNG LEVELS OF GEOGRAPHİCAL CONCEPTS ABOUT 
CLİMATE AND THEİR MİSCONCEPTİONS 

 

Abstract 

Concepts have important functions on language and thought processes. We interpret the world we live in 
through concepts and use the concepts in order to transfer our thoughts effectively. Geography, which enables us 
to recognize the natural environment we live in and to understand the interaction between human and 
environment, contains many abstract and concrete concepts. For this reason, students need to learn these 
concepts correctly for effective geography teaching and in order to achieve the targeted gains. 

One of the most important elements of the natural environment we live for is the climate undoubtedly. At 
what level do students have the right knowledge about climate, which is decisive in every stage of our daily life? 
Can they accurately identify the climates effective in our country? Can monsoon climate that we often hear in 
the written and visual media with floods every summer, or desert climate which is frequently emphasized that it 
can be effective in the future of our country due to the threat of erosion, be accurately expressed by secondary 
school students? The concept of climate, which directly affects all human activities with all living things, is often 
confused with the current and changing weather, and these changing weather conditions can be defined as 
climate. Besides the difference between weather and climate, having all the correct information about climate 
types that has a large impact area especially in Turkey and is expected to be identified easily by everyone living 
in our country is undoubtedly is one of the achievements in social sciences education. 

In this study, it was aimed to determine the secondary school students’ understanding level of the 
geographical concepts such as climate, continental climate, Mediterranean climate, Black Sea climate, Monsoon 
climate, Desert climate, Maquis, and Steppe and reveal their misconceptions. The study group consists of total 
of 585 students, 195 of them from each of 

6th, 7th and 8th grades in 8 secondary schools having various locations and education qualifications located in 
Amasya province in the 2017-2018 academic year. In this study, where the screening model one of the 
quantitative research methods was used, a test consisting of open-ended questions was developed and carried 
out to determine students' level of understanding of geographical concepts mentioned in climate unit, and the 
results of the test were categorized as understanding, limited understanding, not understanding, 
misunderstanding and unanswered. 

As a result of the study, it was found that the students 'understanding of geographical concepts on climate 
was around 15% on average, and the students' understanding of geographical concepts was higher in 6th 
grade, but understanding levels tended to decrease gradually as the grade level increased.  The level of 
understanding is high at the grade where subjects are included in the curriculum, but it is decreasing among the 
students who are studying at grades where there is no climate topic in the curriculum. The reasons for these 
results and what need to be done to increase the understanding level have been put forward as suggestions. 

Keywords: Secondary School Students, Concept, Misconceptions, Climate, Social Sciences 

 
Giriş 

 
Sosyal bilgiler müfredat programı içerisinde yer alan sosyal bilimlerden birisi olan coğrafya, “yeryüzünün 

incelenmesi”, “İnsan etkinlikleri açısından yeryüzünün incelenmesi”, “yeryüzündeki nesne ve olayları, canlı 
ve cansız varlıkları ve aralarındaki ilişkileri insan merkezli şekilde inceleyen bilim” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Doğanay ve Doğanay, 2015; Efe, 1996; Üçışık ve Demirci, 2002). 

Coğrafya bilimi, coğrafi olay ve olguları kavramlar vasıtasıyla tanımlar ve açıklar (Turan, 2002). Bu 
nedenle sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan coğrafya bilgisi soyut ve somut birçok kavram 
barındırmaktadır. Etkili bir sosyal bilgiler ve coğrafya öğretimi, dolayısıyla öğrencilerin programda 
hedeflenen kazanımlara ulaşabilmesi için söz konusu kavramları kazanmış olmaları ve halihazırda var olan 
kavram yanılgılarının belirlenerek giderilmesi gerekmektedir (Sever, Budak ve Yalçınkaya, 2009). 
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Nesneler ve düşünceler benzer ve ayırt edici özelliklerine göre sınıflandırıldığında oluşan grupların her 

biri kavram olarak adlandırılmaktadır (İsen ve Kavcar, 2006). Çeliköz (1998)’e göre kavramlar, insan 

zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bilgi yapısı 

olmakta, bir sözlükle ifade edilmekte ve insanların düşünceleri sonucu gelişmektedir. 
 

Kavramların dil ve düşünce süreçleri üzerinde önemli işlevleri vardır. Kavramlar düşünmeyi sağlayan 

zihinsel araçlar olarak bireyin fiziksel ve sosyal dünyayı anlamasını ve anlamlı iletişim kurmasını 

sağlamaktadır (Senemoğlu, 2007). İnsanlar nesne ve olayları ayrı  ayrı değerlendirerek tanımlamak 

yerine bunları kategorize ederek kavramları oluşturmakta ve oluşturulan kavramlara benzer özellikler 

yüklenmektedir. Bu sayede birey, etkin şekilde iletişim kurulabilmekte, algısal yaşantısını 

özetleyebilmekte ve soyutlaştırılabilmektedir (Cüceloğlu, 1991). 
 

Bireyler, deneyimleri ve günlük yaşamlarında gözlemledikleri doğal olayları anlamak için kullandıkları 

fikirler doğrultusunda kavramlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte bireyin sahip olduğu bu fikirler 

bilimsel anlamda kabul edilen görüşlerden farklılık gösterebilmektedir (Selvi ve Yakışan, 2004). 

Öğrencilerin zihinlerinde oluşturduğu ve bilimsel anlamda kabul görmüş kavramlarla örtüşmeyen 

kavramlar, kavram yanılgıları olarak adlandırılmaktadır (Büyükkasap, Ertuğrul, Düğün ve Sabancı, 1998). 
 

Kavram yanılgıları öğrencilerin yaptıkları rastgele hatalardan farklı özellikler göstermektedir. 

Öğrencinin yaptığı hatayı fark edip, düzeltmesi için ufak bir uyarı yeterli olabilirken kavram yanılgısına 

sahip birey uyarıldığında öncelikle savunma durumuna geçmekte ve yeterince tatmin olana kadar 

fikirlerinde ısrarcı olma eğilimi göstermektedir (Dönmez, 2011). Dolayısıyla temel kavramlar doğru 

öğrenilmezse ileriki yıllarda bu yanlış öğrenmelerin giderilmesi daha zor olacaktır (Akpınar ve Ergin, 

2005: 61). 
 

Öğrencilerin eğitim öncesi ya da eğitim döneminde edinebildikleri ve değiştirilmesi oldukça güç olabilen 

kavram yanılgıları, yanlış öğrenmelere sebep olabildiği gibi öğrenilen bilgilerin yeniden yapılandırılmasını 

engelleyerek anlam bütünlüğünün de bozulmasına neden olur (Büyük, 2017; Demir, 2008; Fellows, 1994; 

Gençer, 2006; Karamustafaoğlu ve Ayas, 2002). Bunun yanında öğrenciler yeni bir kavramla karşılaştıkları 

zaman bunu mevcut kavramları ile bağdaştırmakta veya yeni kavramları mevcut kavramların üzerine ilave 

etmektedirler (Cerit Berber ve Sarı, 2009). Bu nedenle eğer öğrencilerin bir konu hakkında kavram 

yanılgıları mevcutsa aynı konu hakkında zihinlerinde oluşturacakları yeni kavramlar da büyük olasılıkla 

yanlış olacaktır (Madanoğlu, 2015). 
 

İnsanlar için yaşadığımız doğal çevrenin en önemli elemanlarından birisi hiç tereddütsüz iklimdir. 

İklimle ilgili coğrafi kavramlar ortaokul sosyal bilgiler müfredatı içerisinde geniş yer tutmaktadır. Tüm 

canlılarla birlikte insan faaliyetlerinin tamamını doğrudan etkileyen iklim kavramı çoğunlukla o anda 

yaşanılan ve değişken olan hava durumu ile karıştırılmakta, bu değişen hava şartları iklim olarak 

tanımlanabilmektedir. İklim ile hava durumu arasındaki farkın yanında, özellikle Türkiye’de geniş bir etki 

alanına sahip olan ve ülkemizde yaşayan herkesin kolaylıkla tanımlaması beklenen iklim türleri hakkında 

herkesin doğru bilgilere sahip olması hiç şüphesiz sosyal bilgiler eğitiminde istendik kazanımlardandır. Bu 

bağlamda araştırmanın amacı, ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin iklimle ilgili coğrafi kavramları 

anlama düzeylerini belirlemek ve sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. 
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan iklimle ilgili coğrafi 
kavramları anlama düzeylerini ve bu kavramlara yönelik  yanılgılarını tespit etmenin amaçlandığı bu 
araştırmada, nicel araştırma yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Amasya ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 

6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Amasya ilindeki dördü merkez 

(Yeşilırmak Ortaokulu, Abdurrahman Kamil Ortaokulu, Amasya İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hüseyin 

Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu), üçü ilçe merkezi (Merzifon Cumhuriyet Ortaokulu, Gümüşhacıköy Ülkü 

Ortaokulu, Suluova Cumhuriyet Ortaokulu) ve biri köy (Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş Ortaokulu) 

ortaokulu olmak üzere toplam sekiz okulda 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 585 öğrenci 

oluşturmaktadır.  

Tablo 1 

Araştırmanın Örneklem Grubu 

   Okul 
 

Kodu 

Okulun Bulunduğu Yer Öğrenci Sayısı 
 

6. Sınıf    7. Sınıf    8. Sınıf    Toplam 

1 Amasya - Merkez 30             30            30              90 

2 Amasya – Merkez (IHO) 15             15            15              45 

3 Amasya – Merkez (IHO) 15             15            15              45 

4 Amasya - Merkez 30             30            30              90 

5 Merzifon – Merkez 30             30            30              90 

6 Gümüşhacıköy – Merkez 30             30            30              90 

7 Suluova - Merkez 30             30            30              90 

8 Suluova - Köy 15             15            15              45 

 Toplam 195           195          195            585 

 

Veri Toplama Aracı 

Bar ve Travis, öğrencilerin çoktan seçmeli sorularda kavram yanılgısı içeren yanlış seçeneği seçme 
eğiliminde olduklarını, bu nedenle kavramların anlaşılma düzeylerinin ve yanlış anlamalarının tespit 
edilmesinde öğrencilerin sorulan sorulara ayrıntılı cevap vermesini sağlayacak, yazılı cevap gerektiren 
testlerin kullanılmasının uygun olacağını belirtmiştir (Bar ve Travis, 1991’den aktaran: Çoştu, 2001). 

Araştırmada seçilen coğrafi kavramların öğrenciler tarafından anlaşılma düzeylerini ve kavram 
yanılgılarını tespit etmek için, araştırmacı tarafından hazırlanan 7 açık uçlu sorudan oluşan bir test 
geliştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçme aracının hazırlanması aşamasında uzman görüşüne başvurulmuş ve uzman 
önerileri dikkate alınmıştır. Testte yer alan soruların, öğrencilerin kavramlara yönelik bilgi düzeylerini ve 
yanlış anlamalarını ortaya çıkarabilecek özellikte olmasına ve ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel 
düzeylerine uygun olmasına özen gösterilmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri yanıtlar beş ayrı kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler; 

Anlama: Soru ile ilgili bilimsel cevabın büyün yönlerini içeren cevapları kapsamaktadır. Sınırlı Anlama: 
Geçerli olan bilimsel cevabın bir ya da birkaç yönünü içeren fakat bütün yönlerini içermeyen cevapları 
kapsamaktadır. 

Anlamama: Soruyu aynen tekrarlamama, ilgisiz ya da açık olmayan cevaplar bu kategoride yer 
almaktadır. 

 

Yanlış Anlama: Geçerli olan bilimsel cevaplara alternatif olan öğrenci cevapları bu kategoride 
toplanmıştır. Bu kategorideki öğrenci cevapları çok değişik olabilir ve genellikle bilimsel gerçeklere uymayan 
farklı öğrenci fikirlerini içerir. 

Cevap Vermeme: Boş bırakma, bilmiyorum ya da unuttum şeklinde verilen cevaplar bu kategoride 
toplanmıştır (Akbaş, 2002: 32). 

Her soru için verilen yanıtlar belirlenen kategorilerden hangisine uygunsa o kategoriye dahil edilerek 
incelenmiş, elde edilen sonuçlar frekans dağılımı (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Sorulara verilen 
yanıtların kategorilere göre frekans dağılımını yüzdelerini gösteren tablolar oluşturulmuştur. Bunun yanında 
her kategori için örnek olabilecek öğrenci yanıtları hiçbir değişiklik yapılmadan, olduğu şekliyle aktarılmıştır. 

Bulgular 

Öğrencilerin İklim Kavramını Anlama Düzeyleri 

Tablo 2 

Öğrencilerin İklim Kavramı İle İlgili Birinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

Anlama     Sınırlı Anlama     Anlamama     Yanlış Anlama     Cevap Vermeme 
 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 42 21,5 48 24,6 11 5,6 67 34,4 27 13,8 

7. Sınıf 36 18,5 60 30,8 6 3,1 69 35,4 24 12,3 

8. Sınıf 44 22,6 42 21,5 7 3,6 57 29,2 45 23,1 

Toplam 122 20,9 150 25,6 24 4,1 193 33,0 96 16,4 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, iklim ile ilgili birinci soruya öğrencilerin %20,9’u anlama, %25,6’sı sınırlı 
anlama, %4,1’i anlamama, %33.0’ı yanlış anlama ve %16,4’ü cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 
vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %21,5, 7. sınıf öğrencileri için 
%18,5, 8. sınıf öğrencileri için ise %22,6’dır. 

 
İklim kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, çoğunlukla 

iklim ile hava durumu ve mevsim kavramlarını karıştırdıkları belirlemiştir. Söz konusu yanıtlara örnek 
olarak; “Havalar her yıl dört çeşit iklime uğrar. Bunlar sonbahar, kış, ilkbahar, yaz mevsimleridir”, “Hava 
şartlarıdır. Hava durumu ile aynıdır” gösterilebilir. 

 
Tablo 3 
Öğrencilerin İklim Kavramı İle İlgili İkinci Soruya Verdikleri Cevaplar 

Anlama     Sınırlı Anlama     Anlamama     Yanlış Anlama     Cevap Vermeme 
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Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 30 15,4 51 26,2 16 8,2 63 32,3 35 17,9 

7. Sınıf 19 9,7 57 29,2 19 9,7 52 26,7 48 24,6 

8. Sınıf 14 7,2 61 31,3 12 6,2 36 18,5 72 36,9 

Toplam 63 10,8 169 28,9 47 8,0 151 25,8 155 26,5 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, iklim kavramı ile ilgili ikinci soruya, öğrencilerin %10,8’i anlama, %28,9’u 

sınırlı anlama, %8,0’ı anlamama, %25,8’i yanlış anlama ve %26,5’i cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 

vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %15,4, 7. sınıf öğrencileri 

için %9,7’ye, 8. sınıf öğrencileri için ise %7,2’dir. 
 

İklim kavramı ile ilgili ikinci soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, sorulan 

soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. 
 

Öğrencilerin Karasal İklim Kavramını Anlama Düzeyleri 
 

Tablo 4 
Öğrencilerin Karasal İklim Kavramı İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama       Sınırlı Anlama     Anlamama    Yanlış Anlama    Cevap Vermeme 

 
Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 51 26,2 45 23,1 6 3,1 61 31,3 32 16,4 

7. Sınıf 27 13,8 54 27,7 13 6,7 49 25,1 52 26,7 

8. Sınıf 19 9,7 50 25,6 8 4,1 51 26,2 67 34,4 

Toplam 97 16,6 149 25,5 27 4,6 161 27,5 151 25,8 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, karasal iklim kavramı ile ilgili soruya öğrencilerin %16,6’sı anlama, %25,5’i 

sınırlı anlama, %4,6’sı anlamama, %27,5’i yanlış anlama ve %25,8’i cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 

vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %26,2, 7. sınıf öğrencileri 

için %13,8, 8. sınıf öğrencileri için ise %9,7’dir. 
 

Karasal iklim kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, sorulan 
soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek 
olarak; “Yazları sıcak ve yağışlı kışları soğuktur, Karadeniz bölgesinde bulunur”, “Karalarda görülen iklimdir” 
gösterilebilir.  

Öğrencilerin Akdeniz İklimi ve Karadeniz İklimi Kavramlarını Anlama Düzeyleri 
 
Tablo 5 
Öğrencilerin Akdeniz İklimi ve Karadeniz iklimi Kavramları İle  İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama      Sınırlı Anlama      Anlamama     Yanlış Anlama   Cevap Vermeme 

 



 

1963 
 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 42 21,5 79 40,5 19 9,7 30 15,4 25 12,8 

7. Sınıf 24 12,3 76 39,0 20 10,3 34 17,4 41 21,0 

8. Sınıf 21 10,8 86 44,1 14 7,2 25 12,8 49 25,1 

Toplam 87 14,9 241 41,2 53 9,1 89 15,2 115 19,7 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi kavramları ile ilgili soruya öğrencilerin 

%14,9’sı anlama, %41,2’si sınırlı anlama, %9,1’i anlamama, %15,2’si yanlış anlama ve %19,7’si cevap 

vermeme kategorisinde yanıtlar vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri 

için %21,5, 7. sınıf öğrencileri için %12,3, 

8. sınıf öğrencileri için ise %10,8’dir. 
 

Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi kavramları ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar 

veren öğrencilerin, sorulan soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri 

belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek olarak; “Karadeniz karlı, Akdeniz nemli ve yağmurludur”, 

“Karadeniz sağanak yağışlı Akdeniz çöldür” gösterilebilir. 
 
 

Öğrencilerin Muson İklimi ve Çöl İklimi Kavramlarını Anlama Düzeyleri 
 

Tablo 6 
Öğrencilerin Muson İklimi ve Çöl iklimi Kavramları İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama     Sınırlı Anlama     Anlamama     Yanlış Anlama     Cevap Vermeme 

 
Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 32 16,4 87 44,6 11 5,6 37 19,0 28 14,4 

7. Sınıf 23 11,8 106 54,4 15 7,7 30 15,4 21 10,8 

8. Sınıf 25 12,8 102 52,3 10 5,1 24 12,3 34 17,4 

Toplam 80 13,7 295 50,4 36 6,2 91 15,6 83 14,2 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere, Muson iklimi ve Çöl iklimi kavramları ile ilgili soruya öğrencilerin %13,7’si 

anlama, %50,4’ü sınırlı anlama, %6,2’si anlamama, %15,6’sı yanlış anlama ve %14,2’si cevap vermeme 
kategorisinde yanıtlar vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %16,4, 
7. sınıf öğrencileri için %11,8, 8. sınıf öğrencileri için ise %12,8’dir. 

Muson iklimi ve Çöl iklimi kavramları ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren 
öğrencilerin, sorulan soruya bilimsel bilgilerle örtüşmeyen alternatif yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Söz 
konusu yanıtlara örnek olarak; “Çöl her zaman çok sıcaktır, muson çok soğuktur”, “Çöl iklimi her zaman 
sıcaktır. Bitki örtüsü bozkırdır. Muson soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü ottur.” gösterilebilir. 

 

Öğrencilerin Maki ve Bozkır-Step Kavramlarını Anlama Düzeyleri 
 

Tablo 7 
Öğrencilerin Maki ve Bozkır-Step Kavramları İle İlgili Soruya Verdikleri Cevaplar 
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Anlama      Sınırlı Anlama      Anlamama     Yanlış Anlama   Cevap Vermeme 
 

Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 33 16,9 73 37,4 13 6,7 27 13,8 49 25,1 

7. Sınıf 19 9,7 62 31,8 12 6,2 39 20,0 63 32,3 

8. Sınıf 13 6,7 55 28,2 8 4,1 50 25,6 69 35,4 

Toplam 65 11,1 190 32,5 33 5,6 116 19,8 181 30,9 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, Maki ve Bozkır-Step kavramları ile ilgili soruya öğrencilerin 

%11,1’i anlama, %32,5’i sınırlı anlama, %5,6’sı anlamama, %19,8’i yanlış anlama ve %30,9’u cevap 

vermeme kategorisinde yanıtlar vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri 

için %16,9, 7. sınıf öğrencileri için %9,7, 8. sınıf öğrencileri için ise %6,7’dir. 
 

Maki ve Bozkır-Step kavramları ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, 

iki kavramı birbiriyle ve başka kavramlarla karıştırdıkları belirlenmiştir. Söz konusu yanıtlara örnek 

olarak; “Maki: Ağaçlardan oluşur. Bozkır: Çalılardır.”, “Maki yeşillik ve ılımandır. Bozkır kurak yerlerdir” 

gösterilebilir. 

Öğrencilerin Bakı Kavramını Anlama Düzeyleri 
 

Tablo 8 
Öğrencilerin Bakı Kavramı İle ilgili Soruya Verdikleri Cevaplar 

 
Anlama      Sınırlı Anlama      Anlamama    Yanlış Anlama    Cevap Vermeme 

 
Sınıflar f % f % f % f % f % 

6. Sınıf 43 22,1 22 11,3 10 5,1 53 27,2 67 34,4 

7. Sınıf 26 13,3 17 8,7 19 9,7 48 24,6 85 43,6 

8. Sınıf 22 11,3 15 7,7 9 4,6 46 23,6 103 52,8 

Toplam 91 15,6 54 9,2 38 6,5 147 25,1 255 43,6 

 
Tablo 8’de görüldüğü üzere, bakı kavramı ile ilgili soruya öğrencilerin %15,6’sı anlama, %9,2’si sınırlı 

anlama, %6,5’i anlamama, %25,1’i yanlış anlama ve %43,6’sı cevap vermeme kategorisinde yanıtlar 
vermişlerdir. Anlama kategorisindeki yanıtların oranı, 6. sınıf öğrencileri için %22,1, 7. sınıf öğrencileri için 
%13,3, 8. sınıf öğrencileri için ise %11,3’dür. 

Bakı kavramı ile ilgili soruya yanlış anlama kategorisinde yanıtlar veren öğrencilerin, bakı kavramını 
bitki örtüsü, rakım, falez, sahil, kuş bakışı gibi farklı kavramlarla karıştırdıkları belirlenmiştir. Söz 
konusu yanıtlara örnek olarak; “Bitki örtüsüdür”, “Bir yerin yüksekliğine denir”, Bir dağın denize doğru 
uzanmış yüksek yerleri” gösterilebilir. 

 

Sonuç ve Tartışma 
Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin iklimle ilgili coğrafi kavramlara 

yönelik bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve söz konusu kavramlarla ilgili birçok yanlış anlamaya sahip 
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oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin kavramları ve özelliklerini birbirleriyle 

karıştırdıkları görülmüştür. Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da öğrencilerin iklim ile ilgili coğrafi 

kavramları anlama düzeylerinin düşük olduğu ve birçok kavram yanılgısına sahip oldukları 

belirtilmektedir (Alkış, 2006; Bitlisli, 2014; Demirkaya ve Karacan, 2016; Doğar ve Başıbüyük, 2005; 

Özdemir, Alım ve Yıllar, 2008). 
 

Öğrencilerin iklimle ilgili coğrafi kavramları anlama oranının 6.sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu, 7. 
ve 8.sınıf düzeylerinde ise giderek düşme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Anlama kategorisindeki 
cevapların üst sınıflarda daha düşük olmasının, öğrencilerin iklim ile ilgili coğrafi kavramları ezberleyerek 
öğrenmeye çalışmalarından dolayı bu bilgilerin yeterince kalıcı olamayışından ileri geldiği düşünülmektedir. 
Doğar ve Başıbüyük (2005) tarafından yapılan, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin hava ve iklim 
olaylarını anlama düzeylerinin incelendiği çalışmada da bazı sorulara doğru cevap verme oranının alt 
öğretim kademelerinde yüksek buna karşın, üst öğretim kademelerinde ise düşük olduğu belirlenmiş, bu 
durumun sınav ve not kaygısı ile ezberlenen konu ve kavramların kalıcılığının düşük olmasından kaynaklandığı 
ifade edilmiştir. 

Testte yer alan sorulara verilen yanıtlarda, öğrencilerin okuduklarını anlama ve bildiklerini ifade etme 
konusunda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Buna bağlı olarak kısa cevaplı sorulara yönelmiş, açıklamalı 
sorulardan ise kaçınmışlardır. Bilgi sahibi olmadıkları veya bilgilerinden emin olamadıkları kavramlara 
ilişkin soruları da çoğunlukla yanıtsız bırakmışlardır. Bu durum Akbaş (2002) ve Yıllar (2007) tarafından 
yapılan çalışmalarda da vurgulanmaktadır. 

Öğrenciler kavramları tanımlarken yanılgı içeren ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanlış anlama 
kategorisinde verilen yanıtların oransal olarak yüksek olmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Akbaş 
(2002) ve Yıllar (2007) tarafından yapılan çalışmalarda da bu durum vurgulanmaktadır. 

Öğrencilerin kavramların dikkat çekici noktalarına odaklanarak ve diğer özellikleri görmezden gelme 
eğiliminde oldukları görülmüştür. Sheridan (1968) tarafından yapılan çalışmada da bu durum 
vurgulanmaktadır.  

 

Öneriler 

Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar ışığında bazı önerilerde bulunulabilir; 

• Öğretime   başlanmadan   önce,   öğrencilerin   kavramlara   yönelik   ön   bilgileri belirlenmeli ve 
sahip oldukları kavram yanılgıları giderilmelidir. Bunun yanında öğrencilerin o kavramla ilişkili diğer 
kavramları ve temel bilgileri öğrenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

• Öğrenciler özellikle soyut kavramları anlamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle kavramlar günlük 
hayatla ilişkilendirilerek somutlaştırılmalı, dersler görsel materyallerle zenginleştirilmelidir. 

• Öğrencilerin kavramları öğrenirken ders kitaplarıyla sınırlı kalmalarının önüne geçilmeli, dersler 
farklı kaynak ve yöntemler ile desteklenmelidir. 

• Öğrencilerin derslerde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanmalı, fikirlerini paylaşıp, 
tartışarak öğrenebilecekleri öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Böylece öğrencilerin 
bildiklerini ifade edebilmelerini becerilerinin gelişmesi sağlanacak aynı zamanda kavramlara yönelik sahip 
oldukları yanlış anlamalar daha kolay tespit edilebilecektir. 

• Öğrencilerin kavramları daha kolay ve etkili şekilde öğrenmelerini sağlayacak kavram ağları, 
kavram haritaları, kavramsal değişim metinleri gibi kavram öğretim teknikleri kullanılmalı, öğretmenler 
hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri ile bu konuda bilgilendirilmelidir. 
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Özet 

Günümüzde gelişen gerçeklik teknolojileri savaş alanlarında yok olmuş, tahrip edilmiş yerleri, geçmişe ait 
kalıntıları ve yaşanan trajediyi, yoğun bir şekilde hissedilmesini sağlayan fırsatlar sunmaktadır. Bu 
teknolojilerden biri de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Bu teknoloji yaşanan trajediyi daha etkin olarak 
anlatabilmek için gerçek dünyaya ait bir durumun bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir benzetimi 
içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını üzerine giydiği özel aygıtlarla duyusal olarak algıladığı ve bu yapay 
dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebilme imkânı sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik etkili 
bir tecrübe edinme aracı olarak yaşanmışlıkların yoğun bir şekilde hissedilmesini ve savaş alanı 
destinasyonlarında oluşan tecrübelerin zenginleştirilmesini sağlamada etkin bir yöntem olarak 
kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada artırılmış gerçeklik teknolojisinin savaş alanlarında 
kullanılmasına yönelik uygulamalar önermektedir. Bu bölgelerin arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile yeniden 
yapılandırılmasının ziyaretçilerin tecrübelerinin daha da artmasını sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hüzün Turizmi, Savaş Alanları Turizmi, Arttırılmış Gerçeklik 

 

DARK TOURISM: A TIME TRAVEL TO BATTLEFIELDS WITH AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Today’s developing reality technologies provide opportunities to intensely feel the, destroyed places, past 
ruins and tragedy in the battlefields. One of these technologies is augmented reality technology. In order to 
describe the tragedy more effectively, this technology enables the user to sensitively perceive this simulation 
environment with the special devices he / she wears on this simulation environment in a computer-generated 
three-dimensional simulation of a real world situation and to effectively control this artificial world by means of 
these devices. Augmented reality can be used as an effective means of gaining experience and intensifying the 
experiences and enriching the experiences in battlefield destinations. Accordingly, this study proposes 
applications for the use of augmented reality technology in battlefields. The restructuring of these regions with 
augmented reality applications is expected to increase the experience of the visitors further. 

Keywords: Dark Tourism, Battlefield Tourism, Augmented Reality 

Giriş 

  Turizm sektörü ile ilgili araştırma yapan birçok araştırmacı, turizm endüstrisinin giderek daha rekabetçi 
hale geldiğini ve destinasyon pazarlanmasının günümüzde giderek zorlaştığını ifade etmektedir. Günümüzde 
destinasyonların rekabet avantajı elde etmek için, modern teknoloji kullanımı destinasyon yönetim örgütleri 
için oldukça önemlidir. Turizm sektörü için mobil tabanlı bir sanal deneyim, mevcut tüketicilerin rota öncesi 
ve sonrası deneyimlerini değiştirmek için potansiyel (Kalawsky, Stedmon ve Hill 2000). Müzeler, ziyaretçi 
deneyimini arttırmak için radyo, filmler, klipler ve fotoğraflar gibi medyayı kullanmaya başlamış olsa da 
(Grinter vd. 2002) bu bilgi aktarma yaklaşımı turistlerin ve teknolojinin etkileşimli yönüyle zayıf 
kalmaktadır. Artırılmış Gerçeklik, modern teknolojinin temelini oluşturmaktadır, özellikle 2014 yılında 
planlanan Google Glass projesinin başlatılmasıyla birlikte birçok sektörde hızlı bir şekilde Arttırılmış 
Gerçeklik uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır (Wrenn, 2012). 

mailto:durancankul@ogu.edu.tr
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Ancak, Artırılmış Gerçekliğin turizm amacıyla kullanılması, açık hava navigasyonları (Reitmayr ve 
Schmalstieg,2004), turist dürbünlerini kullanarak etkileşimli bilgileri dürbünlere yüklemek (Fritz, 
Susperregui ve Linaza, 2005) ve arkeolojik bilgileri yeniden yapılandırarak çeşitli şekillerde denenmiş olsa 
da (Vlahakis vd.2001) geçerli bir uygulama modeli sunmak için çalışmalar devam etmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hüzün Turizmi 

Stone (2005)’a göre, ölümlere ya da trajik yaşanmışlıklara tanıklık eden destinasyonlara gerçekleştirilen 
ziyaretler yeni bir tür ziyaret biçimi değildir. İnsanlar uzun yıllardan beri, bilerek ya da başka bir nedenle, 
ölüm, acı, şiddet veya felaketle bağlantılı olan yerleri, ilgi çekici destinasyonları veya trajik ve aynı zamanda 
ilgi çekici olayları geçmişten günümüze kadar ziyaret etmeye devam etmektedir. Bu yer ve olaylara örnek 
olarak, Roma gladyatör oyunları, hac ziyaretleri veya orta çağda halka açık olarak gerçekleştirilen idam 
vakaları gösterilebilir. Boorstin (1964) İngiltere’de gerçekleştirilen ilk rehberli turun, iki kişinin asılmasına 
tanıklık etmek isteyen kişilerin oluşturduğu bir tren yolculuğu olduğunu iddia etmektedir. MacCannell 
(1989) morg ziyaretlerinin 19.yy’da Paris turlarının bir parçası olduğunu dile getirmektedir. Benzer şekilde 
günümüzde de gerçekleştiren Body Worlds sergileri ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir. 2011 yılında 
Türkiye’de düzenlenen Body Worlds sergisine 9 ayda 400 bin kişilik rekor bir ziyaret gerçekleştirilmiştir 
(Milliyet Gazetesi,2011). 

Hüzün turizmi ürünleri birçok boyuttan oluşmaktadır. Bu ürünler tasarım ve amaç açısından karmaşıktır. 
Doğada çeşitlilik gösteren bu turizm türünün çok geniş bir yelpazesi olduğu için hüzün turizmi kolayca 
birbirinden ayrılamamaktadır. Bundan dolayı sınıflandırılabilir ürün özelliklerine, keder turizminin 
özelliklerine ve algılanmalarına göre birden fazla tonu açıklayan bir sınıflandırma yapmak gerekmektedir. 
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Şekil1. Hüzün Turizmi Yelpazesi (Stone, 2010; 174) 

Seaton (1999)’un belirttiği gibi karanlık ve rahatsız edici geçmişi üretmek sadece medyanın etkilediği, 
tüketicilerin beğenilerine ve ticari pazarlama dallarına dayandırılmakla kalmamaktadır, aynı zamanda geniş 
siyasi ve ekonomik koşullardaki değişiklikler de bu üretimi etkilemektedir. Bu nedenle, keder turizmi ürünü 
içindeki karanlık tonlar (olaylar, savaşlar, terör eylemleri veya siyasi bir rejimin ortadan kalkması vb.) ortaya 
çıktığı gibi yeni sunum dosyalarıyla (filmler, romanlar, anılar vb.) ölüm ve korkunç olma hissi veren alanlar 
ahlaki anlamlar kazanmaktadır (Stone, 2006;150). 

Hüzün turizmi, ölüm ve trajedi ile ilişkili yerlere yapılan seyahatleri içeren bir turizm türüdür (Foley ve 
Lenon,1996). Hüzün turizmi destinasyonlarının ana çekiciliği, ölüm ve ıstırapla olan ilişkilerinden ziyade bu 
destinasyonların tarihsel değerleridir. Bu destinasyon örnekleri olarak Kılıç ve Akyurt (2011) teknolojik 
felaketlere tanıklık eden yerler, işkence alanları, doğal afetlere maruz kalmış bölgeler, savaş alanları, 
soykırımların yaşandığı bölgeler, ünlü kişilerin öldüğü mekanlar ve diğer üzücü olayların yaşandığı yerlere 
kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Kendle (2008) ise bu çeşitliliğe ilave olarak şehitlikleri, 
toplu mezarların bulunduğu mekanları, trajik suçların işlendiği mekanları, yoksul halkın yaşadığı yerleri ve 
kıyamet gününün yaklaştığına inananların çeşitli mekanlara yaptıkları ziyaretleri de eklemiştir. Örneğin; 
Maya takvimine göre 2012 yılında kıyametin yaşanacağı haberleri sonrasında İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı 
Şirince Köyü’ne ziyaretçi akını olmuştur (NTV Haber, 2018). 

Seaton (1999:131), hüzün turizmini 5 grupta incelemiştir. İlk grup idam cezalarını izlemeye yönelik 
gerçekleştirilen seyahatler oluşturmaktadır. İkinci grupta toplu ya da bireysel ölümlerin gerçekleştiği yerlere 
yönelik gerçekleştirilen seyahatlerden oluşmaktadır. Üçüncü grup, hapishaneler, mezarlıklar, anıtlar, 
türbeler ve savaş alanları gibi ölümü akla getiren yerlere yapılan seyahatlerdir. Dördüncü grup, müze gibi 
özellikle ölümü ve savaşı hatırlatan sembolleri ve hatıraları görmeye yönelik yapılan seyahatlerdir. 
Ziyaretçiler bu gibi yerlere seyahatler geçekleştirerek ölülere ait hatıra eşyaları, silahları, giysileri görmeyi 
amaçlamaktadır. Beşinci grup ise dini amaçlı acı çeken kişilerin yaşadığı alanları görmeye yönelik yapılan 
seyahatlerden oluşmaktadır. 

Brian, Poria ve Oren (2011) hüzün turizminin konularından biri olan savaş alanları turizmini 3 farklı 
yönden incelenmiştir. İlk olarak ölümle ve acıyla ilgili ürkütücü görünen yerlere yapılan seyahatler. İkinci 
olarak, seyahat motivasyonlarına neden olan talep akışı incelemeleri (talebin ölümle ilgili olaylara olması 
gerekmektedir), üçüncü olarak da bireyin deneyimleriyle bölgenin özelliklerini bir araya getiren arz-talep 
dengesi açısından savaş alanı turizmi incelenmiştir. 

MacCannell (1976), savaşla ilgili destinasyonların çekiciliğini araştıran ilk araştırmacılardan birisidir. 
MacCannell (1976)’a göre savaşlarla ve zulüm bölgeleriyle ilgili anıt ve anıtların uzun yıllar boyunca insanları 
cezbetmektedir. Savaş alanları turizmini, Tunbridge ve Ashworth (1996) uyumsuz miras, Seaton (2009) 
thanatourism ve Lennon ve Foley (1996) karanlık turizm ile ilişkilendirmiştir. Günümüzde, Gettysburg ve 
Hastings, Ruanda, Nanjing, Pearl Harbor, Belçika’daki Flanders Field, Türkiye’deki Gelibolu, Fransa’da 
bulunan Normandiya plajları, Birleşik Krallık’ta bulunan Savaş ve Barış Şovu dünya çapında milyonlarca 
turisti çekmektedir (Butler ve Suntikul 2013). 

Askeri miras ve bu mirasın turizmdeki rolü son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. 
İnternational Journal of Tourism Research (2006) özel sayısında yer alan yazar savaşların turizm talebine 
olan rollerini ve savaş-turizm ilişkilerini incelemiştir. Bu dergide çalışmalarda; Knox (2006), İskoçya’daki 
Glencoe savaş alanlarının çekiciliğini incelemiş ve 1692’de yaşanan katliamın İskoç milliyetçiliğini 
karıştırmaya devam ettiğini ve ziyaretçileri birer hüzün turizmi ziyaretçisi olduğunu açıklamıştır. Hannam 
(2006) ise konuyu farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Hannam (2006) 1857'deki Hint ayaklanmasını 
incelemiştir araştırmada; Hint bakış açısına göre, savaş Hint Bağımsızlığının Birinci Savaşı olarak bilinirken, 
İngilizlerin bakış açısına göre Büyük Britanya’nın bu kıtadaki yerini korumasını sağlayan bir isyan olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Lee (2006), Cooper (2006) ve Agrusa, Tanner ve Dupuis (2006) tarafından yapılan 
diğer araştırmalar, savaş alanlarının bir turizm çekim merkezi olarak önemine dair örnekler göstermişlerdir. 
Ospina (2006) ise Columbia’da yaşanan narkotik savaşlarının turizm üzerindeki etkilerini farklı bir bakış 
açısıyla incelemiştir. 
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Ulusal literatürde; Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007) Başkomutan Tarihî Milli Parkını, MacCannell 
(1976)’ın bir mekânın mabetleşmesi süreçlerine göre değerlendirmiştir. Atay ve Yeşildağ (2010) savaş 
alanlarının turizme kazandırılması üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ilgar (2015) mabetleşme 
sürecinde olan Gelibolu Yarımadası üzerine araştırma gerçekleştirmiştir. Kılıç ve Akyurt (2011) Milli miras 
açısından Kurtuluş Savaşında yaşananları değerlendirmiş ve Afyonkarahisar ilini hüzün turizmi 
destinasyonları içinde önemli bir merkez olarak belirtmiştir. Kurnaz, Çeken ve Kılıç (2013) Gelibolu 
Yarımadası’nda gerçekleştirdikleri araştırmada hüzün turizmi katılımcılarının seyahat motivasyonlarını 
belirlemeye yönelik araştırma gerçekleştirmişlerdir. Yırık ve Seyitoğlu (2015) Sarıkamış Şehitliği’nin 
mabetleşme süreci üzerine araştırma gerçekleştirmişlerdir. Ağaoğlu (2012) Avustralya ve Yeni Zelandalı 
turistlerce Anzak Günü’nün algılanılışını ve savaş turizmi açısından incelemiştir. Kılıç, Kurnaz ve Sop (2011) 
Çanakkale’ye ait çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçimindeki etkisini araştırmış ve en önemli 
çekici faktörün hüzün turizmi çekiciliği olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Akbulut ve Ekin (2018) Türkiye bulunan savaş anıtlarına odaklanmıştır. Araştırmada savaş anıtlarına yönelik 
turizm hareketinin çekicilikleri üzerinde durulmuştur. 

Arttırılmış Gerçeklik 

Arttırılmış Gerçeklik (AG) genellikle bir aygıt aracılığıyla bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü 
katmanları kullanılarak gerçek dünya ortamının geliştirilmesi olarak tanımlanabilir (Guttentag, 2010; Lee, 
Chung ve Jung, 2015). Milgram,vd.(1995) ve Guttentag (2010)’a göre arttırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin 
(SG) bir türevidir. Milgram vd.(1994) arttırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin bir ucunun yalnızca gerçek 
dünya nesnelerinden ve diğer ucunun yalnızca sentetik veya bilgisayar tarafından üretilen nesnelerden 
oluştuğu, gerçeklik-sanallık sürekliliğinin (Şekil.1) farklı uçlarında görsel olarak görülmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Burada kullanıcı için temel fark, gerçekliklerde bulunma seviyesidir. AG ile kullanıcının 
gördüğü şeylerin büyük çoğunluğu hala gerçek dünya iken, sanal gerçeklik ile (SG) kullanıcı tamamen sanal 
bir ortama aktarılmaktadır. 

 

Şekil 2. Gerçeklik – Sanallık Süreçleri (Milgram vd.1995) 

Artırılmış Gerçeklik, 1960'lı yıllardan itibaren var olmasına rağmen teknolojik gelişmelerin farklı 
araştırma alanlarını mümkün kılabildiği son 20 yılda gelişmiştir. AG; metin, video, grafik, GPS verisi ve diğer 
multimedya formatlarını bilgisayar tarafından oluşturulan verileri bilgisayar kameralarından, cep 
telefonundan veya diğer kameralardan yakalandığı ve gerçek dünya görüşünün üstüne giydirdiği bir 
görselleştirme tekniğidir. Başka bir deyişle, AR teknolojisi sayesinde gerçek dünya görüşünün üzerine yapay 
objeler eklenebilmektedir ve böylece kullanıcının gerçeklik ve çevresindeki ortam hakkındaki algısını 
arttırılabilmektedir. İçten ve Bal (2017) arttırılmış gerçeklik üzerine yapılan çalışmaların içeriklerini 
incelemiş ve bu çalışmalarda %25 dokunma, %25 klavye/fare gibi hareket aktarıcılar %17,5, işaretleyici ve 
%2,5 oranında 3D gözlük kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. AG'nin geliştirdiği bir bağlamda, bilgi etkileşimli 
hale gelmekte ve dijital bir şekilde bu ortamlar kolayca değiştirilebilmektedir. AG teknolojisi şu anda tıp, 
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eğitim ya da simüle edilmiş eğitimler gibi birçok alanda kullanılmaktadır. AG teknolojisi turizm sektöründe, 
turizm deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Azuma, vd.(2001)’ne göre AG aşağıda belirtilen şu 
özelliklere sahiptir: 

• Gerçek ve sanal nesneleri gerçek bir ortamda birleştirir, 
• Etkileşimli ve gerçek zamanlı olarak çalışır, 
• Gerçek ve sanal nesneleri birbirleriyle kaydeder / hizalar. 

Statista (2019) raporuna göre, dünya genelinde Artırılmış Gerçeklik AG pazarının 2025 yılında 5,91 
milyar dolardan 198 milyar dolara kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Artırılmış Gerçeklik trendleri 
farklı işletmeler için yapıcı bir araç olarak gelişimini devam ettirmektedir. Bu uygulamalar müşterilerin 
çevrelerini gözlemleme şeklini değiştirmelerini sağlamaktadır. Teknolojideki bu yenilik, turizm 
endüstrisinde çalışanlar için oldukça faydalı olmuştur. Artırılmış Gerçeklik, turizm sektöründe farklı 
şekillerde geliştirilebilecek mükemmel bir satış deneyimi ve artırılmış ortamlar sunmaktadır.  

Arttırılmış Gerçeklik ve Turizm 

AG teknolojisi ile birlikte, turizm destinasyonlarına ait bilgilerin görselleştirilmesi yoluyla turizm 
deneyimi artmaktadır (Leue, Jung ve Dieck 2014). Ziyaretçilere farklı bir şekilde deneyimlettirilen bu 
farkındalık farklı şekillerde kullanılmaktadır. Mobil ve kablosuz teknolojiler; ziyaretçileri hareket 
halindeyken destekleyen yeni uygulamalar sağlamakta, bu tür uygulamalar arasında mobil seyahat 
rehberleri ve konuma dayalı bilgi izleme hizmetleri de yer almaktadır. Bu uygulamalar zengin bir 
multimedya içerik barındırmakta, ziyaret deneyimleri sırasında turistlerin seyahatle ilgili bilgilere kesintisiz 
ve her yerde erişebilmelerine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda, mobil aygıtların konum algılama 
özellikleri, seyahat bilgilerinin filtrelenmesini kolaylaştırarak, gezginlerin ihtiyaçlarına ve isteklerine 
uyarlanabilmektedir. Bu nedenle, seyahatle ilgili bilgilerin sunumunda etkin organizasyon ve yolculara özel 
sunum hem turistler hem de turizm endüstrisi paydaşları için büyük önem taşımaktadır (Kourouthanassis, 
Boletsis, Bardaki ve Chasanidou, 2015: 71). 

Seyahat edenler için arttırılmış gerçeklik uygulamaları, bir konum bulma aracı ya da önceki ziyaretçiler 

tarafından sağlanan yorum veya içerikle ilgili gerçek zamanlı bilgi ekranına erişmek için kullanılmaktadır. 
Gelişmiş AG uygulamaları, tarihi olayların, yerlerin ve manzaraya dönüştürülmüş nesnelerin 
simülasyonlarını da içermektedir (Saenz, 2009; Sung, 2011).  

Resim 1. Arttırılmış Gerçekliğin Turizm Destinasyonlarında Kullanımı (Timelooper, 2012) 

Bilgi üretilmesi ve paylaşılması bakımından coğrafi konumlara bağlı AG uygulamaları, belirli bir bölgenin 
özelliklerini kullanıcılara görsel ve işitsel olarak sunabilmektedir.  

 

Arttırılmış Gerçeklik ve Savaş Alanları Turizmi 
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AG uygulamalarının kullanılabilirliğinin artması, destinasyonlara ve turizm örgütlerine ziyaretçi 
deneyimini daha da geliştirmek için bu uygulamaları kullanma imkânı sağlamaktadır (Jung ve Han 2014; 

Jung, Chung ve Leue, 2015; Linaza, Gutierrez, García, 2014; Fino vd, 2013; Buhalis, ve Yovcheva, 2013). Han 
vd. (2014)’ne göre AG uygulamaları turistlere bilinmeyen çevreleri eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde 
tanıtma fırsatı sunmaktadır. Genel olarak, yeni geliştirilen bu uygulamalar, keyifli bir turist deneyimi 
yaratmak için turistlere ilginç ve değerli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. TimeWarp veya Urban Sleuth gibi 
AG uygulamaları, tarihi etkinliklerin, binaların yeniden inşası veya bir şehir veya destinasyon özelliklerine 
göre kullanıcıları aktif olarak öğretmesini sağlamak için geliştirilmiş uygulamalardır (Herbst, Braun, McCall 
ve Broll, 2008). Bu gibi uygulamalar turistlerin tarihi zevkli bir şekilde öğrenmelerini sağlamakta ve aynı 
zamanda eğitim amaçlı da olabilmektedir böylelikle öğrenme süreci de kolay olmaktadır.  

Resim 2. AG Uygulamalarının Savaş Alanlarında Uygulanışı (Hendricks,2017) 

Ayrıca Kouvanis vd. (2012)’ne göre üretilen bilginin kullanıcıların aşna oldukları öğrenme 
yöntemlerinden farklı bir formatta olmasından ve etkileşimli içerik hazırlanmasından dolayı kullanıcılar 
benzersiz bir ziyaretçi deneyimi yaşamaktadır. 

Jung ve Han (2014)’a göre, miras alanları destinasyon bağlamında turizmin kilit sektörleri arasındadır. 
Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi (ICOMOS) veya UNESCO, dünya çapındaki anıtları ve şehirleri 
korumayı amaçlayan organizasyonlara yalnızca birkaç örnektir. Bir destinasyonun UNESCO Dünya Mirası 
Alanı olarak tanıtılması, turistler arasında bu destinasyonu ziyaret etmek için güçlü bir farkındalık 
yaratmaktadır (Patuelli, Mussoni ve Candela, 2013). Bu nedenle, turizmin bir alt kategorisi olarak kentsel 
miras, mevsimsellikten kaynaklanan turist sayısının düşmesini engellemekte ve genişletilmiş turistik arz 
kapasitesini ve genişletilmiş müşteri profilini arttırmaktadır (Chang, Milne, Fallon ve Pohlmann, 1996; 
Patuelli vd, 2013). Aynı zamanda, kentsel miras turizminde destinasyon kullanımı bu destinasyonlarda bazı 
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Jung ve Han (2014), AG’nin turizmin kentsel miras bölgeleri üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak için ideal bir çözüm olduğuna dikkat çekmektedir. Geleneksel destinasyon 
sunumunda, kentsel miras alanlarındaki turizm deneyimi, destinasyonun doğal halini etkileyen işaretler veya 
diğer bilgiler ve içeriklerle oluşturulmuştur.  

Günümüzde, AG uygulamaları turistlerin tecrübesini geliştiren bilgileri görmesine ve almasına izin 
verirken, dijital içerikler destinasyonun orijinal halini koruyarak gerçek ortamlara yerleştirilmesine imkân 
sağlamaktadır (Kalay, Kvan ve Affleck, 2007). Böylelikle tarihi olaylar ve doğal mimari korunmuş olmaktadır 
(Garau, 2014). Ek olarak, AG yoluyla 3 boyutlu içerik sağlayabilme imkânı, konular hakkında uzman olmayan 
turistler için kültürel mirasa ve savaş alanlarına ilişkin bilgileri erişilebilir ve anlaşılabilir kılmaktadır (Garau, 
2014). Ayrıca, Höllerer ve Feiner (2004)’e göre AG, turistlere tarihi hayata geçirme potansiyeli ile dinamik ve 
etkileşimli bir kültürel ve tarihsel deneyim sunmaktadır. Garau (2014) yeni bir kültürel turizm türü 
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oluşturan ve savaş alanları turizminde kullanılmaya başlanan AG uygulamaları potansiyelini 
desteklemektedir. AG, yukarıda bahsi geçen yeniliklerle birlikte bir kentin etrafındaki miras izlerini takip 
etmeye yardımcı olmakta ve turistlerin yeni bir katılım düzeyiyle destinasyonları keşfetmelerini sağlamaya 
yardımcı olmaktadır (Garau ve Ilardi, 2014). Bununla birlikte, savaş aşanları turizm destinasyonlarında turist 
deneyimini geliştirmek için AG uygulamalarının tam kullanımıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma mevcuttur 
(Han vd, 2014). 

Sonuçlar 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi turizm, pazarlama, eğitim, tıp, alışveriş, eğlence, yiyecek-içecek, ulaşım, 
planlama, yönetim, müze, oyun, mimari, askeri, inşaat, cihaz kurulumu, tamir, dekor ve sinema gibi pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik uygulamalarının savaş alanları turizmine 
sağladığı faydaları ve bu teknolojinin turizmde kullanımının önemini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik 
olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonucu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde: 

Geliştirilmiş Bilgi: Artırılmış gerçeklik uygulamalarının faydalarından ilki, kullanıcıya ürün, mekân ve 
malzeme hakkında gerçek zamanlı olarak ek bilgi sağlamasıdır. Ayrıca, tüketici ürünün özellikleri, kullanımı, 
bulunabilirliği ve daha fazlası hakkında değerli bilgiler almaktadır. 

Kolay Görselleştirme: AG, bir nesneyi kişiselleştirilmiş bir bağlamda görselleştirmeyi mümkün 
kılabilmektedir. Tüketici veya kullanıcı nesnelerin özelliklerini (boyut veya renk) değiştirebilir veya 
nesnenin tüm detaylarını gözlemleyebilir.  

Benzersiz Kullanıcı Deneyimleri Sunar: Artırılmış gerçeklik uygulamalarının bir diğer önemli avantajı 
da tüketicilere iyi derecede bilgilendirilmiş deneyim fırsatı sunmasıdır. 

Marka Farkındalığı ve İmajı Geliştirir: Teknolojik yenilikler her zaman kullanıcılar ve potansiyel 
müşteriler için popüler olmuştur. Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanmayı seçen bir şirket veya 
destinasyon örgütünün cazibesi artmaktadır. Bu yenilikler yeni turistlerin ilgisini çekmeye ve mevcut 
turistleri elde tutmaya yardım etmektedir.  

Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının sağladığı bu gibi faydalar turizm sektörünü daha da geliştirmektedir. 
Ayrıca, bu uygulamalar turizm faaliyetlerine katılımı da olumlu olarak etkilemektedir. Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının faydaları göz önüne alındığında destinasyonların, turizm alanındaki her işletmenin, 
müzelerin vb. yerlerin bu teknolojiyi benimsemeleri önerilmektedir. Diğer ülkelerle Türkiye 
karşılaştırıldığında artırılmış gerçeklik uygulamaları diğer ülkelere göre Türkiye’de henüz yeni yeni gelişme 
göstermektedir. Türkiye’nin ge kalmadan bu teknolojiyi kullanması gerekmektedir. Türkiye’deki turizm 
işletmelerinin, destinasyonların, müzelerin vb. mekanların bu teknolojiye sahip olması gerekmektedir. 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisi konusunda öncelikle Güney Kore, Çin, Japonya, ABD, 
İngiltere gibi ülkeler örnek alınmalıdır. 
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENCİ MERKEZLİ COĞRAFYA 

ETKİNLİKLERİ 

Öğretmen Leyla DÖNMEZ 

Özet 
Bu çalışmada, ilkokuldaki özel yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerinin nasıl 
geliştirilebileceği süreç açısından ele alınarak örneklere yer verilmektedir. Böylece coğrafya dersini hem ilkokul 
seviyesine indirgemek hem de bu dersi çocukların eğlenirken öğrendikleri bir yaşam alanı haline getirmek 
amaçlanmıştır.  
Çocukların; çevreyi, doğayı, bitkileri, hayvanları kısacası yaşamı keşfederken öğrenme alanlarını geliştirmek, 
onların farklı zeka türlerinin gelişmesine de hizmet etmekte, ayrıca erken yaşta doğaya karşı olumlu tutum 
geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak ilkokuldaki hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde bu amacı 
sağlamaya yönelik verilen Coğrafya içerikli etkinliklerin yeterli olduğunu söylemek oldukça zordur. Diğer 
yandan doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak, hava gibi temel yaşam kaynaklarının öğrenciler tarafından 
erken yaşta öğrenilmesi, gelecek nesiller adına büyük önem arz etmektedir.  
Karma yöntemin uygulandığı bu çalışma hem nitel hem de nicel verileri bir araya getirmeyi amaçlamıştır. 
Çocukların IQ testi sonuçlarının sınıflandırıldığı havuzda nicel yöntemlerden faydalanılmış olup, kazanım ve 
etkinlik göstergelerinin programda ne derece yer aldıklarını sorgulamak amacıyla da nitel araştırma 
yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği uygulanmıştır. 
Coğrafya etkinlikleri özel yetenekli öğrenciler açısından incelendiğinde bunun istenen düzeyde ve miktarda 
olmadığı aynı zamanda gözle görülür ölçüye sahip olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
İlkokul seviyesine coğrafyayı indirgemek ve bunu yaparken özel yetenekli çocukların içerisinde bulunduğu zeka, 
algı dikkat düzeyini göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Fakat programının en büyük eksikliği 
de işte tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.  
Doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak ve hava gibi doğal ve her gün öğrencilerin yüz yüze kalabileceği sınıf 
dışı ve hatta çocuklara göre sıra dışı kavramlar, özel yetenekli öğrencilerin de ilgi alanını oluşturmaktadır. IQ 
test sonuçları, özel yetenekli çocukların bu tür etkinlikleri yapıp uygulamaktan zevk aldıkları, aynı zamanda bu 
tür öğrencilerin sayısal zekâlarının daha güçlü duruma geldiği görülmektedir. Dolayısıyla özel (üstün) yetenekli 
öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerine sınıf içi ve sınıf dışı eğitim öğretim ortamlarında 
daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.   
Anahtar Kelimeler: coğrafya etkinliği, özel (üstün) yetenekli öğrenciler, öğrenci merkezli etkinlik,  ilkokul. 

 
ENRICHED STUDENT-CENTRED GEOGRAPHICAL ACTIVITIES FOR GIFTED STUDENTS 

Abstract 
The study discusses the process of developing enriched Geography course activities for gifted students in primary 
schools, along with various examples. Thus, the aim is to bring down the geography course to primary school 
level and turn it into an area of life where children learn while having fun. 
Improving children's areas of learning while they discover environment, nature, plants, animals, in short, while 
they discover life also contributes to their development of different types of intelligence, and helps them adopt a 
positive attitude towards nature in early ages. However, it is quite hard to say that the activities involving 
Geographic content in life sciences and social studies courses taught in primary schools to this end are sufficient. 
On the other hand, students’ learning about basic life sources such as nature, environment, plants, animals, 
water, soil and air at an early age is of crucial importance for future generations.  
The study, which employs the mixed method, aims to reconcile qualitative and quantitative data. Quantitative 
methods were used for the pool where the IQ test results of the children are classified, and the document analysis 
technique, one of the qualitative research methods, was applied in order to examine to what extent the 
indicators of gain and activity are included in the program. 
An examination of the geography activities with regard to gifted students revealed that this was not at the 
desired or a noticeable level and extent. 
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It is crucial to bring down geography to the primary school level, and take the intelligence and perception, and 
attention level of gifted children into consideration while doing so. However, this is exactly where the biggest 
shortcoming of the program becomes evident.  
Out-of-class concepts –in fact, concepts that children consider extraordinary– such as nature, environment, 
plants, animals, water and soil, which students encounter in everyday life, are of particular interest also for 
gifted students. IQ test results show that gifted children enjoy doing and practicing such activities, which also 
appear to boost mathematical intelligence of such students as well. Therefore, enriched Geography course 
activities are recommended to be included more often in both in-class and out-of-class education environments 
for gifted students. 
Keywords: geographical activity, gifted students, student-centred activity, primary school   
 

Giriş 
Bu çalışmanın amacı, ilkokuldaki özel yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi 

etkinliklerinin nasıl geliştirilebileceğini süreç açısından incelemektir. Doğanın bir yaşam alanı olduğunu 
bilmek aynı zamanda, bu ortamda eğlenerek öğrenmek adına çalışma hem öğrenciler için hem de literatüre 
örnek teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir. 

 
Problem Durumu 

Yaşıtlarına göre büyük oranda yetenek, motivasyon ve yaratıcılığa sahip olan üstün yetenekli öğrenciler 
sağladığımız girdiyi en hızlı şekilde somut veriye dönüştürebilecek olan bir grubu oluşturmaktadır. 
Toplumun geleceğinin bu doğrultuda şekillenebileceğini düşünürsek onların varlığının ve bu varlık 
hazinesinin doğru bir şekilde eğitilmesinin önemi açıkça görülmektedir. 

Günümüzde bilim ve sanat gelişmelerinin toplumları ileri götürdüğünün açıkça görülmesi ve üstün 
yeteneklilerin bir ülkenin geleceğinde hayati öneme sahip milli bir hazine olması nedeniyle, üstün 
yeteneklilerin eğitimleri tüm dünyada önemli bir konu olmaya başlamıştır. Ayrıca bir milletin, varlıkta 
kalmasında, hatta merkezi bir güç oluşunda üstün yeteneklilerini eğitmesi, onları işlevsel kılması hayatî bir 
önem taşımaktadır (Tozlu, 2004: 201- 206). 

 
Normal yaşıtlarından farklı özelliklere sahip üstün yetenekli öğrencilerin, başarılı olmaları ya da tüm 

potansiyellerini kullanmaları için farklılaştırılmış bir 2 eğitim programı gerekmektedir (Davaslıgil, Zeana, 
2004: 85). Kendi ülkelerine ve dünyaya katkı yapmaları isteniyorsa, üstün yeteneklilerin özel eğitim 
ihtiyaçları mutlaka giderilmelidir (Stuart ve Beste, 2008: 13).  

Öğrencilere “bilgiyi nasıl üreteceklerini” göstermek, sınıf içinde bunun pratiğini yapmak, öğrencilerin 
zihinsel süreçlerini bu yönde zorlamak; bilişsel alanın sadece “bilgi” basamağında yer alan öğrenme 
etkinliklerini ya da “öğretme yöntemlerini” terk etmek ve öğrencileri sorgulamaya, yeni bilgiler keşfetmeye 
sevk edecek yöntemlere başvurmakla mümkün olabilir (Artvinli, 2010:186). 

 
Enç (2005: 18) de bu çocukların ortalama öğrenme gücü için düzenlenmiş bir eğitim programı içinde, 

uyum ve gelişim sorunu yaşayabileceklerini söylemektedir. Farklılaştırılmış eğitime ihtiyaç duyan bu 
öğrenciler, eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı okulda kendilerini daha iyi hissedeceklerdir (Marrylland, 2008: 
1). Aksi durumda öğrencinin aktif düşüncesi ile okulda verilen eğitim arasında öğrenci bağ kuramayacağı için 
başarısızlık kaçınılmaz olacaktır (Streıtz, 1922: 4). Passow (1981: 5) da bu bireylerin kendilerine ve topluma 
katkı sağlayabilmeleri için normal okul programlarının ötesinde farklılaştırılmış eğitim programları ve 
hizmetlerine gereksinim duyduklarını belirtmektedir. 

Yapılan literatür taramasında üstün yetenekli öğrencilere ait geliştirilmiş etkinliklerin çok az olduğu 
görülmüştür.  

Öğrencilere farklılaştırılmış ya da özel eğitimin verilmesi konusunun önemini araştırmalarla ortaya koyan 
eğitimcilerin yanında üstün yeteneklilerin eğitimine özel bir önemin verilmesi hakkında çeşitli eleştiriler de 
bulunmaktadır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır: Üstün yeteneklilerin eğitimine özel bir önemin verilmesi 
mantıklı değildir, bu bir elitizimdir (CCEA, 2006: 13). Oysaki üstün yetenekli çocuk her kültür, grup, sosyal ve 
ekonomik gruptan gelebilmektedir. Özel eğitim bir statü için değil, bu çocukların öğrenme ihtiyaçlarının 
farklılığı içindir (Jordan, 2010: 18). Kapasiteleri oranında eğitim alma hakkına sahip olan üstün yetenekli 
öğrencilerin toplumun gelişimine yapacakları katkı düşünüldüğünde bu öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması daha da önem kazanmaktadır (Streıtz, 1922: 3–4). Yanlış bir algı da bu bireylerin normal okul 
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sistemi içinde de başarılı olacakları, her şartta gelişip olağanüstü yeteneklerini geliştirecekleri, dolayısıyla 
öğretmen ve okul donanımı için ekstra masrafa gerek olmadığı şeklindedir (Jordan: 2010, 16). Oysaki 
elverişli eğitim olmadıkça üstün yetenek ve gizil gücün her çeşit koşul altında gelişip ürün veremediğini 
yapılan çalışmalar göstermiştir (Enç, 2005: 9) 

 
Yöntem 

Karma yöntemin uygulandığı bu çalışma hem nitel hem de nicel verileri bir araya getirmeyi 
amaçlamıştır. Çocukların IQ testi sonuçlarının sınıflandırıldığı havuzda nicel yöntemlerden faydalanılmış 
olup, kazanım ve etkinlik göstergelerinin programda ne derece yer aldıklarını sorgulamak amacıyla da nitel 
araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği uygulanmıştır. İzmir ilinde bulunan 3 BİLSEM’de 
eğitim alan 410 öğrenci araştırmanın genel evrenini oluşturmakla birlikte, ilkokul düzeyinde genel yetenek 
sınavlarından başarılı olan 142 öğrenci ise araştırmamızın örneklemini oluşturmaktadır.  

 
Bulgular 

Özel yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan zenginleştirilmiş öğrenci merkezli Coğrafya 
etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışma sonucunda örnekleme alınan öğrencilerin 
cinsiyet dağılımına göre %48’i kız; %52’sinin erkek öğrenci olduğu, yaş dağılımına göre %21,3’si 8 yaşında; 
%36,2’si 9 yaşında; %57.5’i 10 yaşında; sınıf dağılımına göre %22’si 2. sınıf; %35,8’i 3.sınıf; %42,2’si 4.sınıf 
oldukları görülmüştür. Bu çalışmada IQ düzeyi 130 ve üzerinde olan bireyler ile çalışılmıştır. Coğrafya 
etkinlikleri özel yetenekli öğrenciler açısından incelendiğinde bunun istenen düzeyde ve miktarda olmadığı 
aynı zamanda gözle görülür ölçüye sahip olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

İlkokul seviyesine coğrafyayı indirgemek ve bunu yaparken özel yetenekli çocukların içerisinde 
bulunduğu zeka, algı dikkat düzeyini göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Fakat programının 
en büyük eksikliği de işte tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.  

 
Sonuç ve Tartışma 

Doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak ve hava gibi doğal ve her gün öğrencilerin yüz yüze 
kalabileceği sınıf dışı ve hatta çocuklara göre sıra dışı kavramlar, özel yetenekli öğrencilerin de ilgi alanını 
oluşturmaktadır. IQ test sonuçları, özel yetenekli çocukların bu tür etkinlikleri yapıp uygulamaktan zevk 
aldıkları, aynı zamanda bu tür öğrencilerin sayısal zekâlarının daha güçlü duruma geldiği görülmektedir. 
Dolayısıyla özel (üstün) yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerine sınıf içi ve 
sınıf dışı eğitim öğretim ortamlarında daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.   
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TRABZON HALKININ NATO ALGI-BİLGİ İLİŞKİSİ 

 

Ceren Betül ÇAKMAK 

Yaren SAĞUER 

Özet 

Ülkeler varlıklarını korumak ve devam ettirmek için değişik stratejiler geliştirirler. Türkiye için NATO ise 
bunlardan bir tanesidir. Türkiye’nin Kore’ye gönderdiği askerlerin elde ettiği başarı ve Türkiye’nin jeopolitik 
konumu NATO’ya girmesine yardımcı olmuştur. Türkiye’nin NATO ‘da bulunan ülkelerle yaşadığı gerginlikler ve 
NATO’nun getirdiği ayrıcalıklar birçok görüş çatışmasını beraberinde getirmiştir. NATO’ya üyelik devamlılığı ile 
ilgili tartışmalar hala devam etmektedir. Kamuoyunun her bireyinin konuyla alakalı bir fikrinin olması kadar 
konu hakkında sahip oldukları bilgilerin doğruluğu da önemlidir. Bu çalışmanın amacı ve önemi, Trabzon 
halkının NATO üyeliğine devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri, NATO’ya ilişkin bilgilerinin doğruluğu ve 
bilgi durumuyla görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı hakkında bilgi edinmektir.  Tarama 
modelinde yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış bir görüşme formu kullanıldı. Ayrıca 
tarama modeli örnekleme uygulanırken sözlü mülakat ile desteklendi. 81 kişiden oluşan araştırma grubunun 
20’si lise öğrencilerinden, 15’si üniversite öğrencilerinden, 21’i üniversite mezunu çalışanlardan, 14’ü 
esnaflardan, 11’i ev hanımlarından oluşturuldu. Çalışma sonucunda elde edilen veriler incelendi, sınıflandırma, 
hesaplama ve tablolama işlemleri yapılarak sonuçlar değerlendirildi. Çalışma sonucunda; araştırma 
grubundaki bireylerin %43,20’sinin NATO’ya üyeliğin hala gerekli olduğunu, %34,56’sı NATO’ya üyeliğin artık 
gerekli olmadığını, %22,22’si herhangi bir görüşleri olmadığını bildirdi. Nihai sonuç olarak Trabzon halkının 
NATO’yla ilgili bilgilerinin doğruluğu ile görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi. Sözlü mülakat 
sırasında elde ettiğimiz gözlemler sonucu NATO’ya üyeliğimizin devam etmesini savunan bireyler en önemli 
gerekçelerinin Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi olduğunu belirttiler. Bunun hem ülkemize hem de NATO 
üyesi olan devletler bakımından yararlı olduğunu eklediler. Karşıt görüşü savunan kişiler ise bu fikirlerine sebep 
olarak Türkiye ve NATO’nun son dönemlerde yaşamış oldukları gerilime dayandığını söylemişlerdir. Ayrıca 
halkın NATO algısı; medya organları, yaşanan olaylar ve liderlerin konu ile ilgili söylemleriyle örtüşmektedir. 
Kamuoyunun sahip oldukları fikirlerin gün içerisinde medya ve çevrenin algı yönlendirmesiyle değil doğru 
kaynaktan edinilmiş bilgilerle oluşturulması çok daha sağlam ve emin kararların verilmesine yardımcı olur. Bu 
konu ile ilgili kamu spotları hazırlanıp liselerde ilgili paneller gerçekleştirilebilir aynı zamanda sokaklarda 
broşür dağıtılarak halk direkt bilgilendirilebilir. Bir diğer öneri olarak ise tarama modeli uygulanan kişi 
sayısının arttırılması bu projeyi çok daha emin sonuçlara ulaştırır.   

Anahtar kelimeler: Algı, Türkiye, NATO.  

 

THE CONNECTION BETWEEN THE PERCEPTION AND THE KNOWLEDGE ABOUT NATO OF TRABZON 
COMMUNITY 

Abstract 

The countries develop different strategies to protect and remain their existence. NATO is one of them for 
Turkey. The success of the forces that Turkey had sent to the Korea got and the geopolitical location of Turkey 
helped it to enter NATO. The problems Turkey had had with allies in NATO and the privilege NATO had 
approved caused a lot of convictions of the opinions. The disputes on the continuity of the membership to NATO 
still continue. The information about the lecture the community has been as important as the accuracy of this 
information. The purpose and the importance of this study is to procure information about the opinions Trabzon 
community have on the necessity of continuity of the membership, the accuracy of this information and the 
connection between these criteria. A structured interview form is used as a data collection tool in the model of 
scanning. The model of scanning is also supported by an oral examination. The group of research, which 
includes 81 people, is made by 20 high school students, 15 university students, 24 working people who have a 
university degree, 14 crafts, and 11 housewifes. The data, which are provided from the study, have been 
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analyzed. The results have been discussed by using the methods of classification, calculation, and tabulation. 
According to the results; 43,20% of the participants mentioned the membership to NATO is still necessary, 
34,56% mentioned that it is not necessary anymore and 22,22% mentioned that they do not have an opinion. As 
the final result, it is detected that there is not a significant connection between the opinions and the information 
the community of Trabzon have about NATO. As a result of the observations we had by the oral interviews, the 
ones who had mentioned that the membership is still necessary also mentioned that the most important reason 
why they had this idea is the importance of the geopolitical location of Turkey. They mentioned that it is useful 
both for our country and the allies of NATO. The ones who mentioned an opposite idea, gave the problems 
Turkey and NATO had recently as a reason for theirs. Also the perception of the community matches up with the 
media, the developments and the discourses of the leaders about the lecture. It would help more to create strong 
opinions about the lecture with the information received from a reliable resource but not by the inducement of 
perception of the media and the community. It would be good to prepare public service announcements and 
make relevant panel discussions at highschools. Also the community would be educated directly by distributing 
brochures in streets. As another advice, the number of the participants in the model of scanning would be 
increased to lead this project to more reliable results. 

Key Words: Perception, Turkey, NATO. 

Giriş 

Ülkeler varlıklarını korumak ve devam ettirmek için değişik stratejiler geliştirirler. Bazı tehlikelere karşı 
ülke içerisinde önlemler alırken, bazılarıyla ilgili olarak kendileriyle aynı tehlikelerle karşı karşıya olan 
ülkelerle iş birliği yaparlar. Bu şekilde devletlerin bir araya gelmesine ittifak denir. İttifak sözlükte; anlaşma, 
uyuşma, bağlaşma anlamlarına gelmektedir. İttifaklar bazen bir araya gelen ülkelerin güvenliğini korumayı 
amaçlarken, bazen de aynı sistemi benimseyen tüm ülkelerin güvenliğini korumayı amaçlayabilirler. Bazı 
durumlarda da ülkeler tehlikelere karşı aralarındaki en güçlü devletin koruması altına girebilirler. 2. Dünya 
Savaşı’nın sona ermesiyle, Avrupa devletleri bir güç merkezi olmaktan çıkmış ve uluslararası sistemde iki 
kutuplu güç ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği) kalmıştır. Diğer 
devletlerden farklı olarak 2. Dünya Savaşı’ndan güçlenerek çıkan ve Nazi Almanya’sına karşı birlikte ittifak 
kuran bu iki süper güç, savaş sonrasında kendi çıkarları doğrultusunda tamamen farklı yollar çizerek 
uluslararası sistemde karşı karşıya kalmışlardır. Uluslararası sistemde iki süper güç ve bu iki süper gücün 
etrafında toplanmış ülkeler ortaya çıkmış ve bu durum, Soğuk Savaş adı verilen dönemi ortaya çıkarmıştır. 
Soğuk Savaş Dönemi, Sovyetler Birliği'nin liderliğinde Doğu Bloku ülkeleri özellikle Polonya, Almanya 
Demokratik Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan ile Amerika Birleşik 
Devletleri'nin liderliğinde Batı Bloku ülkeleri İngiltere, Fransa, Yunanistan, Federal Almanya, Portekiz, İtalya, 
Belçika ve Hollanda arasında gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş, güç savaşıdır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin 
yıkılmasıyla Soğuk Savaş Dönemi sona erdi. 

İki blok arasındaki ilişkilerin güce dayanması bu iki bloğun birbirlerine karşı askeri ittifaklar kurmasını 
tetiklemiştir. Bu iki askeri ittifaktan Amerika bloğunun adı NATO; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’dür. Bu 
örgütü ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Belçika, İtalya, Danimarka, Norveç, Lüksemburg ve 
Portekiz olmak üzere 12 ülke kurmuştur. 2017 yılı itibari ile 29 üyesi bulunmaktadır. (TEZCAN, 2012) 

NATO’da en öne çıkan ve ilgili belgelerin bulunduğu merkez Brüksel’dedir. NATO, savunma amacı ile 
kurulmuş olan bir örgüttür. Üye devletlerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğerleri saldırgan 
ülkeye karşı iş birliği içinde savaşmayı kabul etmişlerdir. NATO’nun amacı; uluslararası güvenliği, sosyal 
gelişmeyi, üye ulusların özgürlüğünü korumak olarak özetlenebilir. NATO amacına ulaşmak için çalışmalarını 
belli bir düzen içinde yürütür. NATO Konseyi düzenli olarak toplanır. Bu toplantılara üye ülkelerin sürekli 
temsilcileri ya da dışişleri bakanları katılır. NATO Genel Sekreterinin başkanlık ettiği bu toplantılarda 
ekonomik, askeri, siyasal ve kültürel konular görüşülür. Bu toplantılar dışında günlük işleri sekreterya 
bölümü yürütür. NATO’nun askeri işlerini yürütmesi için Askeri Komite adı verilen bir kurul vardır. Bu 
bölümde üye ülkelerin genelkurmay başkanları bulunur. Askerî açıdan en yüksek kuruldur. Bu kurulda 
savunma sorunları görüşülür. Askeri Komite içinde ‘‘Daimî Grup’’ adı ile anılan üçlü bir grup vardır. Bu grup 
yürütme organı işlevini görür. Görevi NATO Komutanlarına gerektiğinde emir vermektir. NATO'nun dört 
büyük komutanlığı bulunur. Bunlar: Avrupa Yüksek Komutanlığı, Atlantik Yüksek Komutanlığı, Manş 
Komitesi Komutanlığı ve Amerika, Kanada Bölgesi Komutanlığıdır. Her yıl 4 Nisan, NATO Günü olarak üye 
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ülkelerde kutlanır. NATO Gününde, NATO'nun kuruluşu, organları, amacı ve çalışmaları anlatılır (Bilgi 
Yelpazesi, tarih yok). 

Üç kıtada toprakları bulunan Türkiye Cumhuriyeti; Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ile Ortadoğu’nun 
odağında ve ABD, Rusya, Almanya, İngiltere gibi güçlü ülkelerin çıkarlarının olduğu bir bölgede yer 
almaktadır. Bu durum ülkemizi hem güçlü yapmakta hem de bazı tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 
nedenle Türkiye’nin hem tehditleri azaltmak hem de her bakımdan güçlenerek gelişebilmesi için dünyadaki 
önemli ittifakların içinde yer alması ayrıca çevresindeki ülkelerle de iyi ilişkiler içerisinde olması önemlidir. 

Birinci Dünya Savaşında sonra Sovyetler Birliği’nin ülkemiz üzerindeki tehditleri karşısında Türkiye, Batı 
ve özellikle Amerika’yla ittifak halinde olunması gerektiğine karar verdi. Bu ittifakta bulunmak istemesinin 
ideolojik ve ekonomik nedenleri de vardır. Türkiye'nin NATO üyeliğine kabul edilmesi hiç de kolay 
olmamıştır. Amerika ilk planda Türkiye ve Yunanistan'a ortak üye statüsü verilmesini düşünmüştür. İngiltere 
ve diğer NATO devletleri Türkiye'yi NATO’da istememişlerdir. Türkiye'nin NATO'ya katılması halinde 
Sovyetlerin buna savaşla karşılık vereceğinden korkmuşlardır. NATO’ya üye olmak isteyen Türkiye Kore 
Savaşına bir birlik gönderdi. Bu savaştan sonra ABD’nin Türkiye’nin NATO’ya alınmasıyla ilgili duruşu 
değişti. Türkiye’nin güçlü bir orduya sahip olması ayrıca jeopolitik önemi NATO’ya alınmasında önemli 
nedenler olmuştur. NATO 1951’de Türkiye’nin üyeliğe alınmasını oy birliğiyle karar verdi ve Türkiye 18 
Şubat 1952’de NATO’ya resmen üye oldu. 

Soğuk Savaş ortamında iki blok arasında bir sınır devlet konumunda olan Türkiye'nin stratejik önemi 
artmış ve Batı ittifakının parçası olması yönünde oluşan uygun uluslararası ortam içinde Türkiye NATO'ya 
girmiştir. Böylece Türk dış politikasında, Sovyet tehdidine karşı batı savunma sistemi içinde güvenliğini 
sağlama politikası, NATO'ya girmesiyle amacına ulaşmış, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı ekonomik ve askeri 
yardımlara düzenli bir işlerlik kazandırılmıştır. Türk devlet adamları uzun yıllar Atlantik ittifakını sadece bir 
savunma ittifakı olmaktan öte, bir dünya görüşü ve milli bir dış politika unsuru olarak değerlendirmişlerdir. 
Bu anlayışın sonucu uluslararası problemlerde Batı ülkeleriyle özellikle de ABD ile hareket etmeye 
başlamışlardır (SARINAY, 2002). 

Ülkemizin ABD ve dolayısıyla NATO’yla ilk önemli sorunu 1974’teki Kıbrıs Harekatı’ndan sonra ülkemize 
uygulanan askeri ambargo oldu. 2003 yılında Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinde en önemli kırılma ABD’nin 
Irak’ı işgali oldu. O dönemde “Kuzey Irak’ta PKK tehdidiyle” mücadele edilmediğini söyleyen Türk ordusu, 
NATO ve ABD ile iş birliğine karşı bir görüş ayrılığı yaşanmaya başladı. Türkiye’nin uçağının Suriye 
tarafından düşürülmesi sonrasında NATO’nun Türkiye ile hareket etmemesi, 15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra ittifak halinde olduğumuz NATO ülkelerinin yanımızda yer almaması pakttan ayrılmasını gündeme 
getirdi. Son olarak da 17 Kasım 2017 tarihinde NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği son tatbikatta, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman 
hedefler olarak seçilmesiyle meydana gelen skandal, Türkiye’nin pakttan kopuşunu bir kez daha gündeme 
getirdi (Sputnik Türkiye, 2017).  

1. Tüm bu süreç ve yaşanan olaylar halk arasında birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına sebep 
olur. Halk bazen kamuoyu oluştururken bazen ise NATO meselesi gibi farklı şekillerde algılanmaya müsait 
durumlarda fikir ayrılığı yaşayabilmektedir. Algı; bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi 
anlamına gelmektedir. İnsanların NATO algısı ve buna bağlı olarak fikirleri oluşurken, NATO’ya dair 
bilgilerinin doğruluğu da önemlidir. Ülkemizin NATO’ya üyeliğinin gerekliliğine ilişkin görüşleri, belli yıllar 
aralığında, araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Kamuoyunun konuyla ilgili bilgi durumuyla belirttikleri 
görüşler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına dair bir çalışmaya ise rastlanılmadı. 

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, kamuoyunun NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri, 
NATO’ya ilişkin bilgilerinin doğruluğu ve kamuoyunun bilgi durumuyla görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 
olup olmadığı hakkında bilgi edinmektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaya çalışıldı. 
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Problem 

Kamuoyunun NATO’yla ilgili görüş ve bilgileri nasıldır? 

Alt Problemler 

1. Liseli öğrencilerin NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri nelerdir? 
2.  Üniversiteli öğrencileri NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri nelerdir? 

3.  Üniversite mezunu çalışanların NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri 
nelerdir? 

4. Esnafın NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri nelerdir? 

5. Ev hanımlarının NATO’ya üyeliğin devam etmesinin gerekliliğiyle ilgili görüşleri nelerdir? 

6. Kamuoyunun NATO’yla ilgili bilgilerinin doğruluğu ne durumdadır? 

7.  Kamuoyunun NATO’yla ilgili bilgilerinin doğruluğuyla ülkemizin NATO’ya üyeliğinin devamına 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Yöntem 

Bu çalışma, var olan bir durumun belirlenmeye çalışıldığı tarama modelinde bir çalışmadır. Önce konuyla 
ilgili kitap, makale ve gazete haberleri incelendi. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu 
kullanıldı. Görüşme formu üç bölümden oluşturuldu. 1. bölüm demografik sorulardan, 2. bölüm NATO’ya 
üyeliğin devam edip etmemesiyle ilgili görüşlerinin ne olduğuyla ilgili tek bir sorudan, 3. bölüm ise NATO’yla 
ilgili genel bilgiler verilerek bunların doğru ya da yanlış olmasıyla ilgili düşündüklerinin neler olduğuyla ilgili 
13 sorudan oluşturuldu. Görüşme formundaki soruların doğru olarak algılanıp algılanmadığını test etmek 
için deneme özelliğinde bir uygulama yapıldı ardından araştırma grubuna uygulandı. 81 kişiden oluşan 
araştırma grubunun 20’si lise öğrencilerinden, 15’si üniversite öğrencilerinden, 21’i üniversite mezunu 
çalışanlardan, 14’ü esnaflardan, 11’i ev hanımlarından oluşturuldu. Araştırma grubunun belirlenmesinde 
öncelikle her yaş grubuna ve farklı statülere sahip bireylerin araştırmaya katılmasına özen gösterildi. 
Araştırma grubuyla ilgili yapılan sınıflandırmadan sonra görüşme yapılan bireyler rastgele seçildi. Çalışma 
sonucunda elde edilen veriler incelendi, sınıflandırma, hesaplama ve tablolama işlemleri tarafımızdan 
yapılarak sonuçlar değerlendirildi. 

Bulgular 

Araştırma grubundaki katılımcılar; 14-17 yaş aralığındaki lise ve 19-25 yaş aralığındaki üniversite 
öğrencilerinden, 30- 55 yaş aralığında üniversite mezunu çalışanlardan, 30-70 yaş aralığındaki 14 esnaf ve 
11 ev hanımıdır. 

Tablo 1 

Araştırma Grubundaki Katılımcıların NATO’ya Üyeliğin Devamlılığının Gerekliliği ile İlgili Soruya Verdikleri 
Cevapların Frekansları ve Yüzdeleri (N: frekans, %: yüzde) 

 Araştırma Grubu Toplam 

Lise 
Öğrenci 

Ü. Öğrenci Ü. Mezunu 
Çalışan 

Esnaf Ev 
Hanımı 

Bazı insanlar 
NATO’nun 
ülkemizin 

güvenliği için hala 
gerekli olduğunu 

söylemektedir. 
Bazıları ise 
NATO’nun 
ülkemizin 

Hala gereklidir 
 
 

 
N 

 
9 

 
5 

 
5 

 
7 

 
2 

 
28 

 
% 

 
45 

 
33,3 

 
23,80 

 
50 

 
18,18 

 
43,20 

Artık gerekli 
değildir 

 

 
N 

 
6 

 
7 

 
14 

 
2 

 
6 

 
35 
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güvenliği için artık 
gerekli olmadığını 

söylemektedir. 
Sizin görüşünüz bu 

görüşlerden 
hangisine daha 

yakındır? 

  
% 

 
30 

 
46,6 

 
66,6 

 
14,28 

 
54,54 

 
34,56 

Bilmiyorum  
N 

 
5 

 
3 

 
2 

 
5 

 
3 

 
18 

 
% 

 
25 

 
27,7 

 
9,52 

 
35,71 

 
27,27 

 
22,22 

Toplam  N 20 15 21 14 11 81 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde; lise öğrencilerinin %45’i, üniversite öğrencilerinin %33,3’ü, üniversite mezunu 
çalışanların %23,80’i, esnafın %50’si, ev hanımlarının %18,18’i, toplamda araştırma grubundakilerin 
%43,20’si NATO’ya üyeliğin hala gerekli olduğu görüşünü bildirdiler. 

Lise öğrencilerinin %30’u, üniversite öğrencilerinin %46,6’sı, üniversite mezunu çalışanların %66,6’sı, 
esnafın %14,28’i, ev hanımlarının %54,54’ü, toplamda araştırma grubundakilerin %34,56’sı NATO’ya 
üyeliğin artık gerekli olmadığı görüşünü bildirdiler 

Lise öğrencilerinin %25’i, üniversite öğrencilerinin %27,7’si, üniversite mezunu çalışanların %9,52’si, 
esnafın %35,71’i, ev hanımlarının %27,27’si, toplamda araştırma grubundakilerin %22,22’si NATO’ya 
üyeliğin devam etmesi ya da etmemesi ile ilgili olarak bilmiyorum cevabını verdiler. 

Tablo 2 

Araştırma Grubundaki Katılımcıların NATO’yla İlgili Verilen Bilgilere İlişkin Görüşlerinin Doğru ve Yanlış 
Dağılımı (%: yüzde olarak) 

 Araştırma Grubu  
 

Toplam 
Lise 

Öğrenci 
Ü. 

Öğrenci 
Ü. 

Mezun 
Çalışan 

Esnaf Ev Hanımı 

1.NATO Kuzey Atlantik 
Paktı Antlaşması 

örgütüdür. 

% D 60 66,6 80,95 64,28 63,63 67,90 

Y 40 33,4 19,05 35,72 36,37 32,10 

2.NATO Birleşmiş 
Milletler Antlaşması 

örgütüdür. 

% D 25 53,3 71,42 35,71 81,81 51,85 

Y 75 47,6 28,58 64,29 18,19 48,15 

3. NATO Sovyetler 
Birliği, Çin, Yugoslavya 

ve Küba’ya karşı 
kuruldu. 

% D 75 66,6 80,95 78,57 81,81 76,54 

Y 25 33,4 19,05 21,43 18,19 23,46 

4. NATO bir savunma 
antlaşması örgütüdür. 

% D 75 93,3 100 100 100 92,59 
Y 25 6,7 0 0 0 7,41 

5. Üye ülkelerin 
katıldığı ortak bir 
orduya sahiptir. 

% D 80 73,3 90.47 78,57 90,90 82,71 
Y 20 26,7 9,53 21,43 9,10 17,29 

6. NATO ekonomik bir 
iş birliğidir. 

% D 93,3 93,3 90,47 71,42 45,45 82,71 

Y 6,7 6,7 9,53 28,58 54,55 17,29 
7. NATO Rusya’nın 
ideolojisine karşı 

kurulmuştur. 

% D 55 80 80,95 71,42 63,63 70,37 

Y 45 20 19,05 28,58 36,37 29,63 
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8. Türkiye NATO’yu 
kuran 12 ülkeden 

biridir. 

% D 65 66,6 47,61 50 27,27 53,08 
Y 35 33,4 52,39 50 72,73 46,92 

9. NATO, SSCB’nin 
yıkılmasıyla politikasını 

değiştirmiştir. 

% D 60 66,6 85,71 71,42 54,54 69,13 

Y 40 33,4 14,29 28,58 45,46 30,87 

10. NATO’da en öne 
çıkan ve NATO ile ilgili 

belgelerin 
bulundurulduğu ülke 

Almanya’dır. 

% D 55 60 42,85 71,42 45,45 54,32 

Y 45 40 57,15 28,58 54,55 45,68 

11. NATO’nun 
Türkiye’deki tek 

askerlik üssü 
İncirlik’tedir. 

% D 50 20 47,61 35,71 36,36 39,54 

Y 50 80 52,39 64,29 63,64 60,46 

12. NATO, SSCB 
yıkıldıktan sonra 

Doğuyu ve özellikle 
İslam dünyasını 

kendine yeni düşman 
edinmiştir. 

% D 35 46,6 47,61 64,28 63,63 48,38 

Y 65 53,4 52,39 35,72 36,37 51,62 

13. NATO, teröre karşı 
Türkiye’nin yanında yer 

almaktadır. 

% D 35 0 19,06 21,42 27,27 20,98 

Y 65     100 80,94 78,58 72,73 79,02 

Toplam % D 20 15 21 14 11 81 
Y 100 100 100 100 100 100 

Tablo 2 incelendiğinde; birinci soruyu üniversite öğrencilerinin %66,6’sı, ev hanımlarının %63,63’ü, lise 
öğrencilerinin %60’ı, esnafın %64,28’i ve üniversite mezunu çalışanların %80,95’i; araştırma grubundaki 
kişilerin tamamı dikkate alındığında %67,90’ı doğru cevapladığı belirlendi. 

İkinci soruyu üniversite öğrencilerinin %53,3’ü, lise öğrencilerinin %25’i, esnafın %35,71’i, üniversite 
mezunu çalışanların %71,42’si ve ev hanımlarının %81,81’i; araştırma grubundaki kişilerin tamamı dikkate 
alındığında %51,85’i doğru cevapladı. 

Üçüncü soruyu üniversite öğrencilerinin %66,6’sı, lise öğrencilerinin %75’i, üniversite mezunu 
çalışanların %80,95’i, esnafın %78,57’si ve ev hanımlarının %81,81’i; araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %76,54’ü doğru cevapladı. 

Dördüncü soruyu üniversite öğrencilerinin %93,3’ü, lise öğrencilerinin %75’i, ev hanımlarının %100’ü, 
üniversite mezunu çalışanların %100’ü ve esnafın %100’ü araştırma grubundaki kişilerin tamamı dikkate 
alındığında %92,59’u doğru cevapladı. 

Beşinci soruyu üniversite öğrencilerinin %73,3’ü, lise öğrencilerinin %80’i, üniversite mezunu 
çalışanların %90,47’si, esnafın %78,57’si ve ev hanımlarının %90,90’ı araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %82,71’i doğru cevapladı. 

Altıncı soruyu üniversite öğrencilerinin %93,3’ü, ev hanımlarının %45,45’i, üniversite mezunu 
çalışanların %90,47’si, esnafın %71,42’si ve lise öğrencilerinin %95’i araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %82,71’i doğru cevapladı. 

Yedinci soruyu üniversite öğrencilerinin %80’i, ev hanımlarının %63,63’ü, lise öğrencilerinin %55’i, 
esnafın %71,42’si ve üniversite mezunu çalışanların %80,95’i araştırma grubundaki kişilerin tamamı dikkate 
alındığında %70,37’si doğru cevapladı. 

Sekizinci soruyu ev hanımlarının %27,27’si, lise öğrencilerinin %65’i, üniversite mezunu çalışanların 
%47,61’i, esnafın %50’si ve üniversite öğrencilerinin %66,6’sı araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %53,08’i doğru cevapladı. 
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Dokuzuncu soruyu üniversite öğrencilerinin %66,6’sı, ev hanımlarının %54,54’ü, lise öğrencilerinin 
%60’ı, esnafın %71,42’si ve üniversite mezunu çalışanların %85,71’i araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %69,13’ü doğru cevapladı. 

Onuncu soruyu üniversite öğrencilerinin %60’ı, ev hanımlarının %45,45’i, lise öğrencilerinin %55’i, 
üniversite mezunu çalışanların %42,85’i, esnafın %71,42’si araştırma grubundaki kişilerin tamamı dikkate 
alındığında %54,32’si doğru cevapladı. 

On birinci soruyu üniversite öğrencilerinin %20’si, ev hanımlarının %36,36’sı, üniversite mezunu 
çalışanların %47,61’i, esnafın %35,71’i ve lise öğrencilerinin %50’si araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %39,54’si doğru cevapladı. 

On ikinci soruda üniversite öğrencilerinin %46,6’sı, ev hanımlarının %63,63’ü, üniversite mezunu 
çalışanların %47,61’i, esnafın %64,28’i ve lise öğrencilerinin %35’i; araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %48,38’i NATO’nun Türkiye ve İslam dünyasını yeni düşman olarak belirlediği görüşünü 
ifade ettiler. 

On üçüncü soruda üniversite öğrencilerinin hiçbiri, ev hanımlarının %27,27’si, üniversite mezunu 
çalışanların %19,06’sı, esnafın %21,42’si ve lise öğrencilerinin %35’i; araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %20,98’i NATO’nun teröre karşı Türkiye’nin yanında olmadığı görüşünü ifade ettiler. 

Tablo 3 
Araştırma grubundaki bireylerin ‘’Hangisi NATO’nun bayrağıdır?’’ sorusuna verdikleri cevapların frekansları ve 
yüzdeleri (N: frekans, %: yüzde) 

 Araştırma Grubu  
 
Toplam Lise Öğrenci Ü. 

Öğrenci 
Ü. 

Mezun 
Çalışan 

Esnaf Ev 
Hanımı 

Hangi bayrak 
NATO’ya aittir? 

 

N 3 0 1 2 1 7 

% 15 0 4,76 14,28 9,09 8,64 

 

N 1 1 2 4 1 9 

% 5 6,6 9,52 28,57 9,09 11,11 

 

N 16 14 18 8 9 65 

% 80 93,3 85,71 57,14 81,81 80,24 

Toplam  N 20 15 21 14 11 81 

 

    Tablo 3 incelendiğinde; üniversite öğrencilerinin %93,3’ü, ev hanımlarının %81,81’i, lise öğrencilerinin 
%80’i, üniversite mezunu çalışanların %85,71’i ve esnafın %57,14’ü; araştırma grubundaki kişilerin tamamı 
dikkate alındığında %80,24’ünün NATO’nun bayrağını tanıdıkları belirlendi. 

    Araştırma grubunda en çok doğru bilgiye sahip olanların ilk sırada üniversite mezunu çalışanların, 
ikinci sırada üniversite öğrencilerinin, üçüncü sırada esnafların, dördüncü sırada lise öğrencilerin ve en son 
sırada ev hanımlarının olduğu belirlendi. Ayrıca kamuoyunun NATO’yla ilgili genel bilgilerinin doğru olma 
durumuyla NATO’ya üyeliğin devamlılığına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi. 

Sonuç ve Tartışma 

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen NATO’yla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Kimileri NATO’ya 
üyeliğin devam etmesinin gerekli olup olmadığını tartışırken kimileri ise NATO üyesi devletlerin Türkiye’ye 
olan tutumunu tartışmaktadır. Her insanın bu konuyla alakalı fikrinin olmasıyla birlikte bilgi birikimleri de 
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vardır. Bu çalışmada kamuoyunun sahip oldukları bilgilerin doğruluğu ile NATO’ya üyeliğin devam etmesinin 
gerekliliğiyle ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı. 

Çalışma sonucunda; araştırma grubundaki bireylerin %43,20’si NATO’ya üyeliğin hala gerekli 
olduğu, %34,56’sı NATO’ya üyeliğin artık gerekli olmadığı görüşünü bildirdiler. Sözlü mülakat esnasında 
üyeliğin gerekli olduğunu savunanların buna sebep olarak Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi ve bu 
üyeliğin hem ülkemize hem de NATO üyesi olan devletler bakımından yararlı olduğunu gösterirken gereksiz 
olduğunu savunanlarsa Türkiye ve NATO’nun son dönemlerde yaşamış oldukları gerilime dayandığını 
söylemişlerdir. Araştırma grubundakilerin %22,22’si herhangi bir görüşleri olmadığını bildirdiler. 

Çalışma sonucunda; araştırma grubunun %80’i NATO bayrağını daha sonra da %69’la NATO’nun 
savunma örgütü olduğunu doğru olarak bilmişlerdir. Bunun nedeni medyada yer alan haberler esnasında 
bayrağın görsel olarak hafızalarda daha kalıcı iz bırakması ve NATO’yla ilgili askeri tatbikatlardan 
bahsedilmesi olabilir. En az doğru bilinen NATO’nun ülkemizde İncirlik dışında üssü olup olmadığıyla ilgili 
sorudur. Bu da medyada bu üsse ilgili haberlerin olmasıyla ilgili olabilir. 

Araştırma grubunda en çok doğru bilgiye sahip olanların ilk sırada üniversite mezunu çalışanların, ikinci 
sırada üniversite öğrencilerinin, üçüncü sırada esnafların, dördüncü sırada lise öğrencilerin ve en son sırada 
ev hanımlarının olduğu belirlendi. Bu tür çalışmalarda kamuoyunun konuyla ilgili bilgileri nerelerden 
edindiği sorulabilir. Çalışma esnasında araştırma grubundakilerin konuyla bilgileri daha çok medyada yer 
alan haberlerden, kısmen de güncel sohbetlerden edindikleri fark edildi. 

Araştırma sonucunda kamuoyunun NATO’ya ilişkin bilgi ve görüşlerinde farklılık olduğu ancak daha 
bilgili olanlarla olmayanların NATO’ya üyeliğin devam edip etmemesiyle ilgili görüşleri arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı belirlendi. Ayrıca halkın NATO algısının medya organları, liderlerin söylevleri ve yaşanan 
olaylar çevresinde geliştiği gözlemlendi. Çalışmada araştırmaya katılanların görüşlerinin daha çok duygusal 
olduğu fark edildi. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, kamuoyunun NATO’ya üyeliğin devamlılığı ve yıllara göre bu görüşlerde 
yaşanan değişim üzerindedir. Bu çalışmada ise konuyla ilgili genel bilgilerin doğruluğu ve görüşlerle bilgi 
düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmamasına dikkat edildi. 

Kamuoyunu NATO’yla ilgili bilgilendirmek için kısa belgesel filmler hazırlanabilir ve liselerde paneller 
düzenlenebilir. Halkı direkt bilgilendirebilmek adına sokaklarda broşürler dağıtılıp televizyonlarda kamu 
spotları yayınlanabilir. 

Bundan sonraki çalışmalarda kamuoyunun konuyla ilgili bilgileri nasıl edindiği ve görüşleri her ne ise 
bunun avantajlı ve dezavantajlı sonuçlarıyla ilgili görüşleri de alınabilir. Ayrıca tarama modeli uygulanan 
örneklem sayısı artırılarak daha sağlam sonuçlara ulaşılabilir. 
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Özet 

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam eden 
kolayda örnekleme yolu ile seçilen öğrenci gruplarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlarını 
belirleme ve coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafya eğitiminde çağdaş metot ve teknik kullanım bilgisine 
sahip olup olmadığını tespitini hedefleyen bu çalışma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel 
tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma evreni, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018 -2019 eğitim-
öğretim yılında Fen – Edebiyat Fakültesi’nde okuyan Coğrafya öğrencileri (1 ve 2’inci sınıf), Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde okuyan (2 ve 3’üncü sınıf) Sosyal bilgiler öğretmeni adayları ile Fen – Edebiyat 
Fakültesi’nde okuyan Felsefe grubu öğrencileri (3’üncü sınıflar) olarak sınırlandırılmıştır. Araştırma örneklemi 
kolayda örnekleme yoluyla seçilen 190 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi’nde okuyan farklı bölümlerde eğitimini devam ettiren öğrenci gruplarının sosyal medya kullanım 
alışkanlıkları ve motivasyonları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada güvenirlik, frekans analizi yanında 
çalışmada öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla t- 
testi, tek yönlü varyans (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha 
(a) değeri 0,937 olarak ölçülerek kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu kanısına varılmıştır. Araştırmada aynı 
zamanda coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafya eğitimi ve öğretiminde çağdaş metot ve teknik kullanım 
bilgisine sahip olup olmadığını test etmek amacıyla uygulanan t-testindeki M21, M22 ve M42 sorularına verilen 
yanıtlar ayrıca değerlendirilmiştir. Yapılan t-testi sonucunda coğrafya öğretmeni adayları içerisinde erkek 
katılımcıların hem sosyal medya kullanım alışkanlığı ve motivasyonları hem de coğrafya eğitiminde çağdaş 
metot ve teknik kullanım bilgisi kadın katılımcılara göre daha yüksek çıkmıştır. Araştırmada  veri toplama aracı 
olarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek, internet kullanım motivasyonlarını saptamak amacıyla Balcı ve Ayhan (2007) tarafından hazırlanmış, 
İçirgin (2018) tarafından bir yüksek lisans tez çalışmasında uygulanmıştır. Ölçek maddelerinde yer alan 
internet ifadeleri sosyal medya olarak çevrilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nevşehir Üniversitesi, Coğrafya eğitimi, Sosyal medya, Motivasyon, Alışkanlık. 

 

A RESEARCH ON THE HABITS AND MOTIVATION OF SOCIAL MEDIA USE OF UNIVERSITY STUDENTS; 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ UNIVERSITY EXAMPLE 

Abstract 

The aim of this study is to determine the social media usage habits and motivations of the student groups 
selected by easy sampling in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in 2018-2019 academic year and to determine 
whether the Geography teacher candidates have modern methods and techniques in Geography education is a 
research in the general survey model based on quantitative data and the relational survey model. Research 
population, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Geography students (1st and 2nd grade) studying in Faculty of 
Arts and Sciences in 2018-2019 academic year, Social Studies teacher candidates (2nd and 3rd grade) studying 
in Faculty of Education and students of the Faculty of Arts and Sciences (3rd grade). The sample of the study was 
applied to 190 students selected by simple sampling. In this study, social media usage habits and motivations of 
students who continue their education in different departments of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University were 
tried to be determined. In the research, reliability, frequency analysis, T-test and One-way ANOVA tests were 
used to determine the social media usage habits and motivation levels of the students. As a result of the 
reliability analysis, Cronbach Alpha (a) value was measured as 0.937 and the scale used was found to be reliable. 
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In the study, the answers given to the M21, M22 and M42 questions in the t-test were also evaluated in order to 
test whether the prospective Geography teacher candidates have knowledge of contemporary methods and 
techniques in Geography education. As a result of the t-test, both the social media usage habit and motivation of 
the male participants and the knowledge of contemporary methods and techniques in Geography education 
were higher than the female participants. The scale was prepared by Balcı and Ayhan (2007) in order to 
determine the motivations of internet use and was applied by İçirgin (2018) in a master thesis. Internet 
expressions in the scale items were translated as social media 

Keywords: Nevşehir University, Geography education, Social media, Motivation, Habit. 

Giriş 

  Sosyal bir varlık olan insan yaratılışından itibaren birçok farklı meziyetlere bürünmüştür. Düşünen ve 
düşündüklerini uygulamaya dökmeye gayret gösteren insan kendisinde var olan bir takım bilgi ve beceri 
kabiliyetlerini ardından gelecek nesillerle paylaşmak ister. Bu manada iletişim, üzerinde durulması gereken 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tutar (2003) ‘e göre iletişim şu şekilde tanımlanmaktadır: İletişim, 
insanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir. İletişim 
sayesinde insan, duygu ve düşüncelerini açığa vurma, onları paylaşma ve değerlendirme olanağı bulur. 
Başkalarını etkileme ve onlardan etkilenme, yararlanma, yararlı olma, bir başarı ortaya koyma, iletişim 
sayesinde olmakta, insanlar arasında var olan yeni ilişkilerin kurulmasını da iletişime bağlı olarak 
gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda iletişim teknolojilerinin, internetin, Web 2,0’ın hızla yayılması ile 
birlikte iletişime olan bağlılık bir derece daha artış göstermiştir. Özellikle de teknolojinin sosyal, kültürel, 
ekonomik yaşama olan etkileri farklı bakış açıları ile görülmekte ve hissedilmektedir.  

   Bugün onlarca sosyal ağ web sitesi çeşitli site ve uygulamaların ortaya çıkması etkileşim, işbirliği, 
iletişim, öğrenme süreçlerini etkilemiştir. Günümüzde çok sayıda sosyal ağ siteleri ve web siteleri vardır. Bu 
etkileşimli web siteleri ve uygulamaları iyileştirilerek insanları işbirlikçi öğretim süreçlerine yöneltmiştir. 
Desteklenen sosyal medya sayesinde video sohbetlerinde olduğu gibi eğitim yapmak mümkün alternatif bir 
öğretme öğrenme deneyimini bireylere kazandırmaktadır. Sosyal ağ medyası eğitimin ve eğitimsel katkıların 
etkili olmaya başladığı veya etkisini giderek hızlandıran açık bir uygulamadır (Çetin, Özkaya, Keskin ve 
Özdemir, 2019, s.133-136). 

   Toplumda meydana gelen küçük, orta ve büyük ölçekteki itici dinamiklerin hızla değişim göstermesi 
hem iletişim gelişimi hem iletişim becerilerini, hem de bireyin toplumsallaşmasında rol oynayan iletişim 
teknolojilerini önemli ölçüde etkilemiştir. Diğer bir söylemle, teknoloji vasıtasıyla gerçekleşen dolaşımlı 
iletişim biçimi günden güne toplumun hemen her tabakasında yaygınlık göstermiş, bu durumun sonucu 
olarakta teknolojinin gerek bireysel boyutta gerekse toplumsal boyutta mevcut ilişkilerin odağı, alışkanlık 
yapısını dönüştürerek yeni bir sosyalleşme, kültürlenme ortamını meydana getirmiştir. Günümüzde sosyal 
medya, kitlelerle etkileşimde bulunabilen güvenilir bir bilgi kaynağı ve platform özelliği kazanmıştır. Sosyal 
destek ve erişilebilirlik, içerik oluşturma, işbirlikçi bilgi keşfi ve paylaşımı sosyal medyayı rakipsiz bir eğitim 
platformu olarak kılmıştır (Çetin, Özkaya, Keskin ve Özdemir, 2019, s.461). Esasen bilgi ve iletişim ağı 
teknolojilerindeki gelişmeler dijital coğrafya yayıncılığı ile birlikte ileri adımlar atılmasına zemin 
hazırlayarak yaygın etkisi büyük olan coğrafi bilgi paylaşımı yapan sosyal medya platformlarına ivme 
kazandırmıştır (Çetin ve Özkaya, 2019, s.423). 

  Sosyal medya aracılığıyla insanlar sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getirerek yeni fikir ve 
düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Güncelleme prosedörleri ile ilgili olarak sosyal medya çoklu 
kullanım uzmanlığı ve sanal özellik uygulamaları ile ideal bir kullanım haline gelmiştir. Günümüzün sanal 
ortam kullanıcıları tarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her 
kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine yanıt verirken; aynı zamanda bu ortamı eleştirenlerin odak 
noktasında bulunmaktadır. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine 
olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut 
kazandırmaktadır (Vural ve Bat, 2010, s.3349). Bunun yanında insanlar sosyal medya aracılığıyla iletişim ve 
bilişim teknolojilerindeki gelişme, sistemlere bağlı olarak yeni bir iletişim veri havuzu içine girmiştir. Bu yeni 
veri havuzu içerisinde günümüzün sanal ortam kullanıcıları tarafından alışkanlık haline gelen ve her 
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kesimden bilgi iletişim teknoloji ve gücünün artmasına bağlı olarak sosyal medya gücü eşliğinde sosyalleşme 
kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır (Vural ve Bat, 2010, s.3349).   

   Günümüzde, sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan ‘yeni medya’ olarak bir nitelik kazanan iletişim 
ortamları bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar 
yapan araştırmacılar için bir kavram olarak literatüre geçmiştir. Bunun yanında yeni medya ‘multi medya 
‘ortamları da yavaş yavaş bilinenden farklı ortamları bir araya getirme yetisi niteliğini meydana getirmiştir 
(Dilmen, 2007: s. 114). Multi medya ortamlarının yanı sıra akademik yazım, online sosyal ağların 
desteklenmesi ile yazma grupları birçok lisans ve lisansüstü öğrencilere ek destek sağlar. Bu desteklere 
örnek olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerin sanal veya fiziksel olarak desteklenmesidir. Yazma eylemi 
karmaşık zorlu ve blişşel bir süreçtir (Elbow, 1998’den aktaran Scott ve diğerleri, 2019, s.65-66). Yazma 
grupların sosyal ağlar ile desteklenmesi lisansüstü gruplarda üretkenliği artırıcı bir rol üstlenir. Bunun 
yanında formal ve informal olarak yazma grupları iletişim teknolojilerinden etkilenmektedir.  

   Sosyal medya ve uygulamaları eğer faydalı bir şekilde pozitif öğrenme süreçlerine bağlı olarak 
kullanırsa bireyelere birçok konuda çeşitli olanaklar sağlar. Bu olanaklardan birisi de ikinci ve yabancı dil 
öğretiminde sosyal medya ile öğrenme. Bu öğrenme modelinde bloglar, wikiler ve sosyal ağlar büyük öneme 
sahiptir. Bu konu üzerine güncel ve çağdaş çok sayıda araştırma makaleleri yazılmış, çizilmiştir. Bu 
araştırmalardan birinde internet ve sosyal medya öğrenme modeli hakkında şu tespitlere yer verilmektedir: 
“İnternet, son 20 yılda dil öğrenimini büyük ölçüde etkiledi. Dil de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ve 
büyüyen bir araştırma birimi tarafından pedagoji ve değerlendirme, ikincil dil edimi (SLA), söylem analizi, 
bilgisayar aracılığıyla iletişim (CMC), sosyodilbilimler incelendi. Ardından SNSs kullanımı çalışmaları başladı. 
Özellikle yerel SNSs kullanımı üzerine yapılan erken çalışmaları, motivasyon potansiyeline odaklanan fikir 
parçalarından oluşmaktadır. Örneğin, McCarty (2009) yılında yapmış olduğu bir çalışmada öğrenme 
motivasyonlarını keşfetme girişimini ve EFL öğrencilerinin sosyal ağlarından Mixi’ye katılarak tepki vermiştir” 
(Reinhardt, 2019, s.1-22). SNSs bir nevi artık motivasyona katkı sağlayan bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. SNSs’ler kişisel profil küratörlüğünü, ağı önleyen sosyal medya olarak tanımlanabilir.  

   Sosyal medyada sosyal medya kullanımında kullanım alanları ve memnuniyet faktörleri de önemli bir 
parametredir. Nitekim sosyal medyanın yükseköğretimde kullanımı, öğrencilerin ve okulların kullanımındaki 
artışa cevap vererek büyümekte olup öğretme ve öğrenme deneyimini geliştirme potansiyelinin tanınmasını 
sağlar. Bu tür kullanım, daha geniş kapsamlı aynı anda öğrencilere nerede ve nasıl yaşadıklarını eş zamanlı 
olarak tanıştırırken sosyal medya aracılığıyla erişilebilen sosyal ağlar, çevrimiçi, aktif olarak okuma, 
gönderme ve hayatı belgeleyen, sosyal desteği destekleyen bir dizi siteyle ve uygulamada paylaşma etkileşim 
ve kaynaklar için siteler olarak hareket eder. Üniversite çağındaki öğrenciler arasında sosyal medya 
kullanımı tahminleri yüksektir. Sosyal medya kullanımındaki büyümelere bağlı olarak üniversite 
eğitmenlerinin benzer şekilde aktif olduğunu bulmak şaşırtıcı değildir (Gruzd, Haythornthwaite, Paulin, 
Gilbert ve del Valle, 2018, s.1-2). 

  Özellikle 2000’li yılların internet ve internete dayalı akıllı telefon ve mobil uygulamaları ile bireyin 
bilgiye ulaşması, elde etmesi, benimsemesi ve hatta bilgiyi üretme, bilgiyi oluşturma biçimleri, bireylerarası 
iletişim biçimleri, yapısı yeniden şekillenmiş, değişmiştir (Aydın, 2016, s.374).  Bu yapısal değişikliğin 
gelişimini en belirgin manada genç nüfus potansiyelinin yoğun olduğu sosyal ağ siteleri ve sosyal medya 
uygulamalarında (Facebook, Instagram, and Twitter) görmekteyiz. Günden güne üyeleri artan Linkedln, 
Facebook gibi sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağ siteleri genç nüfusun vazgeçilmez ilgi alanları arasında 
yerini hala korumaktadır. Bu ortamlara giren ve kullanan üyeler yeni bir iletişim ağı yaratarak, yeni 
alışkanlıkların doğmasına neden olmuştur. Örneğin; Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya uygulamaları 
aracılığı ile yaygınlık gösteren, iklim değişikliği olgusuna tepki amaçlı olarak başlatılan, İsveç merkezli 
yürütülen Greta hareketi hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’de Atlas grevi yaklaşımına ön ayak olarak ortaya 
çıkmış, toplumumuzun klişe belleklerindeki iklim değişikliği duyarsızlığını ortadan kaldırarak yeni bir 
çevreci alışkanlığa yöneltmiştir.  

  Tüm bu bilgilerin ışığında coğrafya eğitimi kapsamında dünyanın önde gelen ülkelerinde yaşayan 
insanların gerek fiziki gerekse beşeri meselelere karşı duyarlı olmalarının nedeni iyi bir eğitim almalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde okutulan coğrafya kitapları ile uygulanan coğrafya eğitim metot ve 
teknikleri incelediğimizde insanların yaşadığı ortamda meydana gelen problemlere karşı duyarlı olmalarında 
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coğrafyanın payının çok büyük olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü coğrafyanın kapsadığı konular ve 
konuları ele alış tarzı bakımından tüm meselelerin çözümünde kullanılabilecek bir bilim dalıdır (Efe, 1996, 
s.137-138). Coğrafyayı ele almak ve buna uygun bir öğretim gerçekleştirebilmek için öncelikle iyi bir mekân 
ve malzemeye ihtiyaç vardır. Bunun için önce her okul bünyesinde bir coğrafya sınıfı ile laboratuvar 
oluşturulması en ideal öğretim programlarındandır. Coğrafya sınıflarının konularına uygun harita, resim, 
poster, video vb. malzeme ile donatılması gerekir. Bu nedenle; öğretimin teorik kısmında anlatılan ya da tarif 
edilen konu hem görsel malzeme ile sınıf ortamına taşınmalı hem de yerine gidilerek görülmelidir. 
Coğrafyada bazı uygulama konuları şu şekilde sıralanabilir: 

a. Daha çok grup karşılaştırılmalarında tercih edilen konu ile ilgili iki ayrı fotoğraf dokümanlarının 
verilip karşılaştırma istenmesi 

 
b. Topografya haritasında iki nokta (A3) tespit edilerek bir noktadan diğerine gitmek için en uygun 

yolların işaretlenmesi 
 
c. Harita üzerinde profil çıkarma işlemlerinin yapılması 
 
d. Harita, fotoğraf veya film üzerinde yer alan yerleşmelerin coğrafi analizlerinin yapılması 
 
e. Yerel ve küresel ölçekte meydana gelen doğal ve beşeri unsurların nedenleri, çözüm önerileri 

sunulması ve tartışılması 
 
f. Topografya haritasında yer alan ana jeomorfolojik birimlerin (dağ, tepe, ova, plato) harita üzerinde 

işaretlenerek aralarındaki coğrafi farkları bulmasını sağlamak (Efe, 1996, s.141’den kısmen değiştirilerek 
hazırlanmıştır). 

Çalışmanın Amacı 

  Nevşehir Üniversitesinde 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam eden öğrencilerin 
sosyal medya kullanımları, alışkanlıkları, motivasyonlarını ölçmeye yöneliktir.  Bu sayede araştırma  evreni 
içerisinde yer alan öğrenci gruplarının sosyal medya tabanlı kullanım, alışkanlıkları ve motivasyonlarındaki 
olumlu ve olumsuz yapısal değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 Problem 

  İletişim ve bilişim teknolojilerindeki yapısal gelişimlere, değişimlere bağlı olarak söz konusu sosyal 
medya kullanımının artması bireylerdeki sosyal medya kullanım alışkanlığını, bireylerin motivasyonlarını 
hangi ölçütlerde etkilemektedir? 

 Varsayımlar 
1) Çalışmada veri toplanan örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

2) Örneklem grubunu oluşturan katılımcıların veri toplama aracı olarak tercih edilen anket çalışmasına, 
çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliği bakımından samimi ve içten yanıtlar verdiği varsayılmıştır. 

3) Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları cinsiyete, okudukları bölüme, 
branş durumu ve sınıf düzeyi durumuna göre farklılık göstermekte midir? 

 Sınırlılıklar 
1) Çalışma 2018-2019 eğitim - öğretim yılı ile 

2) Çalışma alanı olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi seçili olarak 

3) Söz konusu örneklem grubunun görüşleri, alışkanlıkları ve motivasyonları ile 

4) Veri toplama aracında yer alan sorular ve cevaplar ile sınırlandırılmıştır. 

Yöntem 

  Araştırmada nicel veri yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma genel anlamda genel tarama ve ilişkisel 
modelde bir araştırmadır. 
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 Evren ve Örneklem 
  Araştırma evrenini 2018 -2019 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yılında 

Fen – Edebiyat Fakültesi’nde okuyan Coğrafya öğrencileri (1 ve 2’inci sınıf), Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliğinde okuyan (2 ve 3’üncü sınıf) Sosyal bilgiler öğretmeni adayları ile Fen – Edebiyat 
Fakültesi’nde okuyan Felsefe öğrencileri (3’üncü sınıflar) olarak sınırlandırılmıştır. Araştırma örneklemi 
kolayda örnekleme yoluyla seçilen 190 öğrenciye uygulanmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
motivasyonları ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, internet kullanım motivasyonlarını saptamak amacıyla Balcı ve 
Ayhan (2007) tarafından hazırlanmış, İçirgin (2018) tarafından bir yüksek lisans tez çalışmasında 
uygulanmıştır. Ölçek maddelerinde yer alan internet ifadeleri sosyal medya olarak çevrilmiştir. Araştırmada 
kullanılmadan önce ölçeğin pilot uygulaması yapılıp, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Üniversite 
öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları ölçeğinde deneklerin söz konusu 
maddelere katılma derecelerini belirlemek için 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekle de; Tamamen 
Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Fikrim Yok (3), Katılıyorum (4) ve Tamamen Katılıyorum (5) 
Aralıklarında yanıtlar bulunmaktadır.  

Verilerin Analizi 

 Araştırmada elde edilen ve toplanan veriler ölçek aracılığıyla istatistik programlarında kaydedilmiş ve 
veriler analiz edilmiştir.  

İş – Zaman Takvimi 
  Araştırma belirli bir kuramsal çerçevede yürütülmeye çalışılmıştır. İlk önce çalışmaya uygun bir ölçek 

belirleme sürecine gidilmiştir. Bu uğurda TOAD dizininde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
motivasyonu başlığı adı altında hazırlanan bu ölçek tespit edilmiştir. Ardından bir hafta içinde araştırma 
evrenini oluşturacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden Coğrafya 
grubu, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2 ve 3’üncü sınıf) ile Felsefe grubu (3’üncü sınıf) öğrenci grupları tespit 
edilmiştir. Yaklaşık olarak 42 madde ve 6 boyuttan oluşan 5’li likert ölçek tipinde olan anket 04.03.2019- 
11.03.2019 tarihleri arasında 190 katılımcıya uygulanmıştır. Uygulanan anketler Excel veri şablonuna her bir 
katılımcıya ID kodu verilerek, veri tablosuna 1’den 5’e kadar olan belirlenen puanlama şablonuna uygun bir 
biçimde girilmiş ve veriler istatistik programlarında kullanılmak üzere hazır hale gelmiştir. 

Tablo 1 

İş – Zaman Tablosu Çizelgesi 

 O Ş M N M H T A E E K A 
Literatür  X̄ X̄          
Ölçek 
Sorularının 
Hazırlanması 

   
X̄ 

 
 

        

Ölçeğin 
Uygulanması 

   X̄         

Verilerin 
Bilgisayar 
Ortamına 
Aktarılması 

    
X̄ 

        

Verilerin 
Analizi 

    X̄        

Çalışmanın 
Yazılması 

   X̄         
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Bulgular 

 Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Felsefe grubu öğrencilerine uygulanan 42 maddeli ve 6 boyutlu, 5’li likert 
ölçekli anket çalışmasında sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlarını belirlemek, erkek ve 
kadın bağımsız değişkenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla “ t- testi” tercih 
edilmiştir. Uygulanan çalışmada erkek katılımcıların sayısının (139), Kadın katılımcıların sayısı (52) 
bakımından fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu iki bağımsız değişken arasındaki standart sapma değerlerine 
bakacak olduğumuzda sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları bakımından anlamlı bir fark 
olmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 2) 

Tablo 2 

Cinsiyet Değişkeni Özellikleri Bakımından Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Felsefe grubu Öğrencilerinin Sosyal Medya 
Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlarını Belirlemeye Yönelik T- testi Sonuçları 

Cinsiyet N X Ss Sd F t p 
Erkek 139 131,4460 27,38273 189 1,181 -,409 ,279 
Kadın 52 133,3462 31,57244 

Bağımsız değişkenlere ait değer ve puanlamaların dağılımına ait özellikleri betimlemek amacıyla frekans 
dağılımı analizi yapılmıştır. Verilerin betimsel gösterimi bakımından “Araştırmaya katılanların cinsiyet 
değişkenine göre dağılımı nedir?” sorularına da cevap verilmeye çalışılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre 
frekans dağılımında sıklık değerleri ve kümülatif yığılma bakımından kadın katılımcıların ağırlıklı olduğu 
görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3 
Cinsiyet Değişkenlerinin Değer ve Puanlamaları İçin Frekans Dağılımı 

 Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 
(Birikmeli) Yüzde 

Geçerli 

1,00 
Erkek 

52 27,2 27,2 27,2 

2,00 
Kadın 

139 72,8 72,8 100,0 

Toplam 191 100,0 100,0 
 

Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin ortalama değerlerine bakacak olduğumuzda sosyal medya kullanım 
alışkanlıkları ve motivasyonları bakımından genel olarak kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu 
uygulanan t- testinde görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4 

Maddelere Verilen Yanıtların Cinsiyet Değişkeni Bakımından T- Testi Sonuçları 

Madde 
Sayısı 

Sorular Cinsiyet N X Ss Sd p t 

M1 Ev, okul ve arkadaş 
çevremdeki dertlerimi 
unutturuyor 

Erkek 52 2,54 1,393 189 ,068 -1,251 

Kadın 139 2,80 1,235 

M2 Bir an olsun problemlerimden 
uzaklaşmak için 

Erkek 52 2,67 1,382 189 ,100 -1,715 

Kadın 139 3,04 1,271 

M3 Kendimi daha az yalnız 
hissetmemi sağladığı için 

Erkek 52 2,42 1,348 189 ,537 -,108 

Kadın 139 2,45 1,292 
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M4 İçimdeki duygu ve 
heyecanları açığa çıkardığı 
için 

Erkek 52 2,77 1,409 189 ,464 1,539 

Kadın 139 2,44 1,286 

M5 Bir gruba aitmiş duygusu 
hissedebilmek için 

Erkek 52 2,13 1,237 189 ,154 ,404 

Kadın 139 2,06 1,147 

M6 Sosyal medya kullanmak bana 
heyecan veriyor 

Erkek 52 2,67 1,294 189 ,244 ,835 

Kadın 139 2,51 1,157 

M7 Beni başka bir dünyaya 
götürdüğü için 

Erkek 52 2,77 1,352 189 ,558 ,440 

Kadın 139 2,68 1,281 

M8 Dinlenmeme yardımcı olduğu 
için 

Erkek 52 2,77 1,262 189 ,832 -,599 

Kadın 139 2,89 1,261 

M9 Başkalarıyla nasıl 
anlaşabileceğimi gösterdiği 
için 

Erkek 52 2,58 1,226 189 ,961 ,733 

Kadın 139 2,43 1,216 

M10 Arkadaş bulmak, yeni 
insanlarla tanışmak için 

Erkek 52 2,65 1,312 189 ,531 ,599 

Kadın 139 2,53 1,326 

M11 Kafamı boşaltmaya yardımcı 
olduğu için 

Erkek 52 3,10 1,317 189 ,454 -,883 

Kadın 139 3,27 1,203 

M12 Beni sıkan insanlardan 
kurtulmamı sağladığı için 

Erkek 52 2,67 1,368 189 ,853 -1,319 

Kadın 139 2,96 1,354 

M13 Konuşacak birisi olmadığında 
bana arkadaşlık ediyor 

Erkek 52 2,73 1,457 189 ,874 -,043 

Kadın 139 2,74 1,456 

M14 Yapacak daha iyi bir işim 
olmadığında beni oyalıyor 

Erkek 52 3,27 1,523 189 ,309 ,446 

Kadın 139 3,17 1,397 

M15 Kendimi özgürce ifade 
edebilmek için 

Erkek 52 2,75 1,440 189 ,245 ,965 

Kadın 139 2,54 1,304 

M16 Başka bir yerde ulaşamadığım 
bilgilere ulaşmak için 

Erkek 52 3,90 1,125 189 ,035 1,706 

Kadın 139 3,56 1,275 

M17 Bir konuda fikir sahibi 
olmama yardımcı olduğu için 

Erkek 52 3,87 1,010 189 ,125 1,027 

Kadın 139 3,68 1,175 

M18 Üniversitemdeki gelişme/ 
aktiviteler hakkında bilgi 
sahibi 
olmak 

Erkek 52 3,62 1,286 189 ,626 -,374 

Kadın 139 3,69 1,221 

M19 Güvenilir bir haber kaynağı 
olduğu için 

Erkek 52 2,81 1,314 189 ,499 ,650 

Kadın 139 2,68 1,217 

M20 Pek çok konuyu diğer 
medyada yer almadan önce 
öğrendiğim için 

Erkek 52 3,31 1,276 189 ,585 ,362 

Kadın 139 3,24 1,165 

M21 Yaşadığım yöredeki 
gelişmeler ve etkinlikleri 
takip etmek 
için 

Erkek 52 3,44 1,349 189 ,682 ,458 

Kadın 139 3,35 1,284 

M22 Dünyada ve Türkiye’de 
meydana gelen olayları 

Erkek 52 3,75 1,203 189 ,386 1,176 
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anında öğrenmek Kadın 139 3,52 1,218 

M23 Boş zamanımı 
değerlendirmede bana çeşitli 
alternatifler 
sunuyor 

Erkek 52 3,42 1,289 189 ,465 -,477 

Kadın 139 3,52 1,200 

M24 Sosyal medya kullanmak 
zevkli 

Erkek 52 3,31 1,276 189 ,369 -1,403 

Kadın 139 3,58 1,179 

M25 Sosyal medyayı seviyorum Erkek 52 3,44 1,178 189 ,494 -,166 
Kadın 139 3,47 1,218 

M26 Sıkıldığımda vakit geçirmek 
için 

Erkek 52 3,54 1,244 189 ,199 -,923 

Kadın 139 3,71 1,124 

M27 Sosyal medyayı yalnız 
kullanmayı seviyorum 

Erkek 52 3,42 1,433 189 ,125 ,472 

Kadın 139 3,32 1,241 

M28 İlginç şeyler bulmak için Erkek 52 3,58 1,304 189 ,947 ,214 
Kadın 139 3,53 1,276 

M29 Karlı mali bilgiler elde etmek 
için 

Erkek 52 3,08 1,440 189 ,958 
 

2,977 

Kadın 139 2,42 1,313 

M30 Ürün ve hizmetlerin indirimli 
olanlarını bulmak için 

Erkek 52 3,50 1,365 189 ,789 
 

,720 

Kadın 139 3,35 1,306 

M31 Sosyal medyadan alış-veriş 
etmenin kolaylığını/ 
uygunluğunu seviyorum 

Erkek 52 3,44 1,474 189 ,261 
 

,113 

Kadın 139 3,42 1,313 

M32 Ürün ve hizmetler hakkında 
yararlı bilgiler edinmek için 

Erkek 52 3,31 1,292 189 ,511 
 

-,078 

Kadın 139 3,32 1,252 

M33 Tanıdığım insanlarla 
iletişiminde bulunmak için 

Erkek 52 3,60 1,241 189 ,750 
 

-,682 

Kadın 139 3,73 1,243 

M34 Ailem ve dostlarımla 
iletişimde bulunmak için 

Erkek 52 3,58 1,319 189 ,741 
 

-,133 

Kadın 139 3,60 1,249 

M35 Diğer insanlarla bilgi 
paylaşımında bulunabildiğim 
için 

Erkek 52 3,60 1,272 189 ,979 
 

,314 

Kadın 139 3,53 1,241 

M36 Başkalarına görüş bildirmek 
ve tavsiyelerde bulunmak için 

Erkek 52 3,35 1,356 189 ,801 ,310 

Kadın 139 3,28 1,286 

M37 Edindiğim bilgiler hakkında 
başkalarıyla iletişim 
kurabilmek için 

Erkek 52 3,35 1,312 189 ,990 
 

,246 

Kadın 139 3,29 1,271 

M38 Başkalarından destek almak 
için 

Erkek 52 2,85 1,392 189 ,333 
 

,361 

Kadın 139 2,77 1,264 

M39 Sosyal medyayı her zaman ve 
her yerde kullanabildiğim 
için 

Erkek 52 3,42 1,242 189 ,823 
 

,172 

Kadın 139 3,39 1,231 

M40 Oyun oynamak için Erkek 52 3,29 1,551 189 ,953 
 

1,800 
Kadın 139 2,85 1,484 

M41 Sosyal medya eğlence 
ihtiyacımı karşılıyor 

Erkek 52 3,48 1,129 189 ,079 
 

1,167 

Kadın 139 3,24 1,284 

M42 Çeşitli müzik parçası 
dinlemek, MP3, video ve slayt 
film vb. download 
etmek için 

Erkek 52 3,62 1,360 189 ,155 
 

-1,361 

Kadın 139 3,89 1,208 
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Varyansların homojenlik durumu incelendiğinde “ p” değeri 0,163>0,05 olduğundan uygulanan 
homojenlik testi % 95 güven aralığı ile grupların varyansı homojendir denilebilir. Yani 0,163>0,05 homojen 
dağılım göstermekte, H0 hipotezimiz tek yönlü varyans için homojen dağılım göstermektedir (Tablo 5). 

Tablo 5 
Varyansların Homojenlik Testi Sonuçları 

Levene Statistic Sd2 P 

1,829 188 ,163 

Sorulara verilen yanıtların homojenlik durumları incelendiğinde 42 maddelik sorulardan oluşan mevcut 
ölçekte, varyanslarda tam anlamı ile homojen bir dağılım yoktur. Yer yer bazı maddelerde heterojen dağılım 
söz konusudur (Tablo 6). 

Tablo 6 
Sorulara Verilen Yanıtların Homojenlik Testi Sonuçları 

Sorular Levene Statistic Sd p 

Soru 1 1,175 188 ,311 

Soru 2 2,310 188 ,102 

Soru 3 2,145 188 ,120 

Soru 4 ,096 188 ,909 

Soru 5 1,794 188 ,169 

Soru 6 1,765 188 ,174 

Soru 7 ,458 188 ,633 

Soru 8 2,097 188 ,126 

Soru 9 ,199 188 ,820 

Soru 10 ,956 188 ,386 

Soru 11 2,524 188 ,083 

Soru 12 1,581 188 ,208 

Soru 13 ,605 188 ,547 

Soru 14 ,951 188 ,388 

Soru 15 ,988 188 ,374 

Soru 16 1,780 188 ,172 

Soru 17 1,146 188 ,320 

Soru 18 2,037 188 ,133 

Soru 19 1,504 188 ,225 

Soru 20 ,203 188 ,817 

Soru 21 ,051 188 ,950 
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Soru 22 ,704 188 ,496 

Soru 23 ,066 188 ,936 

Soru 24 ,247 188 ,782 

Soru 25 ,926 188 ,398 

Soru 26 2,886 188 ,058 

Soru 27 ,737 188 ,480 

Soru 28 2,060 188 ,130 

Soru 29 1,820 188 ,165 

Soru 30 4,038 188 ,019 

Soru 31 1,597 188 ,205 

Soru 32 4,618 188 ,011 

Soru 33 ,677 188 ,509 

Soru 34 ,683 188 ,506 

Bölüm değişkenlerine yönelik puan ve değerlerin frekans dağılımına bakacak olduğumuzda çalışmaya 
ağırlıklı olarak Coğrafyacılar (95) katılım sağlamıştır. Geri kalan yüzdelik dilimi Sosyal bilgiler ve Felsefe 
grubu tamamlamıştır (Tablo 7). 

Tablo 7 
Bölüm Değişkenleri İçin Frekans Dağılımı 
 Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli 

Coğrafya 95 49,7 49,7 49,7 

Sosyal 
bilgiler 

55 28,8 28,8 78,5 

Felsefe 
grubu 

41 21,5 21,5 100,0 

Toplam 191 100,0 100,0  

Farklı kademelerde eğitimlerini sürdüren Coğrafya, Sosyal bilgiler ve Felsefe grubu öğrencilerinin sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen varyans analizinde 
gruplar arasında istatiksel anlam bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (F0,05 =0,11, p>0,05) (Tablo 8). 

Tablo 8 
Grup Arası ve Grup İçi Analiz Sonuçları 

 Kar. Top Sd Ort. Kare F p 

Gruplar Arası 17,712 2 8,856 ,011 ,989 

Gruplar İçi 154431,032 188 821,442 
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Toplam 154448,743 190 
   

Çalışmanın uygulandığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kolayda örnekleme yoluyla seçilen, 
eğitim kademesinin 1- 2- 3 aralığında olan Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Felsefe grubu öğrencilerine yöneltilen 
sorulara vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda tek yönlü varyans (ANOVA) analizi sonucunda soru 2 (Bir 
an olsun problemlerimden uzaklaşmak için), soru 6 (Sosyal medya kullanmak bana heyecan veriyor), soru 16 
(Başka bir yerde ulaşamadığım bilgilere ulaşmak için) ve soru 38 (Başkalarından destek almak için) hariç 
genel olarak diğer sorularda istatiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Ortaya 
çıkan bu sonuçlar ışığında sınıf kademelerinin artması veya azalması durumumda öğrencilerin sosyal medya 
kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları düzeylerinde tam anlamı ile anlamlı bir farklılığın olmadığı 
söylenebilir (Tablo 9). 

Tablo 9 
 Soru Bazında ANOVA Testi Sonuçları 

Sorular Kar. Top df Ort. Kare F p 

Soru 1 

Gruplar Arası 8,019 2 4,009 2,481 ,086 

Grup İçi 303,824 188 1,616 
  

Toplam 311,843 190 
   

Soru 2 

Gruplar Arası 16,229 2 8,114 4,937 ,008 

Grup İçi 309,017 188 1,644 
  

Toplam 325,246 190 
   

Soru 3 
Gruplar Arası ,377 2 ,189 ,110 ,896 

Grup İçi 322,680 188 1,716   
Toplam 323,058 190    

Soru 4 
Gruplar Arası 6,613 2 3,307 1,901 ,152 

Grup İçi 326,978 188 1,739   
Toplam 333,592 190    

Soru 5 
Gruplar Arası 5,899 2 2,950 2,184 ,115 

Grup İçi 253,923 188 1,351   
Toplam 259,822 190    

Soru 6 
Gruplar Arası 9,922 2 4,961 3,570 ,030 

Grup İçi 261,251 188 1,390   
Toplam 271,173 190    

Soru 7 
Gruplar Arası 2,392 2 1,196 ,708 ,494 

Grup İçi 317,597 188 1,689   
Toplam 319,990 190    

Soru 8 
Gruplar Arası ,664 2 ,332 ,208 ,813 

Grup İçi 300,519 188 1,599   
Toplam 301,183 190    

Soru 9 
Gruplar Arası 1,048 2 ,524 ,351 ,704 

Grup İçi 280,543 188 1,492   
Toplam 281,592 190    

Soru 10 
Gruplar Arası ,225 2 ,113 ,064 ,938 

Grup İçi 330,832 188 1,760   
Toplam 331,058 190    

Soru 11 
Gruplar Arası 1,049 2 ,525 ,342 ,711 

Grup İçi 288,270 188 1,533   
Toplam 289,319 190    
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Soru 12 

Gruplar Arası 1,087 2 ,544 ,292 ,747 

Grup İçi 350,378 188 1,864 
  

 Toplam 351,466 190 
   

Soru 13 Gruplar Arası 2,700 2 1,350 ,637 ,530 

 Grup İçi 398,211 188 2,118 
  

 Toplam 400,911 190 
   

Soru 14 Gruplar Arası 7,924 2 3,962 1,961 ,144 

 Grup İçi 379,908 188 2,021 
  

 Toplam 387,832 190 
   

Soru 15 Gruplar Arası 1,789 2 ,895 ,494 ,611 

 Grup İçi 340,169 188 1,809 
  

 Toplam 341,958 190 
   

Soru 16 Gruplar Arası 22,380 2 11,190 7,768 ,001 

 Grup İçi 270,813 188 1,440 
  

 Toplam 293,194 190 
   

Soru 17 Gruplar Arası 7,314 2 3,657 2,907 ,057 

 Grup İçi 236,529 188 1,258 
  

 Toplam 243,843 190 
   

Soru 18 Gruplar Arası 2,636 2 1,318 ,862 ,424 

 Grup İçi 287,584 188 1,530 
  

 Toplam 290,220 190 
   

Soru 19 Gruplar Arası ,877 2 ,438 ,282 ,755 

 Grup İçi 292,286 188 1,555 
  

 Toplam 293,162 190 
   

Soru 20 Gruplar Arası 6,569 2 3,284 2,340 ,099 

 Grup İçi 263,860 188 1,404 
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 Toplam 270,429 190 
   

Soru 21 Gruplar Arası 3,275 2 1,638 ,970 ,381 

 Grup İçi 317,332 188 1,688 
  

 Toplam 320,607 190 
   

Soru 22 Gruplar Arası ,966 2 ,483 ,325 ,723 

 Grup İçi 279,526 188 1,487 
  

 Toplam 280,492 190 
   

Soru 23 Gruplar Arası ,475 2 ,238 ,158 ,854 

 Grup İçi 283,263 188 1,507 
  

 Toplam 283,738 190 
   

Soru 24 Gruplar Arası 1,085 2 ,543 ,369 ,692 

 Grup İçi 276,653 188 1,472 
  

 Toplam 277,738 190 
   

Soru 25 Gruplar Arası 1,437 2 ,718 ,493 ,612 

 Grup İçi 274,092 188 1,458 
  

 Toplam 275,529 190 
   

Soru 26 Gruplar Arası 3,204 2 1,602 1,198 ,304 

 Grup İçi 251,351 188 1,337 
  

 Toplam 254,555 190 
   

Soru 27 Gruplar Arası ,530 2 ,265 ,157 ,855 

 Grup İçi 316,967 188 1,686 
  

 Toplam 317,497 190 
   

Soru 28 Gruplar Arası 8,910 2 4,455 2,769 ,065 

 Grup İçi 302,462 188 1,609 
  

 Toplam 311,372 190 
   

Soru 29 Gruplar Arası 4,262 2 2,131 1,127 ,326 
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 Grup İçi 355,497 188 1,891 
  

 Toplam 359,759 190 
   

Soru 30 Gruplar Arası 1,948 2 ,974 ,556 ,575 

 Grup İçi 329,382 188 1,752 
  

 Toplam 331,330 190 
   

Soru 31 Gruplar Arası 1,795 2 ,897 ,486 ,616 

 Grup İçi 346,855 188 1,845 
  

 Toplam 348,649 190 
   

Soru 32 Gruplar Arası 1,944 2 ,972 ,610 ,544 

 Grup İçi 299,574 188 1,593 
  

 Toplam 301,518 190 
   

Soru 33 Gruplar Arası ,999 2 ,499 ,322 ,725 

 Grup İçi 291,389 188 1,550 
  

 Toplam 292,387 190 
   

Soru 34 Gruplar Arası 1,174 2 ,587 ,365 ,695 

 Grup İçi 302,784 188 1,611 
  

 Toplam 303,958 190 
   

Soru 35 Gruplar Arası ,622 2 ,311 ,198 ,820 

 Grup İçi 294,655 188 1,567 
  

 Toplam 295,277 190 
   

Soru 36 Gruplar Arası 4,056 2 2,028 1,199 ,304 

 Grup İçi 317,933 188 1,691 
  

 Toplam 321,990 190 
   

Soru 37 Gruplar Arası ,063 2 ,031 ,019 ,981 

 Grup İçi 310,712 188 1,653 
  

 Toplam 310,775 190 
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Soru 38 Gruplar Arası 12,942 2 6,471 3,967 ,021 

 Grup İçi 306,681 188 1,631 
  

 Toplam 319,623 190 
   

Soru 39 Gruplar Arası ,118 2 ,059 ,039 ,962 

 Grup İçi 287,641 188 1,530 
  

 Toplam 287,759 190 
   

Soru 40 Gruplar Arası ,769 2 ,384 ,167 ,846 

 Grup İçi 433,043 188 2,303 
  

 Toplam 433,812 190 
   

Soru 41 Gruplar Arası ,594 2 ,297 ,190 ,827 

 Grup İçi 294,181 188 1,565 
  

 Toplam 294,775 190 
   

Soru 42 Gruplar Arası 1,039 2 ,520 ,328 ,721 

 Grup İçi 297,547 188 1,583 
  

 Toplam 298,586 190 
   

    Araştırmadaki coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafya eğitimi ve öğretimi bakımından hangi 
ölçütlerde çağdaş metot ve teknik kullanım bilgisini ölçmek amacıyla vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda 
yapılan t- testinde coğrafya kapsamına giren maddelerden M21, M22, M42 incelenmiştir. Bu kapsamda erkek 
öğrencilerin kadın öğrencilere oranla yaygın olarak coğrafi metot ve teknik kullanım bilgisi nispeten arzu 
edilen düzeyde karşımıza çıkmaktadır. ‘p’ değerleri 0,386-0,682 aralığı arasında yer alır şeklinde bir 
yorumda yapılabilir (Tablo 10). 

Tablo 10 

Cins Bazında Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çağdaş Metot Ve Teknik Kullanım Bilgilerinin T- Testi Analiz 
Sonuçları 

Madde Sayısı Sorular Cinsiyet N p t 

M21 Yaşadığım yöredeki gelişmeler ve 
etkinlikleri takip etmek 

için 

Erkek 
 

Kadın          

52 
 

139 

,682 
 

,458 

M22 Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen 
olayları anında 

öğrenmek 

Erkek 
 

Kadın 

52 
 

139 

,386 1,176 

M42 Çeşitli müzik parçası dinlemek, MP3, video Erkek 52 ,155 -1,361 



 

2004 
 

ve slayt film vb. download 
etmek için 

Kadın 139  

 

Sonuç ve Tartışma 

 Araştırmada iki bağımsız değişken arasındaki standart sapma değerlerinde (Erkek ve Kadın) sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). 
Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre dağılımı nedir?” sorusunda. Cinsiyet değişkenine göre 
frekans dağılımında sıklık değerleri ve kümülatif yığılma bakımından kadın katılımcıların ağırlıklı olduğu 
görülmüştür. Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin ortalama değerlerine bakıldığında sosyal medya kullanım 
alışkanlıkları ve motivasyonları bakımından genel olarak kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu 
uygulanan t- testi aracılığıyla tespit edilmiştir. Bölüm değişkenlerine yönelik puan ve değerlerin frekans 
dağılımına bakıldığında çalışmaya ağırlıklı Coğrafyacıların (95) katılım sağladığı tespit edilmiştir. 
Coğrafyacılardan sonra sıklık değeri bakımından ikinci sırada Sosyal bilgiler (55), üçüncü sırada ise Felsefe 
grubu (41) katılım sağlamıştır.  

  Varyansların homojenlik durumu incelendiğinde “ p” değeri 0,163>0,05 olduğundan uygulanan 
homojenlik testi % 95 güven aralığı ile grupların varyansı homojendir denilebilir. Yani 0,163>0,05 homojen 
dağılım göstermekte, H0 hipotezimiz tek yönlü varyans için homojen dağılım göstermiştir. Sorulara verilen 
yanıtların homojenlik durumları incelendiğinde; 42 maddelik sorulardan oluşan mevcut ölçekte varyanslarda 
hem homojen hem de heterojen dağılım bulguları gözlemlenmiştir. Farklı kademelerde eğitimlerini sürdüren 
Coğrafya, Sosyal bilgiler ve Felsefe grubu öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
motivasyonlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen varyans analizinde gruplar arasında istatiksel anlam 
bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (F0,05 =0,11, p>0,05). Çalışmanın uygulandığı Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesinde kolayda örnekleme yoluyla seçilen, eğitim kademesinin 1- 2- 3 aralığında olan 
Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Felsefe grubu öğrencilerine yöneltilen sorulara vermiş oldukları yanıtlar 
doğrultusunda tek yönlü varyans (ANOVA) analizi sonucunda soru 2 (Bir an olsun problemlerimden 
uzaklaşmak için), soru 6 (Sosyal medya kullanmak bana heyecan veriyor), soru 16 (Başka bir yerde 
ulaşamadığım bilgilere ulaşmak için) ve soru 38 (Başkalarından destek almak için) hariç genel olarak diğer 
sorularda istatiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  

  Ortaya çıkan bu sonuçlar ışığında sınıf kademelerinin artması veya azalması durumumda öğrencilerin 
sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları düzeylerinde tam anlamı ile anlamlı bir farklılığın 
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmadaki coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafya eğitimi ve 
öğretimi bakımından hangi ölçütlerde çağdaş metot ve teknik kullanım bilgisini ölçmek amacıyla vermiş 
olduğu yanıtlar doğrultusunda yapılan t- testinde coğrafya kapsamına giren maddelerden M21, M22, M42 
maddeleri incelenmiştir. Bu kapsamda erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla yaygın olarak coğrafi 
metot ve teknik kullanım bilgisi nispeten arzu edilen düzeyde karşımıza çıkmıştır. ‘p’ değerleri 0,386-0,682 
aralığı olarak belirlenmiştir. 

  Üniversite öğrencileri ağırlıklı olarak Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp gibi sosyal medya araçları 
ve uygulamalarını sıkça kullanılmaktadır. Ancak bilinçli ve eğitim hayatına yönelik kullanılması ile bireyler 
arasında işbirliği, fikir arayışı, dijital okuryazarlık gelişeceği için öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik 
eğitimler verilmelidir. Bu eğitimlerde sosyal medya uzmanları ve sosyal medya eğitim yayınları 
kullanılmalıdır. Yapılan t- testinde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları erkek 
katılımcılarda daha yüksek düzeyde çıkarken, kadın katılımcılarda oldukça düşük çıkmıştır. Bu durumun 
altında yatan problemlere ilgi düşüklüğü, sosyal medya ve uygulamalarının gereksiz olduğu kanısı, sosyal 
medya kullanımı sonucu yaşanan problemler, korkular, çevre kaynaklı baskıların etkili olduğu söylenebilir. 
Araştırmaya yönelik öneriler olarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
motivasyonları araştırması nitel olarak tekrarlanabilir ya da nicel yöntemler veya hem nitel- nicel araştırma 
yöntemleri ile birlikte çalışılabilir. Katılımcıların büyük bir kısmı sosyal medya ve araçlarını bilgi edinmek 
amacıyla tercih etmediği istatiksel olarak anlamsal farklılık yaratmıştır. Hâlbuki eğer bilinçli bir sosyal medya 
eğitimi, veri madenciliği eğitimi vb. eğitimler alınırsa bireyler sosyal medya üzerine yapılan çalışmalarda 
daha sağlıklı düşünebilir, eğer şartlar uygun olursa bu eğitimlerde bireyler öğrendiği bilgilerini yaşamla 
özdeşleştirebilir. 
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MEKÂNI ALGILAMA VE KONUM ANALİZİ BECERİLERİNİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE 
GÖRE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA İNCELENMESİ 

 

Yük. Lis. Öğr. Kubra BAYER, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, kubra.bayer96@gmail.com  

 

Özet 

Mekânı algılama ve konum analizi becerileri eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılması önem 
arz eden beceriler arasında yer almaktadır. Değişen dünya koşullarında ve yaşanılan çağa uygun nitelikte 
bireyler yetiştirirken kendi yaşadığı mekânı, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı iyi bilen, bilgi ile donatılmış bireylere 
ihtiyaç zorunluluk teşkil etmektedir. Kendi yaşadığı coğrafyanın insanını tanıyan ve bilincinde olan, coğrafyanın 
sunduğu kaynakları bilen ve bu kaynakları kullanmanın yöntem ve tekniklerini bilen, yaşadığı yerin stratejik 
avantajları ve dezavantajlarının bilincinde olan, kendi yaşadığı coğrafyayı koruyup ve savunmak için yeterli 
bilgi ile donatılmış nitelikli insan yetiştirmek bu çağın eğitim anlayışındaki temel gereklilikler arasında yer 
almakta olduğu söylenebilir. Bu gibi birçok nedenden ötürü bu çalışmada özellikle Sosyal Bilgiler dersinde 
öğrencilere mekânı algılama ve konum analizi becerileri kazandırılırken ders kitaplarında yer alan bilgilerin 
bilişsel düzeylerini tespit etmek önem teşkil etmiştir. Bu çalışmada, ortaokul 5. 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders 
kitaplarında mekânı algılama ve konum analizi becerilerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisinin düzeylerine 
yönelik incelemesi yapılmıştır. Yaşanılan çağın ihtiyaçlarına göre güncellenen ve üst düzey düşünme 
becerilerine yönelik değerlendirme yapabildiği düşünülen yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile Sosyal Bilgiler ders 
kitaplarının incelenmesi uygun görülmüştür. Sosyal Bilgiler dersleri ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılan 
mekânı algılama ve konum analizi becerilerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisin de hangi düzeylerde olduğu 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda okutulmasını uygun gördüğü temel ders materyallerden olan ders 
kitaplarında incelenmesi yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerine 
bağlı olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesinde betimsel analiz yapılmaya çalışılmıştır. 
İncelenen ders kitaplarında ve güncellenen öğretim programında mekânı algılama ve konum analizi 
becerilerine dair kazanımların özellikle ‘insanlar yerler ve çevreler’ öğrenme alanının da ağırlıklı olarak yer 
aldığı, dolaylı olarak yer aldığı öğrenme alanlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler ders kitaplarına 
yapılan betimsel analiz sonucunda mekânı algılama ve konum analizi becerilerinin her ne kadar yenilenmiş 
Bloom Taksonomisinin üst düzey düşünme becerilerine dair uygun örnekleri bulunsa da daha çok alt düzey 
düşünme becerilerine yönelik örneklerin yer aldığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitapları, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Mekânı Algılama 
Becerisi, Konum Analizi Becerisi. 

 

EXAMINATION OF SPATIAL PERCEPTION AND LOCATION ANALYSIS SKILLS IN SOCIAL STUDIES 
TEXTBOOKS ACCORDING TO RENEWED BLOOM TAXONOMY 

Abstract 

Spatial perception and location analysis skills are among the skills that are important for the students in the 
education and training process. In changing world conditions and raising the individuals who are qualified for 
the age, the necessity of individuals who know their own place, region, country and world well and equipped 
with knowledge is a necessity. To train qualified people who know and are aware of their own geography, who 
know the resources offered by Geography, who know the methods and techniques of using these resources, who 
are aware of the strategic advantages and disadvantages of the place they live, who have sufficient knowledge 
to protect and defend their own geography is one of the basic requirements of this age. For many reasons, it was 
important to determine the cognitive levels of the information contained in the textbooks in this study, especially 
in the Social Studies course, while providing students with spatial perception and location analysis skills. In this 
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study, secondary school 5. 6. and 7. in class Social Studies textbooks, space perception and location analysis skills 
were examined for the levels of renewed Bloom taxonomy. The renewed Bloom Taxonomy and Social Studies 
textbooks, which are updated according to the needs of the present age and which are thought to be able to 
evaluate senior thinking skills, were considered appropriate. Social Studies courses tried to explain to the 
students the spatial perception and location analysis skills at which levels of the renewed Bloom taxonomy is 
considered appropriate to be taught in schools by examining the basic course materials in the that the Ministry 
of National Education textbooks to reveal. In this study, a document review was conducted based on qualitative 
research methods. Descriptive analysis was attempted in the document review. In the textbooks examined and in 
the updated curriculum, it was determined that the gains in spatial perception and location analysis skills are 
mainly in the ‘people places and circles’ learning area and indirectly in the learning area. As a result of the 
descriptive analysis conducted in the Social Studies textbooks, it can be said that although the spatial perception 
and location analysis skills are appropriate examples of the higher-level thinking skills of the renewed Bloom 
Taxonomy, it can be said that there are examples of lower-level thinking skills. 

Keywords: Social Studies, Textbooks, Renewed Bloom Taxonomy, Skill Spatial Perception, Skill Analyze 
Location. 

Giriş 

Değişen ve gelişen çağın koşullarına bağlı olarak eğitim ve öğretim ile insan yetiştirme durumunun da 
gelişmelere ayak uydurması zorunluluğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önem teşkil etmektedir 
(Afşar, 2011). Ülkemiz açısından eğitim ve öğretim sorumluluğunu üstlenen devlet, bu görevi ona bağlı olan 
Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirmektedir (K. Aslan, N. Aslan ve Cansever, 2012). Eğitim ve öğretim 
sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından beri belirli dönemlerde öğretim programlarında ve 
müfredatlar da değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır (Güven, 2015). Değişen dünya koşullarında ve yaşanılan 
çağa uygun nitelikte bireyler yetiştirirken kendi yaşadığı mekânı, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı iyi bilen, bilgi ile 
donatılmış bireylere ihtiyaç zorunluluk teşkil etmektedir. Kendi yaşadığı coğrafyanın insanını tanıyan ve 
bilincinde olan, coğrafyanın sunduğu kaynakları bilen ve bu kaynakları kullanmanın yöntem ve tekniklerini 
bilen, yaşadığı yerin stratejik avantajları ve dezavantajlarının bilincinde olan, kendi yaşadığı coğrafyayı 
koruyup ve savunmak için yeterli bilgi ile donatılmış nitelikli insan yetiştirmek bu çağın eğitim anlayışındaki 
temel gereklilikler arasında yer almakta olduğu söylenebilir (MEB, 2018). Yenilenmiş Bloom Taksonomisi 
çağın ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmiş taksonomilerden biridir (Arı, 2013) Bu taksonomi ile 
ortaokullar da okutulan Sosyal Bilgiler ders kitapları mekânı algılama ve konum analizi becerilerine göre 
incelenmeye çalışılmıştır.  

Sosyal Bilgiler  

Sosyal bilgiler dersi ilkokulda okutulan Hayat Bilgisi dersinin devamı niteliğine sahip olan temel 
derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersi, toplumsal yapının şekillenmesi, gelişmesi ve devamlılığının 
sağlanması, bilinçli ve etkin vatandaşların yetiştirilmesi, içinde yaşanılan yerin, ülkenin ve dünyanın coğrafi, 
tarihi, ekonomik vb. açıdan algılanması ve tanına bilmesi, sosyal bilimlerin içerik ve yöntemlerinin eğitim ve 
öğretim sürecine dâhil edilmesi açısından çok fonksiyonlu temel derslerden biri olma özelliği 
barındırmaktadır. Bu çok fonksiyonlu içerikli dersin tanımlanması da zorluk teşkil etmektedir. Lakin MEB’in 
2005 Sosyal bilgiler öğretim programındaki Sosyal bilgiler dersi tanımı ile bu zorluğu sonlandırdığı 
söylenebilir.  

Sosyal bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, 
coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve 
vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini 
içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; 
toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir (MEB, 2005).  

Sosyal bilgiler dersi, Amerikan toplumunda yaşanan sorunların çözümü için etkin ve bilinçli yurttaşlar 
yetiştirmek amacıyla ilk olarak bu isim ile Amerika’da okutulmuştur. Ülkemiz açısından doğrudan Sosyal 
bilgiler adıyla olmasa bile onun yerine verilen derslerin olduğu bilmektedir. Bu açıdan İslamiyet öncesi 
dönemlere kadar geçmişi olduğu belirtilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi adıyla 1968 yılından 1985 yıllına 
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kadar okullarda Sosyal bilgiler dersi verilmiştir. 1997 yılı itibariyle tekrardan Sosyal Bilgiler dersi adıyla 
okullarda okutulmuştur (Safran, 2015).  

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında ilk ve ortaokul düzeydeki öğrencilere coğrafya eğitiminin verildiği ve 
coğrafi becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı hem öğretim programında yer alan öğrenme alanları, beceriler 
ve kazanımlardan da anlaşılmaktadır (MEB, 2018). İnsanın yaşadığı coğrafyayı ya da mekânı algılaması siyasi 
coğrafya ve jeopolitik açıdan da önem arz etmektedir. Özellikle yaşanılan dünya savaşları sonucunda ve 
dünyada hala etkisi sürmekte olan küreselleşme süreci ile beraber insanların kendi ülkelerini tanıması 
zorunluluk teşkil etmektedir. Bu bilince ilkokuldan itibaren önce kendi yaşadığı yerden başlayıp yaşanılan 
ülkeye ve daha sonra dünyayı tanımaya giden bir sürecin ilk adımı Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi ile 
gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş bir ülke olmak ve kendi ülke sınırlarını koruyabilmek için mekânı algılama 
ve konum analizi gibi temel coğrafi becerilerini çok iyi öğrenmek ve öğretmek gerekmektedir (Akengin, 
2010).  

Ders kitapları, eğitim ve öğretim sürecinde temel ders materyali özelliği bulunan araç ve gereçler 
içerisinde kabul edilebilir. Devletin ücretsiz olarak öğrencilere sunduğu hizmetlerden biridir. Ders kitapları 
öğretim programlarına bağlı olarak devletin yetiştirmek istediği vatandaş görüntüsüne dair somut örneklere 
rastlanabilecek verilerin yer aldığı zengin kaynaklardandır. Ders kitaplarının, öğretim programında yer alan 
becerilerin, değerlerin, kazanımların, hedeflerin öğrencilerin düzeyine indirgenerek öğrencilere sunulduğu 
ve yardımcı olabilmesi amacıyla hazırlandığı söylenebilir (Ulusoy, 2015). Sosyal bilgiler ders kitaplarının, 
Sosyal Bilgiler dersi bünyesinde yer alan coğrafya eğitimi ve coğrafi becerilerin kazandırılması açısından 
yardımcı olma görevini üstlendiği materyallerden olduğu söylenebilir.  

Yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla 
istenilen şekilde davranış değişikliği yapma süreci (Ertürk, 1972; akt. Sönmez, 2009) olarak klasik bir şekilde 
tanımlanabilir. Eğitim süreci ile istenilen davranışların öğretiminde davranışların hiyerarşik olarak 
sınıflandırılması olarak ifade edilen taksonomi kavramı birçok eğitimci tarafından ele alınmıştır. Bunlardan 
biri de Bloom ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve davranışların bilişsel alanını sınıflayan ‘Bloom 
Taksonomisi’ olarak adlandırılan taksonomidir (Sönmez, 2009). İlk oluşturulan Bloom Taksonomisi ‘n de 
öğrenme sürecinde davranışları basitten karmaşığa doğru bir hiyerarşik düzene göre bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor şeklinde sınıflandırılmıştır. Bilişsel sınıflamada davranışlar altı basamakta 
değerlendirilmektedir. Alt basamağı tamamlamadan bir üst basamağa geçilmemelidir  (Bloom, 1956). Bilişsel 
sınıflamadaki altı basağın ilki ‘bilgi’ basamağıdır. Bilginin öncelikle hatırlanması ve uzun süreli bellekten 
çağırılması gerekilmektedir. İkici basamak olan ‘kavrama’ basamağında ise bilginin diğer bilgilerle 
ilişkilendirilmesi, farklı dillerde yorumlanabilmesi ve tahminlerde bulunması davranışlarını kapsar. Üçüncü 
basamakta yer alan ‘uygulama’ aşamasında ise bir önceki iki basamak ile elde edilen bilgi ve davranışların 
problem çözümünde, bilgiyi farklı açılardan çözümleyebilmeyi ve var olan düzeyle uygulama yapabilmeyi 
ifade eder. Dördüncü basamak ‘analiz’ basamağı olarak ifade edilmektedir. Analiz basamağında, var olan 
bilgiyi ayrıştırarak ayrıştırılan bilgileri birbirleri olan neden-sonuç, amaç-sonuç vb. şekillerde bir bütün 
haline getirdiği aşama olarak ifade edilmektedir. Beşinci basamak, analiz basamağında bütünleştirilen 
bilgilerin daha net olarak özetlenerek sınıflandırıldığı aşama olarak ifade edilen ‘sentez’ basamağıdır. Son 
bilişsel basamak olarak tanımlanan değerlendirme basamağı ise bilgilerin, düşüncelerin, çözümlerin, 
yöntemlerin belirlenen amaçlar doğrultusunda yargılarda veyahut yargıda bulunma olarak ifade 
edilmektedir (Beyreli ve Sönmez, 2017). 

 Bloom taksonomisinin bazı noktalarda yetersizliği ve değişen çağın eğitim perspektifinin de 
güncellenmesi sonucunda taksonominin revize edilmesine ihtiyaç duyuldu. Bloom’un öğrencilerinden 
Anderson ve Krathwohl öncülüğünü yaptığı bir ekip, 1995-2000 yılları arasında taksonomiyi revize ettiler. 
Tablo 1 yapılan değişiklikler gösterilmektedir.   

Tablo 1 

1. Hatırlamak: Uzun süreli bellekten ilgili bilgiyi alma 
1.1. Tanıma 
1.2. Anımsama 
2. Anlamak: Sözlü, yazılı ve grafik iletişimi içeren öğretici mesajlardan anlam çıkarma 
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2.1. Yorumlama 
2.2. Örneklendirme 
2.3. Sınıflandırma 
2.4. Özetleme 
2.5. Çıkarım yapma 
2.6. Karşılaştırma 
2.7. Açıklama 
3. Uygulamak: Verilen bir durumda uygun işlemi kullanma veya uygulama 
3.1. Yürütme/Yapma 
3.2. Kullanma 
4. Analiz Etmek: Materyali bileşenlerine ayırma ve parçaların birbiriyle ve materyalin genel yapısı veya 

amacıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu belirleme 
4.1. Ayrıştırma 
4.2. Örgütleme 
4.3. İlişkilendirme/Dayandırma 
5. Değerlendirmek: Kriter ve standartlara dayalı olarak karar/hüküm verme 
5.1. Kontrol etme 
5.2. Eleştirme (Kritik etme) 
6. Üretmek: Orijinal bir ürün oluşturma veya tutarlı bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirme 
6.1. Oluşturma 
6.2. Planlama 
6.3. Hipotez kurma 

Not: (Krathwohl, 2002; akt. Birgin, 2016, s. 853-855). 

Bloom ‘un ilk taksonomisi ile yenilenmiş olan taksonomideki bilişsel basamaklardaki değişiklikler şekil 1 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Bloom Taksonomisi’ ndeki değişiklikler (Tutkun, 2012) 

Yenilenmiş Bloom taksonomisindeki değişiklikler bilgi boyutunda da görülmektedir. Bilgi boyutu dört 
başlık altında sınıflandırılmıştır.  Olgusal bilgi; terminolojik anlamda bilginin yer aldığı kategoridir. 
Kavramsal bilgi; daha karmaşık halde olan bilgilerin kategorize edilerek sınıflandırmaların, genellemelerin, 
ilkelerin vb. olduğu kategoridir. İşlemsel bilgi; Bir şeyin nasıl yapılacağına dair teknik bilgilerin yer aldığı 
kategoridir. Üst Bilişsel bilgi; bu kategori de bireyin kendi bilişinde yer alan ve kendisine özgü niteliği taşıyan 
stratejik bilgisini ifade eden kategoridir. (Tutkun, 2012).  

Mekânı algılama becerisi. Mekân algısı, var olan mekândaki ya da yerdeki nesnelerin konumları ve 
şekillerine dair bilgilerin algılanması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesi, zaman ve yön gibi özelliklere göre 
değerlendirilebilmesi gibi bilgilerin basitçe ifadesi olarak tanımlanabilir (Uğurlu ve  Aladağ, 2015). Yaşanılan 
mekânın algılanmasına yönelik becerinin önem arz eden bir diğer boyutu ise yaşanılan yer ya da coğrafyanın 
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insanın düşüncesi, yaşantısı, beklentisi, psikolojisi, fizyolojik ihtiyaçları gibi insanın varlığına doğrudan ve 
dolaylı olarak etki gücünün olmasıdır (Yıldırımtel, 1959).  Mekânı algılama beceri bu önem durumundan 
dolayı okullarda öğrencilere aktarılmaya ve kazandırılmaya çalışılan beceriler arasında yer almaktadır. 
Öğrencilere okulda kazandırılan mekânı algılama becerisiyle öncelikli olarak öğrencilerin mekânı bilişsel 
anlamda algılamaları ve anlamlandırmaları sağlanmaya çalışılmaktadır  (Öcal, 2011).  Sosyal Bilgiler dersi 
kapsamında verilen coğrafya eğitimi ile öğrencilerin yaşadıkları yer, bölge, ülke ve dünya hakkındaki bilgileri 
edindikleri söylenebilir. Türkiye’nin neden önemli bir ülke olduğunu, dünyadaki önemini, ülkemiz için 
avantaj ve dezavantajlar sağlayacak coğrafi, ekonomik ve beşeri bilgiyi, çevreyi algılamak için gerekli olan 
harita becerileri gibi temel becerilerin gerekliliği ve kullanımına dair bilgileri ilkokul sürecinde başlayan 
mekânı algılama bilgisi ve coğrafya eğitimim ile edinmeye çalıştığı söylenebilir (Gökkaya, 2003).  

Konum analizi becerisi. Mekânı algılama becerisi ve harita okuryazarlığı kapsamında öğrencilere 
aktarılmaya ve kazandırılmaya çalışılan becerilerden biridir. Harita okuryazarlığı ve mekânın harita 
boyutuyla algılanabilmesi açısından konum analizi becerisinin kazandırılmasının gereklilik arz etmekte 
olduğu ifade edilebilir (Merç, 2011). Konum analizi soyut bir durumu ifade ettiği için bu becerinin 
kazandırılması zorluk teşkil etmektedir. Öğrencilere konum analizi becerisinin aktarılmasına yönelik ilk 
aşamada verilecek ilk eğitimde göreli konum becerilerinin kendi yakın çevrelerini temel alarak aktarılması 
istenerek süreç kolaylaştırılarak gerçekleştirilebilir.  Mutlak konum bilgisi, öğrencilerin enlem ve boylam 
kavramlarına dair bilgileri ile ve basit koordinat sistemleri bilgilerine sahip olduktan sonra aktarılmalı ve 
öğretilmelidir (Mcclure, 1992; akt. Koç ve Aksoy, 2014). Konum analizi becerisi ile öğrencilere yaşadıkları 
yer, bölge, ülke ve dünya üzerinde harita bilgisini kullanarak bulunduğu yerin matematiksel konumu, saat 
hesaplaması gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabileceklerini, yaşadıkları yerin diğer yerlere göre farklılıkları ve 
benzerlikleri gibi nitelikleri öğrenebilmeleri ifade edilebilir (Demiralp, 2006).  

Yöntem 

Bu çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelenmesi, araştırma konusu olan olgu veya 
olgulara dair bilgilerin veya verilerin yer aldığı düşünülen materyallerin çeşitli analiz yöntemlerine göre 
incelenmesi olarak ifade edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Öncelikle Sosyal Bilgiler dersi öğretim 
programı incelenerek, mekânı algılama ve konum analiz becerilerine ait öğrenme alanları ve kazanımlar 
belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlarına bağlı olarak 5., 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki 
öğrenme alanları yenilemiş Bloom Taksonomisi’ ne bağlı olarak betimsel analiz uygulanmıştır. Betimsel 
analiz önceden belirlenmiş olan tema veyahut temalara bağlı olarak olgu veya olguların yorumlanması ve 
özetlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Kolay ulaşılabilirliği açısından seçilen ders 
kitapları Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yer alan Ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitapları olarak 
belirlenmiştir. Ders kitapları şunlardır: 

Şahin, E., (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ankara: Anadol 
Yayıncılık. 

Yılmaz, F.,G., vd., (2018). Ortaokul ve İ.H.O. Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ankara: MEB Yayınları Devlet 
Kitapları. 

Gültekin, G., vd., (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7. Ankara: MEB 
Yayınları Devlet Kitapları. 

Bulgular 

2018 Sosyal Bilgiler öğretim programında mekânı algılama ve konum analizi becerilerine dair 
kazanımların yoğun olarak 5. ve 6. sınıf düzeylerinde ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ öğrenme alanına  ait 
olduğu tespit edilmiştir. Mekânı algılama becerisine ait kazanımların ise genel olarak her sınıf düzeyinde 
‘Kültür Miras’, ‘Üretim, Dağıtım ve Tüketim’ ve ‘Küresel Bağlantılar’ öğrenme alanlarında yer aldığı 
görülmektedir. Öğretim programında tespit edilen bu kazanımlara bağlı olarak Sosyal Bilgiler ders kitapları 
doğrudan bu alanların yer aldığı sayfalar analiz edilerek veri kaynakları üzerinde sınırlandırma yapılmıştır.  

 

Tablo 2 
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5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sonuçları 
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İncelenen 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan mekânı algılama ve konum analizi becerilerine 
yönelik içeriklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi sonucunda alt bilişsel kategori de yer 
alan hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarında içeriklerin olduğu görülmektedir. 

• ‘Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî mekân, tarihî eser ve tarihî nesnelere örnekler veriniz. Defterinize 
örnekler yazınız’ (Şahin, 2018, s. 44).  

Öğrencilerin yaşadıkları çevrelerinde gözlem yapmaları ve derste zihinlerinde yer edinmiş olan bilgiyi 
hatırlamaları istenmektedir. Böyle yenilenmiş Bloom taksonomisinin ilk basamağı olan hatırlama 
basamağına uygun bir örnek olduğu söylenebilir. 

• Yaşadığınız yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri 
Türkiye fiziki haritası üzerine işaretleyiniz. Çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız’ (Şahin, 2018, s. 70). 

Bu alıntı da ise araştırma yapmaları istenmektedir. Araştırma sonucunda hatırlanan bilgileri kategorize 
ederek anlamlandırması sonucunda uygulama yaparak yani Türkiye fiziki haritası üstünde işaretlemesi 
gerektiği anlatılmaktadır. Bu örneğin yenilenmiş Bloom taksonomisinin alt bilişsel kategorisin de yer ala 
hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına uygun bir örnek olduğu söylenebilir. 

Tablo 3  

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sonuçları 
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İncelenen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan mekânı algılama ve konum analizi becerilerine 
yönelik içeriklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi sonucunda çoğunlukla içeriklerin alt 
bilişsel kategoride yer aldıkları görülmektedir. Üst bilişsel kategoride yer alan analiz ve yaratma 
basamaklarına dair birer örneğin olduğu görülmektedir. Bu basamaklarda yer alan içeriklerin ise mekânı 
algılama becerisi ile alakalı olduğu söylenebilmektedir. 

• Bir grup dağcı, hafta sonu tatilinde Palandöken dağına tırmanmışlardır. Tırmanış sonrasında dönüş 
güzergâhlarını bulamadıkları için kaybolmuşlardır. Dağcılardan haber alamayan aileler, jandarmaya haber 
vermişlerdir. Cep telefonundan alınan sinyallere göre dağcıların 400 kuzey paraleli ile 420 doğu meridyenin 
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kesiştiği yerde oldukları tespit edilmiştir. Dağcıların kaybolduğu yer, hangi ilimiz sınırları içindedir?’ (Yılmaz, 
Bayraktar, Özden, Akpınar ve  Evin, 2018, s. 96). 

Bu alıntıda görüldüğü gibi öğrencilerin zihinlerinde yer alan bilgileri hatırlamaları istenerek yenilenmiş 
Bloom taksonomisinin bilişsel basamaklarından ilkine yani hatırlama basamağına ve daha sonra anlama ve 
uygulama basaklarına dair uygunluğu görülmektedir. 

 

Tablo 4 
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sonuçları 
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İncelenen 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan mekânı algılama ve konum analizi becerilerine 
yönelik içeriklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi sonucunda mekânı algılama 
becerisinde alt bilişsel kategoride yer alan hatırlama ve anlama basamağına uygun olarak içeriklerin olduğu 
görülmüştür. Konum analizi becerisine yönelik içeriklere rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Kitapta yer 
alan içeriklerin bu becerilere uygunluğu açısından değerlendirildiğinde tablodaki sayıların bu şekilde 
olmasının nedeni olduğu söylenebilir.  

Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenen ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında 
mekânı algılama ve konum analizi becerilerine yönelik içeriklerin taksonominin alt bilişsel kategorisinde yer 
alan hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  İki örnek dışında üst 
bilişsel kategoride yer alan basamaklara dair içeriğe rastlanmamıştır. Mekânı algılama ve konum analizine 
yönelik becerilerin yoğun olarak 5. ve 6. Sınıf düzeyindeki öğrencilere aktarıldığı görülmektedir. Bundan 
dolayı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında çok az içeriğe denk gelinmiştir. Üst bilişsel bilgiyi edinemeyen 
öğrenciler, edindikleri bilgiler ile yeni bilgiler oluşturamazlarsa ezberci eğitim mantığı ile eğitim ve öğretim 
sürecine devam ederler (Arseven, Şimşek ve Güden, 2016). 
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ÇOCUĞUN DOĞAL ÇEVRESİ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ 

Öğretmen Leyla DÖNMEZ 

Özet 

Çocukların; çevreyi, doğayı, bitkileri, hayvanları kısacası yaşamı keşfederken öğrenme alanlarını geliştirmek, 

onların farklı zeka türlerinin gelişmesine de hizmet etmekte, ayrıca erken yaşta doğaya karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak ilkokuldaki hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde bu amacı 

sağlamaya yönelik verilen Coğrafya içerikli etkinliklerin yeterli olduğunu söylemek oldukça zordur. Diğer 

yandan doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak, hava gibi temel yaşam kaynaklarının öğrenciler tarafından 

erken yaşta öğrenilmesi, gelecek nesiller adına büyük önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, ilkokuldaki özel yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerinin nasıl 

geliştirilebileceği süreç açısından ele alınarak örneklere yer verilmektedir. Böylece coğrafya dersini hem ilkokul 

seviyesine indirgemek hem de bu dersi çocukların eğlenirken öğrendikleri bir yaşam alanı haline getirmek 

amaçlanmıştır.  

Doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak ve hava gibi doğal ve her gün öğrencilerin yüz yüze kalabileceği sınıf 

dışı ve hatta çocuklara göre sıra dışı kavramlar, özel yetenekli öğrencilerin de ilgi alanını oluşturmaktadır. IQ 

test sonuçları, özel yetenekli çocukların bu tür etkinleri yapıp uygulamaktan zevk aldıkları, aynı zamanda bu 

tür öğrencilerin sayısal zekâlarının daha güçlü duruma geldiği görülmektedir. Dolayısıyla özel (üstün)  yetenekli 

öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerine sınıf içi ve sınıf dışı eğitim öğretim ortamlarında 

daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: coğrafya etkinliği, özel (üstün) yetenekli öğrenciler, öğrenci merkezli etkinlik,  ilkokul   

AN ANALYSIS OF PRE-SCHOOL CURRICULUM WITH REGARD TO CHILDREN’S NATURAL ENVIRONMENT 

Abstract 

Improving children's areas of learning while they discover environment, nature, plants, animals, in short, while 

they discover life also contributes to their development of different types of intelligence, and helps them adopt a 

positive attitude towards nature in early ages. However, it is quite hard to say that the activities involving 

Geographic content in life sciences and social studies courses taught in primary schools to this end are sufficient. 

On the other hand, students’ learning about basic life sources such as nature, environment, plants, animals, 

water, soil and air at an early age is of crucial importance for future generations.  

The study discusses the process of developing enriched Geography course activities for gifted students in primary 

schools, along with various examples. Thus, the aim is to bring down the geography course to primary school 

level and turn it into an area of life where children learn while having fun. 

Out-of-class concepts –in fact, concepts that children consider extraordinary– such as nature, environment, 

plants, animals, water and soil, which students encounter in everyday life, are of particular interest also for 

gifted students. IQ test results show that gifted children enjoy doing and practicing such activities, which also 

appear to boost mathematical intelligence of such students as well. Therefore, enriched Geography course 
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activities are recommended to be included more often in both in-class and out-of-class education environments 

for gifted students. 

Keywords: geography activity, gifted students, student-centred activity, primary school   

 

 

Giriş 

 Bu çalışmanın amacı, çocuğun doğal çevresi açısından okul öncesi müfredatının incelenmesidir. 

Erken çocukluk evresi çocuğun doğa sevgisinin kazandırılabileceği kritik bir dönemdir. Bu açıdan 

bakıldığında bu çalışmanın fonksiyonu da ortaya çıkmaktadır. Erken yaşlarda doğa ile etkileşim; çocuğun 

sağlıklı gelişiminin yanı sıra doğaya karşı farkındalık, bağlılık ve ekolojik sorumluluğun gelişmesi açısından 

olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir.  

Ortaya çıkan çevre sorunlarıyla birlikte, bireylerde ekolojik bilinci geliştirmek ve sorunların 

çözümünde aktif katılımı sağlamak amacıyla çevre koruma projeleri devreye sokulmuştur. Böylece insanın 

doğayı hükmü altına alması ve sömürmesi yönündeki anlayışta nesne konumunda olan doğa, ortaya çıkan 

çevre sorunlarıyla birlikte korunması gereken bir nesne haline dönüşmüştür. Dolayısıyla, doğaya hükmeden 

ve onu sömüren bir anlayıştan, sürdürülebilirliği sağlamak için koruma anlayışına geçilmiştir (Köşker ve 

Çalışandemir, 2015). Ancak bu koruma anlayışı, tüketime yönelik bir sürdürülebilirliği değil doğadaki 

unsurlar ve ilişkilerin devamlılığı açısından bir sürdürülebilirliği hedeflemediği ve ekolojik bir bilince 

dönüşemediği sürece, doğanın, yani tüm canlılar ve insanın geleceği açısından yeterli olmayacaktır. Çünkü 

insan, artık doğayla iç içe yaşayan değil, bitmek-tükenmek bilmeyen arzu ve istençleriyle çeşitli yaşamsal 

formları hayata geçirmek adına, doğaya hükmeden bir beşeri düzen oluşturmakta ve en önemlisi de bunu 

ciddi çevresel tahribatlar yaparak devam ettirmektedir (Özgen, 2018). 

Doğaya yönelik ekolojik bilinç geliştirmede eğitim önemli bir role sahiptir. Ekolojik bilince sahip 

bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek doğa eğitiminin, bireylerin tutum ve davranışlarını 

şekillendirmesi beklenir. Bu noktada öncelikli adım bireylerin doğaya ilişkin algılarının tespit edilmesidir. 

Bireyin içinde yaşadığı dünyaya ilişkin algıları, tutum ve davranışlarına temel oluşturmaktadır. Algıların 

oluşması ve şekillenmesinde ise bireyin kendi dışındaki dünya ile kurduğu ilişkiler ve deneyimleri etkin rol 

oynamaktadır. Deneyimleri yoluyla çevresini anlamlandıran insan, algılarının temellendirdiği bir takım 

eylemlerde bulunur. Doğduğu andan itibaren bireyin yaşadığı kültürel ve doğal çevrede kazandığı 

deneyimler, tutum ve davranışlarını şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Kahyaoğlu’na (2015) göre, 

çocuklar doğumlarından itibaren üç önemli ortamın etkisi altındadır. Bunlar insan topluluklarının 

oluşturduğu ve şekillendirdiği iktisadi ve sosyo-kültürel ortam (toplumsal çevre), yaşamını sürdürdüğü ve 

etkilediği doğal ortam (fiziksel çevre), gelenek-görenek, felsefi, dinsel ve etik normların şekillendirdiği içsel 

ortam (psikolojik çevre)’dır. Eğitim bu üç ortamı birden kapsayan süreç özelliği ile bireylerin bakış açılarını 

şekillendirmekte ve tutumların kaynaklandığı zemini beslemektedir. Bu bağlamda erken çocukluk dönemi, 

çocukluktan yetişkinliğe doğru taşınacak bir takım tutum ve davranışların belirlendiği, bireyin bilişsel, 

duyuşsal ve toplumsal gelişimi açısından kritik önem taşıyan bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken 

yaşlarda bireyin kendisiyle, çevresiyle, doğayla yaşadığı olumlu deneyimler, dünyayı değerlendiriş biçiminin 

temellerini oluşturacaktır (Kesicioğlu ve Alisinanoğlu, 2009). Dolayısıyla erken çocukluk döneminden 

itibaren yürütülecek doğa eğitimi etkinlikleri, doğa algısının oluşumunda ve şekillenmesinde önemli rol 

oynayacaktadır. 

Çocuklar en erken yaşlardan başlayarak görebildiği, dokunabildiği, duyabildiği dolayısıyla duyularını 

kullanabildiği, merak ettiği, gözlemleyebildiği ve test edebildiği bir ortamda, çok daha hızlı ve aktif bir 
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öğrenme gerçekleştirebilir (Erentay ve Erdoğan, 2009). Sınıf dışındaki ortamlar bu anlamda öğrenme için 

büyük fırsatlar sunmaktadır. Froebel’e göre ilk yaşlardan itibaren çocuk ile doğa arasında ilişki kurulmalıdır, 

çünkü bu çocuğun bedeni, zihni ve ahlaki gelişimi için gereklidir (Akt. Akyüz, 1979). Dolayısıyla doğa 

etkinlikleri yoluyla farkındalık ve sevgi geliştirilerek doğa bilincinin temeli oluşturulacak aynı zamanda 

çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi desteklenecektir. Aksine günümüzde ise çocuklar daha 

çok kapalı mekânlara çekilmektedir. Migliarese (2008), tarafından “kapalı mekân çocukları” ya da “dijital 

yerliler” olarak adlandırılan bu çocuklar, doğadan ve doğal bilinçten uzak bir şekilde yaşamaktadırlar. Doğa 

bilinci, çocuğun yaşam çevresinde bulunan doğal öğe ve mekân kullanımıyla kazandırılmalıdır. Günümüzde 

ele alındığı biçimiyle doğa eğitiminin okulda öğretilmesi düşüncesi, yaşamın içinde bir uygulamayı 

içermediğinden yetersiz kalmaktadır (Çukur ve Özgüner, 2008). 

Erken çocukluk dönemi doğa sevgisi ve doğa bilincinin kazandırılacağı kritik bir dönemdir. Doğa ile 

ilgili deneyimler, çocukların farkındalık kazanmalarına, empati ve doğa sevgisi geliştirmelerine yardımcı 

olacaktır. Güler’in de (2009) ifade ettiği gibi doğanın anlamı onunla etkileşim halindeyken öğrenilebilir. Bu 

dönemde sınıf ve okul dışında gerçekleştirilecek doğa eğitimi etkinlikleri, çocukların doğayı ve doğadaki 

çeşitliliği bir bağlam içinde, ilişkiler temelinde algılamalarını; farkındalık ve doğa sevgisi geliştirebilmelerini 

sağlayacaktır. Bu nedenle sınıf ve okul dışı doğa etkinlikleri bilişsel, duyuşsal ve devinimsel alanda, okul 

öncesi eğitim programının içeriğine dâhil edilmelidir. Dolayısıyla çocuk için, uzaklarda bir yerlerde değil, 

tanıdığı, anladığı, deneyimlediği, kendisini bir parçası olarak algılayacağı doğa, hem bir öğrenme hem de 

yaşam alanına dönüşecektir. Doğaya ilişkin yükseköğretim kurumlarından katılımcılarla gerçekleştirilen 

çalışmalara (Dervişoğlu ve Kılıç, 2013; Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 2016; Köşker, 2013; Kutru ve Soran, 2012) 

göre doğa algısı (bitkilerin, hayvanların bulunduğu yaşam alanı, yeşil vb.), yükseköğretim kademelerinde de 

çok büyük farklılık ya da değişiklik göstermemektedir. 

Yöntem 

Bu çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi olarak belirlenmiştir. 

Çünkü okul öncesi müfredat araçları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak veri tabanına işleniş 

olup karşılaştırma metoduyla da çözümlenmiştir. 

Bulgular 

Temel eğitim müfredatı içerisinde okul öncesi dönem incelendiğinde çocukların kazanım 

eşleştirmelerinin Bloom taksonomisi üzerinden yapıldığı görülmekte ve bunun henüz somut işlemler 

döneminde olan bir çocuk için hiçbir anlam ifade etmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Fakat aynı şeklde K.K.T.C’ 

temel eğitim müfredatı incelendiğinde çocukların yaşam alanlarının da her bir kazanım içinde 

değerlendirildiği görülmektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Doğa, çevre, bitkiler, hayvanlar, su, toprak ve hava gibi doğal ve her gün öğrencilerin yüz yüze 

kalabileceği sınıf dışı ve hatta çocuklara göre sıra dışı kavramlar, özel yetenekli öğrencilerin de ilgi alanını 

oluşturmaktadır. IQ test sonuçları, özel yetenekli çocukların bu tür etkinleri yapıp uygulamaktan zevk 

aldıkları, aynı zamanda bu tür öğrencilerin sayısal zekâlarının daha güçlü duruma geldiği görülmektedir. 

Dolayısıyla özel (üstün) yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş Coğrafya dersi etkinliklerine sınıf içi ve 

sınıf dışı eğitim öğretim ortamlarında daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.   

Çocuklar en erken yaşlardan başlayarak görebildiği, dokunabildiği, duyabildiği dolayısıyla duyularını 

kullanabildiği, merak ettiği, gözlemleyebildiği ve test edebildiği bir ortamda, çok daha hızlı ve aktif bir 

öğrenme gerçekleştirebilir (Erentay ve Erdoğan, 2009). Sınıf dışındaki ortamlar bu anlamda öğrenme için 

büyük fırsatlar sunmaktadır. Froebel’e göre ilk yaşlardan itibaren çocuk ile doğa arasında ilişki kurulmalıdır, 

çünkü bu çocuğun bedeni, zihni ve ahlaki gelişimi için gereklidir (Akt. Akyüz, 1979). Dolayısıyla doğa 
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etkinlikleri yoluyla farkındalık ve sevgi geliştirilerek doğa bilincinin temeli oluşturulacak aynı zamanda 

çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi desteklenecektir. Aksine günümüzde ise çocuklar daha 

çok kapalı mekânlara çekilmektedir. Migliarese (2008), tarafından “kapalı mekân çocukları” ya da “dijital 

yerliler” olarak adlandırılan bu çocuklar, doğadan ve doğal bilinçten uzak bir şekilde yaşamaktadırlar. Doğa 

bilinci, çocuğun yaşam çevresinde bulunan doğal öğe ve mekân kullanımıyla kazandırılmalıdır. Günümüzde 

ele alındığı biçimiyle doğa eğitiminin okulda öğretilmesi düşüncesi, yaşamın içinde bir uygulamayı 

içermediğinden yetersiz kalmaktadır (Çukur ve Özgüner, 2008). 
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Özet 

Bu çalışmada Vadi Tabanı Genişliği-Vadi Yüksekliği Oranı İndisi (Vf) kullanılarak Altınapa havzasındaki vadi 

profillerinin tektonik hareketler ve litolojik değişimler ile olan ilişkilerinin ortaya konması ve yörenin göreli 

tektonik aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 5x5 pixel çözünürlüklü SYM-Sayısal Yükseklik 

Modeli (DEM) görüntüsü kullanılmıştır.  SYM ile ArcGIS 10.00 programı kullanılarak yöredeki drenaj ağları ve 

ilişkin akaçlama havzaları oluşturulmuştur. Havzanın kuzeydoğu kesiminde 21, güneybatı kesiminde 30 olmak 

üzere toplam 51 yan kol ve ana kanal boyunca yaklaşık 200 noktada vadi profilleri çıkarılmıştır. Bu profillerden 

Vadi Tabanı Genişliği-Vadi Yüksekliği Oranı İndisi (Vf) hesaplanmış ve bu değerlerin havza içindeki dağılımı 

ortaya konmuştur. Ortalama KB-GD gidişli Altınapa Havzası 623,5 km2 lik bir alana sahiptir. Havza yaklaşık 43 

km uzunluğunda ve 26 km genişliğindedir ve Konya Fay Zonu tarafından askıya alınmış bir teras özelliğindedir. 

Egemen olarak BKB-DGD gidişli normal faylarla şekillenen havza, güneydoğuda KKD-GGB gidişli Konya Fay 

Zonu, kuzeyde yaklaşık K-G gidişli Derbent Fayı ile sınırlıdır. Yörenin önemli diğer faylarını ise yaklaşık D-B 

gidişli Lorasdağı, Tepekent, Selahattin, Ulumuhsine, Tatköy ve Güneyçalbaşı fayları oluşturmaktadır. Havzayı 

sınırlayan faylarla oluşmuş yükseltilerde (horstlarda) Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı düşük dereceli metamorfik 

kayaçlar, Mesozoyik yaşlı ofiyolit ve ofiyolitik melanj yüzeylemektedir. Yükseltilerden itibaren havza içlerine 

doğru Miyosen-Pliyosen karasal-gölsel çökeller ile volkanik ve volkano-klastik kayaçlar yaygınlık sunar. Ana 

kanalın bulunduğu kesimde ise yer yer genişliği 1 km ye varan Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yüzlek vermektedir. 

Altınapa Havzasının ana kanalı 53.400 km profil, 38,350 km yatay uzunluğa sahiptir ve harita görünümünde Z 

şekillidir. Ana kanal kuzeybatıda ve güneydoğuda yaklaşık doğu-batı gidiş sunarken orta kesimde ise KB-GD 

gidiş sunmaktadır. Z- şekilli bu geometri havzanın KB ve GD kesimlerde genç fay zonları tarafından kesilmesiyle 

oluşmuştur. Ana kanalın ortalama Vf değeri 2,4 iken, kuzeybatıda 1.35, orta kesimlerde 4.03, Konya Havzasına 

açıldığı ve Konya Fay zonu tarafından kesildiği kesimde ise 0,85 olarak saptanmıştır. Havzanın kuzeydoğu 

kesiminde bulunan yan kanallara ait Vf değerleri 0,3-5.7 arasında değişmektedir ve ortalama değer 1.4’tür. 

Güneybatı kesimindeki değerler ise 0,3-3,5 arasında değişmekte ve 1.1 ortalama değere vermektedir. Tüm 

Havza içinde Vf indisi 0,14 ile 15,5 arasında değişim sunmaktadır. Alan içindeki ortalama Vf ise 1.36 olarak 

belirlenmiştir. Vf değerlerinin havza içindeki değişimini yansıtan yoğunluklar ana olarak dört bölgede anomali 

vermiştir. Havzanın güney kesimindeki anomali litolojik özelliklerden ziyade yöredeki tektonik hatlarla 
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ilişkilidir. Bu kesimdeki anomali Lorasdağı Fayına paralel uzanım sunmaktadır. Batı kesimindeki anomali ise 

büyük bir olasılıkla Aladağ horstunun yükselimi ile ilişkilidir. Oldukça fazla litolojik değişimin gözlendiği kuzey 

kesimde anomalinin litolojik sınırlara bağlı olmadan devam etmesi de bu anomalinin egemen olarak yöredeki 

doğu-batı gidişli normal faylardan kaynaklandığını göstermektedir. Havzanın doğu kesimindeki anomali de 

Tatköy fayı ile ilişkilidir. Vf-değerleri sınıflamasına göre Havzanın güneyi ve batı kesimleri orta-yüksek dereceli 

tektonik aktivite ile karakterize olurken, orta ve doğu kesimleri düşük ve çok düşük tektonik aktivite 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Altınapa Havzası, Konya, Vf-İndisi, Lorasdağı Fayı, Tatköy Fayı 

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF ALTINAPA BASIN (NW KONYA) WITH VALLEY FLOOR WIDTH TO 

HEIGHT RATIO (VF) INDEX 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the relationship between the valley profiles and the tectonic 

movements and lithological variations using the ratio of valley floor width to valley height (VF) index in the 

Altınapa basin and to determine the relative tectonic activity.During the studies, Digital Elevation Model (DEM) 

image with 5x5 pixel resolution was used. Drainage networks and related drainage basins were created from 

DEM images by using ArcGIS 10.0 program.Valley profiles were obtained at approximately 200 points along the 

total 51stream channels, 21 in the northeast and 30 in the southwest parts of the basin.The valley floor width to 

valley height ratio (Vf) index was calculated from these profiles and the areal distribution of these values in the 

basin was analysed.Altinapa Basin with an average NW-SE trend has an area of 623.5 square kilometer. The 

basin is approximately 43 km long and 26 km wide and cut and uplifted by the Konya Fault Zone. The basin, 

which is predominantly formed by WNW-SSE trending normal faults is bounded by the NNE-SSW trending 

Konya Fault Zone in the southeast and the N-S trending Derbent Fault in the northeast. East-west trending 

Lorasdağı, Tepeköy, Selahattin, Ulumuhsine, Tatköy and Güneyçalbaşı faults  are the other important faults of 

the region. Paleozoic-Mesozoic low-grade metamorphic rocks, Mesozoic ophiolite and ophiolitic mélange 

outcrop in the elevations (horst structures) formed by faults bounding the basin. Miocene-Pliocene continental-

lacustrine deposits, volcanic and volcano-clastic rocks are widespread from the elevations towards the interior 

of the basin. Quaternary alluvium up to 1 km in width are exposed in the main stream trunk. The main channel 

of the Altınapa Basin has a profile length of 53.4 km and a horizontal length of 38.35 km and is Z-shaped in map 

view.The main channel is trending approximately E-W direction in the northwest and southeast, while NW-SE in 

the central part. This Z-shaped geometry was formed by cutting the basin with younger fault zones in the 

northwest and southeast sections.While the average Vf value of the main channel was 2.4, it was found to be 

1.35 in the northwest, 4.03 in the middle sections, and 0.85 in the section where it reached the Konya Basin and 

cut by the Konya Fault Zone. The Vf values of channels in the northeastern part of the basin range between 0.3-

5.7 and the average value is 1.4.The values in the southwest section vary between 0.3-3.5 and give an average 

value of 1.1. The Vf index in the whole basin ranges between 0.14 and 15.5. The mean value of Vf-indice within 

the area was determined as 1.36. The densities reflecting the change of Vf values in the basin mainly gave 

anomalies in four regions. The anomaly in the southern part of the basin is related to the tectonic lines in the 

region rather than the lithological features.The anomaly in this section extends parallel to the Lorasdağı Fault. 

The anomaly in the western part is probably related to the uplifting of Aladağ horst.The fact that the anomaly 

continues without deflection in the northern part where there is a lot of lithological changes shows that this 

anomaly is predominantly caused by east-west trendingnormal faults  in the region.The anomaly in the eastern 

part of the basin is also associated with the Tatköy fault. According to the Vf-values classification, the southern 
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and western parts of the basin are characterized by medium to high, while the middle and eastern parts show 

low and very low tectonic activity. 

Keywords: Altınapa Basin, Konya, Vf-Index, Lorasdağı Fault, Tatköy Fault 

Giriş 

İnceleme alanı Orta Anadolu Bölgesinde kesişen graben/horst yapılarının yer aldığı Konya ilinin batısında 

yer alır (Şekil 1). Tektonik konum açısından Anatoli-Torid bloğunun Afyon zonu (Okay ve Tüysüz, 1998) 

içinde bulunmaktadır (Şekil 1a). Bölgenin en yaşlı kayaçlarını Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik ve 

okyanusal kökenli kayaçlar oluşturur. Bu temel üzerinde Miyosen-Pliyosen yaşlı alüviyal yelpaze ve gölsel 

çökeller bulunur. Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanik kayaçlarda yörenin önemli topluluklarından biridir. 

Bölgenin en genç kayaçlarını Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüviyal kompleks niteliğindeki kayaçlar oluşturur (Şekil 

1b).  

Bölgedeki havzaları oluşturan Miyosen-Kuvaterner yaşlı eğim atımlı normal faylar, KKD-GGB ve BKB-DGD 

şeklinde iki fay sistemi şeklinde görülmektedir. Altınapa Havzası 623,5 km2 lik bir alana sahip yaklaşık KB-

GD gidişli bir havzadır ve BKB-DGD gidişli Kızılören çöküntüsü grabeni içinde yer almaktadır. 

 

Şekil 1: İnceleme alanının yer bulduru ve bölgenin genel jeoloji haritası (1a: Okay ve Tüysüz,1998’den 

alınmıştır). 
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Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) gelişmesine paralel olarak  fayların veya bir havzanın tektonik 

aktivitesinin jeomorfolojik indisler ile incelenmeside yaygınlık kazanmaktadır  (Silva, Goy, Zazo, Bardajı, 

2003; El Hamdouni, Irigaray, Fernández, Chacón, Keller, 2008; Dehbozorgi vd., 2010; Mahmood ve Gloaguen, 

2012;Sarp ve Düzgün, 2012; Yıldırım, 2014; Özkaymak, 2015; Köle, 2016; Cheng vd., 2018; Yazıcı, Zabcı, 

Sançar, Natalin, 2018; Coşkuner, Eren, Demircioğlu, Aksoy, 2019). Herhangi bir bölgenin yeryüzü şekilleri 

tektonik hareketlere, kayaçların litolojik özelliklerine, iklim koşullarına ve zaman gibi diğer faktörlere bağlı 

olarak şekillenmektedir (Hack, 1973; Kirby ve Whipple, 2002, 2012; Keller ve Pinter, 2002; Duvall, Kirby ve 

Burbank, 2004; Molin, Pazzaglia ve Dramis,2004; Whipple, 2004; VanLaningham, Meigs ve Goldfinger, 2006; 

Gürbüz, Kazancı ve Gürbüz, 2015). Bu çalışmada jeomorfik indislerden biri olan Vadi Tabanı Genişliği-Vadi 

Yüksekliği Oranı İndisi (Ratio of valley-floor width to valley height-Vf) kullanılarak Altınapa havzasındaki 

vadi profillerinin tektonik hareketler ve litolojik değişimler ile olan ilişkilerinin ortaya konması ve yörenin 

göreli tektonik aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

İnceleme Alanının Genel Jeolojisi 

Ortalama KB-GD gidişli Altınapa Havzası 623,5km2lik bir alana sahiptir. Havza yaklaşık 43 km 

uzunluğunda ve 26 km genişliğindedir (Şekil 2) ve Konya Fay Zonu tarafından askıya alınmıştır. Havzayı 

sınırlayan faylarla sınırlı yükseltilerde (horstlarda) Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı düşük dereceli metamorfik 

kayaçlar, Mesozoyik yaşlı ofiyolit ve ofiyolitik melanj yüzeylemektedir. Meta-sedimanter kayaçlar mermer, 

meta-dolomit ve metakırıntılı kayaçları kapsamaktadır. Yükseltilerden itibaren havza içlerine doğru 

Miyosen-Pliyosen karasal-gölsel çökeller ile volkanik ve volkano-klastik kayaçlar yaygınlık sunar. Bu 

topluluğun en alt birimini kahve-kızıl alüviyal yelpaze ve akarsu çökellerinden yapılı Sille Formasyonu 

oluşturur (Eren, 1993; Eren, 1996a). 
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Şekil 2: Altınapa Havzasının Jeoloji Haritası. 

Bu formasyonun üzerine uyumlu olarak gölsel kökenli kireçtaşı, marn, kiltaşı, çamurtaşı, kumtaşı ve çakıltaşı 

ardalanmasından oluşmuş Ulumuhsine Formasyonu gelir. Bu kayaçlar içerisinde arakatkılar şeklinde 

Küçükmuhsine Formasyonu’na ait tüf, tüfit ve volkanik breşler bulunur. Sulutas Volkanitleri ve Karakaya 

bazaltı bu kayaçları sil, dayk ve volkanik boyunlar şeklinde kesmiştir. Miyo-Pliyosen yaşlı kayaçlarını en genç 

birimini Yürükler Formasyonu’na ilşkin alüviyal yelpaze kayaçları oluşturur. Pliyo-Kuvaterner yaşlı Topraklı 

formasyonu bütün bu kayaçları açılı uyumsuz olarak örter. Havzanın en genç kayaçlarını ana kanalın 

bulunduğu kesimde, yer yer genişliği 1 km ye varan Kuvaterner yaşlı alüvyonlar oluşturur (Şekil 2). 

Altınapa havzasının yer aldığı kesimdeki Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kayaçlar egemen olarak Alpin 

orojenik olaylardan etkilenerek kıvrımlanmış, başkalaşıma uğramış ve naplı-bindirmeli yapılar 

kazanmışlardır (Eren, 1996b; Eren, 2001). Miyo-Pliyosen dönemdeki Neo-tektonik hareketlerle oluşan blok 

faylarla yörede farklı gidişli graben ve horst yapıları gelişmiş ve çöküntü alanlarında alüviyal yelpaze, akarsu 

ve gölsel sedimentler çökelmiştir. Bu karasal çökelimlere blok faylanma nedeniyle oluşan volkanik kayaçlar 

eşlik etmiştir. Egemen olarak BKB-DGD gidişli faylarla şekillenen havza, güneydoğuda KKD-GGB gidişli 

faylarla kesilmiştir (Şekil 2).İnceleme alanının güneyindeki BKB-DGD gidişli Lorasdağı Fayı (Eren 2003) ve 

inceleme alanının doğusundaki Tatköy Fayı (Eren, 2003) ve kuzeyindeki Tepekent Fayı (Eren 1993; Eren, 

1996b) havzayı şekillendiren normal faylardır. Ayrıca Tepekent, Selahattin, Ulumuhsine ve Güneyçalbaşı 

fayları da yörenin diğer önemli faylarını oluşturmaktadır.Altınapa Havzasını güneydoğudan sınırlayan Konya 

Fay Zonu (Özcan vd.,1990; Eren 2003, Eren ve Aksoy, 2004), yörenin en önemli aktif faylarındandır (Şekil 1b 

ve Şekil 2). KKD-GGB gidişli eğim atımlı normal fay özelliğindeki Konya Fay Zonu Kızılören çöküntüsünü 

kesmiş ve yükselterek askıya almıştır. Havza kuzeyde ise yaklaşık yine eğim atımlı normal fay şeklindeki K-G 

gidişli Derbent Fayı (Eren, 1996b) ile sınırlıdır. Bölgenin ana neo-tektonik yapılarını eğim atımlı normal 

faylar oluştururken, yer yer ters ve bindirme fayı özelliğindeki yapılar da bulunmaktadır (Eren, 1996b; Eren, 

2017). 

Yöntem 

Vadi Taban Genişliği – Vadi Yüksekliği Oranı İndisi (Vf indisi, Bull ve Mcfadden, 1977; Bull, 1978) 

tarafından vadilerin “V” veya “U” şekilli vadiler olarak ayırmak için kullanılmış ve aşağıdaki eşitlikle 

formülize edilmiştir. 

Vf = 2Vfw/ ((Eld-Esc)+(Erd-Esc)) 

Bu eşitlikte Vf: Vadi taban genişliği – vadi yüksekliği oranı,  

Vfw: Vadi tabanı genişliği,  

Eld: Vadinin sol üst sınır yüksekliği,  

Erd: Vadinin sağ üst sınır yüksekliği,  

Esc: Vadi tabanının yüksekliğini temsil etmektedir (Şekil 3). 

 
Şekil 3:Vf-indisinin hesaplanmasında kullanılan parametreler (Bull ve Mcfadden, 1977’den değiştirilerek 

alınmıştır). 
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Yüksek Vf değerleri geniş vadi tabanına sahip tektonik aktivitenin az olduğu “U” şekilli vadileri temsil 

ederken düşük Vf değerleri ise tektonik aktivitenin yüksek olduğu “V” şekilli vadileri temsil etmektedir 

(Keller, 1986; Keller ve Pinter, 2002).Vadilerin farklı kesimlerinde hesaplanan Vf değerleri oldukça değişim 

sunmaktadır. Bu nedenle değişik akarsu kanallarını birbirleri ile karşılaştırmak için, Vf değerlerinin kanal 

ağzından belirli mesafelerde hesaplanması daha doğru sonuç vermektedir (Ramírez-Herrera, 1998; Silva vd., 

2003; Mahmood ve Gloaguen, 2012; Cheng vd., 2018). Vf-değerlerinin tektonik aktivite açısından 

sınıflanması ise aşağıdaki değerlere bağlı olarak yapılmıştır (Silva vd., 2003; El Hamdouni vd., 2008; 

Dehbozorgi vd., 2010; Köle,2016; Mahmood ve Gloaguen, 2012). 

0,5 > Vf              Sınıf -1 tektonik aktivite yüksek , 

1 > Vf > 0,5       Sınıf-2 tektonik aktivite orta seviyede  

Vf > 1                 Sınıf-3 düşük seviyeli tektonik aktivite 

Çalışmada 5x5 pixel çözünürlüklü SYM-Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) görüntüsü kullanılmıştır (Şekil 4).   

 

Şekil 4:Altınapa havzasının eş yükseklik haritası (a) ve Sayısal yükseklik Modeli (b). 
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SYM ile ArcGIS 10.00 programı kullanılarak yöredeki drenaj ağları ve ilişkin akaçlama havzaları 

oluşturulmuştur (Şekil 5a ve b). Havzanın kuzeydoğu kesiminde 21, güneybatı kesiminde 30 olmak üzere 

toplam 51 yan kol ve ana kanal boyunca yaklaşık 200 noktada vadi profilleri çıkarılmıştır (Şekil 5c). Bu 

profillerden Vadi Tabanı Genişliği-Vadi Yüksekliği Oranı İndisi (Vf) hesaplanmış ve bu değerlerin havza 

içindeki dağılımı ortaya konmuştur.  

 

Şekil 5:Altınapa havzası ve akıntı kanallarını gösteren SYM haritası (a), gölgeli kabartı haritası (b),  Vf 

değerlerinin hesaplandığı noktalar (c) ve yörenin Google Earth görüntüsü (d).  

Çalışmada Vf değerleri ana kanal ağızlarından başlamak üzere 2’şer km aralıklarla hesaplanmıştır. Değerler 

SYM’den ArcGIS 10.0. programıyla vadilerin topografik profilleri oluşturulmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen 

değerler formüle yerleştirilerek Vf değerleri hesaplanmıştır. Bu sayede gerek havzadaki vadilerin genel 

yapısı ortaya konmaya çalışılmış gerekse bu vadilerin tektonizma ile olan ilişkisi incelenmiştir. 
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Bulgular 

Altınapa Havzasının ana kanalı 53,4 km profil uzunluğuna, 38,35 km yatay uzunluğa sahiptir ve harita 

görünümünde Z şekillidir (Şekil 4 ve 5). Ana kanal kuzeybatıda ve güneydoğuda yaklaşık doğu-batı gidiş 

sunarken, Orta kesimde ise KB-GD gidiş sunmaktadır. Z- şekilli bu geometri havzanın KB ve GD kesimlerde 

genç fay zonları tarafından kesilmesiyle oluşmuştur. Ana kanal boyunca hesaplanan Vf değerleri 0,14 ile 5,5 

arasında değişmektedir (Şekil 6). Ana kanal boyunca hesaplanan ortalama Vf değeri 2,4’tür. Ana kanal 

kuzeybatıda 1.35, orta kesimlerde 4.03, Konya Havzası’na açıldığı ve Konya Fay Zonu tarafından kesildiği 

kesimde ise 0,85  Vf değerine sahiptir.  

 

Şekil 6:Altınapa Havzası ana kanalı boyunca Vf-indisi değerlerinin dağılımı. 

Havzanın kuzeydoğu kesiminde bulunan yan kanallara ait Vf değerleri 0,3-5.7 arasında değişmektedir. Bu 

kesimdeki ortalama değer 1.4’tür. Güneybatı kesimindeki Vf  değerleri 0,3-3,5 arasında değişmekte ve 1.1 

ortalama değere sahiptir (Şekil 7a).  
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Tüm Havza içinde Vf indisi 0,14 ile 15,5 arasında değişim sunmaktadır. Alan içindeki ortalama Vf ise 1.36 

olarak belirlenmiştir. En yüksek Vf değerleri ana kanalın KB-GD gidişli orta kesiminde ve bu kanala bitişik 

yan kolların giriş kesimlerinde elde edilmektedir. 

 

Şekil 7:Altınapa Havzası içinde hesaplanan Vf- değerleri (a) ve Vf- değerlerinin yoğunluk dağılımı (b). 

Hesaplanan Vf değerlerine bağlı olarak inceleme alanı içindeki yoğunluk haritası oluşturulmuştur (Şekil 7b). 

Yoğunluk yüzdelerine göre alan 7 sınıfa ayrılmıştır. 2.01-15.49 arasında değişen en yüksek yoğunluklar ana 

kanalın orta kesimlerinde ve kuzeybatı kesimindedir. 1-2 aralığındaki Vf değerleri inceleme alanında en 
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yaygın alanı oluşturmakta ve inceleme alanının orta ve kuzey kesimlerinde yaygınlık göstermektedir. Bu 

değerlerin elde edildiği alanlarda genellikle Miyosen-Pliyosen yaşlı kayaçlar yüzeylenmektedir. Vf 

değerlerinin havza içindeki değişimini yansıtan yoğunluklar ana olarak dört bölgede anomali vermiştir (Şekil 

7b ve 8).Havzanın güney kesimindeki anomali Lorasdağı Fayına paralel olarak BGB-DGD yönelimli bir 

uzanım sunmaktadır. Bu kesimdeki anomali litolojik özelliklerden ziyade yöredeki tektonik hatlarla 

ilişkilidir. İnceleme alanındaki 2. anomali batı kesiminde izlenmektedir.  

 

Şekil 8: Vf- değerlerinin tektonik aktivite değerlerine göre alan içindeki dağılımı. 

Yaklaşık doğu-batı gidişli olarak izlenen düşük değerler Aladağ yükseliminin (horstu) gidişiyle ve kenar 

faylarının gidişi ile uyuşum sunmaktadır. Anomali kısmen litolojik gidişlerle uyuşum sunsa da aynı litolojik 

özelliklere sahip yerlerde anomali veren değerler izlenmektedir. Bu veriler bize batı kesimdeki anomalinin 

büyük bir olasılıkla Aladağ horstunun yükselimi ile ilişkili olduğunu kanıtlamaktadır. Üçüncü anomali ise 

inceleme alanının oldukça fazla litolojik değişimin gözlendiği kuzey kesimde yer almaktadır. Yoğun genç 
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tektonik hareketlerin izlendiği bu bölgede, faylanmalarla farklı litolojik özellikli kayaçlar yan yana gelmiştir. 

Anomalinin litolojik sınırlara bağlı olmadan devam etmesi de bu kesimdeki anomalininyine yöredeki doğu-

batı gidişli normal faylardan kaynaklandığını göstermektedir (Şekil 2, 7b ve 8). Dördüncü anomali ise 

havzanın doğu kesiminde bulunmaktadır. Bu kesimde Tatköy Fayı ve kuzeyindeki eşlenik fayla temel 

kayaçları Miyosen-Pliyosen yaşlı kayaçlar arasında horst şeklinde yükselmiştir. Bu kesimdeki anomalinin de 

(Düşük Vf değerleri) Tatköy Fayı ile ilişkili olduğu açıktır. 

Vf-değerlerinin tektonik açıdan sınıflamasına göre havzanın güneyi ve batı kesimleri orta-yüksek dereceli 

tektonik aktivite ile karakterize olurken, orta ve doğu kesimleri düşük ve çok düşük tektonik aktivite 

göstermektedir (Şekil 8).  

Sonuç ve Tartışma 

Yörede ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile Altınapa Havzası içindeki Vf indisi değerlerinin 0,14 ile 15,5 

arasında değişim sunduğu ortaya konmuştur. Alan içindeki ortalama Vf ise 1.36 olarak belirlenmiştir. 

Havzanın kuzeydoğu kesiminde bulunan yan kanallara ait ortalama Vf değerleri 1.4, güneybatı 

kesimindekiler ise1.1 dir. Bu veriler bize ana kanalın batısında kalan kesimin doğu kesimindeki bölgelere 

göre daha fazla tektonik aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Ana kanal kuzeybatıda 1.35, orta 

kesimlerde 4.03, Konya Fay zonu tarafından kesildiği kesimde ise 0,85 ortalama Vf değerine sahiptir. Kanal 

boyunca ortalama değer 2,4 olarak saptanmıştır. Vf değerlerinin bu değişimi Altınapa havzasının güney 

kesiminin diğer kesimlere göre daha yüksek tektonik aktivite gösterdiğini ortaya koymaktadır. Vf 

değerlerinin tektonik aktivite ile olan ilişkisi değerlendirildiğinde inceleme alanının güney kesiminin diğer 

kesimlere göre daha yüksek tektonik aktiviteye sahip olduğu görülmektedir. Bu kesimdeki göreli yüksek 

tektonik aktivite de Lorasdağı fayının uzanımına paraleldir. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF 
KULLANIM DURUMU 

 
Şeyda MARANCI, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Sosyal Bilgiler 

Eğitimi. sydmrnci@gmail.com  
 

Özet 
Sosyal bilgiler dersinde yer alan coğrafya konularının öğretiminde görsel materyal kullanımı oldukça önemli 
ve gereklidir. Bu yönde kullanılan önemli materyallerden biri de fotoğraflardır. Bu çalışma sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin, derslerinde fotoğraf kullanım durumunu ve fotoğrafların derse katkılarının ne olduğunu 
araştırmak amacıyla yapılmıştır.  
Araştırma 2019 yılında farklı şehirlerde görev yapan 30 sosyal bilgiler öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırma, 
nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu 
kullanılmıştır.  Elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yolu ile çözümlenmiştir. 
Araştırma sonucunda; sosyal bilgiler öğretmenlerinin daha çok somut ve anlaşılması zor konuların 
öğretiminde fotoğraftan yararlandığı, fotoğrafın bütün öğretim yöntem ve teknikleriyle kullanıldığı fakat 
bunun bilimsel bir metodoloji ile yapılmadığı, fotoğraf kullanımının derse olumlu yönde katkı yaptığı ve bu 
doğrultuda öğrencilerin coğrafi becerileri kazanmasına yardımcı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Coğrafya eğitimi, Görsel materyal, Fotoğraf. 

 
SOCIAL STUDIES TEACHERS USE OF PHOTOGRAPHY IN TEACHING GEOGRAPHY ISSUES 

 
Abstract 

The use of visual materials is very important and necessary in teaching  The use of visual materials is very 
important and necessary in teaching geographysubjects in social studies. One of the important materials used 
in this direction is photographs. This study was conducted to investigate the social studies teachers' use of 
photography and contribution of photographs to courses. 
The research was conducted in 2019 with 30 social studies teachers working in  different cities. The research 
is based on qualitative research approach. Interview form was used as data collection tool. The obtained data 
were analyzed by descriptive and content analysis. 
As a result of research: Social studies teachers mostly used photography in teaching concrete and difficult to 
understand subjects,  photography is used with all teaching methods and techniques, but not with a scientific 
methodology, The use of photography contributed positively to the course and helped the students acquire 
geographical skills. 
Keywords: Social studies, Geography education, Visual material, Photography. 

 
Giriş 

Sosyal bilgiler dersinde yer alan coğrafya konularının öğretiminde görsel materyal kullanımı oldukça 
önemli ve gereklidir. Bu görsel materyaller öğrenilmesi ve kavranılması zor olan coğrafi konuları 
somutlaştırabilmek, dersi daha ilgi çekici ve kalıcı hale getirebilmek, karmaşık bilgilerin ve ilişkilerin daha 
kolay anlaşılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu yönde kullanılan önemli materyallerden biri de 
fotoğraflardır. Fotoğraflar sayesinde genel coğrafya (fiziki coğrafya, beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya) 
ve yerel coğrafya (bölge coğrafyası, ülke coğrafyası, kıta coğrafyası) hakkında somut veriler elde edilebilir 
ve sosyo- kültürel, ekonomik, çevresel şartlar geçmişten günümüze gözlemlenebilir. Bu yüzden fotoğrafın 
bir eğitim materyali olarak coğrafya konularının öğretiminde kullanımı gelişen fotoğraf teknolojisi ile 
birlikte gittikçe önem kazanmaktadır. 
 
Coğrafya derslerinde bir fotoğrafı kullanabilmek için ilk olarak işlenecek konuya ilişkin uygun bir fotoğraf 
bulunmalıdır. Bulunan fotoğrafın neyi anlattığı ve bu fotoğraftan nasıl yararlanacağı belirlenmelidir. Daha 
sonra fotoğrafla ilgili uygun sorular hazırlanmalı ve düzenlenmelidir. Eğer bu işlemler yapılmazsa fotoğraf 
sadece bir görüntü olarak kalır (Karakuş, 2013).  Fotoğraflar üzerinden coğrafi sorular sormak coğrafya 
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öğretmenin en iyi ve en kolay yollarından birisidir. Coğrafi sorular, mekânı tanımlamada ve mekân 
üzerinde gerçekleşen olay, olgu ve özellikleri algılamada ve açıklamada çok önemli görevler 
üstlenmektedir (Koç, 2009). Bu sorular: Fotoğrafın hangi konuyla ilgili olduğuna, fotoğrafın nerede ve ne 
zaman çekildiğine, fotoğrafın sınırının dışındaki kişi ve nesnelere, fotoğrafın çekildiği coğrafi ortamın nasıl 
olduğuna, hangi kültürlerin izlerini taşıdığına, fotoğrafın çekiminde bir kurgunun var olup olmadığına, 
fotoğraftaki ayrıntılara ve bu ayrıntıların bütüne katkılarına, fotoğraftaki fiziki ve beşeri unsurların 
etkileşiminin nasıl olduğuna, beşeri ortamın nasıl şekillendiğine ve bunun diğer coğrafi etmenlerle 
ilişkisinin nasıl olduğuna yönelik olabilir (Karakuş, 2013). 
 
Coğrafya öğretiminde, ders kitaplarında yer alan fotoğrafların yanı sıra, belgesel, doğa (manzara, makro), 
hava, sualtı ve mimari, panoramik fotoğraf türleri kullanılabilir. Bu fotoğraflar internet, dergi, gazete gibi 
kaynaklardan elde edilebileceği gibi öğretmen tarafından da çekilerek derslerde kullanmak üzere 
arşivlenebilir. 
 
Literatüre bakıldığı zaman; Üçışık vd. (2002) “Coğrafya öğretiminde fotoğrafların önemi” adlı çalışmayla 
coğrafya öğretimi dersinde fotoğraf ve resimlerin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısını olumlu 
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Koç, (2009)  yaptığı çalışmada fotoğrafların coğrafi alan analiz 
çalışmalarında ve coğrafyanın öğretiminde faydalı ve kullanışlı bir materyal olduğunu bu nedenle 
öğretimde kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Karakuş, (2013) “Şehir coğrafyası öğretiminde 
fotoğraf kullanımı” adlı fotoğrafın öğretim tekniği olarak kullanıldığı çalışma sonucunda; öğrencilerin 
şehir yerleşmelerine ilişkin görüşlerini almıştır. Uzun, ve Özcan, (2015), “Coğrafya çalışmalarında 
panoramik fotoğraf kullanımı” adlı çalışmalarıyla coğrafya yayınlarında kullanılan panoramik fotoğrafların 
sayısal referans analizini yapılmış, panoramik fotoğrafların özellikleri ve coğrafyaya sağlayacağı yararlar 
açıklanmış, coğrafya disiplini içersindeki kullanım alanları belirtilmiştir. 
 
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin, derslerinde fotoğraf kullanım durumunun incelemek amacıyla 
yapılmıştır. 

 
Yöntem 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılmıştır. Görüşme, 
bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikâyetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin 
bilgiler elde etmede kullanılan etkili tekniklerdendir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde hazırlanan 
görüşme soruları katılımcılara aynı sırayla sorulur. Katılımcılar bu sorulara istediği genişlikte cevap 
verebilir (Yıldırım, Şimşek, 2006). 
 
Araştırma 2019 yılında  30 sosyal bilgiler öğretmeni ile yapılmıştır. Çalışma grubunda yer alan 
öğretmenler, araştırmanın geçerliliğini sağlamak için, farklı şehirlerde görev yapan öğretmenlerden 
oluşturulmuştur. Şehirler her bölgeyi örnekleyecek şekilde seçilmiştir. Bu doğrultuda; 7 bölgeden 30 farklı 
şehir ve öğretmen belirlenmiştir. 
 
Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda 9 açık uçlu soru yer 
almaktadır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yolu ile çözümlenerek ulaşılan bulgular neden 
sonuç ilişkisi içinde açıklanarak anlamlandırılmıştır. Betimsel analizde, görüşme ve gözlem sonucu elde 
edilen veriler düzenlenir ve yorumlanır. Betimsel analizle özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik 
analiziyle derinlemesine incelenir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

 
Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, bu bölümde araştırmanın cevap bulmaya çalıştığı alt 
problemler ışığında sıra ile ele alınacaktır. 
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Tablo 1 
Fotoğrafların, Kullanıldığı Coğrafi Konulara İlişkin Elde Edilen Bulgular. (Yüksekten Düşüğe Doğru ) (N=30)  

Cevaplar F 

Yeryüzü şekilleri ( körfez, delta, plato,ova…) 30 

Doğal özellikler ( iklim, toprak, bitki örtüsü) 14 

Nüfus 14 

Beşeri özellikleri ( tarım, ticaret, sanayi, ulaşım, maden) örnekleyen fotoğraflar 10 

Turizm 6 

Küresel sorunlar ( küresel ısınma, İklim değişikliği, kuraklık) 6 

 Doğal afetler ( deprem, sel, çığ, heyelan, erozyon) 4 

Şehir yapıları 3 

Geçmiş ve günümüz teknolojilerini karşılaştırmaya yönelik fotoğraflar  1 

Ülkelerin kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik özelliklerini yansıtan fotoğraflar. 1 

 
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin, en fazla 
yeryüzü şekillerinin anlatımında fotoğraflara ihtiyaç duyduğu ve bu doğrultuda derslerinde kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.  Yeryüzü şekillerinden sonra iklim ve nüfus konusu yer almıştır. Diğer konular ise 
tüm öğretmenler tarafından tercih edilmese bile derslerini fotoğraflarla planlayan öğretmenler vardır. 

 
Tablo 2 
 Fotoğrafların Hangi Öğretim Stratejisiyle Kullanıldığına İlişkin Elde Edilen Bulgular (Yüksekten Düşüğe 
Doğru ) (N=30)  

Cevaplar Sunuş Yoluyla Öğretim 
Stratejisi 

Buluş Yoluyla Öğretim 
Stratejisi 

Araştırma-İnceleme Yoluyla 
Öğretim Stratejisi 

F 24 12 3 
 
Tablo 2 incelendiğinde fotoğrafları; 24 öğretmen sunuş yolu, 12 öğretmen buluş yolu, 3 öğretmen 
araştırma-inceleme yolu öğretim stratejileriyle kullandıklarını ifade etmiştir. Öğretmenler “soyut 
konuların anlatımında daha kolay olduğu ve zamandan tasarruf etmek için sunuş yoluyla öğretim stratejisini 
tercih ettiklerini” belirtmiştir. Buluş yoluyla öğretim, öğrenci merkezli ve fotoğrafla planlanacak bir strateji 
olmasına rağmen sadece 12 öğretmen tercih etmiştir. 
 
Tablo 3 
 Fotoğrafların Hangi Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle Kullanıldığına İlişkin Elde Edilen Bulgular (Yüksekten 
Düşüğe Doğru ) (N=30)  

Cevaplar Anlatım 
Yöntemi 

Beyin 
Fırtınası 
Tekniği 

Soru-Cevap 
Tekniği 

Gösteri 
Tekniği 

Tartışma 
Yöntemi 

Problem 
Çözme 
Yöntemi 

F 25 18 9 9 1 1 
 
Tablo 3 incelendiğinde fotoğrafların geleneksel yöntem ve teknikleriyle kullanımının daha fazla olmasıyla 
birlikte yenilikçi yöntemlerle de kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
 
Tablo 4 
 Kullanılan Fotoğraf Türlerine İlişkin Elde Edilen Bulgular (Yüksekten Düşüğe Doğru ) (N=30)  
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Cevaplar Doğa Mimari Hava Belgesel Panoramik Sualtı Macera 

F 27 21 18 18 9 3 3 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden 27’si derslerinde doğa, 21’i mimari, 18’i Hava ve belgesel, 9’u 
panoramik, 3’ü sualtı, 3’ü macera fotoğrafları kullandıklarını belirtmiştir. 
 
Tablo 5 
Fotoğrafların Ulaşıldığı Kaynaklara İlişkin Elde Edilen Bulgular. (Yüksekten Düşüğe Doğru ) (N=30)  

Cevaplar İnternet Ders Kitapları Kendi Çekimleri Dergi Gazete 

F 27 21 12 9 6 

 
Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 27’si derslerinde kullandıkları fotoğrafları 
“internetten bulduklarını; çünkü internetteki kaynakların sınırsız ve çok sayıda seçenek sunduğunu böylelikle 
rahatlıkla istedikleri fotoğraflara ulaştıklarını” belirtmiştir. 21 öğretmen fotoğrafları ders kitaplarından, 
9’u dergilerden, 6’sı gazetelerden elde ettiklerini; 12’si ise fotoğrafları kendilerinin çektiğini belirtmiştir.  
 
Tablo 6 
Fotoğraflarla Yapılan Eğitimin Öğrencilere, Kazandırdığı Becerilere İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde 
Edilen Bulgular. (Yüksekten Düşüğe Doğru ) (N=30)  

Cevaplar Gözlem 
becerisi 

Sorgulama 
becerisi 

Zaman, değişim ve 
sürekliliği algılama 

becerisi 

Kanıt 
kullanma 
becerisi 

Harita 
becerisi 

F 20 14 6 4 3 
 
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde fotoğrafların gözlem ve sorgulama becerileri başta olmak üzere; 
değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma ve harita becerilerini geliştirmeye olumlu yönde katkıda 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Tablo 7 
Fotoğrafların Derse Olan Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular (Yüksekten Düşüğe 
Doğru ) (N=30)  

Cevaplar F 

Soyut konular somutlaştırıyor. 18 

Kalıcı öğrenmeleri sağlıyor. 16 

Öğrencinin ilgisini çekiyor. 15 

Öğretme ortamı daha zevkli hale geliyor. 6 

Her hangi bir coğrafi alanın geçmişten günümüze her halini örneklendiriyor. 3 

Gitmesi ve görmesi zor olan yerleri sınıf ortamına getiriyor. 3 

Her konuyla kullanılabiliyor. 3 

Kolay elde ediliyor. 3 

 
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin daha çok fotoğrafların soyut 
konuları somutlaştırdığı, kalıcı öğrenmeyi sağladığı ve öğrencinin ilgisini çektiği noktalarına vurgu 
yapmıştır. 
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Tablo 8 
Derste Kullanılan Fotoğrafların Sınırlılıklarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular. 
(Yüksekten Düşüğe Doğru ) (N=30)  

Cevaplar F 

Fotoğrafın görüntü kalitesi ile ilgili sorunlar 5 

Fotoğrafın kurgu mu gerçek mi olduğu bilinmemekte 4 

Bazı konuların öğretiminde bilgisayar teknolojilerine göre yetersiz kalmakta 2 

 
Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 5 tanesi kullanılan fotoğrafların (özellikle bir 
coğrafi bölgenin eski halini örnekleyen) görüntü kalitesi ile ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir. 4 
tanesi ise bazı konuları örnekleyen fotoğrafların (sosyal, kültürel konular) kurgu mu gerçek mi olduğu 
ayrımını yapamadıklarını belirtmiştir. Bu yüzden özellikle internet, dergi ve gazetelerden elde edilen 
fotoğrafların güvenirliliğiyle ilgili sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 3 öğretmen ise bazı konularda 
fotoğrafların bilgisayar teknolojilerine göre daha az etkili olduğunu ve bundan dolayı fotoğraf yerine 
bilgisayarla anlatımı tercih ettiklerini bildirmiştir. 

 
Sonuç ve Tartışma 

Fotoğraflar coğrafi araştırmalarda ve araştırma sonunda elde edilen bilgilerin aktarımında kullanılan 
önemli eğitim materyallerindendir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu materyali kullanım durumunun 
araştırıldığı çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin “körfez, delta, plato gibi yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal 
özellikler, nüfus ve beşeri özellikler başta olmak üzere, sosyal bilgiler coğrafya konularının tamamında 
eğitim materyali olarak fotoğraflardan yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler daha çok soyut 
ve anlaşılırlığı zor olan konuların anlatımında fotoğrafları tercih etmiştir. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bölümünün, fotoğrafları sunuş yoluyla öğretim stratejisi ve 
anlatım yöntemiyle kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim 
stratejisinin de bazı öğretmenler tarafından tercih edilse bile yeterli olmadığı görülmektedir. Günümüz 
öğretim sisteminde, önemi daha da artan bu iki stratejinin yeterli oranda kullanılmaması eleştirilebilir; 
çünkü fotoğraflarla yapılan eğitim buluş ve araştırma-inceleme stratejisi için de uygun ve önemlidir. Diğer 
yandan anlatım yöntemi başta olmak üzere diğer yöntem ve tekniklerin de kullanıldığı görülmektedir. 
Fakat “beyin fırtınası” dışında yenilikçi yöntemlerle fotoğraf kullanımının yeterli olmadığı 
düşünülmektedir.  
 
Öğretmenler “doğa, mimari, hava, belgesel başta olmak üzere panoramik, sualtı ve macera fotoğraflarını 
derslerinde kullanmaktadır. Bu fotoğrafların büyük bölümünü internetten elde edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Diğer kaynaklar ders kitapları, kendi çekimleri, dergi ve gazetelerdir.  
 
Fotoğraflarla yapılan eğitimin; öğrencilerin gözlem becerisi başta olmak üzere, sorgulama becerisi, zaman, 
değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi, harita becerisi kazanmasına yardımcı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda fotoğrafların beceri öğretiminde etkili bir öğretim materyali 
olduğu çıkarımı yapılabilir. 
 
Fotoğrafların” soyut konuları somutlaştırdığı, kalıcı öğrenmeleri sağladığı, öğrencinin ilgisini çektiğini, 
öğretme ortamını daha zevkli hale getirdiği, değişim ve süreklilik algısı oluşturduğu, gözlemlenmesi zor 
olan yerleri ve durumları sınıf ortamına getirdiği, her konuyla kullanılabildiği ve elde edilebilirliğinin 
kolay olduğu” gibi özellikleriyle ders ortamına katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırma sonucunda fotoğrafların az da olsa sınırlılıklarının olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sınırlılıklar 
şu şekilde sıralanmıştır. Bazı fotoğrafların görüntü kalitesi kötü olduğu için ders kazanımını 
gerçekleştirememektedir. Bazı fotoğrafların ise kurgu mu gerçek mi olduğu bilinmemektedir. Bu yüzden 
bu tarz fotoğrafların güvenirliliği yoktur. Son olarak da bazı konuların öğretiminde bilgisayar 
teknolojilerinin daha etkili olduğu, Bu nedenle fotoğrafların bu teknolojiye göre yetersiz kaldığı için tercih 
edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler sıralanmıştır. 
1. Fotoğrafın bir eğitim materyali olarak kullanımına daha fazla önem verilebilir. 
2. Derslerde fotoğraf kullanımının bilimsel bir metodoloji ile yapılabilmesi için yapılan bilimsel 

araştırmaların eğitime entegre olması sağlanabilir. 
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CURRICULUM IN THE TEACHING OF GEOGRAPHY: TURKEY vs. BOSNIA AND 

HERZEGOVINA 

 

Geography Teacher Ozana Alagić, Public Institution Secondary School Konjic, alagic.ozana@gmail.com 

Summary 

The article will provide information about the textbooks of the period before 1992, namely the independence  
of Bosnia and Herzegovina and the membership of the United Nations. In addition to the complexity of Bosnia 
and Herzegovina's constitutional order, the impact of this order not only on geography, but also on the 
complexity of the textbook policy of the general education system will be analyzed. This examination will not 
be of legal character either at the state level or at the enterprise level (in Bosnia and Herzegovina) and will 
be examined as reduced to cantonal level. The numerical status of schools (primary and secondary), as well 
as the diversity and obligation to participate in geography issues in these schools will be discussed. The 
specific research topic will be the method of publishing textbooks in Bosnia and Herzegovina and 
emphasizing the number of textbooks on this topic. 

The purpose of this study, the Republic of Turkey and Bosnia-Herzegovina in high school (high school 
students) to compare to in terms of objectives and content of the geography curriculum. As a result of the 
comparison, similar and different aspects of the aims and contents of the high school geography curriculum 
of both countries were put forward, and suggestions were developed for the development of geography 
curriculum especially in Bosnia and Herzegovina. The method of the study was applied to the content 
analysis based on the document analysis, which is one of the qualitative research approaches, and the high 
school geography curricula of both countries in 2019 were compared in terms of purpose and content. In 
order to make comparisons, all thematic subheadings of high school geography curricula of both countries 
were examined in order to reveal the differences between the two countries in terms of characteristics. In 
addition, the learning-teaching approaches adopted by the high school geography curriculum in both 
countries were compared. 

The greatest results of the research will be in determining the different levels of knowledge in the 
geography. Level differences such as whether some students take geography lessons each year, and some 
students receive less or none at all will be examined. This will be a problem when students from each group 
participate in a geography study without any prior preparation. In addition, abnormalities in the education 
system will be analyzed by comparing curricula in different schools. 

Keywords: Geography Curriculum, objectives and content, Bosnia and Herzegovina, the Republic of 
Turkey 

 

The area of Bosnia and Herzegovina is 51,209.2 km2, of which the land is 51,197 km2 and the sea 12,2 
km2. According to the latest demographic estimates, about 2.7 million people live in Bosnia and 
Herzegovina. Bosnia and Herzegovina is administratively divided into two entities: the Republic of Srpska 
and the Federation of Bosnia and Herzegovina. Within this division is the Brčko District, which does not 
belong to any of the entities, but is a separate administrative unit over which the institutions of Bosnia 
and Herzegovina have sovereignty. The entities were created by the Dayton Agreement in 1995. The 
entities have a very high degree of autonomy - they have a president, parliament, government and the 
judiciary.  

mailto:alagic.ozana@gmail.com
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Source: Alagić, O. (2019) 

Of the total area of Bosnia and Herzegovina, 51% belongs to the Federation of Bosnia and Herzegovina 
and 49% to the Republic of Srpska. The Federation of Bosnia and Herzegovina is divided into ten cantons 
by the Washington Agreement.  

All cantons have their own cantonal government, which is subject to the laws of the Federation of 
Bosnia and Herzegovina. For example, the Government has competences in the fields of health, education, 
culture and sport, internal affairs. The last level of political division of Bosnia and Herzegovina is the 
municipalities. Within Bosnia and Herzegovina there are a total of 137 municipalities, 74 municipalities in 
the Federation of Bosnia and Herzegovina and 63 municipalities in the Republic of Srpska. Municipalities 
also have their own departments which are mostly formed in the most important city or town in the area.  

 

As far as legislation in education is concerned there is state law. However, real competencies have been 
transferred to lower levels (entities and cantons). Textbook policy is regulated at the middle level of 
government (entity). Specific competencies such as financing education, the relationship between school 
and education authorities, the relationship of education authorities and schools with the community, the 
partnership of all entities in education are the competencies of the lowest level of government (canton). 
Each canton (ten in total) has its own different education laws. 
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 Number of primary schools Number of secondary schools 
FEDERATION OF BOSNIA AND 

HERZEGOVINA 
 

1.118 211 

REPUBLIC OF SRPSKA 
 

205 89 

BRČKO DISTRICT 
 

15 4 

Source: http://www.bhas.ba (2019) 

There is one textbook on the whole territory of the Republic of Srpska, while in the Federation the 
situation is more complicated. Within the Federation, the Federal Ministry of Education is launching a 
textbook selection contest. Each year, the Coordination of Ministers of Education and Science in the 
Federation of B&H makes a decision on the list of approved workbooks, textbooks, manuals, worksheets 
and exercise books for primary schools, general grammar schools and secondary technical and vocational 
schools†. Due to the lack of a clear procedure for publishing textbooks regulated by federal law, some 
cantons are taking legislation in this area into their jurisdiction, and so recently the law on textbooks of 
the Sarajevo Canton was adopted‡. The other nine cantons do not have a textbook law. The basic feature of 
the new law is that there will be only one textbook per course, which has not been the practice so far. 

The author of textbooks, workbooks and other teaching aids for primary schools and general education 
subjects in secondary schools shall only be a citizen of Bosnia and Herzegovina, except for foreign 
language textbooks. Publishers are obliged to monitor the quality of their textbooks through the internal 
control system, respect the opinions of the textbook users and make the monitoring records public. The 
quality of textbooks and the results of use in educational work is continuously monitored by the Ministry. 
The publisher submits the request for approval of textbooks, workbooks and other teaching aids for 
primary and secondary schools. With the request, the publisher also shall submit in hard copy and 
electronic form the following: textbook manuscript; a statement of the final retail price of the textbook; 
Ministry's opinion that the textbook manuscript meets the professional criteria; that the textbook 
manuscript is in line with the Cantonal curriculum and that it is necessary to publish the textbook in 
accordance with the stated needs of the cantons; proof of copyright; the author's statement that the 
textbook field is his or her specialty; biography of the textbook author; statement on the existence of a 
contract with the authors of the manuscripts of textbooks ; the certificate of citizenship; proofreading of 
the language editor of the text; two copies of reviews, that is, expert opinions on manuscripts by two 
persons with appropriate higher education; competencies in a specific subject and / or professional field 
with ten years of experience. Based on the opinions and evaluations of the expert team of reviewers on the 
manuscript of textbooks, workbooks and other teaching aids, the Ministry makes a decision on the use of 
textbooks, workbooks and other teaching aids. The textbook for which the final decision authorizing the 
use is made will be included in the cantonal list. Textbooks for elementary and secondary schools that are 
included in the cantonal list can be used in primary and secondary schools in Bosnia and Herzegovina, 
which accept it in accordance with their regulations in the field. If a copyright dispute occurs during the 
textbook approval process, a textbook approval decision will be issued after the dispute has been 
resolved. The Ministry will approve for each subject and for each grade two best-rated textbooks ranked 
by points, with the obligation that the first- ranked textbook be exclusively used. This is a major 
improvement in relation to the current situation, when each teacher is able to select any textbook from 
the approved list. 

 
† http://www.fmon.gov.ba/Sektor/PregledSektora/8?page=1 

 
‡ Official Gazette of Sarajevo Canton 31/2019 of 1.8.2019 

http://www.fmon.gov.ba/Sektor/PregledSektora/8?page=1
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Other textbooks may be used in the event of withdrawal from the use of a first- ranked textbook in 
such a way that the second-ranked textbook is approved for use. Ranking of textbooks is done in 
accordance with the number of points scored by the reviewers. In all class units of the same grade, only 
one textbook and supplementary teaching material of the same author, group of authors, or publisher may 
be in use. The declaration of teachers on the suitability of textbooks and related supplementary teaching 
aids for use in the teaching and educational process shall be carried out every fourth year, in the year in 
which, in accordance with the provisions of this Law, the list of obligatory textbooks and related 
supplementary resources is published or amended. Suitable for use in the teaching and educational 
process are those textbooks and associated supplementary teaching aids which at least 60% of teachers 
chose in the process of declaring. I find that this provision has not addressed the issue of authorizing the 
continued use of the textbooks in the best way, because there is a question: '' Who is more competent to 
evaluate the quality of the textbooks, a team of reviewers (faculty professors) or their geography students 
(current teachers)? '' I think that special attention should be paid to the way of enrollment in the Faculty, 
since in Bosnia and Herzegovina there are neither textbooks for the entrance exam, nor the entrance exam 
for enrollment in the faculty of geography. Scoring is based on success in the secondary school. However, 
this means that students who have completed secondary school without having geography can enroll in 
the study of geography. This is possibly the main reason that the quality of the future geography teacher is 
not on a satisfactory level. 

In 2016, the fifth session of the Coordination of Ministers of Education and Science in the Federation of 
Bosnia and Herzegovina was held in Gorazde. The aim was to reduce the number of textbooks, as well as 
to use the same textbooks in all the Cantons of the Federation. It is obvious that Sarajevo Canton, as the 
largest canton in the Federation of Bosnia and Herzegovina, could not wait for the harmonization with the 
other nine cantons, and passed a law governing this area on its own initiative. Based on this information, 
an e-mail was sent to the Cantonal Ministries within the Federation of Bosnia and Herzegovina. Two 
questions were asked: "What has been done since the session of 2016 to present day" and "What are the 
anomalies in the education system and what is being done to improve the textbook policy situation?" Only 
two ministries, from total of ten, have answered. The response of the first e-mail stated, inter alia, "Not 
much has been done from 2016 to the present ... textbooks approved 10 years ago are in use... Curriculum 
revision is required ... The textbook policy in the Federation of Bosnia and Herzegovina is a product of 
unregulated situation in the country. '' In reply of the other e-mail, they stated that they did not see 
anomalies in the education system of the Federation of Bosnia and Herzegovina. 

From the above answers we can conclude that the majority of those responsible in the mentioned 
ministries did not feel the need to answer the questions or consider them unnecessary (as can be 
concluded from the answers of the second e-mail - not seeing any anomalies in the existing system). This 
is directly in conflict with the aforementioned Ministerial Coordination Conclusions, where they have 
clearly concluded that they need to innovate textbook policy in order to reduce the number of approved 
textbooks. 

Comparison of General Secondary School Geography Textbooks: Republic of Turkey vs. Bosnia and 
Herzegovina 

The development of critical thinking, creativity and active learning are not sufficiently encouraged in 
Bosnian textbooks. The textbooks, especially those that deal with national geography, are presented in 
textbooks by politicizing and ideologizing content, and supporting those narratives that foster inequality, 
separatism, hostility where diversity is seen as a problem. At the same time, global phenomena are viewed 
from a Eurocentric perspective in which Europe is the "cultural, industrial and civilizational center of the 
world", and topics such as colonization, distribution of goods and natural resources, poverty or population 
migration are rarely problematized and contextualized. Most textbook content is fact-based and aimed at 
conveying information without the serious intention of involving students and make them being active in 
the learning process. Also, textbooks do not seek to empower students to clearly identify the problem, to 
provide solutions to the problem, and to evaluate its validity. The goal thus achieved is reproduction, not 
gaining the knowledge and skills. In most textbooks, unfortunately, illustrations are not in the function of 
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learning, but solely in the function of graphic design of textbooks, which means that the illustrative 
elements generally support the content, but are rarely or insufficiently used for discussion or analysis, and 
their function is exclusively decorative. Examples of illustrative elements that do not follow the text of the 
lesson or are thematically related to the lesson are also recorded, so their purpose is questionable. Also, 
some textbooks contain extremely poor images, poor resolution of photos, illegible maps, so analysis or 
any use of them is often impossible. 

Curricula for the subject Geography stated that the goal of teaching geography is, in addition to 
acquiring basic knowledge also developing an understanding of basic natural-geographical and socio-
geographical phenomena and processes and their interdependence. In order to achieve this goal, in the 
defined tasks and learning outcomes, in addition to remembering, understanding and applying 
information, it is stated that students should learn and identify, display, indicate, analyze, compare, relate, 
differentiate, isolate, select, collect , evaluate, judge, develop, evaluate, conclude, argue. According to 
Bloom's taxonomy, these include, in addition to fundamental ones, higher levels of knowledge acquisition 
such as analysis, synthesis and evaluation that cover critical and creative thinking and problem-solving 
activities. 

 

Analyzing geography textbooks from Bosnia and Herzegovina and the Republic of Turkey, it can be clearly 
seen from the outset that the textbooks used in the Republic of Turkey pay great attention to 
understanding the material. In Turkey, there are several textbooks for studying this subject (textbook for 
teacher, textbook for students, exercise book for students ...), while in Bosnia and Herzegovina there is one 
textbook that is the same for students and teachers§. It is also clear that the textbooks used in Turkey have 
many examples, tasks, charts, pictures, maps, as well as questions that encourage students to think. The 
exercise book also has designated space for notes, making it easier for students to follow the classes**. In 
Bosnia and Herzegovina this is not the case, the book does not offer questions for thinking, rather only 
classic questions. So, for example, we can easily find the answers in previously elaborated text. The 
textbooks have many mistakes, which are later corrected by the teachers. For the study of geography in 
the general grammar school, 72 hours are envisaged during the school year. The quality of the lessons 
depends on the teachers themselves, i.e. how they will explain certain thematic units. The questions 
available after the lessons, as well as the answers that students will give, also depend on the teacher. It is 
often the case that students provide incorrect answers to the questions asked, which are intended for 
students to work independently, and teachers do not pay sufficient attention in analyzing them because 
they have to deal with new lessons. Analyzing the textbooks between the two countries (Republic of 
Turkey and Bosnia and Herzegovina), it was concluded that the highest percentage of similarity of 
teaching topics is in the first grade of the general grammar school, i.e. in the ninth grade (in the Republic 
of Turkey). In the textbook used in the Republic of Turkey, many examples and tasks are given, where 
students develop logic and learning is based on the permanent memorization of the material. Content that 
encourages the development of reproductive thinking, non-negotiable content that boils down to mere 
fact-finding, dominated by only one perspective and one source, and which supports or presents 
stereotypical representations was identified in more than 10% of the lessons analyzed. By comparing 
geography textbooks in Bosnia and Herzegovina and the Republic of Turkey, it can be concluded that the 
lessons in Turkish textbooks are explained much more thoroughly with the aim of permanently 
memorizing the teaching materials. In the Republic of Turkey, there are three textbooks for the subject 
(two for students and one for teachers), while in Bosnia and Herzegovina both students and teachers have 
only one optional textbook. It should be noted that even with one optional textbook, it may not be the 
same within one school, which has two geography teachers and who teach in two different classes (Ia and 
Ib). This is because of the approved list of textbooks from different authors for a particular class, approved 
by a specific commission at the level of the Federal Ministry. Anyone from the profession can apply. 

 
§ Textbooks used in Bosnia and Herzegovina (General grammar school 1st grade - 4th grade) 

 
** Textbooks used in the Republic of Turkey (General grammar school 9th grade - 12th grade) 
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Abstract 

Today there is a growing emphasis on the need to achieve social, economic, cultural, environmental 
and technological attractiveness and its impact on regional and local development. European green cities 
are a major contributor in order to create socio-economic well-being, to preserve the civilization diversity 
and environmentally friendly way of life. Another important condition is that each European green city 
has shown high environmental standards to engage in ambitious future sustainable development goals, 
which should inspire and stimulate best practices in other European cities. 

The aim of this study is to analyze the European cities with green concepts of life and environmentally 
friendly infrastructure for their overall commitment to sustainable urban development, their ability to act 
as a role model for other cities and their strategy of communicating and engaging with their citizens. Proof 
of their “green credentials” demonstrates how we can make cities more livable and healthier. 

The aim is achieved by using a system of approaches and methods. The main approach is the 
systematically structural one. Using it helps proving the connections between different cities. The 
chorological approach is used for determining the spatial regularities between the different objects, 
processes and phenomena while the chronological approach is used for tracing the changes in the 
indicators examined in time.  

Keywords: European green cities, Environment, Ecological standards, Sustainable development 

Introduction 

The success of Europe on the way to green economics and an environmentally friendly infrastructure 
will lead to an improvement in people‘s well-being and social equality while it significantly decreases the 
risk for the environment and the environmental scarcity. In order for the green imperative to become 
reality, different projects are needed for each town including key sectors such as power efficiency, urban 
mobility, nature, biodiversity and steady usage of lands, air quality, waste, water management and more. 
The towns that have the title European Green Leaf have a significant contribution in creating a social-
economic well-being and an environmentally friendly lifestyle. It‘s important that each of those cities has 
demonstrated good ecology and engagement to generate green growth, to actively develop the ecological 
mindset of its citizens and to engage in ambitious goals for future steady development, to inspire and 
stimulate such good practices in other European towns. 

The aim of the current study is to analyze the towns that have been awarded by the European 
Commission with the European Green Leaf award for being engaged as a whole in the field of steady urban 
development and a better preserving of the environment, their ability to act as a „green ambassador“ to 
look up to and to encourage other towns to achieve better results. 

 
*** This article is a part of a Project № РД-08-121/04.02.2019 “Resource potential as an opportunity for cross-

border cooperation”, Konstantin Preslavsky University of Shumen 
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The subject of examination are the ecological indicators which serve as the main criteria when they 
determine the European green cities and verify the profile of each, improve its reputation and make it an 
attractive and steady destination for people who visit it, work and live there. 

A widely admitted truth these days is that huge cities have certain difficulties with their spatial 
development due to their fast expansion and forgetting the realization of the general plans for developing 
their territory. Those cities monopolize a significant part of the cultural and the social life on a big 
territory and even of the whole country. The death rate in them is increased, the birth rate is decreasing 
and that creates the conditions for marginalizing certain social groups. On the other hand, humans cut ties 
with nature. It forces us to choose between a life with scarcity of sunlight and fresh air and one that 
requires a lot of time, efforts and means wasted on commuting. That forces us to live in relatively 
unfavorable conditions. The process of congestion of the population in cities doesn‘t bring people any 
material and cultural advantage.      

Therefore the interaction between architecture, planning of infrastructure and urban planning should 
be fortified so attractive and consumer-oriented public spaces can be created and to get a high standard of 
the environment – „Baukultur”. Baukultur is understood in the widest meaning of the word, as a sum of all 
cultural, economic, technological, social and ecological aspects that have an influence on the quality and 
the process of planning and construction1. 

Method 

The aim is achieved by using a system of approaches and methods. The main approach is the 
systematically structural one. Using it helps proving the connections between different cities. The 
chorological approach is used for determining the spatial regularities between the different objects, 
processes and phenomenon while the chronological approach is used for tracing the changes in the 
indicators examined in time. Diverse research methods have been used: observation, comparison, 
analysis, synthesis, systematization, classification, assessment. 

Findings 

The main goal while planning each city is to give its habitants full freedom. That‘s achieved by 
regulation its development in interest of all its habitants and not of certain people, enterprises, firms and 
organizations. The town should look as a unified and harmonic body and to create positive emotions and 
moods with its aesthetic appearance and the connecting between all systems and installations. In order to 
improve people‘s well-being in the urbanistic environment, the concept of green economics should be a 
priority. Today in Europe urban society prevails – more than ⅔ of European citizens in small and big 
towns. Many ecological challenges that our society is facing come from the urban regions but exactly those 
regions encourage the engagement and the innovations that are needed for finding solutions. 

In order to encourage local authorities in all of Europe in their efforts to reduce the negative impact of 
urban environment on the citizens' health and to apply high ecological standards in their government in 
2008 the European Commission announced the prize for European Green Capital. The goal is the winning 
towns to become role models in terms of steady urban development, to inspire and encourage the best 
practices in other European towns. The prize is given each year to one European city and it‘s not a must 
for it to be the capital of the country. All towns with population of above 100 000 inhabitants can apply. 

After the success of the European prize for a green capital, many small cities are also looking for 
acknowledgement of their efforts and engagement in the field of steady development and the 
environment. The size of the prize is not determined based on its greatness and beauty. Because of that in 
2014 the European Commission announced an award for green leaves (EGLA), which has to do with the 
need to create competition for towns with smaller population. The competition is open for towns with a 
population of 20 000 to 100 000 ihabitants. The prize is given to towns that introduce green lifestyle 
concepts, demonstrate a stable ecological standard with a particular accent on the effort that engage the 

 
1 Petrov, K. (2018): Geo-Urban Studies and Urban Management, Plovdiv, p. 25. 
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citizens in the ecological mindset, generate a „green“ growth and new jobs for improving the urban 
environment. Not only that these days in Europe capitals are being invested in the local environment – 
even the most common small towns are also trying to make the life of their citizens cleaner and safer and 
their towns – a better place for living, work, games and getting old. 

Every year the towns can apply for the prize for a European Green Capital or for the European Green 
Leaf Award (EGLA) but not for both at the same time. Past winners can‘t apply for 10 years after receiving 
the European Green Leaf Award (ЕGLA). The person signing has to be the mayor or the highest in rank 
representative of the town that is empowered by national laws to legally represent the town. 

The goals of the European Green Leaf Award (EGLA) are: 

- Acknowledging towns that demonstrate a good ecology and engagement for generating „green“ 
growth; 

- Stimulating towns to actively develop the ecological mindset and engagement of their citizens; 

- Identifying towns which can act as a „green embassador“ and to encourage other towns to achive 
better results for stability. 

The result from the selection process for the award is the prize to be awarded to two winning towns at 
most and giving a financial aid of 75 000 EUR for a winning town to support its activities through the year 
of the European Green Leaf and to start up its own yearly ecological program. The competition opens 
every year in May and ends in the middle of October. The European contest acknowledges the engagement 
of the winning town for a better perservation of the environment and the accentuates on the efforts that 
generate „green“ growth and new jobs.  

Each year since 2015 a group of independent experts assesses the work of the competing towns based 
on 6 indicators and chooses the finalists that qualify for the final round of the competition. The judges 
panel consists of representatives of the European Commission, the European Parliament, The Committee 
of Regions, The European Agency for the Environment, ICLEI – Institutions of the Local Authorities for 
Steady Developement, The Office of the Convent of mayors and the European Bureau for the Environment.  

The choice of a European Green Leaf is based on the following ecological indicators: 1. Changes in 
climate and power efficiency. 2. Steady urban mobility 3. Nature, bio-diversity and a steady usage of lands. 
4. Air quality and quality of the acoustic environment. 5. Waste and green economics. 6. Water 
management. 

The 6 ecological indicators for choosing European Green Leaf significantly contribute to fortifying the 
progress to long-term benefits if they‘re realized in a coordinated manner. Those are: reducing the well-
known influences on the ecosystems and human health while at the same time they create social-
economical possibilities through resource-efficient technological innovations; adapting to the expected 
climate and other changes in the environment by increasing the durability of town with less than 100 000 
people; avoiding potentially critical ecological harms for people‘s health and well-being and the 
ecosystems by undertaking defense measures and preventive actions based on early warnings of science 
and restoring the stability in the ecosystems and society by increasing natural resources; contributing to  
economical development and overcoming social injustice.  

Environmental politics these days are centered around activities in 3 main spheres: preserving the 
natural capital that strengthens the economical prosperity and people's well-being; stimulating a 
resource-efficient low-carbon economics and social development and protecting people from health risks 
that have to do with the environment (European Environment – State and outlook 2015, p. 10). 

In order support the work for creating a better environment for European citizens, the EU passed 
Decision № 1386/2013/ЕС of the European Parliament and the Council from 20. 11. 2013 г. for the 
Seventh Program of the European Union for actions in the environmental field to 2020, titled „Let's live 
well on our planet“. It has the goal to increase the ecological stability of Europe and to turn the EU in an 
incorporated and steady green economy. 
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The 7th Program includes a specific priority goal of the politics for „Increasing the stability of town in 
the EU“ which expects encouraging and broadening of the existing initiatives that support innovations and 
the best practices in the towns and stimulate the leading ones to show how they conduct a more steady 
urban development (General Union Environment Action Programme to 2020, p. 2)     

Being a European Green leaf has a lot of advantages, including a better accent on ecological projects, 
increased tourism and foreign investment, stimulating local economics and helps in creating new jobs. The 
winners of EGLA and the finalist towns also get access to the European Network of the Green Leafs which 
ensures support an a platform for exchange of knowledge and good practices. The application process 
itself is useful in assessing the improvement of the town and comparing it to other European towns. 

According to the analysis of the European competition „Green Leaf“ from 2015 to 2020 there are 9 
winners from 5 countries: 2 towns  from Spain, Belgium, Ireland and one from Portugal, the Netherlands 
and Sweden. Among the winners, there are towns from all geographical regions of  Europe (without 
Central and Estern) and most of them are from Western Europe (Galway, Limerick, Leuven, Mechelen, 
Horst aan de Maas), followed by Southern (Mollet del Vallès, Cornellá de Llobregat, Torres Vedras) and 
Northern (Växjö).  

From all of them the most populated one is Leuven and the least populated one -  Horst aan de Maas 
(Table 1).  

Table 1 
Winner cities and European title “European Green Leaf” holders 

Year Winner city Country Population 
(thousands) 

Area (km²) 

2015 Mollet del Vallès Spain 52 242 10,8 
Torres Vedras Portugal 72 250 407,2 

2017 Galway Ireland 75 529 53,4 
2018 
 

Leuven Belgium 98 591 56,6 
Växjö Sweden 86 000 30,3 

2019 Cornellá de Llobregat Spain 86 072 7,0 
Horst aan de Maas Netherlands 42 000 191,9 

2020 Limerick Ireland 94 192 59,2 
Mechelen Belgium 85 789 33,7 

 

The pilot year of the contest attracted 8 town from 7 European countries to apply in 2015 (Finland is 
the only one represented with 2 town). The smallest town is Mollet del Vallès, and the biggest one is 
Ludwigsburg (Table 2). 

Table 2  
Cities participating in the European Green Leaf Contest 2015 

№ Candidate cities Population (thousands) Country 

1. Inverness 54 398 Scotland 

2. Lappeenranta 72 904 Finland 

3. Ludwigsburg 88 763 Germany 

4. Mikkeli 54 643 Finland 

5. Mollet del Vallès 52 242 Spain 

6. Siena 52 774 Italy 

7. Strovolos 67 565 Cyprus 

8. Torres Vedras 72 250 Portugal 

Source: Expert Panel – Technical Assessment Synopsis Report European Green Leaf 2015, p. 4. 
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All of the participants were aiming to achieve the three main goals of the award: to show good results 
regarding the environment and an engagement for achieving an eco-friendly growth; to actively increase 
the knowledge of their citizens and to stimulate their participation and to play the role of  “green 
ambassadors” in order to encourage other European towns towards a better steady urban development.  

The first winners are the Spanish Mollet del Vallès and the Portuguese Torres Vedras, which is an 
acknowledgement for their better ecological results. Both town draw profits from the growth of tourism 
and the investments, media coverage, possibilities for friendly relationships with other towns and 
business opportunities and better quality of life for their citizens.  

Mollet del Vallès is located in Catalonia in the Vales Oriental region, at about 20 km from Barcelona. 
It’s located in the Valley of the Besos River in the inner town ring, South-West of the Eastern part of the 
Vales region at 65 m above sea level. The urban mobility plan in which the priorities are the mobility of 
pedestrians, the public transportation and the debate with the interested people as well as the local plan 
for action in the field of air quality encourages steady transportation and decreasing the pollution is what 
impressed the judges. There has been a permanent station for observing the tendency towards the 
decreasing of the particles in the air since 2007 which is a reflection of the integrated efforts for increasing 
the steady transportation methods and decreasing the pollution. Mollet del Vallès also does acoustic 
zoning with the goal of defending territories with a special interest from noise pollution and noise 
conflicts. With this zoning both the activities and the noise in the neighborhood can be regulated as well as 
a suitable transport infrastructure. It is the main tool for solving the health conflicts in town. In 
conclusion, the initiative “Mobile Green Point” improves the collecting of waste as it gives the municipality 
motivation for utilizing and recycling waste. The average number of users of the mobile points is about 
7500 per year.  

Torres Vedras is a Portuguese municipality  in the region of Lisbon at 50 km North from the capital in 
the Western part of the Centro region. It has 20 km of seacoast zone on the coast of the Atlantic and more 
than 20 beaches. The municipality is divided into 13 civil parishes (freguesia). The scattered population 
includes 21 urban agglomerates most of which have less than 200 000 habitants. Torres Vedras was given 
the Green Leaf award mostly because of its strategy for mobility and the efforts for decreasing the loss of 
biodiversity as well as the attention that is paid to managing water resources. The judges were impressed 
by the mobility strategy, which aims to diagnose the weaknesses of the transport system and sets 
measures for improving mobility and the quality of life of its citizens. The focus of the strategy is set on the 
links between the different types of transportation, examining the structural problems and the needs of 
the visitors and business and also of the local people. There is a plan for electric mobility with 12 points 
for charging electrical vehicles in town.  

The main goals of  Torres Vedras in terms of biodiversity and the usage of lands is to generate access to 
nature in the urban regions with higher density and reintegration of biological diversity by including the 
local people in numerous projects for the protection, the management and the planning of the landscape. 
One of the main goals is decreasing the water usage. 

Torres Vedras is a Portuguese municipality  in the region of Lisbon at 50 km North from the capital in 
the Western part of the Centro region. It has 20 km of seacoast zone on the coast of the Atlantic and more 
than 20 beaches. The municipality is divided into 13 civil parishes (freguesia). The scattered population 
includes 21 urban agglomerates most of which have less than 200 000 habitants. Torres Vedras was given 
the Green Leaf award mostly because of its strategy for mobility and the efforts for decreasing the loss of 
biodiversity as well as the attention that is paid to managing water resources. The judges were impressed 
by the mobility strategy, which aims to diagnose the weaknesses of the transport system and sets 
measures for improving mobility and the quality of life of its citizens. The focus of the strategy is set on the 
links between the different types of transportation, examining the structural problems and the needs of 
the visitors and business and also of the local people. There is a plan for electric mobility with 12 points 
for charging electrical vehicles in town.  



 

2048 
 

The main goals of  Torres Vedras in terms of biodiversity and the usage of lands is to generate access to 
nature in the urban regions with higher density and reintegration of biological diversity by including the 
local people in numerous projects for the protection, the management and the planning of the landscape. 
One of the main goals is decreasing the water usage. Measures taken to reduce water losses are through 
remote control systems using rainwater for irrigation and the development of reuse systems for treated 
wastewater. 

In 2011 Torres Vedras got the golden award Quality Coast for its efforts to become a steady tourist 
destination and was chosen to be included in the global atlas for steady tourism DestiNet.        

The towns that applied in 2017 are 10 in total from 8 European countries (Italy was represented by 3 
towns). The smallest one is Orbassano, and the biggest is Cornellá de Llobregat (Table 3). 

 

Table 3 
Cities participating in the European Green Leaf Contest 2017  

 

№ Candidate cities Population (thousands) Country 

1. Aosta 34 777 Italy  

2. Cornellá de Llobregat  86 519 Spain 

3. Galway  75 529 Ireland  

4. Kardzhali 43 880 Bulgaria 
5. La Roche-sur-Yon 52 732 France 

6. Mikkeli 54 486 Finland 

7. Orbassano 22 345 Italy 

8. San Miniato 28 257 Italy 

9. Serres 76 817 Greece 

10. Strovolos 67 565 Cyprus 

Source: Expert Panel Technical Assessment Synopsis Report European Green Leaf 2017, p. 7. 

The award of a European Green Leaf was given to the Irish town Galway as the judges particularly 
acknowledge its approach towards the ecological growth and the engagement in education. The winner 
also got its high score for the measures about mobility, usage of lands and the waste and the green 
economics. Galway is a port town on the west coast of the Republic of Ireland located at the disgorgement 
of the Corrib River in the Atlantic Ocean and is 12 km away from the seacoast zone and 4 beaches 2 of 
which are defined as beaches with a blue flag. It’s the third biggest town after the capital Dublin and Cork 
(Corcaigh). The main administrative center is the same named earldom. The town is animated, diverse 
and a cultural university town and has always been a remarkable place for creative arts in Ireland. It’s 
famous as “The Cultural Heart” of the country. That’s a town of learning, of youth, a town with a rich 
cultural heritage and with exciting modern and traditional dishes and an amazing natural environment 
and quality of life. As a door at the west, Galway incarnates best the point of the European Green Leaf 
Award. A survey from 2008 lists it as the 42nd best destination in the world, 14th in Europe and 2nd in 
Ireland (after Dingle). A project for a local plan for action in the sphere of biodiversity was created in 2008 
and a website about the biodiversity in town was created in 2012 together with accounts in social media 
in order to communicate with the wide public. The town will be an European capital of culture in 2020.  

The towns applying for the award in 2018 reach the number of 14 from 9 countries (Portugal and 
Lithuania are represented by 3 towns and Spain – by 2). The smallest town is Oliveira do Hospital, and the 
biggest is Leuven (Table 4). 
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Table 4 

Cities participating in the European Green Leaf Contest 2018  

№ Candidate cities Population (thousands) Country 

1. Alytus 56 435 Lithuania 

2. Barreiro 76 775 Portugal  

3. Fundão 29 213 Portugal 

4. Gabrovo 63 903 Bulgaria 
5. Girona 97 227 Spain 

6. Grottaglie 32 503 Italy 

7. Jonava 28 000 Lithuania 

8. Kukës 85 292 Albania 

9. Leuven 98 591 Belgium 

10. Lorca 92 865 Spain 

11. Ludwigsburg  91 116 Germany 

12. Oliveira do Hospital 20 855 Portugal 

13. Tauragė  41 877 Lithuania  

14. Växjö 86 000 Sweden 

Source: Expert Panel Technical Assessment Synopsis Report European Green Leaf Award 2018, p. 5. 

 

The award was given to the Belgian Leuven and the Swedish Växjö. The jewel of Flanders (Vlaanderen 
or Flandre) focuses on the changes in climate with introducing numerous actions to achieve its goals to be 
carbon-neutral by 2030. One of the examples for this is reinvesting the profits from power efficiency in 
new measures for green energy. Leuven is the multi-faced capital of Vlaams – Brabant province (The 
Flemish Brabant) in Belgium and its citizens are from over 150 nationalities. It’s a town in Central Belgium 
and is located 30 km east from the capital Brussels along the Dyle River. The oldest university in Belgium 
was founded in 1425 – Catholic University Leuven. The gothic architecture in preserved while on the 
inside the buildings are modernized with new furniture and modern technology. Some of the most 
remarkable places in Leuven are the town hall, the remarkable building of the town’s library, the St Peter’s 
Church) from the 15th century, the Great Beguinage, that is an object of UNESCO. The brewery of the most 
popular Belgian beer „Stella Artois” is located in the town (the history of the brand dates back in 1366) 
and you can try more than 2000 types of beer in Leuven. In the last 10 years Leuven has had a quick 
growth of population which gives the town both possibilities and challenges in terms of urban 
development. It’s a small university town in the state of economical upsurge. It makes coordinated efforts 
to improve the steady transportation in town by developing its bicycle infrastructure such as props for 
storing bikes, encouraging the sharing of vehicles and introduces car-free zones in the center of town. 
Leuven has introduced an innovative approach towards the managing of waters and waste waters. By 
opening some streams that were once covered, the capacity for holding up flood waters has increased.     

Växjö is located exactly at the heart of Småland – the world-famous region for glass goods. The biggest 
attraction in town is the Småland museum which follows the 400-year history of glass making and 
prepares for visiting the glass workshops. An interesting place in Växjö is the House of emigrants. This 
museum tells the story of 1 million Swedish people that left Småland and went to America in order to 
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avoid the famine in the end of the 19th and the beginning of the 20th century (Mladenov, Vladev, 2005, p. 
301).   

It is located in Kronoberg County (Kronoberg län), Småland province in South Sweden, Växjö is the 
municipality center. It received the statute of a town in 1342 and is one of the 133 towns in Sweden that 
have the statute of historical towns. It’s been an example for ecological actions for quite a while and is the 
first Swedish that uses biomass for central heating and demonstrates a strong leadership in steady 
development as it has set a goal since 1996 to be free of fossil fuels. It’s popular as the greenest town in 
Europe and maybe on the planet. There has been an environmental program since 2006, which has turned 
the town in one of the cleanest places to live. The initiatives that turn Växjö in a clean town are quite 
diverse: in 1993 the town started reducing its harmful emissions; in 1996 the local university, the 
business and the municipality and all kinds of non-government organizations started working together for 
the green initiative with the goal of reducing the use of petrol and start the program „Växjö without 
petrol”, that intends reducing the emission of carbon dioxide per person with at least 50% to 2010 and 
with at least 70% to 2025; a factory for generating biofuels was built for production of heat and electricity, 
as central heating was introduced in some neighborhoods; the local swimming pool warms up its water 
with a solar system; the municipality ensures free consultations on power efficiency for all citizens and all 
of this is guaranteed with a power-efficient lightning on the streets, individual measuring of power 
consumption of the new buildings, a free-accessible web tool for assessing the power efficiency at home. 
Now in Växjö it’s widely talked about developing ecological tourism because they have become very 
famous for their green aspiration and many foreigners want to visit the town. 

Up to now, the most participants for the European Green Leaf Award have applied in 2019 – 15 towns 
from 15 countries. The smallest is Nagykőrös, and the biggest is Avignon (Table 5). 

Table 5 

Cities participating in the European Green Leaf Contest 2019  

№ Candidate cities Population (thousands) Country 

1. Avignon 90 194 France 

2. Cornellá de Llobregat  86 072 Spain 

3. Delitzsch  24 850 Germany 

4. Gabrovo 65 268  Bulgaria 

5. Horst aan de Maas 42 000 Netherlands 

6. Joensuu 75 557 Finland 

7. Mechelen 84 523 Belgium 

8. Nagykőrös 24 134 Hungary 

9. Pärnu 40 664 Estonia 

10. Roman 50 713 Romania 

11. Santarém 62 200 Portugal 

12. Serres 76 817 Greece 

13. Strovolos 67 904 Cyprus 

14. Tauragė 41 341 Lithuania 

15.  Valmiera 25 130 Latvia 

Source: Expert Panel Technical Assessment Synopsis Report European Green Leaf Award 2019, pp. 6-7. 
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The award is co-owned by the towns Cornellá de Llobregat and Horst aan de Maas. The winners 
show how to turn the environmental challenges in possibilities and to make their towns healthy and 
pleasant places for stopover, life and work with the best practices for environmental management and the 
citizens that are in the core of that green transformation. 

Cornellá de Llobregat is a town in a municipality that is located in the region of Barcelona. 
Municipality Cornellá de Llobregat is included in the Baix Llobregat County (comarca) in the autonomous 
region of Catalonia. The town is located on the left coast of the Llobregat River and has a long history that 
starts back in 980 B.C. The town was built as a strategical object which is not only located on the river 
coast which is a transportation artery but it’s also very close to Barcelona – just 8 km away. The local 
landscapes are quite diverse – the meadows turn into mountains and change into a coast and sandy 
beaches. The main attraction is the Monserrat Mountain where some old monk buildings can be seen. The 
famous Monserrat monastery “Virgin Mary” is located there. On the coasts and at the mouth of the 
Llobregat River there are mesmerizing meadows and forests that are represented by the diversity of the 
local flora and fauna. Cornellá de Llobregat is cozy and picturesque with its long-time gastronomical and 
cultural traditions. Sadly, the high density of the buildings gradually led to an increased pollution of the air 
and the water in town. The authorities are actively trying to save the environment.  

The town has ambitious plans to inject nature in its densely populated urban zone. The strategy 
“Nature Project Cornella” (2016-2026) focuses on improving the existing green spaces and creating green 
corridors for connecting its natural conveniences. Cornellá de Llobregat works with its citizens to 
guarantee that by 2025 every citizen will have over 15 m2 of green spaces. A plan for improving the 
quality of the air has been created with measures such as stimulating steady mobility, regulating the 
caldrons in the municipality buildings and a ban of cars with high levels of emissions in the center of town. 
Measures for preserving the water have been undertaken such as changing grass with plants that require 
less water and the re-usage of gray waters. The judges were impressed by the measures for reducing 
traffic and encouraging the durable means of transportations as well as by the campaigns for increasing 
public awareness. These days, “green rooftops” are trendy and very promising for the cleanliness of the air 
in town. For now, there are such just at the kindergarten and at the library but the local authorities have 
announced an auction for creating 70 sq. m of vertical gardens. The traditional energy is preserved with 
the help of solar panels as the good climate allows it. Gradually the solar panels have started to change the 
traditional non-ecological fuels in the heating systems. In order the life in Cornellá de Llobregat to become 
quieter protection panels have been placed around the railway and the acoustic barriers around 
neighborhoods, children’s facilities and hospitals. An acoustic card of town which shows the quietest and 
the noisiest regions has been created for higher efficiency. 

Horst aan de Maas is located in the Limburg province in the South-West part of the Netherlands. The 
municipality consists of 16 urban cores that require a strong cooperation between the government, 
organizations and the habitants. The town has a history of active citizenship and entrepreneurship stated 
in the motto of the town “Enterprising from nature”. It’s deservedly called the farm town. It’s half as small 
as Cornellá de Llobregat and only has 3 hotels. For most people the name of this town doesn’t ring a bell 
but there is a lot to see. Some ancient castles with a different degree of conservation and murals are 
located around Horst aan de Maas and the town is proud of the beautiful Maas river and also with its farm 
land. Around 1/3 of the mushrooms in the Netherlands, half of the country’s blueberries and 80% of all 
Dutch roses are grown there. Thanks to this, here the rate of unemployment is the lowest in the country – 
just 4%. 

The Dutch town Horst aan de Maas received praise for its enthusiasm and the well-planned integrating 
urban strategy. The judges were impressed by the participation of all the interested parties in town, 
especially the citizens, in numerous activities that have to do with climate change, the steady urban 
mobility, the quality of the water and the air. For example, the town works with habitants and companies 
as it aims to make one of its settlements - Kronenberg, the first power-neutral core in the Netherlands by 
2020. It also focuses on increasing the durability of its glass gardening because it makes up 40% of the 
power usage in town. It’s the first time that the Netherlands has established and used methods that 
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preserve the desired microclimate in green houses without big investments and harmful emissions in the 
atmosphere. The towns mostly pay attention to methods for making cheap and ecological power for which 
the local company will develop wind mills in the nearby town Venlo. The usage of solar panels on the roofs 
is also a trend. Up to now, 50% of the municipal buildings are equipped with them.    

Horst aan de Maas has a broad network for bikes and public transportation and has undertaken a wide 
variety of measures to encourage cycling, electric vehicles and car sharing. That’s how 85 km of safe and 
convenient cycling isles without obstacles and traffic lights were build and it’s soon expected that a global 
steep cycling highway will be built and it’s going to go through Eindhoven to the German town Düsseldorf . 
The local authorities are trying to get citizens to switch the cars with bikes and this campaign has a 
remarkable success because the citizens themselves can participate in the planning of cycling routes and 
places for parking the bikes and their opinion is really taken into account. The habitants express their will 
for where they need points for the charging of their electric vehicles and they are built there. The modern 
ownership of one electric vehicle for a few families is really becoming a trend.  

The number of the towns competing for the European Green Leaf Award in 2020 is 12 from 10 
European countries (Portugal and Hungary are represented by 2 towns). The least populated town is 
Oliveira do Hospital, and the most populated one is Limerick (Table 6). 

Table 6 

Cities participating in the European Green Leaf Contest 2020  

№ Candidate cities Population (thousands) Country 

1. Avignon 92 130 France 

2. Kaposvár 62 446 Hungary  

3. Lappeenranta 72 872 Finland  

4. Limerick  94 192 Ireland  

5. Mairena del Alcor  23 222 Spain  

6. Mechelen 85 789 Belgium 

7. Oliveira do Hospital 20 855 Portugal  

8. Svishtov 37 761 Bulgaria 

9. Szentes 27 266 Hungary 

10. Valmiera 22 961 Latvia  

11. Viana do Castelo  88 725 Portugal 

12. Vranje  73 944 Serbia 

Source: Expert Panel Technical Assessment Synopsis  Report  European Green Leaf Award 2020, pp. 6-7. 

All the finalists prove that the green transition is accessible to all and results are showing in more 
socially integrated and connected towns. The green towns are healthier and happier places where people 
grow, live, and work. Changes in the behavior to be stable are turning into a norm for citizens and 
business. The winning towns Limerick and Mechelen are ready to show all towns in Europe that they can 
achieve a remarkable and measurable improvement in their journey to a steady development. 

Limerick is located in South-West Ireland at about 200 km away from the capital Dublin. It’s a center 
of the same named earldom in the Minster province. Today this is the 4th largest town in Ireland. Limerick 
is an ancient town that developed on the coast of the River Shannon with a history that starts from it being 
founded by the Vikings as a fence town in 812. The oldest buildings are the cathedral “Saint Mary” (12th – 
14th century) and King John’s castle (13th century). There are exhibits from the prehistorical and the 
Celtic heritage in the town’s museum where visitors can get familiar with the centuries-old history of 
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Ireland. The Golden Valley is located south of the town, which is a region with rich pastures. From a 
historical point of view, a big part of the town’s industry is based on this rich agricultural hinterland and is 
particularly remarkable for it. 

The co-winner received praise for the ongoing investments, which leads to improving the quality of air 
and the levels of noise in town. Right now Limerick is transforming into the first digital town in Ireland, 
which integrates a few public services, creating intelligent homes and buildings, power regions and 
intelligent neighbourhoods. Thanks to that, the town successfully manages the quality of air by monitoring 
it for particles and gases. At the same time, it encourages people to leave their cars at home as it ensures a 
better infrastructure for cycling, walking and public transportation with the goal to decrease the 
emissions from transportation. Limerick was acknowledged for creating noise maps and plans for action 
that are updated every 5 years.  They help for monitoring the acoustic environment, analyzing the 
tendencies and assessing the efficiency of the actions taken. 

These days the town is going through an economic and cultural renaissance, guided by the Town’s and 
the District’s council of Limerick. More than 1 billion euros have been invested in the enterprises and the 
investment infrastructure as a part of the vision of Limerick 2030. This vision is a 20-year economical and 
special plan which will have a transformational effect on the economical, ecological and the social 
structure of the town. Limerick is the first national town of culture of Ireland (in 2014) and has been 
chosen as an European capital of culture before because of its rich culture life, the vivacious and historical 
places and the animated festival scene. The town is a home for 20 000 university students with three 
institutions, including a first-class university. Limerick is a place for foreign investment as it offers abodes 
with high educational standards and job possibilities make it an ideal place for both families and young 
specialists. 

The other winner – Mechelen, was acknowledged for its dedication to steady development, urban 
mobility, nature, biological diversity, steady usage of lands and waste. The success of Mechelen is that it 
engages its habitants in creating and achieving the ecological goals of the town. The partner towns are also 
included in the development of the intelligent town through „city labs”. Mechelen’s approach towards 
preservation of biological diversity and the steady management of land usage are very consistent and with 
clear goals in the plans and the strategies for the town.  

Mechelen is located at the heart of Flanders between the capital Brussels and Antwerp (Antwerpen) as 
both towns can be reached for 20 minutes. It’s often called the center of Contemporary Renaissance. It’s 
located in the Dutch-speaking part of Belgium. This working-class town has kept its medieval center and 
there are over 300 remarkable monuments on a small space, including a few churches and buildings that 
remind of the historical importance of the town at that time. Mechelen developed along the Dyle River and 
is built on wet areas so managing waters has always been of great importance for the town. The town has 
a diverse population as 27.5% of it has Belgian roots. Some sights from Mechelen are the gothic cathedral 
“Sint Romouldkerk” from the 13th – 14th century with a bell tower that has a height of 97 m and 49 bells 
that ring with their own melody, The Court Hourse from the 16th century, the City Hall Building from the 
14th century. With its academy for bell art, the town claims to be a world center of bell music. The “Het 
Anker” brewery, where the popular renaissance beer “Gouden Carolus” is produced, is an interesting place 
to visit. Mechelen received its town statute in 1303 when the wool trade was blooming and even was the 
capital of the Netherlands for a short time.  

In 2016 the mayor of Mechelen, was give the World Mayor Award, which partly is owed to the 
diversity of the town. There has been liveliness in the town in the last decade, which leads to population 
and economics growth. This is owed to the strong investments of the town. Because of its location the 
town is a perfect operation base for business that attracts a lot of companies in the region. Mechelen has a 
strong production, creative and innovative section. Since 2010 the number of companies has grown from 
5000 to almost 6000. It’s one of the 5 town of art in Flanders with more than 300 historical buildings and 
3 objects of UNESCO. In 2017 the town was given the award for the best Belgian local authority because of 
its public services. Mechelen has different goals as climate neutrality, diversity and a tendency for children 
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but it implies on collaborative creation and participation through annual meetings of citizens and projects 
for participation to achieve those goals.  

The different participants in the mobility politics should reach an agreement for the space, the mobility 
and the traffic in the territory of Mechelen. The core ideas are the increased vitality and safety as the 
starting point is selective accessibility for cars combined with the high usage of alternative transportation 
means (bikes, walking and public transportation). The access of vehicles is forbidden in the center of town 
as the restriction zone is being expanded every day between 11 am and 6 pm. In May 2011 Mechelen was 
already the first Flamandian town that switched to a power-efficient LED technology for street lighting. 
That leads to saving 8.5 t of carbon dioxide. They are not only more environment-friendly but also save 
the town’s money, give more light and their maintenance is cheaper.  Mechelen will fully switch to LED 
lighting through the operator of the distributive network Eandis. The town makes great economies, 
increases the efficiency and sets goals in terms of climate. The operator of the distributive system has 
become an investor in future projects for a steady street lighting. In exchange, the town receives revenues 
from the power savings. 

Result and Discussion 

59 towns from 21 European countries have participated in total in the 5 competitions for the European 
Green Leaf Award from 2015 to 2020. The most represented countries are Portugal with 6 towns, Spain 
and Italy with 5 towns, Bulgaria, Finland, Hungary and Lithuania with 33 towns. The most successful are 
Belgium with the towns Leuven and Mechelen and Ireland with the towns .Galway and Limerick which 
only have two participants but win the Green Leaf as well as the winners from Sweden – Växjö and Horst 
aan de Maas in the Netherlands. 

11 European towns in total have participated twice in the competition. Those are Mikkeli (Finland), 
Ludwigsburg (Gemrany), Gabrovo (Bulgaria), Cornellá de Llobregat (Spain), Tauragė (Lithuania), 
Mechelen (Belgium), Serres (Greece), Avignon (France), Lappeenranta (Finland), Oliveira do Hospital 
(Portugal) and Valmiera (Lithuania). Mikkeli (2015 and 2017), Ludwigsburg (2015 and 2018), Gabrovo 
(2019), Joensuu (2019) and Lappeeranta (2020) have reached the final round. The Cyprus town Strovolos 
is record-maker with 3 participations in the contest in 2015, 2017 and 2019. The competition has most 
participants in 2015 – 15 towns and the least in 2015 – 8 towns when it had just begun. The tendency is 
the number of the towns participating to grow every year.  

The success of the European towns with population between 20 000 and 100 000 people brings green 
concepts for living and an eco-friendly infrastructure during the journey to green economics that will lead 
to an improving in people’s well-being and social equality as it significantly decreases the risks for the 
environment and the ecological scarcity. In order for this to become reality, as the green imperative says, 
each town needs different projects, including ones in key sectors such as power efficiency, urban mobility, 
biodiversity and steady usage of lands, air quality, water, waste and more, which mostly contribute for 
pressure and influence on the environment and on different social groups. The green town in no way 
makes compromise with one of the key points of steady development: economic, social and natural.  

The value of the price is the fact that it inspires and creates a new way of thinking about what the 
approach towards urban spaces should be. The change in the lifestyle, in our choices and our mindsets 
really is needed today. It should lead every European town to a warmer and more friendly societies where 
it is good to live, a society that respects the capacity of our planet, a society for us, our kids, and our 
grandkids. 
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Abstract 

This study is about four learning practices developed in two Brazilian schools, one located in São 
Paulo, Brazil and the other one in Yokkaichi, Japan. These practices were related according to Brazilian 
curriculum in 2019 and the premises of the book “Young geographers: How they explore the world and 
how they map the world” which was published in 1934 by Lucy Sprague Mitchell, considered the pioneer 
of geography education in United States. The difference of time between the two publications does not 
seem to be very far of the need to promote a geographical education that makes sense to students. The 
teaching practices in this study considered inquiry-based study, map-learning and map-curriculum and 
Geographic information system as the main legacy of Lucy Mitchell. The four learning practices were 
drawings to construct the big picture about an actual tourist district, students writing a project of law to 
the city they live, students crating games about a Japanese province to develop knowledge about students’ 
immigrants in Japan and a game about world corporations of their daily life. We found specific contexts 
and problems that can be improved by the next practices because in this type of learning practice 
unexpected discoveries in geographic relations can be discovered. The context of the learning practices in 
two different schools to Brazilian students in Brazil and Japan although the long distance has the same 
challenge, promote a better learning to students according to their realities in geography classes. 

Keywords: geographical education, learning practice, active learning, spatial thinking  

 

Introduction 

This study has a current concern about learning practices to promote geography learning in students 
with significance and sense of reality about the world they live. We consider as base  of learning practices 
the book “Young geographers: How they explore the world and how they map the world” which was 
published in 1934 in United States by Lucy Sprague Mitchell, considered the pioneer of geography 
education, who had the following thesis:  through students’ experience they can learn geography and 
through geography students can learn about the world (Mitchell, 1991). This study will consider the four 
premises of Young Geographers: (1) Behavior and characteristics of the developing child (2) Exploration 
of the nature of thinking and of learning (3) Articulation of an approach to teaching in the field of 
geography (4) Based curriculum on experience in the world.  

We also consider the new National Curriculum Base in course in Brazil (BNCC, 2019) which 
emphasizes studying Geography as an opportunity to understand the world in which we live, as this 
curriculum component addresses the human actions built in the different societies in the various regions 
of the planet. In this direction, geographical education contributes to the formation of the concept of 
identity, expressed in different ways: in the perceptual understanding of the landscape, which gains 
meaning as, by observing it, one notices the experience of individuals and the community; in relations 
with the lived places; in customs that rescue our social memory; in cultural identity; and in the awareness 
that we are subjects of history, distinct from each other and therefore convinced of our differences. 

mailto:iarab@usp.br
mailto:smvc@usp.br
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It is also important recognize the role of cognitive developmental in different theories as possibilities 
to promote a geographical education that makes sense to students (Downs, Liben & Daggs, 1988). The 
context of the four learning practices in geographical education described in this study is inserted in the 
active learning from the perspective of Dewey’s theory of learning with emphasis project method of 
problem solving and involves a process of modification of personal experience (Pardjono, 2016). The 
developmental of reasoning in Geography and with Geography can be taken into the learning practices as 
a subject as itself or related to the other subjects (Gregg & Leinhardt, 1994). In the context of Brazil 
geographical education, it has been described the importance of pedagogical practices to promote spatial 
thinking in the socio-environmental study of the city to develop a better understanding of reality and the 
need of didactic intentionality in learning practices (Castellar, 2018).  

We realize the importance of a concern about a better geography teaching nowadays came from the 
result of Young Geographers and it is still in course develop in students the main thesis of the book: 
through students’ experience they can learn geography and through geography students can learn about 
the world (Mitchell, 1992).  

Method 

Two Brazilians schools, one in São Paulo - Brazil and the other in Yokkaichi - Japan were references of 
learning practice considering the own experience of the author. A common identity in both schools is the 
Japanese descendance of the fourth generation of Japan immigration in Brazil.  

Immigration to São Paulo city was important to emerge community schools according to origins like 
Centro Educacional Pioneiro which concentrated Japanese families and nowadays also other origens 
during the history of sixty years completed this year.  The first two learning practices called A and B are 
described in the table 1 about when it was applied, number of students, year school and objects of 
knowledge from National Curriculum Base of Brazil. 

Table 1 

Learning practices A and B developed in Centro Educacional Pioneiro, São Paulo, Brazil 

 

 

In 1988 started the Brazilian immigration to Japan with Japanese descendance and since then emerged 
Brazilian schools like Nikken School with 15 years of existence in Yokkaichi, Japan. The last two learning 
practices related to Nikken School is called C and D are described in the table 2 about when it was applied, 
number of students, year school and objects of knowledge from National Curriculum Base of Brazil. 

Table 2 

Learning practices C and D developed in Nikken School, Yokkaichi, Japan 

Learning practices Students
Objects of knowledge of 

geography

April of 2019 

A- Landscape changes in a

tourist district called Liberdade in

São Paulo, Brazil,  

 24 students of 11 years old     

6th year of elementary

> sociocultural identity                  

> social phenomena represented 

in different ways

 June of 2019 

B - Exercise of writing a project

of law to São Paulo city hall to

the project “Young Parliament”,

São Paulo, Brazil 

35 students of 12 years old      

7th year of elementary                     

and                                          

36 students of 14 years old            

9th year of elementary

> ideas and conceptions about 

the Brazilian territory                  

> social inequalities                     

> transformation and space in 

urban-industrial society               

> world integration and its 

interpretation about globalization 
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These four practices will be related according to teaching practices their key component pioneered by 
Mitchel (Field & Mauml, 2011) described in table 3. 

Table 3 

 Three examples of teaching practices pioneered by Lucy Mitchel 

 

The four learning practices will be described as following: 

The learning practice A had a pedagogical intention to develop in students mind the construction the 
big picture on inquiry-based study about a tourist district called Liberdade located in São Paulo, Brazil. 
This district is a famous visited place in weekends by students with their families because of Asian 
influence around through the history since the beginning of XX century. Starting with the previous 
experiences of the 24 students, they were encouraged to think about this place in the past. Then, students 
studied a documentary created by the city hall of São Paulo and they also analyzed maps showing the 
changes since XVIII to XXI centuries. After all, students were asked to think about the most representative 
element of what they learned to create drawings about Liberdade district and to write a text about it. 
Analyzing the drawings, it was possible to identify three temporal relevance to the Liberdade district:  

i) There were eleven drawings about the past of Liberdade with farms, cemetery, hanging and 
Chaguinhas history whose words before dying were “Liberdade” that means freedom. In the past, this 
district suffered from slavery and a lot of people were condemned to death in the main square. 

ii) There were nine drawings showing the changes from the past to nowadays. 

iii) There were four drawings about the present day that refer to Liberdade district where had 
received Asian immigrants and now is a touristic area very popular and touristic in São Paulo city. 

Although today Liberdade district is touristic, the past representations in the drawings developed an 
important information to construct the knowledge to all students about this area. 

The learning practice B considered students of 12 years old and 14 years old to create a project of law 
to São Paulo city based on inquiry-based study and geographic information system. The city hall of São 
Paulo invites every year students to have an experience of one week called “Young Parliament” which 
promotes a week of experience to understand how the laws are created an approved. The possible 
political thematic representation to students to write the project of the law were: Social assistance, 
culture, education, employment, housing, sports-leisure-recreation, nature, health, urban planning, traffic- 
transportation and urban safety.  Students during the classes about Brazilians city’s problems were 
challenged to write a law to São Paulo city. They investigated, studied and get involved in a kind of 
responsibility because some laws written by students can be voted to come reality. 

Learning practices Students
Objects of knowledge of 

geography

July of 2018 
C - Conquer the Japanese

province with knowledge

4 students of 16 years old

2nd year of High School
> sociocultural identity 

 August of 2018 D - Guess the corporation game 
4 students of 13 years old

8th year elementary

> corporation and international

organization and Brazil in the

world economic order

Teaching practices key component

1. Inquiry-based study the heart of children geographic investigation

2. Map learning - map curriculum play a large role on cotemporary geography curriculum

2. Geographic information system understand relationships in geography
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The learning practice C was a game to understand about Japanese provinces and develop knowledge 
about Japan considered map-learning, map-curriculum and geography information system. Four students 
of 16 years old created 47 cards with 470 information and a board that involved 76 students from Nikken 
school (Yokkaichi, Mie, Japan) from June and July of 2018. This activity was based on Brazilian students’ 
context living in Japan and involved research, information selection, data organization and construction of 
cards and a construction of a map.  They also created a game to encourage other students to understand 
the Japanese provinces and the country which their family immigrated. All the cards contented 
information about location, history, culture, curiosities, economy, touristic places and food related to a big 
map of Japan constructed by hand. The sense of trying to find which is the province according to one of the 
ten characteristics of the cards gave them a kind of power because students were supposed to guess. The 
behavioral observation during this activity showed that this kind of activity involved much more to 
learning than using the traditional didactic material of Brazil.  The challenging spirit is a strong element on 
the developmental characteristics at the age of 12 to 17 years, so activities that consider this can be 
successful. 

The learning practice D was about globalization and fifty world corporation to understand where they 
are in the map (location), what they do (main economic activity) and the year of foundation (history) 
based on geographic information system and map-learning and map-curriculum. Four students selected 
by themselves fifty different corporations of their interest and then they created two boards in an A3 
paper with 25 corporations each one. To create this game was necessary: research, selection of 
information, creation of cards with information, understanding about map and location, creation of rules 
and testing the game. Each player has a board with 25 corporations, each player chooses a corporation 
and the adversary will try to guess and take note in a paper to show at the end. The possible questions are: 
Is this corporation in Asia, Europe, America? The year of foundation was before 1990? The main economic 
activity is food? The possible answer to all the questions is always yes or no; According to the answer, the 
adversary will eliminate between 25 corporations until guess which corporation is. The winner is the first 
who guess the corporation of the adversary. This activity was tested in the other classes with 76 students 
of Nikken School. The game developed the sense of the attention to the information to be guessed and the 
sense of enthusiasm to learn more about the corporations distributed all around the global map. 

Findings 

All the four learning practices developed by the same teacher although in students in different 
countries involve the need of contextualizing them to their realities. It was also possible to realize that the 
ideas of learning practices of Lucy Mitchell are also present in Brazilian National Curriculum when we 
consider the objective of knowledge. 

In Pioneiro school (São Paulo, Brazil) the findings were: 

For the learning practice A to understand the changes in Liberdade district involved some important 
abilities like to describe, to compare, to analyze, to identify, to explain and to elaborate drawings and text. 
With different ways of perception about the changes during the study of a touristic district area called 
Liberdade, it was possible for the 24 students of 11 years old construct the big picture of Liberdade 
district according to different views of students on a inquiry-based study learning practice. 

For the learning practice B there were 24 projects of law by students of 12 years old and 36 projects of 
law by students from 14 years old. The criteria to analyze the project of law were (1) relevance to the 
political thematic, (2) originality and (3) feasibility. The selected law to represent the Pioneiro school was 
from a student of 14 years old about health and the obligatory accomplishment and guidance to 
depression and anxiety in public and private school. Although one project of law was selected, the other 
projects of law will be considered on the next year to students make changes and improve their projects. 
The limitation of this learning practice are the difficulty we found to make students understand the 
problems of the city, a lot of laws related to different scale of governance, a lot of laws based on existent 
ones. Because of these problems, students will have one day class in a field work with a journey to the 
center of the city eight kilometers from the school using public transportation and walking. 
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In Nikken school (Yokkaichi, Mie, Japan) the findings were: 

The learning practice C resulted in a game created by students and the creation of big maps with the 47 
Japanese provinces to promote and develop spatial knowledge about Japan. The map-learning promoted 
in student’s relationships that are the key concept of Geographic information System. 

The learning practice D resulted in a game about corporations in the theme of globalization. Students 
got involved with the discovering of the corporation probably because 100% of them make part of their 
lives. 

These findings can be possible when geography teacher encourage students and consider the age, the 
curriculum, the students’ development, the students’ behavior. All these criteria, when linked to a project 
and planning of learning practices, can promote student learning. 

 

Conclusion and Suggestion 

All these four learning practices are considered according to the written by Lucy Mitchell (Mitchell, 
1991) experiments that teachers should try in a kind of laboratory learning than just training. The 
laboratory learning consider students doing by themselves would not have the same results if they just 
read or make copy. In these kind of learning practices unexpected discoveries in geographic relations can 
be discovered by the own students promoting what today is called active learning. Drawings, writing a 
project of law, crating games about a country and about corporations were tentative of learning practice 
considering Lucy Mitchell pioneered in geographical education. In these examples described with 
Brazilian students in Brazil and Japan also considered students’ development according to each age and 
their behavior, the nature of thinking and learning were promoted, the articulation between real-world to 
object of knowledge of Brazilian curriculum was considered and students’ experience of each country of 
reference of this study was important to the activities described. 

Recommendations: These learning practices were tentative to incorporate key elements of   how it’s 
possible to bring trough the students’ experience they can learn geography and through geography 
students can learn about the world. The geography classes have an important role to promote young 
geographers’ ideas of 1934 spread by Lucy Sprague Mitchell in the schools to construct a powerful 
geographical education in twenty- first century. 
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Özet 

İnsan kaynaklı, Sera etkisi sonucu iklim değişikliği etkilerinin Küresel çevre sorunu haline gelmesi dünya 
ülkelerini tedbir almaya yöneltmiştir. Sanayi devriminden sonra sanayileşme sürecine giriş,  hızlı nüfus artışı 
ve şehirleşme sonucu daha fazla enerji için daha fazla fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, arazi kullanımı 
değişikliklerin neden olduğu sera gazı emisyonunun artışı her ay yeni sıcaklık rekorlarının kırılması, iklim 
felaketlerinin birbirini izlemesi önlem almayı zorunlu kılmıştır.  Ülkelerin kendi doğal potansiyellerine göre 
iklim politikaları üretmesi ve uygulaması, çevre sözleşmelerine taraf olarak küresel bir çözüm bulması 
gerekmektedir.  

19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi 
etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Günümüzde iklim değişikliği, sera gazı birikimlerini arttıran insan 
etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanabilmektedir.  Yani iklim değişikliği tamamen insan etkisiyle 
meydana gelmektedir.  

  İklim değişikliği ancak küresel bir şekilde çözülebilir, Küresel politikaların uygulanması Ulusal, Bölgesel 
ve Yerel politika süreçleriyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle iklim politikaları uluslararası düzeyden yerel 
düzeye kadar çok katmanlı bir politika sürecinin sonucunda oluşur.   

  1992’de hazırlanan ve neredeyse bütün dünya ülkeleri tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)  2. maddesi, amacını “(...) atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim 
sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak” olarak 
tanımlamaktadır (REC, 2006). Sözleşme’nin oluşturduğu kurumsal yapılanma, bu amaçla yapılacak işleri, 
sadece sera gazı birikimlerini durdurmayı değil, iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem almayı da dahil 
edecek şekilde dört ana başlık altında toplar: Azaltım uyum, finans ve teknoloji. Bu başlıklar altında toplanan 
çok sayıda alan, sadece uluslararası politika düzeyinde değil, ülkeler düzeyinde de iklim politikalarının 
içeriğini oluşturur. 

  Türkiye, bir taraftan sera gazı emisyonlarını sınırlandırmayı hedeflerken, diğer taraftan sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kalkınmasını, temiz üretim teknolojilerine daha fazla yönelerek, birim 
üretimde daha az enerji tüketerek devam edeceği süreci en iyi şekilde yönetebilmesi için her alanda İklim 
Politikaları uygulamalıdır. 

  Türkiye’de çok taraflı iklim politikaları süreci 2004’te başlamıştır. Bu tarihte, Türkiye 1992’de imzaya 
açılan Sözleşme’ye taraf olmuş, Ankara’da ilk İklim Değişikliği Konferansı düzenlenmiş ve sivil toplumda 
iklim değişikliği kampanyalarının temelleri atılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Sera gazı, Karbon emisyonu,  İklim değişikliği,  Türkiye, İklim politikaları, 

 

CLİMATE POLİCİES İN TURKEY 

Abstract 

Due to the human-caused greenhouse effect, climate change has become a universal environmental 
problem and motivated countries to take some measures.  

With the Industrial Revolution, rapid increases in population and urbanization led to more energy 
consumption, especially fossil fuel consumption, to deforestation, to an increase in greenhouse gas emissions 
caused by changes in landscape usage. Such changes eventually caused record-breaking increases in 
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temperature on a monthly basis leading to climate catastrophes. Under such circumstances taking the 
necessary measures has become imperative for countries.  

All the countries in the world as parties to environmental protocols have to design climate policies that 
are in accordance with their natural resources and they have to create solutions for these global 
environmental problems.  

Since the second half of the 19th  century, in addition to the natural changes, human activities have also 
been detrimental to our climate. Today we may say that climate change is a direct consequence of human 
activities which increase green house gas accumulation. In other words, we can say that climate change is 
man-made.  

The problem of climate change can only be solved in a global collective effort. The application of global 
policies is very much related to the application of national, regional and local policies. Thus climate policies 
can only be realized through a political process that involves international and local actions.  

In  The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) which was ratified by almost 
all countries in the world, the purpose of the convention is defined as: “…  to enhance the [full, effective and 
sustained] implementation of the [objective ] [Provisions] of the Convention and strengthen and support the 
global response to the urgent threat of climate change by further addressing its causes and[minimizing its 
adverse effects ] [in accordance with the principles of equity and common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities ]by further increasing [resilience]and the ability to adapt to its adverse impacts,[ 
with a view to [promoting the global transformation to low-emission ]and [climate-resilient societies and 
economies]. [It ][reflects][in accordance with] common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities, [in light of different national circumstances.] (REC, 2006). 

As seen above the convention does not only aim to stop greenhouse gas accumulation but also to take the 
necessary measures to prevent the effects of climate change. In order to achieve this end, four major steps are 
listed in the convention: to lower emissions, to allocate finances, to create Technologies, to create climate-
resilient societies for this end.  

 Keywords: Greenhouse gas, Carbon emission, Climate change, Turkey, Climate Policies 

 

Giriş 

 Doğal sera etkisi 

Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu 
yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, Yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını 
sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılır. (Türkeş, M. 2010) 

Sera gazları 

 Yer atmosfer sistemindeki doğal sera etkisinde herhangi bir değişiklik ise ışınımsal zorlama olarak 
adlandırılır. Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikimi Sanayi devriminden beri artış göstermektedir. 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS)  ve onun Kyoto Protokolu ile denetim altına tutulan 
sera gazları (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) en önemli ışınımsal zorlama etmenleridir.  (Türkeş, M. 2010) 

İklim Değişikliği 
Atmosferdeki CO2 birikiminin değişmesine bağlı olarak iklimin değişebilme olasılığı, ilk kez 1896 yılında 
Nobel ödülü sahibi İsveçli S. Arrhenius tarafından öngörülmüştür. 1979 yılında, Dünya Meteoroloji 
Örgütü’nün (WMO) öncülüğünde düzenlenen Birinci Dünya İklim Konferansı'nda konunun önemi dünya 
ülkelerinin dikkatine sunulmuştur. 

Sera gazlarının artışı birinci sırada fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) enerji üretimi, sanayi, 
ulaşım vb. işlemlerde enerji kaynağı olarak kullanılması ile endüstriyel tarım ve hayvancılığa, ikinci sırada 
ise yutak alanların büyüklüğünün (ormanlar) ve karbondioksit emme kapasitesinin (okyanuslar ve 
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toprak) azaltılmasına bağlıdır. Yani iklim değişikliği tamamen insan etkisiyle meydana gelmektedir (IPCC, 
2013)  

İklim değişikliği ancak küresel bir şekilde çözülebilir, Küresel politikaların uygulanması Ulusal, 
Bölgesel ve Yerel Politika süreçleriyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle iklim politikaları uluslararası 
düzeyden yerel düzeye kadar çok katmanlı bir politika sürecinin sonucunda oluşur. ( Şahin, 2014) 

 

İKLİM POLİTİKALARI 

1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) Sözleşme’nin 2. maddesi 
“(...) atmosferdeki sera gazı birikimlerini İklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek 
bir düzeyde durdurmayı başarmak” (REC, 2006). 

 iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem almayı da dahil edecek    şekilde dört ana başlık altında 
toplar.  Azaltım, uyum, finans ve teknoloji. 

 Bu başlıklar altında toplanan çok sayıda alan, sadece uluslararası politika düzeyinde değil, ülkeler 
düzeyinde de iklim politikalarının içeriğini oluşturur.  

Sera gazı emisyonlarını azaltmak bir politikadır, ancak bu politikalanrın uygulanmasını sağlayacak pek 
çok şey, başta ekonomi ve kalkınma politikaları olmak üzere başka politika alanlarının konusudur.  Bu 
durum açık bir çelişki olduğu ve politikaların belirlenmesi sürecini doğrudan etkilediği için akılda 
tutulmalıdır.  ( Şahin,2014) 

   Gelişmiş ülkeler, net sıfır karbon emisyonu hedeflerine yöneldiği ve her alanda olmak üzere iklim 
politikalarını yasalaştırma sürecindeyken, Türkiye iklim politikaları, karbon emisyonu azaltma ve 
uygulama sürecin neresinde? 

Bildiride, Sanayileşmekte olan Türkiye’de yürütülen iklim politikaları, uygulama  süreçleri ele 
alınacaktır.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de insan kaynaklı küresel iklim değişikliği sonucu sera gazı 
emisyonu azaltma politikaları ve uygulamalarına değinmek küresel sorun olan iklim değişikliğine karşı bir 
farkındalık yaratmaktır. 

İklim Değişikliği Sürecindeki Önemli Dönüm Noktaları ve Gelişmeler 

• WMO Dünya Birinci İklim Konferansı (1979)  
• Villach İklim Değişikliği Konferansları (1985 ve 1987, Villach) 
•  Toronto Değişen Atmosfer Konferansı (1988, Toronto)  
•  WMO/UNEP IPCC’nin kuruluşu (1988) 
•  IPCC 1. Değerlendirme Raporu (Aralık 1990 Cenevre) 
 Yasal hükümetler arası çerçeve   iklim rejimi için hazırlık  

•  BM Küresel İklimin Korunması Kararı (Aralık 1988, New York)  
•  Nordwijk Bakanlar Konferansı (Kasım 1989, Nordwijk)  
•  WMO Dünya İkinci İklim Konferansı (Ekim-Kasım 1990, Cenevre), 
      BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Görüşmeleri (1991- 1992,  

    çoğu Cenevre’de  olmak üzere, dünyanın çeşitli kentlerinde)      (Türkeş,2015)       

Yasal iklim rejimine temel oluşturacak bir çerçeve iklim anlaşmasına yönelik eylem stratejileri  

           • BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Haziran 1992, Rio de Janerio)  

           • BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Haziran 1992, Rio de Janerio)  

           • İDÇS Berlin Buyruğu (Nisan 1995, Berlin) Türkeş, M 

Yasal yükümlülük hedefleri: 

           • İDÇS Kyoto Protokolü (Aralık 1997, Kyoto)  
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           • İDÇS Buenos Aires Eylem Planı (Kasım 1998, Buenos Aires) 

Yasal yükümlülükleri yürütme etkinlikleri (Kyoto kuralları) 

           • İDÇS Bonn Siyasi Uzlaşması (Temmuz 2001, Bonn)  

           • İDÇS Marakeş Uzlaşmaları (Kasım 2001, Marakeş) 

           • İDÇS Montreal Konferansı Kararları (Kasım- Aralık 2005, Montreal)  

Yasal sera gazı yükümlülüklerinin uygulanması  

           • İDÇS Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girişi (Şubat 2005, New York)  

Kyoto sonrası yasal iklim rejiminin oluşturulması ve sera gazı yükümlülüklerinin belirlenmesi 

          • İDÇS Bali Eylem Planı/Yol Haritası (Aralık 2007, Bali) 

          • İDÇS Bangkok İklim Değişikliği Görüşmeleri (Mart-Nisan 2008, Bangkok) 

          • İDÇS Kopenhag Uzlaşması (Aralık 2009, Kopenhag) 

          • İDÇS Cancun Uzlaşmaları (Aralık 2010, Cancun)  

          • İDÇS Durban Uzlaşmaları (Aralık 2011, Durban)       (Türkeş, 2015) 

 Küresel İklim Değişikliğine Karşı İzlenen Önemli Adımlar 

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

Yeryüzü iklimindeki değişikliğin ve bunun zararlı etkilerinin insanlığın ortak kaygısı olduğunu kabul 
ederek, İklim değişikliğinin küresel niteliğinin, tüm ülkelerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklarına 
ve imkanlarına ve sosyal ve ekonomik koşullarına uygun olarak mümkün olan en geniş ölçüde işbirliği 
yapmasını ve etkili ve uygun uluslararası çabaya katılmasını gerektirdiğini kabul eder.  ( iklim. csb.gov.tr) 

  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve sözleşmesi ,   BMİDÇS 
    (UNFCCC) 

  İklim Değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul 
edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Tarafı bulunan Sözleşme, neredeyse 
evrensel bir katılıma ulaşmıştır.  

Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan 
kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktır. BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, 
esasları ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer 
sektörlerden kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık 
olduğunu kabul etmektedir.  

Sözleşme’nin genel ilkeleri, Giriş bölümünde ve 3. Madde’de yer almaktadır. 3. Madde’de sayılan ilkeler 
şunlardır:  

• Eşitlik ilkesi (Madde 3.1) 

• Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi (Madde 3.1) 

• İhtiyatlılık ilkesi (Madde 3.3) 

• Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğü (Madde 3.4) 

Sözleşme yukarıda sayılanlara ek olarak, Giriş bölümünde ve diğer maddelerinde “insanlığın ortak 
kaygısı”, “serbest ticaret” ve “maliyet etkinlik” gibi ilkelere yer vermiştir. 

Sözleşme, EK-I’de listelenen gelişmiş ülke Tarafları için daha sıkı azaltım yükümlülükleri 
belirlemektedir. EK-I Tarafları salımlarını sınırlamaya ve yutaklarını iyileştirmeye yönelik politika ve 

https://iklim.csb.gov.tr/
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önlemler geliştirmekle yükümlüdür. Sözleşme ayrıca bu Tarafların 2000 yılına kadar sera gazı salımlarını 
1990 yılı düzeylerine getirmeleri için yasal olarak bağlayıcı olmayan bir hedef koymuştur. 

EK-II’de yer alan gelişmiş ülke Tarafları, gelişmekte olan ülkelere Sözleşme’den kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve uyum için mali kaynak sağlamak ve teknoloji 
transferi için adımlar atmakla yükümlüdür. 

Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 1992 yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülkeler ile birlikte 
Sözleşme’nin EK-I ve EK-II listelerine dâhil edilmişti. 2001’de Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar 
Konferansı’nda (COP7) alınan 26/CP.7 sayılı Kararla Türkiye’nin diğer EK-I Taraflarından farklı konumu 
tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II listesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. Türkiye 24 Mayıs 
2004’te 189. Taraf olarak BMİDÇS’ne katılmıştır.    (iklim.csb.gov.tr) 

 

 

Kyoto Protokolü 

Kyoto Protokolü,  Taraflarını uluslararası olarak bağlayıcı emisyon azaltma hedefleri 
belirleyerek taahhüt eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne bağlı uluslararası 
bir anlaşmadır. 

Sera gazı salımlarını buna bağlı olarak da iklim değişikliğinin etkilerini azaltma etkinliklerini en düşük 
maliyetle yüklenmek için, gelişmiş ülkelere sağlanan ulusal sınırlarının dışına çıkma kolaylığı: 

1. Ortak Yürütme 

2. Temiz Kalkınma Düzeneği 

3.  Salım Ticareti 

Kyoto Protokolü 11 Aralık 1997'de Japonya'nın Kyoto kentinde kabul edildi ve 16 Şubat 2005'te 
yürürlüğe girdi. Protokolün uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar 2001 yılında Fas'ta Marakeş'te COP 
7'de kabul edildi ve "Marakeş Anlaşmaları". İlk taahhüt süresi 2008 yılında başlamış ve 2012 yılında sona 
ermiştir. 

             Paris  Sözleşmesi 

   Paris’teki COP 21’de, 12 Aralık 2015’te, UNFCCC’nin Tarafları, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve 
sürdürülebilir düşük karbonlu bir gelecek için gerekli eylemleri ve yatırımları hızlandırmak ve 
yoğunlaştırmak için bir dönüm noktası anlaşması imzaladılar.  

Paris Anlaşması’nın temel amacı, bu yüzyılda küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altına 
düşürerek küresel sıcaklık artış tehdidine karşı küresel tepkiyi güçlendirmek ve sıcaklık artışını 1.5 
santigrat dereceye kadar daha da sınırlandırma çabalarını sürdürmektir. . (www.csb.gov.tr) 

Yöntem 

Türkiye’de ulusal sera gazı emisyon envanterinin koordinasyonundan TÜİK sorumludur. Emisyon 
verileri ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından toplanarak TÜİK’e iletilir. (Şahin,2014)    

Tüik  veritabanında 2007-2011 Ekim dönemi Çevre ve Şehircilik Bak. Hava kalitesi ölçüm sonuçları 
bulunmaktadır. 2012-2016 resmi istatistik programı kapsamında, 2011 yılı Kasım ayından itibaren hava 
kalitesi istatistikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yayımlanmakta olup Bakanlık internet  
Sitesinden erişilmektedir. İlgili Bakanlıklar emisyon envanter istatistiklerini tutmaktadır. 

 Tüik 2015 , NIR Ulusal seragazı emisyon envanter raporu, (1990-2013)  yıllara ait grafiklerden 
verilerden karşılaştırmalı verilerden yararlanılmıştır. 

 Prof. Dr. Murat Türkeş,  İKLİMBU Boğaziçi Ün.  İklim Değişikliği ve   Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,  iklim çalışmaları makale, raporlar ve bildirileri, 

https://iklim.csb.gov.tr/
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 İPM İstanbul Politikalar Merkezi: Sabancı Üniversitesi, Stıftung Merkator Girişimi  İPM- MERKATOR 
POLİTİKA NOTU, kapsamında yapılan iklim söyleşileri ve     yayınları, İklim çalışmaları, raporlar, seminer, 
ve bildirilerden yararlanılmıştır.  

Çevreci, yeşil sürdürülebilir kalkınma ancak ülke politikaları ile geçekleşir. Türkiye sera gazı emisyon 
azaltıcı politikaların kısıtlayıcı etkisine karşı açık yada savunmacı olan ilgili Bakanlıkların İklim  
Politikalarına yer verilmiştir. 

Bulgular 

    Küresel sıcaklık artışının 2˚C’ye ulaşması halinde, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz 
Havzası’nda beklenenler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınması gereken önlemlerin ne ölçüde 
programlı olması gerektiğini göstermektedir. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda, Akdeniz 
Havzası’nda genel sıcaklık artışının 1˚-2˚C’ye ulaşacağı, kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve 
özellikle iç kesimlerde sıcak hava dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı ifade edilmektedir.  

Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağı, Ege ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerinde ise bu artışın 5˚C’yi bulacağı tahmin edilmektedir. Gerek IPCC raporu, 
gerekse yürütülen bir dizi ulusal ve uluslararası bilimsel model çalışmaları, Türkiye’nin yakın gelecekte 
daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya 
koymuştur. 

 Küresel iklim değişikliği, ülkemiz açısından da tedbir alınması gereken öncelikli konular arasında yer 
almakta olup 2011-2023 yıllarını kapsayan ve sera gazı emisyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan Ulusal 
İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır. Planda  diğer sektörlerin yanı sıra sanayi sektörüne yönelik 
olarak enerji verimliliğinin artırılması, CO2 emisyonunun azaltılması ve sektörün kapasitesinin 
geliştirilmesi hedeflerine yer verilmiştir. 

İyi örnekleri ülkemize uyarlayarak sanayimizi yeşillendirmek ve yeşil işler oluşturmak, sanayicimizi 
küresel tehditlerden koruyacak ve proaktif politikalarla yeni düzenin meydana getireceği fırsatlardan en iyi 
şekilde yararlanarak küresel pazarda önemli bir aktör olarak rol almasını sağlayacaktır. (Ergün,2011) 

TÜRKİYE İKLİM POLİTİKALARI   

 Türkiye, 1990’da toplanan İkinci Dünya İklim Konferansı’ndan bu yana uluslararası iklim 
politikalarına katılsa da, 2004 öncesindeki süreç kamu kesimiyle sınırlıdır. Türkiye 1992’de Sözleşme’nin 
Ek leri’nde gelişmiş ülkeler arasında yer alması nedeniyle aktif tutum almamış, sadece Ekler’den çıkmak 
ve gelişmekte olan ülke olarak tanınmak için mücadele etmiştir.   Türkiye’nin iklim politikaları “özel 
koşullar politikası” olarak tanımlanabilir. Türkiye herhangi bir azaltım hedefi almaya yönelmemiştir ve 
kabul edilen strateji ve eylem planları azaltım sağlamaktan uzaktır.  (Şahin,2014) 

Türkiye’nin özel şartları, müzakerelerde özellikle aşağıda listelenen kararlarda tanınmıştır (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) 

  26/CP 7 sayılı karar (Marakeş, COP7, 2001)  

  1/CP 16 sayılı karar (Cancun, COP16, 2010)  

  2/CP 17 sayılı karar (Durban, COP17, 2011)  

   1/CP 18 sayılı karar (Doha, COP18, 2012)  

   X/CP 20 sayılı karar (Lima, COP20, 2014)  

 

    Türkiye’nin 2015 Paris Zirvesi’nde kurulması beklenen yeni iklim rejimine  kritik kütleye ulaşılması, 
yani yeterli sayıda ülkenin anlaşmaya katılması halinde emisyon artış hızını sınırlandıracak bir artıştan 
azaltım hedefi belirleyerek taraf olması beklenmektedir. Türkiye, ekonomi ve kalkınma politikalarıyla 
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iklim politikalarını uzlaştırmayı başaramamış, azaltım yerine uyum politikalarına verdiği önemi artırmış 
bir ülke olarak yoluna devam etmektedir.   (Şahin, 2014) 

   Türkiye, İDÇS’nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirildiği için ve bu koşullar altında 
özellikle enerji ilişkili CO2 ve öteki sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeyine indirme, gelişme 
yolundaki ülkelere mali ve teknolojik yardım vb. konulardaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği 
gerçeğiyle, Sözleşme’yi Haziran 1992’de Rio’da imzalamamıştır. 

   Türkiye’nin Ek II’den çıkarak İDÇS’ye bir Ek I ülkesi olarak taraf olma isteği,  29 Ekim-6 Kasım 2001 
tarihlerinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 7. Taraflar Konferansı’nda kabul edildi.  

(Türkeş, 2015) 

• Türkiye’nin uluslararası iklim politikaları katıldığı ilk toplantı 29 Ekim-7 Kasım 1990’da 
Cenevre’de toplanan İkinci Dünya İklim Konferansı’dır. 

•  Konferansın 137 ülke ve Avrupa Topluluğu temsilcilerinin katıldığı ikinci bölümü olan 
hükümetlerarası oturuma Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DMİ) Dr. Murat 
Türkeş ve Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği Müsteşarı Tomruk Bayar katıldı. 

• Murat Türkeş, DMİ’de konuyla ilgilenen tek kişiydi. Aynı ekip, Hükümetler arası Müzakere 
Komitesi (INC) toplantısına da katıldı. Murat Türkeş Türkiye’de konuyla ilgili oluşturulan ilk 
birim olan İklim Değişikliği ve Değişebilirliği Birimi’nde görevlendirildi.  

• 1991’de Çevre Bakanlığı kuruldu. 22 Ocak 2001’de yayınlanan bir Başbakanlık Genelgesi’yle İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nu (İDKK) kuruldu. (Şahin,2014) 

• Türkiye’nin, 1992’de imzaya açılan Sözleşme’ye  2004’te taraf olması, iklim değişikliği politika 
konusu haline gelmeye başlamıştır.  

•   Türkiye’nin iklim politikalarının başlangıç tarihi olarak 2004’ü almamıza neden olan önemli olay  
o yıl Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara İklim Konferansı’dır. 

• Türkiye, 24 Şubat 2004’te BM’ye resmi olarak başvurdu. Sözleşme kuralları gereğince, İDÇS’ye 24 
Mayıs 2004 tarihinde 188. ülke olarak taraf oldu.  

• Küresel sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülük girişimleri 
ve yasal yükümlülük hedefleri, sırasıyla,  

• (1) İDÇS Taraflar Konferansı’nın (TK) 28 Mart-7 Nisan 1995 tarihleri arasında Berlin’de yapılan 
1. Toplantısı’nda kabul edilen Berlin Buyruğu’nda (2000 yılı sonrası için sayısal olarak belirlenmiş yasal 
YÜKÜMLÜLÜKLER…), ve  

• (2) Aralık 1997’de kabul edilen Kyoto Protokolü’nde yer almıştı. KP Ek I Taraflarının Ana 
Yükümlülüğü Madde 3:  

• Gelişmiş ülkeler, Ek A’da listelenen sera gazlarının insan kaynaklı CO2 eşdeğer salımlarını,  Ek 
B’de açıklanan niceliksel salım sınırlandırma ve azaltma yükümlülüklerine uygun olarak,  2008-2012 
yükümlülük döneminde tek başlarına ya da ortaklaşa 1990 düzeylerine göre  en az % 5 azaltacaklar.   
(Türkeş, 2015) 

 
• 2005’te Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) “eğitim, öğretim ve kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi” alanının ulusal odak noktası olarak görevlendirildi. 2005’ten  
itibaren özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP, REC Türkiye ve çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşlarının öncülüğünde çok sayıda proje yapıldı.  2006’da Türkiye’nin ilk sera gazı envanteri UNFCCC 
sekreteryasına sunuldu ve gönüllü karbon ticareti başladı. 2007’de Birinci Ulusal Bildirim UNFCCC 
sekreteryasına sunuldu. ( Şahin,2014) 

• Türkiye 26 Ağustos 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf oldu. 
 
    Sera Gazı Azaltım Çabaları 
2007 yılında düzenlenen IPCC Dördüncü Değerlendirme Toplantısı’nda yayımlanan raporda 2020’ye 

kadar salınımların 1990 yılındaki seviye üzerinden yaklaşık olarak %40 azaltılması gerektiği ifade 
edilmiştir. (UNFCC, 2007)..  
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1983-2012 yılları arasındaki dönem son 1400 yılın en sıcak periyodu olduğunun altı çizilmiş ve dünya 
ısısının bu dönemde 0,85 derece arttığı ifade edilmiştir. Rapor var olan sera gazı emisyon seviyesinin 
devamı halinde yerkürede kalıcı hasarların meydana geleceği uyarısında bulunulmuştur. (Katıtaş, ve Balır 
kanlı 2018) 

UNEP’in 2010 yılında yayımlanan “Salım Açıkları Raporu, Kopenhag Uzlaşması Vaatleri Küresel 
Isınmanın 2 °C ya da 1.5 °C’de Sınırlandırılması Başlıklı çalışmasına göre;  

Küresel ısınmanın 2 °C’nin altında tutulabilmesi için, 2020 yılındaki küresel sera gazı salımları 44 
milyar ton (Mt) karbondioksit (CO2) eşdeğeri (MtCO2e) aşmamalıdır.  2050 yılına kadar yaklaşık % 80 
düzeyinde azaltım gerekecektir. 

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te 
düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir.  

Ülkemiz, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza 
Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır.(TC. Dışişleri Bak.) 

   Sera Gazı Envanter Raporu 

   Sözleşmeye taraf olan bütün Ek 1 ülkeleri ulusal sera gazı emisyon miktarlarını belirli bir formatta 
hazırlanmış olan envanterler şeklinde her yıl UNFCCC’ye sunmakla yükümlüdür. 

Türkiye Sözleşme’ye 2004’te taraf olduğu için ilk envanterini 2006’da 1990-2004 yılları için 
sunmuştur. Emisyon verileri her yıl Ulusal Envanter Raporu’na (NIR) ek olarak Genel Raporlama 
Formatında (CRF) Excel tabloları olarak da sunulmaktadır. CRF tabloları arazi kullanımından kaynaklanan 
ve temizlenen emisyon verileri (LULUCF) dahil edilen ve edilmeyen iki ayrı tablo dizisi şeklinde sunulur. 

UNFCCC, her yıl yayımlanan envanterle ilgili bir değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Bağımsız bir 
uzman grubu tarafından hazırlanan değerlendirmelerde envanter kısaca özetlendikten sonra her bölümde 
hesaplama ve veri toplama tekniğine ilişkin eksikler ve tutarsızlıklar belirtilerek önerilerde 
bulunulmaktadır. (Şahin, 2014) 

Tablo 1 

Türkiye 2030 Yılına Kadar Niyet Edilen Ulusal Katkı Senaryosu 
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Not: (Türkeş, 2015)  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Aralık 
2015 Paris Öncesi ve Sonrası ‘Gelişmeler’ Ve Türkiye’nin Durumu/Tutumu 

“INDC (Katkı): Referans Senaryoya (BAU) göre sera gazı emisyonlarında 2030 yılında %21 oranına 
kadar azaltım. (Katkı Dönemi): 2021-2030  

Kapsam: Ekonomi genelinde. Enerji, endüstriyel prosesler, tarım, arazi kullanımı arazi kullanım 
değişikliği ve ormancılık, ve atık sektörleri.”  

    “Planlama Süreci 

    Türkiye gelişen koşullara göre bu INDC’yi revize edebilir.  

    Türkiye niyet ettiği ulusal katkıyı yerine getirmek için gerekli plan ve   politikalara sahiptir:  Onuncu 
Kalkınma Planı - İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi - İklim Değişikliği Eylem Planı - Sanayi Strateji Belgesi - 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı - Sera Gazlarının 
İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Mevzuat - Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 
Belgesi (2014-2023) ve Eylem Planı (2014-2016)” ( Türkeş,2015) 

 

Tablo 2 

Türkiye 2020 Yılına Kadar Sera Gazı Azaltım Senaryosu 

 

 

Not: (Türkeş, 2015) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Aralık 
2015 Paris Öncesi ve Sonrası ‘Gelişmeler’ Ve Türkiye’nin Durumu/Tutumu 

Referans senaryoya göre 2020’de ~ 605 Mt C02 salımı, 75 Mt (%12) azaltım, 

İstem yönetimi Senaryosuna göre 2020’de ~ 530 Mt CO2 salımı 

2020 ile karşılaştırıldığında Sera Gazı Salınımlardaki azalmalar: Enerji sektöründe 37.2 Mt  

(% 16.8), sanayi sektöründe 28.7 Mt (% 14.6), konut sektöründe 9.4 Mt (% 14.4). 

 

Sonuç ve Tartışma 

 Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve 
çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve 
küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. (Türkeş, M.) 
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Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin önlenebilmesi ise ancak, nihai amacı “Atmosferdeki sera 
gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmak” 
olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden ve onun Kyoto Protokolü’nden 
kaynaklanan yükümlülüklerin etkin, gerçekçi ve adil bir biçimde yürütülmesi ile olası olacaktır. (Türkeş, 
1995b; Türkeş ve arkadaşları, 1999b) 

Devletlerin çevre konulu anlaşmalara çevresel kaygılarla değil, uluslararası arenada görünürlüklerini 
arttırmak, saygınlık kazanmak, diğer taraf devletlerle ticari ilişkileri geliştirmek ve anlaşma çerçevesinde 
kurulan fonlardan faydalanmak için katılabilmektedirler. Bu tür durumların var olması sebebiyle yaklaşık 
yarım asırdır uluslararası gündemde yer alan çevre ve emisyon problemlerine yönelik çözümler hem 
Türkiye’de hem de uluslararası sistemde başarıya ulaşamamıştır. ( Katıtaş ve Bakırkanlı 2018) 

Sonuçları açısından çok olumsuz etkiler yaratmış olan Kopenhag 2011 ve Paris 2015 arasında iklim 
sisteminin korunması ve iklim değişikliği ile savaşım açısından önemli sayılabilecek herhangi bir ilerleme 
sağlandığını söylemek ya da bir başarı hikayesi anlatmak olanaksızdır. ( Türkeş ,2015) 

Türkiye’de çok taraflı iklim politikaları süreci 2004’te başlamıştır. Bu tarihte, Türkiye 1992’de imzaya 
açılan Sözleşme’ye taraf olmuş, AB katılım müzakerelerine başlaması kesinleşmiş, Ankara’da ilk İklim 
Değişikliği Konferansı düzenlenmiş ve sivil toplumda iklim değişikliği kampanyalarının temelleri 
atılmıştır.  

 Türkiye’nin mevcut iklim politikalarının ilerisinde pozisyon alan bakanlıklar açık; bu konularda tutum 
almakta ve politika geliştirmekte çekingen davranan ve/veya mevcut politikaların gerisinde pozisyon alan 
bakanlıklar savunmacı olarak değerlendirilmiştir. 

 Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu’na göre Türkiye, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzası’nda yer 
almaktadır. Dolayısıyla Türkiye bu küresel soruna, küresel ölçekte bütün devletler gibi bütün birimleriyle 
birlikte önlem alması aciliyet arz etmektedir. 

Alınacak önlemler, acil eylem planı kapsamında yerel yönetimden genel yönetime kadar, kontrol 
edilebilir düzenlemeler ve bireyler bileşeni  ile çoklu bir katılım gerektirmektedir. 

- Fosil yakıt kullanımı yerine, temiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması alınması gereken 
tedbirlerin başında gelmektedir. 

- Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, acil eylem planı olarak yerel ve genel yönetimlerin her 
alanda sürdürülebilirlik projeleri oluşturmaları, 

- Doğal kaynakların israf edilmeden kullanımı, teknolojik aletlerin az enerji tüketen yeni nesil teknoloji 
ile üretilmesi, 

- Yeşilin korunması, ağaçlandırma yapılması, 

- Ayrıştırılmış atıkların geri dönüşümü ile daha az kaynak kullanımına gidilmesi, 

- Su kaynaklarının tasarruflu kullanılması, 

- Karbon ayak izi, birim üretim yada birim tüketimde sektörel bazda belirlenmesi, 

- Bireyler kendi karbon ayak izini kendi ölçebilmeli ve nasıl azaltıma gitmeli bilinci oluşturulmalı, 

Aşırı tüketimin aşırı üretime neden olması kontrol edilemez iklim değişikliği sürecini görünür 
kılmıştır. Doğal afetler, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, kuraklık, yiyecek kıtlığı, salgın hastalıklar, türlerin yok 
olması tüm bunlara neden olan ülkeler dışındaki ülkeleri daha çok etkilemektedir. Bu ülkeler kalkınmada 
geri kalmış ülkelerdir. Dolayısıyla sanayileşen yada sanayileşme sürecinde geri kalmış ülkeler aynı 
atmosferi kullanmakta bu küresel çevre sorunudur. Alınacak önlemler bireyden ülkeye, ülkeden bölgeye, 
bölgeden kıtalara sorunun nedenlerini ortadan kaldırarak gelecekte yaşanabilir bir dünya seçeneğini bize 
sunmaktır.          
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               KISALTMALAR 

• AKAKDO: Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (LULUCF) 
• BMİDÇS: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)  
• CAN: Climate Action Network – İklim Eylem Ağı  
• COP: Conference of Parties – Taraflar Konferansı 
• IEA: International Energy Agency – Uluslarası Enerji Ajansı 
•  IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change– Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
• INC: Intergovernmental Negotiations Committee –Hükümetlerarası Müzakere Komitesi  
• İDKK: İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu 
• İPM: İstanbul Politikalar Merkezi 
 
• KP: Kyoto Protokolu 
• LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry– Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve 

Ormancılık 
• NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions– Ulusal Uygun Azaltım Eylemleri 
• NIR: National Inventory Report – Ulusal Envanter Raporu 
• OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Teşkilatı 
• REC: Bölgesel Çevre Merkezi  
• UNDP: United Nations Development Programme – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
• UNEP: United Nations Environment Programme – Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
• UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change – Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
•  
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TÜİK Nationel Greenhouse Gas Inventory Report 1990-2013 
  Annual Report submisson under the United Nations Framework Convention on    Climate Change 
ehttps://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submission
s/application/zip/tur-2015 Turkey – National Inventory Report 1990–2015 

https://di.unfccc.int/ghg_profiles/annexOne/TUR/TUR_ghg_profile.pdf  
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ÜLKE BAYRAKLARINDA COĞRAFYANIN İZLERİ 

 
Öğretmen MURAT ÇOKSEYREK  
ALİ GÖLGE  
TOLUNAY ÖFKELİ 

 

ÖZET 

Toplumların yaşam biçimini oluşturan kültür  öğeleri coğrafyadan etkilenir.  Bu çalışma ile; Ülkeler ve 
toplumlar için özel bir anlam ifade eden bayrakların taşıdığı simge, renk ve diğer öğelerin yaşanılan 
coğrafyadan etkilenme düzeyi ortaya konulmuştur. 

Çalışma; Beşeri Coğrafyanın alt inceleme dalı olan Kültürel Coğrafya kapsamı içerisinde 
değerlendirilebilir. 

Araştırma kapsamında toplam 203 ülkenin bayrağı incelenmiştir. Araştırmada, ülke bayrakları 
incelenirken; Bayraklardaki renklerin,  ülkenin bulunduğu kıta ve coğrafi konuma göre anlamsal ifade 
farklılığı incelenmiş ve ülkenin bulunduğu kıta ve coğrafi konum dikkate alınarak ülke bayrağının coğrafi 
unsurlardan etkilenme düzeyi analiz edilerek haritalarla tasvir edilmiştir.  

Araştırma sonucunda bayraklardaki renklerin farklı kıtalarda farklı anlamsal ifadeler taşıdığı tespit 
edilmiş ve bayraklarda tercih edilen renklerin kıtasal anlamda farklılaştığı bulunmuştur. 

Bayraklardaki Ay, Ay- Yıldız, Güneş, Güneş Işığı, Ekvator Çizgisi, Haç gibi kullanılan bazı simgeler ile 
biyolojik çeşitlilik ve bitki örtüsü gibi figürlerinin kıtasal ve coğrafi konuma bağlı olarak ülke bayraklarında 
farklılaştığının tespiti yapılmıştır. 

GİRİŞ 

İnsanın yaşam alanı olarak seçtiği yerlerin farklılığı yaşama biçimine, kültürüne doğrudan 
yansımaktadır. Kültür insanın doğa karşısında doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her 
şeydir (Güvenç,1994, 48). 

Kültür bir toplumun ya da toplumların birikimli uygarlığı olup, coğrafyadan etkilenmekte ve onu 
etkilemektedir. Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem doğal çevreyi hem de toplumu 
etkilemektedir. Kültür bir çeşit çevreye uyumdur. Kültür bir halkın yalnızca hayat tarzları mozaiği değil 
aynı zamanda hakim değer ve inançlarını da kapsayan bir kavramdır. (Emekli,2006,53). 

İnsanlar ilk ortaya çıktıkları andan itibaren yaşamını sürdürdükleri coğrafyanın özelliklerine göre 
hareket  etmek zorunda kalmışlardır. İnsanın yaşamını devam ettirdiği herhangi bir doğal çevrede inşaa 
ettiği binanın yapı malzemesinden, geçim şekline ve giyim tarzına kadar pek çok unsur coğrafyadan 
etkilenmektedir.  İnsanların ve buna bağlı olarak toplumların yaşam biçimini oluşturan kültür  öğeleri 
coğrafyadan etkilenir. Bu durumda coğrafyanın insan yaşamına etkisini her alanda incelemek 
gerekmektedir. Coğrafyanın insanların beslenmesinde, barınmasında, dillerinin meydana gelmesinde ve 
buna bağlı olarak toplumların uğraş alanlarının oluşmasında etkileri söz konusudur. Kısacası kültürün 
oluşmasında ve şekillenmesinde ana kaynak görevini yerine Coğrafya yerine getirmektedir. 
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Coğrafyadan etkilenme insanlar için kaçınılmazdır. İnsanoğlu ilk ortaya çıktığı andan itibaren 
yaşamlarının her alanında yaşadıkları coğrafyanın özelliklerinden etkilenmişlerdir. İnsan coğrafyadan 
etkilenir ve yaşamını bu doğrultuda sürdürür Çünkü insan coğrafi mekânda yaşar ve yaşadığı yer insan 
için daima değerlidir.  

Kültür ile coğrafyayı birleştiren kültürel coğrafya, kültür grupları ve toplumun mekânsal işleyişi 
bakımından ortaya çıkan mekânsal çeşitlilikleri coğrafi bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Dil, din, 
ekonomi, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden diğerine değişme ya da aynı kalma yollarının 
tasvir ve analizi kültürel coğrafyanın inceleme konusudur (Arı, 2005, 320). 

Bu çalışma kapsamında ülke bayraklarındaki renklerin anlamsal ifadesi, simge ve diğer unsurların bir 
yerden diğerine değişme ya da aynı kalması tasvir ve analiz edilmiştir. 

Bayraklar, Ülkelerin sahip olduğu kültürel, etnik, tarihi ve toplumsal olaylardan ve coğrafi unsurlardan 
esinlenerek oluşturulmuş bağımsızlık ve egemenlik sembolleridir. 

Araştırmamızın çıkış noktasını yaşanılan coğrafyanın toplumları her yönüyle etkilediği oluşturmuştur. 
Toplumlar için çok önemli bir simgesel değeri olan bayrağın da yaşanılan coğrafyadan etkilenme 
düzeyinin araştırılması ve ortaya konulması Kültürel Coğrafya konusunda değerlendirilebilecek ve bu 
konudaki önemli bir eksikliği giderecektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Beşeri Coğrafyanın alt araştırma alanı olan Kültürel Coğrafya kapsamında yapılmıştır. 

Kültür öğelerinin bir yerden diğerine değişme ya da aynı kalma yollarının tasvir ve analizi kültürel 
coğrafyanın inceleme konusudur. Bayraklar da bir ülkenin kültürel öğesidir. Araştırma kapsamında 
toplam 203 ülkenin bayrağı incelenmiştir. 

Araştırmada,  ülke bayrakları incelenirken; 

Bayraklarındaki renklerin,  bulunduğu kıta ve coğrafi konuma göre anlamsal ifadelerinin farklılığı 
analiz edilmiştir. 

Bayraklardaki Ay, Ay- Yıldız, Güneş, Güneş Işığı, Ekvator Çizgisi, Haç gibi kullanılan bazı simgeler ile 
biyolojik çeşitlilik ve bitki örtüsü gibi figürlerin bir yerden diğerine değişme ya da aynı kalması tasvir ve 
analiz edilerek coğrafi unsurlardan etkilenme düzeyi ortaya konulmuştur. 

Araştırma bulguları elde edilirken bayraklardaki renk ve simgelerin anlamsal ifadesine yönelik 
literatür çalışması yapılmış, ülkenin bulunduğu coğrafi konum harita üzerinde gösterilerek, ülke 
bayrağının coğrafi konumdan etkilenmesi tasvir ve analiz edilmiştir. 

BULGULAR -I- 

ÜLKE BAYRAKLARININ RENKLERE GÖRE ANALİZ EDİLMESİ: 

Renklerin tarihin ilk zamanlarından itibaren kültürlerde sembolik değerler ve anlamlar içerdiği 
görülmektedir. Sanatın elemanlarından biri olan renk değişik coğrafya ve kültürlerde anlamsal farklılıklar 
göstermektedir. Ayrıca toplumların sevdiği renkler onların kültür zenginliği haline gelmiştir. Renkler, 
tarih boyunca sanat ve kültürde bir ifade aracı olmanın yanı sıra insanların düşüncelerini açıklamada da 
simge olarak kullanılmıştır (Mazlum,2011,126). 

ÜLKE BAYRAKLARINDA YEŞİL RENK VE ÜLKELERİN YEŞİL RENGE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: 

Yeşil renk, mavi ve sarı rengin birleşiminden meydana gelmektedir. Sarı renk sıcaklık, mavi renk de 
sakinlik ve huzuru yeşil renge vermişlerdir. Yeşil renk tabiatta ağaçların ve bitkilerin sembolüdür. Yeşil 
renk aynı zamanda din, iman ve ebediyetin simgesidir. İslâm dininde bu renk üzerinde çok durulmuştur. 
İslamiyet’le birlikte yeşil rengin, Hz. Muhammed’in üç sancağından birinin rengi olarak ayrıca manevi bir 
anlam kazandığı ve Müslüman Türklerin hayatında ayrı bir yer işgal ettiği bilinmektedir. Yeşil renk 
İslamiyet’te kutsal alan ve mekânların vazgeçilmez rengidir. Başta cennet yemyeşil bir ortam olarak hayal 
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edilmiştir. Ayrıca Osmanlılarda da yeşil renkli sancağın eskiden beri kullanıldığı ve İstanbul’un 
kuşatılmasında Fatih’in gemisinde yeşil sancak olduğu da bilinmektedir. (Mazlum,2011,134). 

Tüm bu nedenlerle yeşil renk İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olmuş, ülke bayraklarında 
kullanılmıştır.  

Bayrağında yeşil rengi kullanan İslam ülkeleri çoğunlukla bu renge İslami bir anlam yüklemiştir.  Bu 
ülkeler; İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan,  Komor,  Maldivler ve Cezayir’dir. 

İslam Coğrafyası dışında bayrağında yeşil rengi kullanan ülkeler Afrika kıtasında yoğunluk 
kazanmıştır. Afrika'da ülke bayraklarında yeşil rengin yaygın kullanılmasının nedeni kırmızı-sarı-yeşil 
renklerin Panafrikanizm renklerinden biri olmasıdır. Afrika kıtasında zengin bitki örtüsüne sahip ülkeler, 
Panafrikanizm rengindeki yeşil renge genel olarak bitki örtüsünü ve ülke topraklarını anlam olarak 
yüklemişlerdir. 

PAN-AFRİKANİZM: 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeci Avrupalı ülkelerden bağımsızlığını ilan eden 
ilk Afrika ülkesi olan Gana, Panafrikanizm   öncülerinden olan o dönemki ilk devlet başkanı Kwame 
Nkrumah önderliğinde Afrika ülkelerinin siyasi olarak birlikte olmaları gerektiğini savunmuştur. Bu 
yüzden birçok daha sonra bağımsız olan Afrika ülkeleri oluşturulan bu Gana bayrağını örnek olarak 
almışlar ve bayraklarını Pan-Afrikan renklerden oluşturmuşlardır. 

Panafrikanizm renkleri olan kırmızı sarı yeşil renkleri birçok Afrika ülkesinin bayrağında 
bulunmaktadır.  Bu ülkeler: Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gana, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Mali, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome Principe, Senegal'dir. 

Afrika kıtasında bayrağında yeşil rengi kullanan ülkeler genel olarak ülkelerinin verimli topraklarını, 
ormanlarını, bitki örtüsünü, doğal zenginliklerini yeşil renge anlam olarak yüklemişlerdir. 

Afrika kıtası dışında yeşil rengi ülke bayrağında kullanan ülkeler ise Brezilya, Bolivya, Bangladeş, 
Özbekistan ve Kuveyt'tir.  Bu ülkeler de yeşil renge doğayı, toprakların verimliliğini, çayırları, zengin bitki 
örtüsü anlamlarını yüklemişlerdir. 

ÜLKE  YEŞİL RENGE YÜKLEDİĞİ ANLAM 
İRAN, PAKİSTAN, SUUDİ ARABİSTAN, AZERBEYCAN, 
KOMOR, MALDİVLER 

İslamiyet 

CEZAYİR Şehit kanı 
GABON:  Ülkenin ormanlarını 
GAMBİYA Ülkenin doğal zenginliklerini 
GANA Tropik bölgede olması dolayısıyla ormanlarını ve bitki 

örtüsünü 
GİNE Ülkenin bereketli bitki örtüsünü 
KENYA  Ülkenin sahip olduğu ormanları ve ovaları ifade 

etmektedir 

BURKİNA FASO, ERİTRE, ETİYOPYA, BENİN Ülkenin verimli topraklarını 
EKVATOR GİNESİ Ülkenin doğal zenginliklerini ve derin ormanlarını 
GİNE BİSSAU Ülkenin tropikal doğasını 
KAMERUN Umudu ve ülkede bulunan zengin bitki örtüsünü 
FİLDİŞİ SAHİLİ  Ülkenin güneyinde var olan sık ormanlık alanları temsil 

etmektedir. 
GÜNEY AFRİKA:  Ülke Topraklarını 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, UMMAN Bereketi 
BREZİLYA, BOLİVYA, BANGLADEŞ, ÖZBEKİSTAN, 
KUVEYT 

Doğayı, toprakların verimliliğini, çayırları, zengin bitki 
örtüsünü 

 

ÜLKE BAYRAKLARINDA MAVİ RENK VE ÜLKELERİN MAVİ RENGE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: 
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Mavi renk, gökyüzü, su ve denizlerin, aynı zamanda sonsuzluk ve huzurun rengidir Mavi renk, suyu, 
gökyüzünü ve erkekliği simgeleyen renktir.  

Denize ve okyanusa kıyısı olan birçok ülkenin bayrağında mavi renk ülkeyi çevreleyen deniz ve 
okyanusu temsilen kullanılmıştır.   

Mavi renk, Panslavizm'in renkleri olan mavi, kırmızı ve beyaz renklerden biridir. 

Panslavizm: Doğu Avrupa ile Orta Avrupa'nın orta kesimindeki çeşitli slav halkları arasında ortak 
kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan harekettir. 

Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ülkeleri slav 
devletleri olduğu için bayraklarında mavi renk vardır. 

Hristiyanlıkta ise mavi, umut ve dindarlığın rengidir. İbraniler için mavi tanrısal bir renktir. (Mankhe, 
1996: 64). 

Finlandiya’nın bayrağında yer alan haç mavi renklidir. İsrail bayrağında da mavi renk vardır. 

Doğu’da Mısır, İran, Hindistan, Arap Yarımadası ve Anadolu’da kötülükleri uzaklaştıran bir renk 
olduğuna inanılır. Nazar boncuğundaki etkin ve temel bir renk olan kobalt mavisinin nazara karşı bir 
anlam ve etkisi olduğuna inanılır. Mavi Arapça ’da “ma-i” su rengi demektir (Ersoy, 1990: 59).  

İslam ülkelerinde mavi renk bayraklarda simgesel bir anlam ifade etmemektedir. 

Bayrağında mavi rengi kullanan başlıca ülkeleri incelediğimizde genel olarak ada ülkelerinin, denize 
veya okyanusa kıyısı olan ülkelerin kıyısı olduğu deniz veya okyanusu temsilen bayraklarında mavi rengi 
kullandığı görülmektedir. Bu durum ülkelerin bulunduğu coğrafi konumunun ülke bayrağına etkisinin 
göstergesidir. 

ÜLKE  MAVİ  RENGE YÜKLEDİĞİ ANLAM 
YEŞİL BURUN ADALARI, CİBUTİ, BARBADOS Gökyüzü, Deniz 
GAMBİYA Gambiya Nehri 
KOSTARİKA, NİKARAGUA Karayip Denizi Ve Büyük Okyanus 
VENEZUELLA Karayip Denizi 
YUNANİSTAN   Ege Denizi 
EKVATOR GİNESİ, GABON Gine Körfezi 
NABİBYA, BAHAMALAR Atlas Okyanusu 
MARSHALL ADALARI, NAURU, PALAU, SOLOMON 
ADALARI, KİRİBATİ, EKVATOR, EL SALVADOR 

Pasifik Okyanusu 

MAURİTUS,  TANZANYA  Hint Okyanusu 
GUATEMALA  
HONDURAS 

Atlas Ve Büyük Okyanus 

ERİTRE Kızıl Deniz 
AZERBEYCAN, ÇAD, GÜNEY AFRİKA, BOTSVANA, EL 
SALVADOR 

Gökyüzü 

 

ÜLKE BAYRAKLARINDA SİYAH RENK VE ÜLKELERİN SİYAH RENGE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: 

Siyah, tüm renkler gibi farklı yer ve coğrafyalarda farklı anlam ve sembolik açılımlara erişebilir. 
Hıristiyanlıkta olduğu gibi, Müslümanlıkta da siyah, fanilik, son ve sonluluk gibi sembolik açılımlarla 
yüklüdür (Ersoy, 1990: 38). 

Siyah Batı kültürlerinde matem rengini sembolize eder. 

Afrika kıtasındaki ülkeler kıtayı sembolize etmek amacıyla veya Halkın çoğunluğunu siyahların 
oluşturduğu ülkeler bayraklarında halkı temsilen siyah rengi kullanmışlardır.  



 

2078 
 

Eski Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde siyah, verimli toprağın ve yağmurla şişmiş bulutların rengine 
benzediği için bereketin simgesel rengidir (Uçar, 2004: 49).  Libya ve Mısır bayraklarında siyah rengi 
görmek mümkündür. 

İslami dönemde, Hazret-i Peygamberin üç sancağından siyah olanının Abbas’a vermesinden dolayı bu 
renk Abbasilerin şiarı olmuştur. Dolayısıyla Abbasi halifelerinden meşruluk fermanı alan 131 Türk 
sülalelerinde de, hâkimiyet sancakları siyah olmuştur (Genç, 1997: 42)  Bu nedenle Irak bayrağında siyah 
renk vardır. 

 

ÜLKE  SİYAH RENGE YÜKLEDİĞİ ANLAM 
IRAK Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. 
JAMAİKA Yoksulluk 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Petrol 

MOZAMBİK, MALAVİ, KENYA GİNE BİSSAU, KENYA, 
GANA, BOTSWANA, ANGOLA, GÜNEY AFRİKA, VANUATU, 
BAHAMALAR, TANZANYA, ZİMBABVE  

Siyah Irkı, Afrika Kıtasını, Yerel Halkı, Halkının Afrika 
İle Olan Bağlarını 

  

ÜLKE BAYRAKLARINDA BEYAZ RENK VE ÜLKELERİN BEYAZ RENGE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: 

Saflık çağrışımı nedeniyle Batı’da gelinlikler genellikle beyazdır. Oysa beyaz, Asya’daki bazı 
toplumlarda matem ve yas rengidir. Renklerin ses karşılıkları üzerinde durursak beyaz, en huzur verici, 
nötr, sakin, sessiz tona sahiptir (Uçar, 2004: 48). Beyaz, kış ile bütünleşmektedir. Bazı ülkelerde matem 
rengi ise de, daha çok saflığın, temizliğin, mikroptan arındırılmışlığın barışın ve tarafsızlığın simgesidir. 
Teslim olduğunu bildiren ya da barış görüşmesi isteyen tarafın bayrağı da beyaz renkli olur (Halse: 1978: 
27-34).  

Beyaz renk Türklerde “aklık” temizliktir, arılıktır, yüceliktir, ululuktur. Yaşlılık, tecrübe ile dolu oluş ve 
bir kocalıktır, büyüklüktür. Devlet büyüklerinin, özellikle savaşlarda giydikleri bir giysi, elbise rengidir 
(Ögel, 1984: 377).   

Askeri birliklerin içinde üst subay veya komutanların, kendilerini askerlerden ayırabilmeleri için, 
beyaz giydikleri bilinmektedir. Anadolu’daki beyaz at geleneği ise Alparslan’dan Fatih Sultan Mehmet’e 
kadar sürüp gitmiştir (Mazlum,2011,130). 

Beyaz; masumiyet, zafer, barış, neşe, yücelik, teslimiyet ve merhametin, rengidir ve ölümsüzlüğü de 
sembolize etmektedir. Beyaz renk genel olarak saflık ve temizliğin sembolü olarak algılanmaktadır ve 
olumlu, kabul edici bir tavrı vardır. (Mazlum,2011,130). 

Ülke bayraklarında kullanılan beyaz renge tüm dünya coğrafyasında barış, eşitlik, dürüstlük saflık gibi 
olumlu anlamlar yüklenmiştir. Sadece Özbekistan bayrağında ülkede yaygın olarak tarımı yapılan pamuk 
bitkisini temsilen beyaz renk kullanılmıştır. 

ÜLKE  BEYAZ RENGE YÜKLEDİĞİ ANLAM 
Filipinler, Bulgaristan,Lübnan,Hindistan,Umman, İran Barış 

FRANSA  Eşitlik 
JAPONYA, BHUTANİ HİNDİSTAN Dürüstlük, saflık 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Tarafsızlık 
RUSYA Tanrı 
ÖZBEKİSTAN Pamuk 

 



 

2079 
 

ÜLKE BAYRAKLARINDA KIRMIZI RENK VE ÜLKELERİN KIRMIZI RENGE YÜKLEDİKLERİ 
ANLAMLAR: 

Kırmızı Arapça ‘da “al-kirmiz” denilen bir böceğin dişisinin kurutulup ufalandığında aldığı parlak 
kırmızıdan türemiştir (Ersoy, 1990: 37).  

Kırmızı renk ana renklerdendir ve tabiatta bu rengin örneği ateş ve kan' dır. Bu renk heyecan, kudret 
ve akıcılık sembolü olarak anılmaktadır. (Mazlum,2011,131). 

Ateşin rengi olan kırmızı, cehennemin, şeytanlığın rengi olarak da sembolize edilmiştir. Kırmızı bayrak, 
başkaldırı ve devrimin rengidir. Rus, Çin ve Fransız Devrimi sırasında hep ön saflarda kırmızı bayraklar 
taşınmıştır (Uçar, 2004: 51). Araştırmacılar kırmızının doğada sık sık tehlike ile ilişkilendirilen bir renk 
olduğunu (örn: ateş ve kan), bu yüzden de renge karşı doğal tepkinin böyle bir ilişkilendirme olduğunu 
belirtmişlerdir (Heath, 1997).  

Çin kaynakları Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde kuzeydeki Kırgız hakanlarının otağında bir 
kırmızı bayrak bulunduğunu ve herkesin buna saygı gösterdiğini yazmaktadır. Ayrıca, Göktürkler, 
Uygurlar ve Moğollarda al kaftanın ve al damganın hakanlık sembolleri olarak kullanıldığı görülmektedir.  
(Ögel, 1984: 36-37, 353, 401-403).  

Karahanlı, Selçuklu hükümdarlarının bayrakları, tuğları, saltanat şemsiyeleri, otağları ve giydikleri 
çizmeler de hep kırmızı ve sarı renklerden oluşmuştur. Bu nedenledir ki Türk tarihinde kırmızı, hem 
saltanatın hem de halkın çok sevdiği renklerden biri olmuştur (Koca, 2002: 55).  

Kırmızı klasik sanatta ve ilkçağ sanatlarında çok kullanılan bir renk olmuştur. Bazı toplumlarda kırmızı 
rengi vatanseverlik duygularını kamçılayan bir renk olarak görülmektedir. Kırmızı pek çok dünya 
bayrağında kullanılan bir renk olup, Türk bayrağının rengi olan kırmızı, ülkemizde “bayrak kırmızı” olarak 
bilinmektedir. (Mazlum,2011,132). 

Kırmızı renk, aynı zamanda Panafrikanizm düşüncesini benimseyen ülkelerin bayraklarında sarı ve 
yeşil renk ile birlikte yer almıştır. 

Kırmızı rengi bayraklarında kullanan ülkeler bu renge yaşanılan coğrafya değişse de genelde ülke 
toprakları için akıtılan kanı sembolize etmesi yönünde anlam yüklemişlerdir. 

 Bu anlamdan farklı olarak Japonya'da  "Doğan Güneşi", Nepal'de zemindeki kırmızı, ulusal çiçekleri 
olan "Rhododendron'in Rengini" Portekiz'de, "Devrim'i" Ermenistan'da "Dağlık Toprakları", Almanya'da  
"Napolyon zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin kullandığı üniforma renklerini", Fransa'da ise 
"Birliği" temsil etmektedir. 

 

ÜLKE BAYRAKLARINDA SARI RENK VE ÜLKELERİN SARI RENGE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: 

Sarı, simgesel olarak güneş ışığını hatırlatır ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar için uyarıcı rol 
oynar. Renkler içinde en ışıklısı olduğu için en uzaktan görülenidir (Halse: 1978: 27-34). Sarı; altının, 
güneşin rengidir. Sarı yaldız ve varak aynı zamanda bir değer ve statü sembolüdür. Eski Mısır’da 
sarıgözden düşme, kıskançlık ve utancı simgelerken, Çin’de saltanatı ve sarayı simgeler. Çin’de sarının 
krallık ve saltanat rengi olmasının nedeni, Çin hükümdarlarının cennetin merkezinde oturduğuna 
inanılmasıdır (Uçar, 2004: 52-53).  

Çin ve Batı Hıristiyan medeniyetinde sarı renk mukaddeslik sembolü olmuştur. Bu yüzden kiliselerde 
ve mukaddes kişilerin resimlerinde bir ışık hâle gibi sarı renk kullanılmıştır. Fakat sarı renk siyah ile 
karıştığı zaman büyük ressamların tablolarında, korkaklık, kıskançlık, hile, hıyanet ve hastalık sembolü 
olarak kullanılmıştır. İran kültüründe birçok yerde sarı renk, nefret ve hastalık alâmeti gibi tanınmıştır 
(Ögel, 1995). 

Genelde Doğu toplumları için kutsal bir renk olan sarı, Batı toplumlarında eğlence ve mutluluğu da 
sembolize etmektedir. Uçar (2004: 52-53) sarı rengin, ilkel toplumlarda sonsuza dek yaşamı simgelediğini 
ve sarı renk ışınlarının, göğün özgür mavisini delip gerçek öbür dünyanın tanrısal güçlerini açığa 
vurduğuna inanıldığını belirtmektedir. Aztek tanrıları onuruna yapılmış olan tapınaklarda Güneş Tanrısı 
tüm tanrıların onuruna sarı ve mavi ile boyanmıştır.  
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Türklerde ise sarı renk, dünya merkezinin sembolü olarak kullanılmıştır. Hayır, ilahı Ülgen’in altın 

kapılı sarayı ve altın tahtı, Türklerde hep sarı renk ile ifade edilmiş ve Ülgen’in tahtı nasıl devletin, ülkenin 
ve dünyanın merkezinde olarak algılanmış ise, tıpkı onun gibi sarı renk de dünyanın merkezinde sembol 
rengi olmuştur (Genç, 1997: 31) 

Ögel (1984: 31), “Göktürk yazıtlarında altından söz edilirken, yalnızca altın denilmediğini, “sarı altın” 
denildiğini, daha doğrusu sarı renk ile altının, çoğu zaman birbirlerinden ayrılmadığını” söylemiştir. Altın 
Ordu Devletinin adındaki altının sembolü de sarıdır ve onun için bu devlet sarı renk ile ifade edilmiş olup, 
başkentinin adı da bu anlamın tam bir ifadesidir.  

Sarı renk, farklı toplumlarda tanrısallıktan kaynaklanan fiziksel bir güç sembolü olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Tanrı ve tanrıçaların sarışın olarak resmedilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. 
(Mazlum,2011,132). 

Panafrikanizm renkleri olan kırmızı sarı yeşil renkleri birçok Afrika ülkesinin bayrağında 
bulunmaktadır.  Bu ülkeler: Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gana, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Mali, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome Principe, Senegal’dir  

Bayrağında sarı renk olan ülkeler bu renge yeraltı kaynaklarının zenginliği anlamı yüklemişlerdir Bu 
ülkeler; Güney Kıbrıs; "Bakır",  Gana; "Yer Altı Zenginliği", Güney Afrika; "Altın ve Doğal kaynaklar", Mali; 
"Yeraltı Madenleri", Mozambik; "Mineral Zenginliği", Tanzanya; "Yer Altı Madenleri, Altın". Togo;  

"Madenciliği" Zimbabve; "Yeraltı Zenginliği", Jamaika; "Yer Altı Kaynakları",  Bolivya;  "Yeraltı 
Kaynaklarının"  ifadesi olarak bayraklarındaki sarı renge anlam yüklemişlerdir. 

Ülkeler coğrafi konumu nedeniyle sıcak kuşakta bulunuyor ise veya sıcak bir iklime sahipse, ekvator 
hattına yakın ise bayraklarındaki sarı renge güneş, güneş ışığı anlamı yüklemişlerdir. 

Bu ülkelerde bayraktaki sarı renge ülkelerin yüklediği anlamlar şunlardır;  Çad;  "Güneş ve Çöl", Gabon; 
"Güneş ve Ekvator Hattı", Gine; "Güneş", Kamerun; "Güneş", Venezüella; "Güneş Işığı", Antigua ve Barbuda;  
"Güneş",   Solomon, "Güneş", Vanuatu;  "Güneş Işığını", Marshall Adaları ve Nauru; "Ekvator Çizgisine" sarı 
renk ve sarı çizgiler ile anlam yüklemişlerdir. 

Tropikal bölgedeki birçok ülkenin bayrağında çoğu zaman sarı, turuncu, kırmızı renk ile sembolize 
edilen güneş sembolü vardır.  Nijer, Nabibya, Ruanda, Malavi gibi. 

 
ÜLKE SARI RENGE YÜKLEDİĞİ ANLAM 

GÜNEY KIBRIS Bakır 
GANA. MALİ, MOZAMBİK, TANZANYA, 
TOGO, ZİMBABVE, JAMAİKA, BOLİVYA 

Yer Altı Kaynakları 

GÜNEY AFRİKA, TANZANYA Altın 
ÇAD Güneş ve Çöl 
GABON Güneş ve Ekvator Hattı 
GİNE, KAMERUN, VENEZUELLA, ANTİGUAVE 
BARBUDA, SOLOMON, VANUATU 

Güneş 

MARSHALL ADALARI, NAURU Ekvator Hattı 
 

BULGULAR -II- 

COĞRAFİ KONUM VE BULUNULAN KITA’NIN ÜLKE BAYRAKLARINA ETKİSİ 

Araştırmanın bu bölümünde ülkenin yer aldığı Kıta ve coğrafi konum dikkate alınarak ülke bayrağının 
yaşanılan bölgedeki coğrafi unsurlardan etkilenme düzeyi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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ASYA KITASINDA BULUNAN ÜLKELERİN BAYRAKLARININ COĞRAFİ UNSURLARDAN 
ETKİLENMESİ: 

ASYA KITASI: 
Asya kıtası genel olarak incelendiğinde nüfusunun çoğunluğu İslam dinine mensup ülkelerin 

bayraklarında Hilal ve Yıldız figürüne rastlandığı, bayraklarında İslami temsilen yeşil renk bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Bayrağında hilal ve yıldız bulunan başlıca ülkeleri incelediğimizde ay ve yıldızın bayrakta duruş 
konumlarının değiştiğini görmek mümkündür. Bu durum bulunan 
ülkeden insanları ayı hangi konumda gördükleriyle yakından ilgilidir. Ve 
bu durum ülke bayrağına yansımıştır. Örneğin; 

 

 

TÜRKİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZERBEYCAN 
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PAKİSTAN 

 

TÜRK BAYRAĞINDAKİ HİLAL- YILDIZ 

Tarihsel kaynaklar incelendiğinde görülecektir ki; Osmanlı Devleti’nin millî bayrağı/sancağı şu anda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil edildiği kırmızı zemin üzerine yerleştirilen Ay yıldızlı bayrağımızdır. Türk 
Devletini ve Milletini sembolize eden hilâl şeklindeki ay ve beş şualı yıldızın çok eskiden beri var olduğu 
özellikle Asya-Doğu medeniyetlerinde kullanılmıştır. Zira sezgisel yönleri ağır basan Doğu insanı doğal 
kuvvetlere çok büyük değerler yüklemişlerdir. (Soysal,2010,222) 

Ay’ın geceleyin ortalığı aydınlatması nedeniyle insanoğlu tarafından kendisine bir kutsallık ve yücelik 
kazandırmıştır. Genelde Ay’ın hilâl şeklini alması ve bu şeklin gece ortaya çıkması ve adına Zühre Yıldız’ı 
denen yıldızla bir araya gelmesi hayır ve saadet alameti olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten de tarihsel 
metinlerde Ay ve Yıldız’ın birçok farklı uygarlıkta (Sümer, Elam, Hitit, Mısır, Sasani) çokça kullanılan ve 
insanlık tarihi kadar eski olan şekiller olduğu görülecektir. Ayrıca Ay ve Yıldız’ın çokça bayrak ve 
sancaklarda kullanılmasının bir başka mühim sebebinin de Türklerin en eski dinleri olarak kabul edilen 
Gök-Tanrı inancından almış olduğudur. Çünkü Türkler, yerin ve göğün tek yaratıcısı olan Gök Tanrı’yı 
yücelerde ve yükseklerde düşünmüşler; göklerde, Gök Tanrı’ya ait (ay-yıldız) her şeyi tıpkı devletlerinin 
ve milletlerinin ölümsüzlüğü noktasında düşünerek, içselleştirmişlerdir. (Soysal 2010,223).  

Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan bayrağın ve sancağın; zaman zaman deriden imal edilen 
kızıl/kırmızı renkte olduğu Kırgız Türk boylarına ait Manas Destanı’nda da uzunca anlatıldığı 
görülmektedir. Bu destanda düşmanlarına karşı Kırgız boylarının “kızıl tuğ” etrafında coşkulu bir şekilde 
toplandığı anlatılmaktadır. Eski Türklerde kızıl/al renklerinin bayraklarda da kullanılmasının Şamanlıktan 
gelen bir uygulama olduğu zannedilmektedir. Bu bağlamda şu önemli hususu da belirtmek gerekir ki, Türk 
tarihinde çok eskilerden beri çeşitli renklerin birtakım sebeplerle millî semboller olarak kullanıldığı ve bu 
renklerin belli manalarının olduğu bilinmektedir. Mesela, sarı renk dünyanın merkezini, beyaz renk batı 
istikametini, güney istikametini kızıl/al renk, doğuyu gök mavisi ile “yeşillenmek/yeşermek/göğermek” 
anlamlarında da kullanılan yeşil renk, kuzey istikametini ise kara renk sembolize etmektedir. (Genç 1996, 
39-48 ). Türkler, bu nedenle kuzeylerinde bulunan denize Karadeniz adı vermiştir. 

Temellerini Türk kültüründen alan hilal- yıldız figürü Osmanlı Devletinin üç kıtaya yayılması 
sonucunda İslamiyet dinini kabul eden milletlerde İslamiyet’i temsilen ülke bayraklarında kullanılmıştır. 
Hilal - Yıldız figürü Osmanlı Devletini dolayısıyla İslamiyet’i çağrıştırdığı için de Avrupa Kıtasındaki ülke 
bayraklarında kullanılmamıştır. 
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Asya kıtasında coğrafi unsurlardan etkilenen ülke bayrakları aşağıda sıralanmış, hangi coğrafi 
unsurdan etkilendiği belirtilmiştir. 

 

BİRLEŞİK ARAP Emirlikleri: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Yer Altı Kaynakları) 

  

Bayrakta bulunan renklerin taşıdığı simgesel değerler şöyledir, 

• Yeşil: Bereket 

• Beyaz: Ülkenin tarafsızlığı 

• Siyah: Ülke sınırları içindeki yer altı kaynakları (Yağ Yatakları) 

 

KATAR:  

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konumu Nedeniyle Aldığı Yoğun Güneş Işığı) 

Bayrak üzerinde var olan kestane renginin aslında ilk çıkış noktasının kırmızı olduğu, ancak 
zamanla ülkenin de coğrafi olarak bulunduğu konum nedeniyle de yoğun güneş ışınlarının 
etkisiyle bu renge döndüğü ifade edilmektedir. Bahreyn bayrağına kırmızı renk ile büyük benzerlik 
gösterdiği için zamanla bu rengin kullanımı yaygınlaşmış ve 1949 yılında resmen bu renk bayrakta kabul 
edilmiştir. 

 

 

 

KIBRIS RUM YÖNETİMİ 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Bakır Yatakları) 
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Bayrak, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Güney tarafından çizildi.Kosova 'nın bağımsızlığını ilan etmesine 
kadar uzun süre üzerinde bir ülkenin haritası bulunan tek resmi bayraktı. Adadaki iki toplumun ortak 
bayrağının "tarafsız" olması gerektiği düşünüldüğünden, Türk ve Yunan bayraklarındaki kırmızı ve mavi 
renklerden özellikle kaçınıldı. Barışı simgeleyen beyaz zemin üzerine  Kıbrıs adasının haritası, antik 
çağlardan beri işletilen ve adaya adını veren bakır madenlerini simgeleyen sarı renkle temsil 
edilmiştir. Haritanın altında yine barışı temsil eden ve adada bol bulunan bir bitki olan iki yeşil 
zeytin dalı bulunur. 

 

KIRGIZİSTAN: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (KÜLTÜREL COĞRAFYA) 

 

Kırmızı fonda, sarı bir güneşten oluşur. Güneşin 40 ışını, 40 Kırgız  boyunu temsil eder. Güneşin 
içindeki yolların kesişimi, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü temsil eder. Kırmızı zemin 
ise barışı ve dürüstlüğü temsil etmektedir. 

 

LÜBNAN 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( BİTKİ ÖRTÜSÜ) 

 

Lübnan bayrağı, yukarıdan aşağıya kırmızı - beyaz - kırmızı sırası ile dizilmiş üç yatay şeritten oluşur. 
Kırmızı şeritler eşit büyüklükte ve beyaz şerittin altında ve üstünde yer alırlar. Beyaz şerit kırmızı 
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olanlardan bir miktar daha büyüktür ve beyaz şeridin üzerine bir ağaç tasviri bulunur(Lübnan 
Sediri: Cedrus Libani ) 

 

NEPAL: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Biyolojik Çeşitlilik) 

 

Zemindeki kırmızı, ulusal çiçekleri olan Rhododendron(Orman gülü)'in rengidir. 
Ormangülü, fundagiller (Ericaceae) familyasından Rhododendron cinsinin 800 kadar türünü içeren çiçekli 
bitkilerin ortak adı. Gösterişli çiçekleri nedeniyle bahçelerde ve saksıda yetiştirilir. 

ÖZBEKİSTAN: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Tarım) 

 

Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür. 

Bunlardan bir tanesine göre, 12 yıldız Özbek vilayetlerini; mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, 
yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızıçizgi ise "güçlü olmak"ı anlatmaktadır. 
Yarım ay ise, "yenilenme"yi anlatmaktadır. Başka bir görüşe göre 12 yıldız; 12 takvim ayını ya da 
burcu anlatmaktadır. Yarım ay İslamı simgelemektedir. Beyaz zemin ve renkler pamuğu, yani 
ülkenin ana sembolünü anlatmaktadır. 

 

TÜRKMENİSTAN: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (El Sanatları- Ekonomik Faaliyet) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fundagiller


 

2086 
 

 

Türkmenistan bayrağı, 1991 (bağımsızlığını ilan ettiğinde) tarihinde "ulusal bayrak" olarak kabul 
edilmiştir. Bayrağın sol tarafında kalın bir şerit olarak uzanan "Türkmen halısı" motifi yer almaktadır. 
Türkmen halısı ve yeşil zemin Türkmen tarihini simgelemektedir. Çapraz olarak dizayn edilen yarım hilal 
İslamiyet’i, beş yıldız ise Türkmen vilayetlerini simgelemektedir. Halı motifleri ise Türkmen boylarını 
simgelemektedir. Ay ve yıldız motiflerine Türk halklarının kullandığı bayraklarda sıklıkla 
rastlanılmaktadır. 

 

HON KONG: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Biyolojik Çeşitlilik) 

  

Kırmızı zemin üzerinde Hong Kong'a özgü bahunya çiçeğini temsil eden beş taçyapraktan 
oluşur. Zemin rengi olan kırmızı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmî bayrağına bağlı kalınarak 
seçilmiştir. 

AFRİKA KITASI: 

Afrika kıtası genel olarak incelendiğinde PANAFRİKANİZM renkleri olan sarı kırmızı yeşilin 
bayraklarda yaygın olarak kullanıldığı bir kıtadır, Bunun yanında bayraklardaki siyah rengin ülkede 
yaşayan siyahi halkı temsil ettiği görülmektedir. Denize ve okyanusa kıyısı olan ülkelerin bayraklarda 
mavi rengi kullandığı,  tropikal kuşakta bulunan, sıcaklık ortalaması yüksek ve yer altı kaynakları zengin 
olan ülkelerin bu unsurları sarı renk ile simgeleştirdiği, bitki örtüsünün zengin olduğu ülkelerde yeşil 
rengin bitki örtüsünü temsil etmesi dikkat çekmektedir. 

 

UGANDA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Biyolojik Çeşitlilik, Yerel Halk) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bauhinia_blakeana
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
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Bayrak; sırasıyla siyah, sarı, kırmızı, siyah, sarı, kırmızı renklerinden oluşan, eşit büyüklükteki, altı 
yatay şerit ve ortadaki iki şeritin ortasında, beyaz bir dairenin içinde, yan duran ve yüzü bayrağın göndere 
çekilen tarafa bakan ülkenin ulusal sembolü olan Gri Taçlı Turna'dan oluşmaktadır. Siyah renk Afrika 
halkını, sarı renk güneşi, kırmızı renk ise Afrika halkının kardeşliğini temsil etmektedir. Efsaneye göre 
asilliğiyle tanınan Gri Taçlı Turna ise; Britanya'nın egemenliği zamanlarında, Uganda ordusunun arması 
olarak kullanılmaktaydı. 

 

ZAMBİYA BAYRAĞI: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Örtüsü, Yerel Halk,) 

  

Bayrak yeşil zemin üzerine oluşturulmuş olup, dalgalanan tarafta bayrağın dikey olarak üçte ikisini 
kaplayacak şekilde uzanan üç adet ince şerit bulunmaktadır. Bu şeritlerin üzerinde, geriye kalan üçte 
birlik yeşil alanı kaplayacak şekilde kanatları açık altın sarısı kartal konumlandırılmıştır. Bayrak zemini 
oluşturan yeşil renk ülke topraklarının büyük bölümünü oluşturan ormanları ve tarlaları simgelerken, 
dikey üç şeritte renk veren kırmızı, siyah ve turuncu renklerden kırmızı özgürlük için verilen mücadeleyi, 
siyah renk ülke insanının ten rengini, turuncu renk ise başta bakır olmak üzere zengin yeraltı kaynaklarını 
temsil etmektedir. Ülkenin ismini aldığı Zambezi nehrinde yaşayan ve bayrakta kanatları açık konumda 
bulunan kartal ise ülkenin daha yüksek hedeflere ulaşma arzusunu ve ülke ulusunun problemleri çözmede 
gösterdiği üstün yeteneği simgelemektedir. 

 

BENİN 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR( Siyasi Coğrafya, Bitki  Örtüsü) 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gri_Ta%C3%A7l%C4%B1_Turna&action=edit&redlink=1
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Pan Afrika (Pan-Afrikanizm, sosyo-politik bir görüştür. Amacı dünya çapında, farklı etnisitelerden, 
tüm Afrikalıların  birlik ve beraberliği olan bir ideolojidir.)  renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşil renklerden 
oluşmaktadır. Bayrağın göndere çekilen tarafında yeşil zemin ile oluşturulan dikdörtgen bulunmaktadır. 
Bayrağın geri kalan bölümünü, bayrağı tam ortadan ayıracak şekilde üste sarı renk alt bölüme ise kırmızı 
renk konumlandırılmıştır. Bayrakta bulunan yeşil renk umudu ve ülkenin güney bölgesinde bulunan 
verimli topraklarını simgelerken, sarı renk refahı ve ülkenin kuzeyinde bulunan savana bölgesini, 
kırmızı renk ise cesaret ile birlikte ülkeyi ve bu ülke için akıtılan kanı temsil etmektedir.   

BOTSVANA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Afrika'nın çöllerinden biri olan Kalahari Çölü, ülkenin güney 
bölümünde önemli bir kısmı kaplamaktadır. Ülke için su son derece önemli olduğu için  bayrakta mavi 
renk ile sembolize edilmiştir.) 

 

Bayrakta bulunan açık mavi renk hem gökyüzünü hem de ülke için büyük önem arz eden su ve 
yağmuru simgelemektedir. Afrika kıtasında çöl sıcaklarının yaşandığı ülkede suya verilen önem 
ayrıca devlet armasında da yerel dilde yağmur anlamına gelen Pula ile gösterilmektedir.  

YEŞİL BURUN ADALARI: Portekizce :  Cabo Verde, Atlas 
Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan 
bir takımadadır. 

 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (10 adadan oluşması bayrağa yansımıştır, Denize kıyısı olması 
nedeniyle zemin mavi renktedir.) 
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Bayrakta bulunan mavi zemin sonsuz gökyüzünü ve denizi simgelerken, beyaz barışı ve kırmızı 
umudu simgelemenin yanı sıra bu şeritler ülkenin kalkınması için gidilmesi gereken yolu, on adet 
yıldız ise ada ülkesini oluşturan on adet adayı temsil etmektedir. Yıldızların daire şeklinde 
oluşturulması ise ulusu ve ulusun oluşturduğu birliği ifade etmektedir.   

 

EKVATOR GİNESİ: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Bitki örtüsü, Coğrafi konum.) 

 

Yeşil ülkenin doğal zenginliklerini ve derin ormanlarını sembolize ederken, beyaz barışı, 
kırmızı ise bağımsızlık mücadelesini ifade etmektedir. Üçgen içerisinde bulunan mavi renk ise ana 
kara parçasını, kendisine bağlı adalar ile bağlayan denizi sembolize etmektedir. Beyaz zemin 
üzerinde, bayrağın tam ortasında ülkenin arması konumlandırılmış olup, armada üzerinde altı 
adet altı köşeli sarı yıldız bulunan Mangrova ağacı gösterilmektedir. 

FİLDİŞİ SAHİLİ: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Bitki Örtüsü. Bir zamanlar Batı Afrika'nın en geniş ormanlarına 
sahip olan Fildişi Sahili'nde kereste üretimini karşılamak için ormanlık alanlar ağır tahribe uğramaktadır. 
Ayrıca sanayi, tarım ve kanalizasyon sistemlerinden kaynaklanan atıklar ülkede su kirliliğine yol 
açmaktadır.) 
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Bayrak, dikey olarak bayrağı soldan sağa üç eşit parçaya bölen turuncu, beyaz ve yeşil renklerden 
oluşmaktadır. Bayrağın göndere çekilen sol tarafında bulunan turuncu renk ülkenin kuzeyinde 
bulunan savanaları sembolize ederken, en sağda dalgalanan bölümde bulunan yeşil ise ülkenin 
güneyinde var olan sık ormanlık alanları temsil etmektedir. Her iki rengin ortasında bulunan beyaz 
ise ülkenin kuzey ve güneyinin birliğini temsil etmektedir.    

GABON:  

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum, Ekvator Çizgisinin ülkeden geçmesi, Bitki 
Örtüsü) 

  

Gabon, Afrika kıtasında Fransa sömürgecilik sisteminden bağımsızlığını kazandıktan sonra Pan- 
Afrika renklerini bayrağında kullanmayan nadir ülkelerden biri olmuştur. 

Bayrak, yatay olarak bayrağı üç eşit parçaya bölen yeşil, sarı ve mavi renklerden oluşmaktadır. Yeşil 
renk ülkenin ormanlarını sembolize ederken, sarı renk güneşi ve ülkeden geçen  Ekvator  hattını 
ifade etmektedir. Bayrakta yatay üçüncü rengi oluşturan mavi ise ülkenin kıyısı bulunduğu denizi 
sembolize etmektedir. 

GAMBİYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Ülkenin Tropikal kuşakta olması nedeniyle Güneş ışınları 
bayrakta kırmızı renk ile  sembolize edilmiştir, Su kaynakları,Doğal Kaynaklar) 
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Bayrakta bulunan kırmızı renk güneşi ve bu güneşin yaydığı ışınların Gambiya'nın geleceği ile 
ilgili umutlarını sembolize etmektedir. Bayrağın orta kısmında bulunan mavi renk ülkenin 
içerisinden geçen Gambiya Nehri 'ni temsil ederken, yeşil renk ülkenin doğal zenginliklerini ifade 
etmektedir. Bu üç rengi ince şeritler halinde birbirinden ayıran beyaz renk ise sembolik olarak barışı ve 
birliği temsil etmektedir. 

 

GANA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Siyasi Coğrafya, Bitki örtüsü, Doğal Kaynaklar) 

 

2. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeci Avrupalı ülkelerden bağımsızlığını ilan eden ilk Afrika ülkesi 
olan Gana, Pan-Afrikanizmin öncülerinden olan o dönemki ilk devlet başkanı Kwame Nkrumah 
önderliğinde Afrika ülkelerinin siyasi olarak birlikte olmaları gerektiğini savunmuştur. Bu yüzden birçok 
daha sonra bağımsız olan Afrika ülkeleri oluşturulan bu Gana bayrağını örnek olarak almışlar ve 
bayraklarını Pan-Afrikan renklerden oluşturmuşlardır. 

Bayrak, üç yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağı üç eşit parçaya bölen bu şeritler 
kırmızı, altın sarısı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Yeşil renk tropik bölgede olması dolayısıyla 
ormanlarını ve bitki örtüsünü, altın sarısı renk ülkenin sahip olduğu yeraltı maden zenginliklerini, 
kırmızı renk ise ülkesinin bağımsızlığı için çalışan ya da kanını akıtan ulusunu sembolize 
etmektedir. Yatay altın sarısı şeritin ve böylelikle bayrağın tam ortasında bulunan ve yıldızın köşelerinin 
hem kırmızı hem de yeşil bölüme değdiği, siyah renkli beş köşeli yıldız Afrika'nın özgür olma isteğini ve 
sömürgecilik sistemine karşı birliği ifade etmektedir.   

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Ülkenin Doğal Kaynakları -Altın- , Etnik Yapı) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pan-Afrikanizm
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Kırmızı : Kanı, Mavi : Gökyüzünü,Yeşil : Ülke Topraklarını Siyah : Afrikalı siyah halkı,Beyaz : Avrupalı 
beyaz halkı, Sarı : Altın ve diğer doğal kaynakları simgeler.Bayraktaki 'y' formatı ise 2 ırkın birleşimini 
simgeler.Güney Afrika bayrağı en renkli bayraklardandır.          

       

KENYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Kültürel Coğrafya, Bitki Örtüsü,Etnik Yapı) 

  

Bayrak, yatay geniş şeritleri oluşturan siyah, kırmızı, yeşil ile yatay dar şeritleri oluşturan beyaz 
renkten oluşmaktadır. En üstte bulunan siyah renk ülkedeki siyah halkı temsil ederken, kırmızı renk 
sömürgecilik ve kölelik döneminde cesurca savaşılan ve bu uğurda akıtılan kanı, yeşil renk ise ülkenin 
sahip olduğu ormanları ve ovaları ifade etmektedir. Bu üç rengi birbirinden ayıran dar beyaz şeritler ise 
siyahi halkın geçmişi ve geleceği arasındaki barışı ile halkların birliğini sembolize etmektedir. Bayrağın 
tam ortasında bulunan Masailerin  kullandığı geleneksel Masai kalkanı ve arkasında çapraz bir şekilde 
konumlandırılan ve birbiriyle kesişen iki adet mızrak ise halkın özgürlüğünü koruyabilmek adına verdiği 
mücadelesini sembolize etmektedir.   

NABİBYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Coğrafi Konum,Bitki Örtüsü,Su Kaynakları,Etnik Yapı) 
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Çapraz olarak bayrağı ikiye ayıran şerit kırmızı renk olup halkın kahraman davranışlarını ve iyi ve 
herkes için eşit bir gelecek için ortak iradeyi temsil etmektedir. Sol üst bölüme rengini veren mavi 
gökyüzünü, kıyısının bulunduğu Okyanusu, zengin su kaynakları ile topraklarına yağan 
yağmurları sembolize ederken, sağ alt bölüme renk veren yeşil ise ülkenin bitki örtüsünü ve 
topraklarının verimliliğini ifade etmektedir. Kırmızı şeriti mavi ve yeşil bölümlerden ince bir şerit 
ile ayıran beyaz renk ise birliği ve barış içerisinde birlikte yaşamayı temsil etmektedir. Sol üst 
bölümde bulunan mavi alanın ortasında, göndere yakın 12 ışınlı sarı renkte bir güneş 
bulunmaktadır. Güneş yaşamı ve yaşama sevincini sembolize ederken, 12 ışın ülkede bulunan 
etnik grupları ifade etmektedir. 

 

NİJERYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR (Ekonomik Faaliyet -Tarım-) 

 

Bayrak dikey olarak bayrağı üçe bölen yeşil ve beyaz renkten oluşmaktadır. Bayrağın göndere 
çekilen taraf ile dalgalan tarafta bulunan yeşil renk ülkenin ekonomik açıdan omurgasını 
oluşturan tarım alanlarını ve yeşil doğasını sembolize ederken, ortada bulunan beyaz renk ise 
barışı ve birliği ifade etmektedir. 

 

SAO TOME PRİNCİPE 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Siyasi Coğrafya, Tarım -Kakao-,Yeyyüzü Şekli -Adalar-) 
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Bayrak üç yatay şeritin yeşil-sarı-yeşil renklerinde sıralanmasıyla oluşmaktadır. Bayrağın göndere 
çekilen tarafında yatay şeritlerin üzerine gelecek şekilde konumlandırılan kırmızı ikizkenar üçgen 
bulunmaktadır. Ayrıca yatay orta şerit üzerinde iki adet siyah beş köşeli yıldız bulunmaktadır. Pan-
Afrika renklerinden esinlenerek oluşturulan bayrakta bulunan yeşil renk ülkenin bitki örtüsünü ve 
tarımını sembolize ederken, sarı renk ülkenin gelir ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kakao 
ekimini, kırmızı renk ise ülkenin bağımsızlığı için akan kanı ifade etmektedir. Ayrıca São Tomé ve Príncipe 
adalarından oluşan Cumhuriyet ülkesinin bu durumu, bayrakta bulunan ve her biri bir adayı temsil eden 
iki yıldız ile ifade edilmiştir. 

 

ZİMBABVE: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR( Biyocoğrafya, Doğal Kaynaklar,Yerel Halk) 

 

Üçgenin içerisinde ise tam ortaya denk gelecek şekilde konumlanan beş köşeli kırmızı yıldız, yıldızında 
üstüne gelecek şekilde de Zimbabve'nin ulusal sembolü olan ve yuvasında duran, yönü bayrak direği 
tarafına bakan Zimbabve Kuşu bulunmaktadır. Yatay şeritlere rengini veren yeşil renk ülkenin kırsal 
kesimlerini ve tarım alanlarını temsil ederken, sarı renk yeraltı zenginliklerini ve kaynaklarını ifade 
etmektedir. Bayrakta bulunan kırmızı renk ise ülkenin bağımsızlığı uğruna akıtılan kanı simgelerken, 
siyah renk ülkenin siyahi halkını ifade etmektedir.  

AVRUPA KITASI 

Avrupa kıtası ülke bayrakları incelendiğinde  Asya ve  Afrika  Kıtasında yaygın olarak kullanılan -
Türkiye dışında- Hilal -Yıldız sembolüne rastlanmadığı, Afrika kıtasında özellikle Tropikal kuşakta yaygın 
olarak kullanılan Güneş ve Güneş ışığı sembollerine yer verilmediği açıkça görülmektedir. Yine ülkenin 
bitki örtüsü, doğal kaynakları, ekonomik faaliyetleri ülke bayrağında sembol olarak yer almazken 
bayraklar daha çok tarihi, dini ve siyasi olguların izlerini taşımaktadır. 

Avrupa ülke bayraklarında coğrafi unsurlardan daha çok Hiristiyanlık dinini temsilen Haç Figürü 
kullanılmıştır. Haç figürü daha çok İskandinavya ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 
kullanılmıştır. (Danimarka, Finlandiya,İsveç, İzlanda,Norveç, İsviçre,Yunanistan) Mavi renk dünya 
coğrafyasında ülkenin kıyısı olduğu denizi veya okyanusu temsil ederken, Avrupa Kıtasında Panslavizm'in 
renkleri olan mavi, kırmızı ve beyaz renklerden maviyi temsilen kullanılmıştır. Rusya, Ukrayna, Çek 
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Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ülkeleri Slav devletleri olduğu için 
bayraklarında mavi renk vardır. 

 

BULGARİSTAN: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Tarım ) 

  

Beyaz barışı, yeşil doğayı temsil etmektedir. Kırmızı Bağımsızlık sırasında dökülen asker kanlarını 
temsil etmektedir. 

İlk halinde, 19. yüzyıldaki Panislavizm etkisiyle panislavik renkler kullanılmıştı. Ortadaki 
şerit mavi renkte idi ve bayrak Rusya bayrağına benzemekteydi. 1878 'de Osmanlı Devleti'nde özerkliğini 
kazandıktan sonra, ülkenin bir tarım ülkesi olarak öne çıkmasını temsilen orta şerit yeşil olarak 
değiştirildi. 

 

 

 

FİNLANDİYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Su kaynakları Göller, İklim) 

 

 

Bayrak beyaz zemin üzerindedir. Bayrağın köşelerine doğru uzanan mavi haç vardır. Bayrak 
Danimarka bayrağında olduğu gibi haçın yatay kısmı gönder kısmına doğru kaymıştır. Mavi renk 
Finlandiya'nın meşhur göllerini, beyaz zemin ise Finlandiya deyince akla gelen kar kaplı toprakları temsil 
eder.  

İSPANYA:  

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum) 
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İspanya Bayrağı Üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, 
sarı(iki kat kalın) ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül 
Sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebeli Tarık Boğazının bitimindeki her iki 
tarafta bulunan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil eder. 

 

İTALYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Yeryüzü Şekilleri) 

 

Aslında renkler 1700'lerin sonunda bir akım olarak Fransız etkisiyle seçilmiştirler. Her renge bir 
anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazın Alplerdeki karı, kırmızının da İtalyan 
Bağımsızlık Savaşında akan kanı temsil ettiği söylenir. 

 

UKRAYNA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Tarım) 

  

Ukrayna bayrağı, buğday  tarlalarının (refah) üzerindeki mavi gök (barış) olarak ifade edilebilen 
bayraktır. 

YUNANİSTAN: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum) 
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Mavi ve beyazın Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir, ayrıca mavi Helen 
Uygarlığı'nın rengidir.  

AMERİKA KITASI: 

Amerika  Kıtası ülke bayrakları incelendiğinde  kıtanın coğrafi konumu nedeniyle özellikle Orta 
Amerika ülkeleri  Atlas ve Pasifik Okyanuslarına kıyısı olması nedeniyle, Karayip Denizine sınırı bulunan 
ülkelerde  denizi temsilen bayraklarında mavi rengi kullanmıştır. Bayrağında, biyolojik çeşitliliği yansıtan 
ülkeler Ekvator ve Guatemala'dır. 

 

BOLİVYA: 

 ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Yer altı kaynakları) 

 

Bayrakta eşit bir biçimde yatay olarak sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil renkler bulunmaktadır. Kırmızı 
renk Bolivya askeri gücünün cesaretini, sarı renk yeraltı zenginliklerini, yeşil renk ise ülke topraklarının 
verimliliğini sembolize etmektedir. 

EKVATOR: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum,  Biyolojik Çeşitlilik) 
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And kondoru (Vultur gryphus), Yeni Dünya akbabaları (Cathartidae) familyasından olan 
ve Vultur cinsindeki tek kuş türüdür. Güney Amerika'ya özgü olan bu yırtıcı kuş türü And Dağları'nda 
ve Büyük Okyanus kıyılarında bulunur. Batı Yarımküre'nin en büyük uçan kara kuşudur. And 
kondoru Arjantin, Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin ulusal sembolüdür.  

 

Altın sarısı ülkenin zenginliğini sembolize ederken, mavi ülkenin doğal güzelliğini, gökyüzünü ve 
okyanusu ifade etmektedir. Kırmızı renk ise özgürlüğü, bağımsızlığı ve bu uğurda dökülen kanı sembolize 
etmektedir. Bayrağın tam ortasında gücün ve cesaretin simgesi And kondoru tarafından taşınan ülkenin 
arması bulunmaktadır. Bu üç renk ayrıca kardeş ülkeler Kolombiya, Ekvador veVenezuela'yı temsil 
etmektedir. Her üç ülkenin Büyük Kolombiya olarak tarih sahnesinde yer aldığı ülkeninde bayrağından 
esinlenerek bu üç ülkede aynı bayrak modelini ve renklerini kullanmaktadır. 

 

GUATEMELA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum,  Biyolojik Çeşitlilik) 

 

Bayrak, dikey olarak bayrağı üç eşit parçaya bölen gök mavisi-beyaz-gök mavisi renklerinden 
oluşmaktadır. Gök mavisi ülkenin her iki yanında bulunan Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusu 'nu 
sembolize ederken, ortada bulunan beyaz renk ise ülke değerlerinin temizliğini ve saflığını ifade 
etmektedir. 

Ülkede milli bayrak olarak kullanılan bu bayrağın yanı sıra var olan resmi bayrakta ayrıca ülkenin 
arması yer almaktadır. Bayrağın tam ortasında bulunan armada üzerinde Orta Amerika'nın İspanya'dan 
bağımsızlığını kazandığı 15 Eylül 1821 tarihi bulunan yazı kağıdının üstünde duran ülkenin ulusal 
sembolü olarak görülen Quetzal kuşu gözükmektedir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_D%C3%BCnya_akbabalar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Amerika
http://tr.wikipedia.org/wiki/And_Da%C4%9Flar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Okyanus
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Yar%C4%B1mk%C3%BCre
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arjantin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolivya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekvador
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolombiya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peru
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eili
http://tr.wikipedia.org/wiki/And_kondoru
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolombiya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekvador
http://tr.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Kolombiya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Quetzal
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Quetzal kuşu 

 

HONDURAS: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Coğrafi Konum) 

 

Bayrak üç yatay şeritin mavi, beyaz, mavi sıralamasıyla bayrağı üç eşit parçaya bölmesinden 
oluşmaktadır. Mavi şeritlerden biri Atlas Okyanusu 'nu, diğeri Büyük Okyanus'u simgelemektedir. 
Ortadaki beyaz şeridin üzerinde Orta Amerika Konfederasyonu'na dahil beş ülkeyi simgeler. 1866 yılında 
tüm Orta Amerika devletlerinin Federasyon çatısı altında toplanma arzusunu bayrağına koyduğu ve her 
biri eski Orta Amerika Konfederasyonu üyesi ülkeleri ifade eden yıldızlardan ortada konumlandırılanı 
bizzat kıtanın da ortasında bulunması dolayısıyla da Honduras'ı ifade etmektedir. Yıldızların diğerleri 
ise Kosta Rika, Nikaragua, Guatemela ve El Salvador 'u temsil etmektedir. 

KANADA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR ( Bitki Örtüsü, Kanada'ya gelen ilk insanların bu ağacın 
yapraklarıyla karınlarını doyurduğu söylenmektedir bu nedenle ülke tarihinde Akçaağaç'a özel 
bir anlam yüklenmiş ve 15 Şubat Ulusal Bayrak Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.) 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Quetzal
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orta_Amerika_Konfederasyonu&action=edit&redlink=1
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Kanada ulusal bayrağı, Maple Leaf (Türkçe: Akçaağaç yaprağı) ve l'Unifolié (Türkçe: Tek yapraklı) 
olarak da bilinir. Kırmızı fonun ortasında beyaz bir kare ve bu karenin içinde de 11 uçlu stilize edilmiş 
kırmızı bir akçaağaç yaprağı bulunur. 

KOSTARİKA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (COĞRAFİ KONUM) 

 

Mavi-beyaz-mavi renklerdeki yatay şeritlerden esinlenerek oluşturulan bayrağa ilavaten kırmızı şerit 
eklenmiştir. Bayrakta bulunan beyaz şeritler Orta Amerika'nın ve böylelikle Kosta Rika'nın kıtanın kuzey 
ve güney bölümünü birbirine bağlayıcılığını sembolize etmektedir. Her iki mavi şerit ise bölgeyi 
çevreleyen Karayip Denizi'ni ve Pasifik Okyanusu'nu ifade etmektedir. Kırmızı ise Kosta Rika halkının 
sıcaklığının, yaşama sevincini ve aynı zamanda ülkenin özgürlüğü için cömertçe akıttığı kanını sembolize 
etmektedir. 

NİKARAGUA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (COĞRAFİ KONUM,YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ) 

 

Bayrakta bulunan mavi şeritler ülkenin kıyısı bulunduğu Pasifik Okyanusu'nu ve Karayipler'i 
simgelemektedir. Orta bölümde bulunan beyaz şerit ise ülkenin Orta Amerika ülkesi olması dolayısıyla 
ülkenin kıtanın kuzeyi ile güneyi birbirine bağlamasını temsil etmektedir. Bayrağın ortasında devletin 
resmi arması bulunmaktadır. Arma altın sarısı üçgen içerisine konumlandırılmış, denizin ortasında 
yükselen beş adet volkanik dağı, oluşan gökkuşağını ve dağların üst bölümünde Frigya başlığı ile başlığın 
yaydığı ışığı resmetmektedir. Bu üçgen ise üstte Nikaragua Cumhuriyeti altta ise Orta Amerikayazısı ile 
oluşturulan daire ile çevrelenmektedir. 

Nikaragua'da birçok Orta Amerika ülkesi gibi bayrağın oluşumunda Orta Amerika Konfederasyonu'nun 
kullandığı bayrak örnek alınmıştır. 

 

EL SALVADOR: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (COĞRAFİ KONUM) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A7aa%C4%9Fa%C3%A7_yapra%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
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Bayrak sırasıyla mavi- beyaz-mavi renklerden oluşmaktadır. Bayrağı yatay olarak üç eşit parçaya bölen 
bu sıralama gökyüzünü, barışı ve okyanusu sembolize etmektedir. 

ANTİL DENİZİ( KARAYİPLER) ÜLKE BAYRAKLARI: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi Konum, Yerel Halk) 

 

Bayraktaki sarı güneş; özgürlüklerini iki adet kırmızı üçgen, adaları yani ülkelerinin 
topraklarını; siyah ise halkın Afrika ile olan bağlarını temsil etmektedir. Biçimsel olarak da sarı, 
mavi ve beyaz alanlar güneş, kum ve denizi simgelemektedir. 

 

JAMAİKA: 

 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi Konum, Yer Altı Kaynakları ,Ekonomi) 

Bayrak sarı renkli Andreas haçı ve bu haçın oluşturduğu ikisi yeşil ikisi de siyah olmak üzere dört adet 
eşkenar üçgenden meydana gelmektedir. Andreas haçına renk veren sarı ülkede var olan zengin yeraltı 
kaynaklarını ve güneş ışınlarının yaydığı güzelliği sembolize etmektedir. Bayrağın göndere çekildiği taraf 
ile dalgalandığı tarafta oluşan eşkenar üçgene renk veren siyah ise ülkenin geçmişte ve günümüzde 
yaşadığı zorlukları ve yoksulluğu ifade etmektedir. Bayrağın üst ve alt tarafında oluşan eşkenar üçgenlere 
renk veren yeşil ise ülkenin umutlarını ve tarım gücünün temsil etmektedir. 

 

Saint Kitts ve Nevis  
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ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi Konum, Siyasi Coğrafya) 

 

Saint Kitts ve Nevis bayrağı 19 Eylül 1983 tarihinde kabul edilen Saint Kitts ve Nevis 'in bayrağı. 
Bayrakta Pan Afrikan renkleri  kullanılmıştır. Bayraktaki her renk ayrı şeyleri temsil etmektedir:  

• Yeşil: Ülkenin tarım ve verimliliğini temsil eder. 

• Kırmızı: Köleliği ve sömürgeciliği sona erdirmek için çekilen zorluklarla kazanılan bağımsızlığı 
temsil eder. 

• Sarı: Kalıcı bir güneş ışığını, istikrarlı büyümeyi temsil eder. 

• Siyah: Afrika mirasını temsil eder. 

• Beyaz yıldızlar: Ümidi ve özgürlüğü ya da Saint Kitts ve Nevis'i temsil eder. 

 

 

SAİNT LUCİA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi Konum ,Yeryüzü  Şekilleri, Yerel Halk) 

 

Açık mavi ülkeyi zümrüt mavisi görüntüsü ile çevreleyen Karayipler'i ve Atlas Okyanusu 'nu ifade 
etmektedir. Bayrağın orta bölümünde ince beyaz renk ile çevrelenmiş, siyah uzun ikizkenar 
bulunmaktadır. Siyah ve beyaz renkler ülkenin kültürel olarak etkilendiği siyah ve beyaz ırkın kültürlerini 
sembolize etmektedir. Bu ikizkenar üçgenin önünde belli bir bölümünü kaplayacak şekilde 
konumlandırılan ve daha kısa altın sarısı ikizkenar üçgen ise Karayipler'de hüküm süren güneşi ve 
oluşturduğu zenginliği temsil etmektedir. Bayrağın bu konumda oluşturulması ile Afrika kültürünün 
güneş ışınlarının gölgesinde ve Karayipler'in sonsuz mavi sularında Avrupa kültürüne olan üstünlüğü 
ifade edilmektedir. Bu üçgenlerden oluşturulan görüntü aynı zamanda ülkede bulunan Piton dağlarının 
bir yansıması olarakta kullanılmaktadır. 
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SAİNT VİNCENT ve GRENADİNLER: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: ( Coğrafi Konum, Bitki Örtüsü,Tarım) 

 

Bayrağın göndere çekilen tarafında bayrağı dörtte bir oranında kaplayacak şekilde konumlandırılan 
mavi dikey şerit, ada ülkesinin gökyüzünü ve adayı çevreleyen denizi temsil etmektedir. Bayrağın 
dalgalanan tarafında da yine aynı şekilde dörtte bir oranında kaplayan yeşil dikey şerit ise ülkenin zengin 
bitki örtüsünü, tarımını ve ülke halkının sürekli hareketliliğini sembolize etmektedir. Her iki renk arasında 
kalan ve bayrağın dikey olarak yarı alanını kaplayan altın sarısı renk ise ülke halkının içten ve neşeli ruh 
halini ve Grenadinler'in altın sarısı kumsalını temsil etmektedir. Bu sarı şerit içerisinde V şeklini alacak ve 
ada ülkesinin diğer bölümü olan Saint Vincent'i ifade edecek şekilde konumlandırılmış üç adet eşkenar 
dörtgen bulunmaktadır. 

OKYANUSYA KITASI: 

Okyanusya kıtasında yer alan ülke bayrakları incelendiğinde, bayrakları etkileyen coğrafi unsur olarak 
diğer kıtalardan farklı olarak, Crux ya da Güneyhaçı takımyıldızı'nın ülke bayraklarında yer almasıdır. ( 
Avustralya, Yeni Zelenda, Samoa). 

Kıta ülkeleri Doğu Yarım Kürede olduğu için Güneşin ilk doğduğu ülkeler, güneşin doğuşunu simgesel 
olarak ülke bayraklarına yansıtmışlardır, (Kiribati, Marshall Adaları, Solomon, Vanuatu)  Bununla 
birlikte ekvator hattına yakın ülkeler ekvatoru simgesel olarak ülke bayrağına yansıtmıştır. (Marhall 
Adaları, Nauru)   

Okyanusya kıtası ülkelerinin bir çoğu  okyanusa kıyısı olması nedeniyle  bayrağının zemin rengini veya 
bayraklardaki renklerden birini Pasifik Okyanusunu temsilen mavi renk olarak belirlemiştir. (Avustralya, 
Fiji, Samoa, Yeni Zelenda, Kiribati, Marshall Adaları, Nauru, Palau, Solomon). 

AVUSTRALYA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Crux Takım Yıldızı ) 

Crux ya da Güneyhaçı takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. 
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Güney yarımkürede 12 saat 30 dakika açılımda ve 60 derece yükselimde yer alan takımyıldız. Bugün 
yalnızca 30 derece kuzey enleminden daha güneyde bulunan bölgelerde görülebilir. 
Güneyhaçı Avustralya, Yeni Zelanda, Batı Samoa bayraklarında yer alır. 

Çok eski dönemlerden beri üzerinde pek çok yazı yazılmasına karşın, ilk kez 1679'da Augustine 
Royal tarafından bir takım yıldızı olarak tanımlanmıştır. Çok eskiden Avrupa'nın büyük bölümünden de 
görülebilmekteydi. Güneyhaçı'nın beş parlak yıldızı vardır. Bunlardan biri, düzgün haç şekini biraz 
bozacak biçimde yerleşmiştir. 

 

Avustralya Bayrağı, mavi tabanlıdır. Üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı, ve etrafında da biri 
diğerlerinden daha iri olan 5 adet yedi köşeli yıldız ve bir tanede 5 köşeli (en küçükleri) yıldız vardır. 

Bayrağın sol üst köşesindeki Birleşik Krallık bayrağının olmasının sebebi, Avustralya'nın Birleşik 
Krallık sömürgesi altında olmasıdır. 

 

SAMOA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Crux Takım Yıldızı ) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avustralya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_Zelanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Samoa
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Bayrak kırmızı bir zeminden oluşmaktadır ve bayrağın göndere çekilen tarafında sol üst köşesinde 
bayrağın dörtte bir oranını kaplayacak şekilde mavi dikdörtgen konumlandırılmıştır. Bu dikdörtgen 
içerisinde ise beyaz Crux takım yıldızı gözükmektedir. Bayrakta bulunan renklerden kırmızı cesareti 
sembolize ederken, mavi renk özgürlüğü, beyaz renk ise ruhsal saflığı temsil etmektedir. 

YENİ ZELENDA: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Crux Takım Yıldızı ) 

 

Yeni Zelanda bayrağı Zemin mavi renktedir.. Yıldızların diziliş şekli Güney takım yıldızını temsil 
etmektedir. Bayrağın sol üst köşesindeki Birleşik Krallık Bayrağının olmasının sebebi, Yeni 
Zelanda'nın Birleşik Krallık sömürgesi altında olmasıdır. 

FİJİ: 

 ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Ülkede yetiştirilen tropikal ürünler bayrakta yer almıştır.) 

 

 Fiji, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olması sebebiyle, bayrağında Birleşik Krallık'ın bayrağını da 
taşımaktadır. Denizi sembolize eden açık mavi zemin üzerine bulunan Birleşik Krallık bayrağı Fiji 
bayrağının sol üst köşesinde bayrağın dörtte birini kaplayacak şekilde konumlandırılmıştır. Bayrağın 
dalgalanan sağ tarafında ise Fiji'nın arması gözükmektedir. Armanın üst kısmında patilerinin altında 
hindistan cevizi bulunan altın sarısı Britanya aslanı gözükürken, alt kısım kızıl haç (Saint Georgius 
Haçı) ile dört bölüme ayrılmış ve ayrılan parçalarda barış güvercininin yanı sıra Fiji'de ekilen 
ürünler olan muz, şeker kamışı ve hindistan cevizi ağacı gösterilmiştir. 

KİRİBATİ:  

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum, Biyolojik Çeşitlilik.) 



 

2106 
 

 

Ada ülkesinin bayrağının üst yarısını yatay olarak konumlandırılan kırmızı şerit oluşturmaktadır. 
Bayrağın alt kısmındaki diğer yarısı ise birbirini sırayla takip eden üç adet mavi ve üç adet beyaz 
dalgadan oluşmaktadır. Bu bölüm ada ülkesinin çevrili olduğu okyanusu temsil etmektedir. 
Kırmızı bölümde ayrıca mavi-beyaz dalgalı bölüm ile kesiştiği orta noktasında doğan bir güneş, 
doğan bu güneşin üstünde ise uçar konumda resmedilmiş Fregat kuşu gözükmektedir. Ülkenin 
aynı zamanda ulusal sembolü olan Fregat kuşu, gücü ve özgürlüğü sembolize etmektedir. 

  

Yeni Dünya sularında yaşayan Şahane Fregat kuşu Bahama, Meksika Körfezi kıyıları ve Baja 
California'dan başlayan ve güneyde Brezilya ve Ekvatora kadar inen bölgede yaygındır. 

MARSHALL ADALARI: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum, Ekvator Hattı.) 

 

Bayrak mavi zemin üzerine, göndere çekilen tarafta sol üstte bulunan yirmi küçük ve dört büyük ışını 
bulunan beyaz yıldız ile göndere çekilen tarafın sol alt köşesinden dalgalanan taraftaki sağ üst köşeye 
kadar uzanan, çıkış noktasında varış noktasına kadarki bölümde giderek kalınlaşan beyaz ve turuncu 
rengindeki iki adet ışından oluşmaktadır. Mavi zemin adaları çevreleyen Pasifik Okyanusu'nu sembolize 
ederken, beyaz ışın ülke üzerinde güneşin doğduğu ilk yer olan Ratak adalar zincirini, turuncu ise ülke 
üzerinde güneşin battığı son yer olan Ralik adalar zincirini ifade etmektedir. Her iki ışında ayrıca ülkenin 
giderek artan refahını ve yaşama sevincini temsil etmektedir. Sol üst köşede bulunan yıldız ise ülkenin 
Ekvator çizgisine göre konumunu belirlerken, yıldız üzerindeki küçük ışınlar ada ülkesinin her bir 
bölgesini, büyük ışınlar ise dört ana bölgesinin sembolize etmektedir. 
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NAURU 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum, Ekvator Hattı, Yeraltı Kaynağı - Kalsiyum 
Fosfat-) 

 

Bayrak mavi bir zemin üzerine oluşturulmuş olup, sarı ince bir şerit yatay olarak bayrağı iki eşit 
parçaya bölmektedir. Bayrağın alt bölümde kalan kısmında göndere çekilen tarafa yakın beyaz renkte 12 
köşeli yıldız bulunmaktadır. Bayrağın zeminini oluşturan mavi renk ada ülkesini çevreleyen Pasifik 
Okyanusu'nu sembolize ederken, yatay sarı şerit ise Ekvator çizgisini temsil etmektedir. Sarı şerite 
köşelerinden bir tanesinin değdiği beyaz yıldız ülkeyi ve ülkenin Ekvator çizgisine göre bulunduğu 
konumu ifade ederken, 12 köşe ise geçmişte ada ülkesini oluşturan 12 kabileyi sembolize 
etmektedir. Yıldıza rengini veren beyaz ise, ülkede çok sık bulunan ve ülke ekonomisine büyük 
katkıları bulunan ve ada halkını zenginliğe kavuşturan kalsiyum fosfatı ifade etmektedir. 

PALAU: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum, Dolunay) 

 

Bayrak açık mavi zemin üzerine oluşturulmuştur ve bayrağın orta bölümünde göndere çekilen tarafa  
yanaştırılmış altın sarısı daire konumlandırılmıştır. Bayrakta bulunan açık mavi, ada ülkesini 
çevreleyen Pasifik Okyanusu'nu sembolize ederken, altın sarısı daire ülke üzerinde gözüken ve 
ada halkı için önemli bir yere sahip olan dolunay ifade edilmektedir. Ada hayatında gerçekleştirilen 
birçok ağaç kesme, hasat, eğlenceler ve bayramlar gibi gündelik ve geleneksel olaylar dolunay gökyüzünde 
görüldüğünde gerçekleştirilmektedir. 

 

SOLOMON: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum,Doğal Zenginlikler) 
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Bayrak sarı ince bir şeritin göndere çekilen tarafta sol alt köşeden başlayarak, dalgalanan tarafta 
bulunan sağ üst köşeye kadar uzanmasından oluşmaktadır. Çapraz olarak konumlandırılan bu şerit ile sol 
üst ve sağ alt bölümde üçgen meydana getirilmiş, üçgenlerin zemini mavi ve yeşil renklerden 
oluşturulmuştur. Sol üst bölümde bulunan mavi köşede göndere çekilen tarafa yakın beyaz beş adet beş 
köşeli yıldız bulunmaktadır. Bayrakta bulunan beş adet yıldız ada ülkesinin beş bölgesinin 
simgelerken, mavi renk ada ülkesini çevreleyen denizi, sarı renk güneşi, yeşil renk ise ada ülkesini 
ve sahip olduğu doğal zenginlikleri temsil etmektedir. 

VANUATU: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Coğrafi konum,Yerel Halk, Ekonomik Faaliyetler -Hayvancılık-) 

 

Bayrak, yatay olarak konumlandırılmış sırasıyla kalın kırmızı ve kalın yeşil şeritlerden oluşmaktadır. 
Bu şeritlerin üzerine göndere çekilen sol tarafta oluşturulan üçgen gelmektedir. Siyah üçgeni içten sarı ve 
dıştan siyah çerçeve ile kaplayan şeritler tepe noktasında birleşerek bayrağın dalgalanan tarafına kadar 
uzanmaktadır. Bu şekilde uzanan çizgiler Y şeklini oluşturmaktadır. Bayrakta bulunan üçgenin içerisinde 
sarı renkte iki adet çapraz şekilde konumlandırılmış eğreltiotu ve bu otları saran domuz dişi 
görülmektedir. 

Bayrakta bulunan renklerden kırmızı kurban edilen domuzların kanını, halkın akan kanını ve 
güçlü gelenekleri sembolize etmektedir. Sarı renk güneş ışığının yanı sıra Hristiyanlık inancı ile 
gelen barışı ve aydınlanmayı temsil etmektedir. Yeşil renk ülkenin zenginliklerini temsil ederken, 
siyah renk yerel halkı simgelemektedir. Domuz sahibi olmanın zenginlik olarak sayıldığı, barışı ve 
refahı getirdiği düşünüldüğü ada ülkesinde bu durum bayrakta bulunan domuz dişi ve eğreltiotu 
ile simgelenmektedir. Ayrıca sarı şeritlerin bayrak üzerinde oluşturduğu Y şekli, ada ülkesinin 
Pasifik Okyanusu'nda coğrafi olarak dizilişini temsil etmektedir. 

NORFOLK ADASI: 

ETKİLENDİĞİ COĞRAFİ UNSUR: (Bitki Örtüsü) 

Okyanusya'da,Kuzey Pasifik Okyanusunda ada, Avustralya 'nın doğusunda yer alan Avustralya'ya 
bağımlı topraklardandır.Ada,kendine özgü çam ağaçlarıyla ünlüdür.Bayrağında da bu ağacın bir figürü 
vardır. 
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA: 

İnsanın ilk ortaya çıkışından itibaren ve bundan sonraki süreçlerde, coğrafya insanların yaşam 
biçimlerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
İnsan coğrafyadan etkilenir ve yaşamını bu doğrultuda sürdürür Çünkü insan coğrafi mekânda yaşar ve 
yaşadığı yer insan için daima değerlidir.  

Coğrafyadan etkilenme insanlar için kaçınılmazdır. İnsanoğlu ilk ortaya çıktığı andan itibaren 
yaşamlarının her alanında yaşadıkları yaşanılan coğrafyanın özelliklerinden etkilenmişlerdir. Bu 
etkilenme, giyim tarzlarına, beslenme şekillerine, yerleşim yapılarına, ekonomik faaliyetlerine, 
Kültürlerine yansımıştır. Ülkeler için önemli bir simgesel değer olan bayraklar da yaşanılan coğrafyadan 
etkilenmiştir. 

Bu araştırmayla, daha önce araştırma konusu olmamış bir kültürel unsurun coğrafyadan 
etkilenme düzeyi ortaya konulmuştur. 

Bayraklarda kullanılan renklerin yaşanılan coğrafya göre anlamsal değerinin farklılaştığı araştırma 
sonunda elde edilen önemli bir bulgu olmuştur. Buna göre; 

Bayrağında yeşil rengi kullanan İslam ülkeleri çoğunlukla bu renge İslami bir anlam yüklemiştir. Bu 
ülkeler; İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Komor, Maldivler ve Cezayir’dir. 

İslam Coğrafyası dışında bayrağında yeşil rengi kullanan ülkeler Afrika kıtasında yoğunluk 
kazanmıştır. Afrika'da ülke bayraklarında yeşil rengin yaygın kullanılmasının nedeni kırmızı-sarı-yeşil 
renklerin PANAFRİKANİZM renklerinden biri olmasıdır. PANAFRİKANİZM:  2. Dünya Savaşı'ndan sonra 
sömürgeci Avrupalı ülkelerden bağımsızlığını ilan eden ilk Afrika ülkesi olan Gana, Pan- Afrikanizm 
öncülerinden olan o dönemki ilk devlet başkanı Kwame Nkrumah önderliğinde Afrika ülkelerinin siyasi 
olarak birlikte olmaları gerektiğini savunmuştur. Bu yüzden birçok daha sonra bağımsız olan Afrika 
ülkeleri oluşturulan bu Gana bayrağını örnek olarak almışlar ve bayraklarını Pan-Afrikan renklerden 
oluşturmuşlardır. 

Afrika kıtasında zengin bitki örtüsüne sahip ülkeler, Panafrikanizm rengindeki yeşil renge genel olarak 
bitki örtüsünü ve ülke topraklarını anlam olarak yüklemişlerdir. 

Bayrağında mavi rengi kullanan başlıca ülkeleri incelediğimizde genel olarak ada ülkelerinin, denize 
veya okyanusa kıyısı olan ülkelerin kıyısı olduğu deniz veya okyanusu temsilen bayraklarında mavi rengi 
kullandığıdır. Bu durum Ülkelerin bulunduğu coğrafi konumunun ülke bayrağına etkisinin göstergesidir. 

Bayraktaki mavi renge Avrupa ülkeleri farklı bir anlam yüklemiştir.  

Mavi renk, Panslavizm'in renkleri olan mavi, kırmızı ve beyaz renklerden biridir. 

Panslavizm: Doğu Avrupa ile Orta Avrupa'nın orta kesimindeki çeşitli Slav halkları arasında ortak 
kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan harekettir. 
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Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ülkeleri Slav 
devletleri olduğu için bayraklarında mavi renk vardır. 

Afrika kıtasındaki ülkeler kıtayı sembolize etmek amacıyla veya Halkın çoğunluğunu siyahların 
oluşturduğu ülkeler bayraklarında halkı temsilen siyah rengi kullanmışlardır.  

Eski Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde siyah, verimli toprağın ve yağmurla şişmiş bulutların rengine 
benzediği için bereketin simgesel rengidir (Uçar, 2004: 49).  Libya ve Mısır bayraklarında siyah rengi 
görmek mümkündür. 

İslami dönemde, Hazret-i Muhammed'in üç sancağından siyah olanının Abbas’a vermesinden dolayı bu 
renk Abbasilerin şiarı olmuştur. Dolayısıyla Abbasi halifelerinden meşruluk fermanı alan 131 Türk 
sülalelerinde de, hâkimiyet sancakları siyah olmuştur (Genç, 1997: 42)  Bu nedenle Irak bayrağında siyah 
renk vardır. Birleşik Arap Emirliklerinin bayrağında ise ülkede bulunan zengin petrol yataklarının bir 
simgesi olarak siyah renk bulunmaktadır. 

Ülke bayraklarında kullanılan beyaz renge tüm dünya coğrafyasında barış, eşitlik, dürüstlük saflık gibi 
olumlu anlamlar yüklenmiştir. Sadece ÖZBEKİSTAN bayrağında ülkede yaygın olarak tarımı yapılan 
PAMUK bitkisini temsilen beyaz renk kullanılmıştır. 

Kırmızı rengi bayraklarında kullanan ülkeler bu renge yaşanılan coğrafya değişse de genelde ülke 
toprakları için akıtılan kanı sembolize etmesi yönünde anlam yüklemişlerdir. 

 Bu anlamdan farklı olarak Japonya’da doğan güneşi, Nepal'de zemindeki kırmızı, ulusal çiçekleri olan 
Rhododendron'in rengini Portekiz'de Devrim’i Ermenistan'da dağlık toprakları, Almanya'da  Napolyon 
zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin kullandığı üniforma renklerini, Fransa'da ise birliği temsil 
etmektedir. 

 Ülke bayraklarındaki sarı rengi incelediğimizde, Panafrikanizm renklerinden biri olan sarı rengi 
birçok Afrika ülkesinin bayrağında bulunmaktadır.  Bu ülkeler: Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gana, 
Gine, Gine Bissau, Kamerun, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome Principe, Senegal’dir  

Bayrağında sarı renk olan ülkeler bu renge yeraltı kaynaklarının zenginliği anlamı yüklemişlerdir Bu 
ülkeler; Güney Kıbrıs, "Bakır",  Gana, "Yer Altı Zenginliği", Güney Afrika, "Altın ve Doğal Kaynaklar", Mali, 
"Yeraltı Madenleri", Mozambik, "Mineral Zenginliği", Tanzanya, "Yer altı Madenleri", "Altın" Togo, 
"Madenciliği", Zimbabve, "Yeraltı Zenginliği", Jamaika ,"Yer altı Kaynakları",  Bolivya,  "Yeraltı 
Kaynaklarının" ifadesi olarak bayraklarındaki sarı renge anlam yüklemişlerdir. 

Ülkeler coğrafi konumu nedeniyle sıcak kuşakta bulunuyor ise veya sıcak bir iklime sahipse, ekvator 
hattına yakın ise bayraklarındaki sarı renge güneş, güneş ışığı gibi anlamlar yüklemişlerdir. Bu ülkelerde 
bayraktaki sarı renge ülkelerin yüklediği anlamlar şunlardır;  Çad,  "Güneş ve Çöl", Gabon, "Güneş ve 
Ekvator hattı", Gine, "Güneş", Kamerun "Güneş", Venezüella "Güneş Işığı, Antigua ve Barbuda,  "Güneş",   
Solomon, "Güneş", Vanuatu "Güneş Işığı", Marshall Adaları ve Nauru "Ekvator Çizgisine" sarı renk ve sarı 
çizgiler ile anlam yüklemişlerdir. Tropikal bölgedeki birçok ülkenin bayrağında çoğu zaman sarı, turuncu, 
kırmızı renk ile sembolize edilen güneş sembolü vardır.  Nijer, Nabibya, Ruanda, Malavi gibi. 

 Kıtalardaki ülke bayraklarının coğrafi unsurlardan etkilenme düzeyini incelediğimizde 
kıtadaki ülke bayraklarının farklı coğrafi özelliklerden etkilenmiş olduğu ve kıtasal anlamda 
farklılıkların olduğu araştırma sonucunda eldi edilen önemli sonuçlardandır.  Buna göre; 

Asya Kıtası genel olarak incelendiğinde nüfusunun çoğunluğu İslam dinine mensup ülkelerin 
bayraklarında AY ve Yıldız figürüne rastlandığı, bayraklarında İslami temsilen yeşil renk bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Bayrağında Ay ve yıldız bulunan başlıca ülkeleri incelediğimizde ay ve yıldızın bayrakta duruş 
konumlarının değiştiğini görmek mümkündür.  Bu durum bulunan ülkeden insanları Ay'ı hangi konumda 
gördükleriyle yakından ilgilidir. Ve bu durum ülke bayrağına yansımıştır. 



 

2111 
 

Afrika Kıtası genel olarak incelendiğinde PANAFRİKANİZM renkleri olan sarı kırmızı yeşilin 
bayraklarda yaygın olarak kullanıldığı bir kıtadır, Bunun yanında bayraklardaki siyah rengin ülkede 
yaşayan siyahi halkı temsil ettiği görülmektedir. Denize ve okyanusa kıyısı olan ülkelerin bayraklarında 
mavi rengi kullandığı,  Tropikal Kuşakta bulunan, sıcaklık ortalaması yüksek ve yer altı kaynakları zengin 
olan ülkelerin bu unsurları sarı renk ile simgeleştirdiği, bitki örtüsünün zengin olduğu ülkelerde yeşil 
rengin bitki örtüsünü temsil etmesi araştırmanın bulgularındandır. 

Avrupa Kıtası ülke bayrakları incelendiğinde Asya ve Afrika Kıtasında yaygın olarak kullanılan -
Türkiye- dışında- Ay -Yıldız sembolüne rastlanmadığı, Afrika kıtasında özellikle Tropikal kuşakta yaygın 
olarak kullanılan Güneş ve Güneş ışığı sembollerine yer verilmediği açıkça görülmektedir. Yine ülkenin 
bitki örtüsü, doğal kaynakları, ekonomik faaliyetleri ülke bayrağında sembol olarak yer almazken 
bayraklar daha çok tarihi ve dini ve siyasi olguların izlerini taşımaktadır. 

Avrupa ülke bayraklarında coğrafi unsurlardan daha çok Hristiyanlık dinini temsilen Haç Figürünün 
kullanılmıştır. Haç figürü daha çok İskandinavya ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 
kullanılmıştır. (Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç, İsviçre, Yunanistan) Mavi renk dünya 
coğrafyasında ülkenin kıyısı olduğu denizi veya okyanusu temsil ederken, Avrupa Kıtasında Panslavizm'in 
renkleri olan mavi, kırmızı ve beyaz renklerden maviyi temsilen kullanılmıştır. Rusya, Ukrayna, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ülkeleri Slav devletleri olduğu için 
bayraklarında mavi renk vardır. 

Amerika Kıtası ülke bayrakları incelendiğinde kıtanın coğrafi konumu nedeniyle özellikle Orta 
Amerika ülkeleri Atlas ve Pasifik Okyanuslarına kıyısı olması nedeniyle, Karayip Denizine sınırı bulunan 
ülkelerde denizi temsilen bayraklarında mavi rengi kullanmıştır. Bayrağında, biyolojik çeşitliliği yansıtan 
ülkeler Ekvator ve Guatemala'dır. 

Okyanusya Kıtasında yer alan ülke bayrakları incelendiğinde, bayrakları etkileyen coğrafi unsur 
olarak diğer kıtalardan farklı olarak, Crux ya da Güneyhaçı takımyıldızı'nın ülke bayraklarında yer 
almasıdır. ( Avustralya, Yeni Zelenda, Samoa). 

Kıta ülkeleri Doğu Yarım Kürede olduğu için Güneşin ilk doğduğu ülkeler, güneşin doğuşunu simgesel 
olarak ülke bayraklarına yansıtmışlardır, (Kiribati, Marshall Adaları, Solomon, Vanuatu)  Bununla birlikte 
ekvator hattına yakın ülkeler ekvatoru simgesel olarak ülke bayrağına yansıtmıştır. (Marhall Adaları, 
Nauru)   

Okyanusya Kıtası ülkelerinin birçoğu okyanusa kıyısı olması nedeniyle bayrağının zemin rengini veya 
bayraklardaki renklerden birini Pasifik Okyanusunu temsilen mavi renk olarak belirlemiştir. (Avustralya, 
Fiji, Samoa, Yeni Zelenda, Kiribati, Marshall Adaları, Nauru, Palau, Solomon). 

BAYRAKLAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER: 

• Bugün Samoa devletinin var olduğu bölgede 19.yy 'da bölge halkının İslamiyet ile bir bağı, 
bağlantısı, irtibatı olmamasına rağmen kullanılmış ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti bayrağına benzeyen 
kırmızı zemin üzerine ay ve yıldız bayrak mevcuttu. Ay ve yıldızın o dönemler Polinezya sembollerinde 
olduğu düşünülmektedir. 

• İsviçre bayrağı, Dünyada kare şeklindeki tek bayraktır. BM yönetmeliklerine göre, BM binası 
önünde göndere çekilen tüm üye ülkeler bayrakları dikdörtgen şeklinde olması gerekiyor. Bu durumda, 
İsviçre'nin kare şeklindeki bayrağı için bir sorun oluşturdu. Ancak yönetmelikteki ufak bir 
değişiklik/ekleme sonucu, bugün İsviçre bayrağı ‘da  New York’ta BM binası önünde dalgalanabiliyor. 

• Nepal bayrağı, kare ve dikdörtgen şeklinde olmayıp bir flamayı andırmaktadır. 

• Togo bayrağı günümüzde ulusal bayraklar içerisinde en-boy oranında Altın Oranı  kullanan tek 
bayrak konumundadır. 

• Bayrağında ülke toprakları gösterilen bayraklar: Kosova ve Güney Kıbrıs'ındır. 
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• Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti bayrağı, tanınan ve bağımsız ülkeler olan Paraguay 
Bayrağı ile Suudi Arabistan Bayrağı ile birlikte farklı bir ön ve arka yüze sahip olan ülke bayrağından bir 
tanesidir. 

• Yunanistan; Makedonya Cumhuriyeti'nin 1992-1995 yılları arasında kullandığı bayrakta yer 
alan Güneş figürünü, kendisine ait olduğunu ileri sürerek, Makedonya Cumhuriyeti'nin bu figürü 
değiştirmesini istedi. Makedonya bu isteğe karşı duramadı ve 1995 yılında güneş figürünü değiştirdi ve 
bayrak bugünkü halini aldı 

• Bayrağında kalaşnikof bulunan ülke bayrağı Mozambik'tir. 
• Bayrağında insan figürü olan tek ülke Belize'dir. 
• Bayrağında hilal ve yıldız bulunan ülkeler: Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Komor, Malezya, 

Moritanya, Pakistan, Singapur, Tunus, Türkmenistan, Özbekistan. 
• Nepal, Tacikistan, Moldova, Palau bayraklarında da değişik formlarda ay ( dolunay) veya 

yıldızlar bulunur. 
• Hırvatistan bayrağının merkezinde bulunan kırmızı-beyaz damalı ulusal armasının üzerinde 

beş desenden soldan birinci olanında da bir hilal ve yıldız mevcuttur. Bu ayrıntı ülkedeki Müslüman- 
Boşnak azınlığa işaret etmektedir. 

• Bağımsız bir ülke olmamalarına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Sincan-Uygur Özerk 
Bölgesi (Doğu Türkistan) ile Irak Türkmen Cephesi'nin bayraklarında da hilal ve yıldız bulunmaktadır. 

 
KAYNAKÇA 

ARI, Y., (2005) ‘Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı’, Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (1), 311-340 

EMEKLİ, G., (2006) Coğrafya, Kültür Ve Turizm: Kültürel Turizm Ege Coğrafya Dergisi, 15 (2006),51-59, 
İzmir 

ERSOY, N. (1990) Semboller ve Yorumlarla Görünenden Görünmeyene. İstanbul: Ersoy Yayın  

GENÇ, R. (1997) Türk İnanışları ile Milli Geleneklerinde Renkler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi 

GENÇ, Reşat, (1996)  ”Türk Düşüncesi, Davranışı ve Hayatında Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil”, Nevruz ve 
Renkler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Hazırlayanlar: Sadık Tural, Elmas Kılıç, Ankara, 1996 

Güvenç, B., (1994)  İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

HALSE, A. O. (1978)  The Use of Color Interiors. 2. Baskı, Mc Graw Hill 

HEATH, R. P. (1997) The Wonderful World of Color. Marketing Tools, October, 
http://demographics.com/publications/mt/97_mt?mt971022.htm  

KOCA, S. (2002) Eski Türklerde Bayram ve Festivaller. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları  

MANKHE, F. H. (1996) Color, Environment, and Human Response. New York: John Wiley & Sons Yayınevi  

ÖGEL, B. (1984) Türk Kültür Tarihine Giriş. C VI. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları  

ÖGEL, B. (1995) Türk Mitolojisi, C II. Ankara: Türk Tarih Kurumu 

ÖZGE M. (2011)   Rengin Kültürel Çağrışımları   Dumlupınar Üniversitesi  Sosyal Bilimler Dergisi  sayı 31 s. 
125-138  

SOYSAL, M. E. (2010)   Tarihsel  Süreçte Bayrak  ve  Sancaklarımız  A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi [TAED] 42, ERZURUM 2010, 209-239 

UÇAR, T. F. (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınevi 

Ülke bayraklarının anlamları http://tr.wikipedia.org  internet sitesinden derlenmiştir, ülke 
bayraklarının anlamı derlenirken kesinliği olmayan bilgilere yer verilmemiştir.  
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
  

Atölyenizin Hedef Grubu 
Öğrenciler 

1. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  (    ) 

2. Anadolu Liseleri (  *  ) 

3. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri (    ) 

4. Ortaokul Sosyal Bilgiler 

5. İlkokul Sosyal Bilgiler ve/veya Hayat Bilgisi 

Hazırlayan 
(Unvan) Adı-Soyadı: Ceren Navıdmoghaddamgavgani 

Kurum Adı: Canada Shcool 
E-posta: Cerenguner686@gmail.com  

Kazanım adı ve sınıf seviyesi   

9.Sınıf Coğrafya 
İnsan ve Doğa etkileşimini Türkiye’den Dünya’dan örneklerle açıklar. 
 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki düzeyi 

Analiz 

Etkinliğin Adı   Coğrafya Öğretiminde Hikayeleştirme 

Etkinliğin geliştirmeyi 
amaçladığı beceri (ler)  

Coğrafi Sorgulama Becerisi 
Değişim ve sürekliliği algılama becerisi 

YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 

Diğer yöntemler: 
1. 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
mailto:Cerenguner686@gmail.com
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uygulaması vb.) 2.  

Disiplinler arası bağlantı 
Hangi dersin hangi konu ve kazanımıyla bağlantının nasıl kurulacağı 
belirtilmelidir.  

Kullanılacak materyal listesi  
Hikaye Kartları, Renkli kartonlar,Boya Kalemleri 
 

Atölyenizin Süresi  

Bu atölyenin toplam kaç dakikada uygulanıp bitirileceğini belirtiniz (bu 
sürenin ne kadar olacağına, teorik olarak yazdığınız atölye çalışmasını 
uygun bir sınıfta öğrencilere uyguladıktan sonra karar vermeniz uygun 
olacaktı). 

Katılımcı Sayısı 16 

Etkinliğin Tasarım Süreci 

 
• ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK  

Bu örnek ders uygulaması 9.sınıf öğrencilerinin Doğa ve İnsan 
Etkinleşimine ilişkin (9.1.1 Doğa ve İnsan Etkinleşimini örneklerle 
açıklar.)Kazanımının işlenmesinden sonra Bu etkinleşimin sonuçlarından 
biri olan “Küresel Isınma” için yapılandırılmıştır.Öğrenciler derse 
başlamadan önce küresel ısınmanın zamanda dağılış ilkesi doğrultusunda 
günümüzde,sanayileşme ve şehirleşmenin hızla artması sonucunda ne 
boyutta olduğu ve etkisini niçin giderek arttırdığına ilşkin ön bilgilerinin 
olduğu kabul edilmiştir.İnsan hayatı var olduğu sürece devam edecek olan 
İnsan ve Doğa Etkileşiminde,insanın doğaya vereceği zararları azaltacak 
çalışmaların neler olabileceğini araştırmaktır.Bunun için Dünya’da 
meydana gelen iklim değişiklikleri ve  Küresel ısınmaya yani Troposferdeki 
sıcakların çok artmasına etki eden,konuların neler olduğu 
hakkında,görsellerle birlikte kanıt toplanması tercih edilmiştir. 
-“Öğrencilerden “Aptallık Çağı” adlı belgesel izlenerek sınıfa gelmeleri 
istenmiştir. 
-Öğretmen tarafından Hikayeleştirme Tekniğinin Coğrafya Dersi Doğa ve 
İnsan konusunda uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin litaratür taraması 
yapılmıştır. 
-Hikayeleştirme tekniğinin Coğrafi Sorgulama becerisini ne düzeyde 
karşılayabileceği konusunda çalışma yapılmış ve öğrencilere coğrafi 
sorgulama becerisini kazandırmak için bu yöntemin uygun olduğuna karar 
verilmiştir. 
-Bir hafta önceden öğrencilere Dünya’da meydana gelen iklim 
değişikliklerine örnek olaylar,bununla ilgili çıkan haberler ve yorumlar gibi 
materyallerı toplamaları üzerlerine isimlerini yazarak sınfa getirmeleri 
istenmiştir. 
-Farklı iklim tiplerine ait somut ögeler bulunduran Hikaye Kartları temin 
edilmiştir. 
 
 

• ETKİNLİĞE GİRİŞ (MOTİVASYON) (en fazla 10 dk.) 

-Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava 
koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de 62 milyon kişiyi 
etkilediğini açıkladı.Gazete haberiyle giriş yapılmasının ardından yaşanan 
doğa olaylarının bağlı olduğu iklim değişikliklerine nelerin sebep 
olabileceğine ilişkin düşünmeleri istendi. 

-Öğrencilerin getirdikleri materyaller hikayeleştirme kısmında kullanılmak 
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üzere masaya konuldu. 

-Daha sonra sınıf 4 gruba bölünmüştür.Getirilen materyaller rastgele ve 
sayıca eşit bir şekilde gruplara bölünmüştür.Hikaye kanvasları gruplara 
dağıtılmıştır.Öğrenciler arasında görev dağılımı yapılmıştır; 
-Hikaye Kanvasına uygun şekilde tüm örnek olaylar inecelenerek tümünü 
içeren hikaye kurgusu oluşturulması(kanvas gerekli yönlendirmeleri 
yapacak) 
-Olayların kanvasa işlenmesinden sorumlu kişi 
-Anlatıcı 
-Hikayeleştirme çalışması yapılırken bütün grup üyelerini eş zamanlı 
katılımda bulunduran ve cesaretlendirici grup üyesi 
- Hikayeleştirme tamamlandıktan ve Atmosferin(olayın geçtiği mekan) ve 
ilgili birtakım nesnelerin öğretmenin elindeki hikaye kartlarıyla 
yönlendirdiği çalışma dinlenildikten sonra (dinleyen tüm öğrencilerin 
hikayeye sorular soracak şekilde kendilerini hazırlamaları istenmiştir)  
 

• ETKİNLİK SÜRECİ  
Değişim ve Sürekliliği algılama becerisini kazandıracak olan geçmişten 
bugüne devam eden insan ve doğa etkileşimine örnek olayların 
hikayeleştirerek anlatımının sağlanması. 
Hikaye Anlatımı sırasında coğrafi nedenlerle açıklanabilecek sorular ile 
Coğrafi sorgulama becerisinin kazanımının sağlanması. 
Gruplar çalışmalarını tamamladığında 10 dakika boyunca her grubun 
çalışmasını aktif olarak dinleyecek.Diğer grupların sürekli denetimde 
bulunması sağlanacaktır. 
Bu aşamada yapılan eleştirilere çözüm önerileri tüm gruplar dinlenildikten 
sonra ortaya konulmuştur. 
Öğrenci merkezli anlayış temel alınarak gerçekletirilen çalışmada 
elimizdeki kaynaklardan hareketle buluş yoluyla öğrenme gerçekleşmiştir. 
-Öğrencilerden İnsan ve Doğa etkleşimine örnek olayların rapor edilmesi 
istenmiştir. 
-Öğrencilerden ortaya çıkan 4 Hikaye Metni göz önünde 
bulundurarak,hikayelerde bahsi geçen olayların nasıl daha başka türlü 
bitebileceğine dair fikir üretmeleri istenmiştir. Etkinlikler boyunca sorulan 
sorular: 
-İnsan bulunduğu yerde nasıl yaşar? 
-Neden burdadır da başka yerde değildir? 
-Yaşadığı yerde ne gibi faaliyetlerde bulunur? 
-Bulunduğu coğrafyadan etkilenme ve bulunduğu coğrafyayı etkileme 
süreçleri neler olabilir? 
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
  

Atölyenizin Hedef 
Grubu Öğrenciler 

6. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  (X   ) 

7. Anadolu Liseleri (X  ) 

8. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri (    ) 

9. Ortaokul Sosyal Bilgiler 

10. İlkokul Sosyal Bilgiler ve/veya Hayat Bilgisi 

Hazırlayan 
(Unvan) Adı-Soyadı: Arş. Grv. Dr. Rukiye ADANALI 

Kurum Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
E-posta: rukiyeadanali@mu.edu.tr 

Kazanım adı ve sınıf 
seviyesi   

Ünite adı: 9.1. DOĞAL SİSTEMLER 
 
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.              
a)  Harita projeksiyonlarına yer verilir.  
b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.                                                                
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan 
hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir. 
 
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.  
a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları 
üzerinde durulur.  
b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir 
 
9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.  
a) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.             
b) Eş yükselti eğrileri ile çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerinin ayırt edilmesine 
yer verilir.             
c) Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden renklendirme ve kabartma 
yöntemlerine yer verilir. 
 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki 
düzeyi 

1-Kolay Etap etkinliklerinde: Bilişsel seviyede Hatırlama; Anlama basamağında 
sınıflama; Uygulama basamağında yararlanma -gerçekleştirme (Talimatları 
gerçekleştirme);  Değerlendirme basamağında eleştirme (süreci değerlendirme), 
Çözümleme basamağında örgütleme (etkinlik hikayesi oluşturma);  
 
2-Orta Seviye Etap etkinliklerinde: Bilişsel seviyede Hatırlama; 
Anlama basamağında yorumlama, açıklama; Uygulama basamağında yararlanma -
gerçekleştirme (Talimatları gerçekleştirme); yapma/yürütme; Değerlendirme 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
mailto:rukiyeadanali@mu.edu.tr
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basamağında eleştirme (süreci değerlendirme), Çözümleme basamağında örgütleme 
(etkinlik hikayesi oluşturma); 
 
3-Zor Seviye Etap etkinliklerinde: Anlama basamağında yorumlama, açıklama, 
özetleme, sınıflama; Uygulama basamağında yararlanma -gerçekleştirme (Talimatları 
gerçekleştirme); yapma/yürütme; Değerlendirme basamağında eleştirme (süreci 
değerlendirme), Çözümleme basamağında örgütleme (etkinlik hikayesi oluşturma). 
 

Etkinliğin Adı   
Karekod Destekli Sınıf Dışı Mobil Oyunlarla Harita Becerilerinin Geliştirilmesi 
 

Etkinliğin 
geliştirmeyi 
amaçladığı beceri 
(ler)  

 
Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.8) 
Harita becerisi (9.1.6, 9.1.7)   

YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 
uygulaması vb.) 

Diğer yöntemler: 
 
SCAVENGER HUNT 
  

Disiplinler arası 
bağlantı 

Matematik bilimi ve coğrafya arasında bağlantı kurulmuştur.  
 
Matematiğin günlük yaşamdaki kullanımına ilişkin bir videonun linki verilir; 
katılımcılar bu videoyu izleyip matematiğin, coğrafya çalışmalarında nasıl 
kullanıldığına ilişkin örnekler sunar. 
  

Kullanılacak 
materyal listesi  

Akıllı cep telefonu, şarj cihazı, kulaklık 
 

Atölyenizin Süresi  
Scavenger Hunt (Çöpcü avı) kapsamında karekod ve mobil teknoloji kullanılarak 3 
farklı seviyede etkinlik, sınıf içinde ve dışında toplam 2 saatte uygulanacaktır. 
 

Katılımcı Sayısı 
 
En fazla 15 kişi ile atölye gerçekleştirilecektir. 
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Etkinliğin Tasarım 
Süreci 

 
• ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK  

 
Atölyeye katılacak öğretmenlerden (gerçek sınıfta öğrencilerden) beklenenler: 
 

• Harita becerileri ile ilgili üniteyi gözden geçirmeleri (haritalarda temel 
kavramlar, ölçek, haritacılığın tarihsel gelişimi, izohipsler) 

• Yanlarında atölyenin uygulanacağı tarihteki hava durumunu dikkate alarak 
gerekirse yağmurluk, şemsiye ve uygun ayakkabı getirmeleri, 

• Eğer hava açık ve güneşli olacak olursa da yanlarında şapka, spor ayakkabı, su 
getirmeleri, 

• ÖNEMLİ: Tüm katılımcıların yanlarında akıllı telefonlarını, kulaklıkları ve şarj 
cihazlarını getirmeleri, 

• İmkânı olan öğrencilerin /katılımcıların telefonlarında kablosuz internet 
bağlantısı olması 

• Akıllı telefonlarda Google Map uygulamasını indirmiş olmaları  
• Akıllı telefonlarda Whats Up uygulamasını indirmiş olmaları beklenmektedir. 

 
 

• ETKİNLİĞE GİRİŞ (MOTİVASYON) (en fazla 10 dk.) 
 

Öncelikle öğretmenlerden/öğrencilerden mobil cihazlarındaki (Kablosuz internet 

bağlantılı akıllı telefon, tablet veya avuç içi bilgisayar) Google Map uygulamasını 

açıp, içinde bulunduğumuz binayı ekranlarına getirmeleri istenir. Daha sonra 

bulunduğumuz yerden, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen 

Balmumu Heykeller Müzesi’ne olan uzaklığımızı ve nasıl gidilebileceği hakkında 

yorumlar alınır. Karekod teknolojisinin müzede nasıl kullanılabileceğine ilişkin 

örnekler verilir (Müzede sergilenen önemli şahsiyetlerin otobiyografisi hakkında 

bilgi alma, müze içinde yer yön bulma vb.). Son olarak “Akıllı telefonunuza 

indirdiğiniz karekod uygulaması ile hem hareket edip hem de nasıl sınav 

olursunuz?” sorusu sorularak ETKİNLİĞİ GİRİŞ kısmı tamamlanacaktır. Bu 

bölümün 10 dk. sürmesi beklenmektedir. 

 

 
• ETKİNLİK SÜRECİ  

 
2 saat sürecek tüm etkinlikte öğrenci merkezli bir yaklaşım ve katılımcıların sürece 
aktif katılımı benimsenmiştir. Etkinlik öncesinde toplam 15 kişiden oluşan grup, beşer 
kişiden oluşan 3 gruba ayrılır.  
 
Öğrenciler/öğretmenler öncelikle internetten kolayca ve ücretsiz olarak 
bulabilecekleri herhangi bir karekod okuyucu uygulamasını mobil cihazlarına (akıllı 
telefon, tablet veya avuç içi bilgisayar vb) indirir. Bunun yanı sıra telefonlarında 
Google Map uygulaması da bulunmalıdır.  
 
Katılımcılar, bu mobil teknolojileri Scavenger Hunt (Çöpcü Avı) oyunu aracılığı ile 
kullanacaklardır. Scavenger Hunt oyununda oyunculara, bulması veya 
gerçekleştirmesi için, belirlenmiş bir sürede, toplanacak nesnelerin ve/veya 
görevlerin bir listesi verilir. Birey veya ekip katılımcıları nesneleri bulduğunda 
ve/veya görevleri gerçekleştirdiğinde, bunu kanıtlamak için bulunan nesneleri toplar, 
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fotoğraf veya video çeker. 
 
Oyuncuları farklı konumlara/kapılara sürükleyen oyun sonunda, öğrenciler sınıfta 
toplanır ve oyun süresince gruplarının bulmakta zorlandığı nesneler ve 
gerçekleştirmekte zorlandıkları görevler hakkında 5-10 dakikalık bir PPT sunum 
hazırlar. Bu süreçte görevleri gereği çektikleri takım fotoları, video ve doldurdukları 
yönergelerinden faydalanırlar. Ayrıca bu resimler yanında zorlandıkları sorular ve 
oyunda yaşadıkları ilginç anılara yer verirler.  Her grup hikâyesini en azla 15 dk. içinde 
hazırlamalıdır. Daha sonra bunlar sınıfta projektörle yansıtılır ve grup üyeleri gerekli 
yerlerde açıklama yaparlar. “Bilgilendirme/Tartışma Oturumu” dediğimiz bu bölümde 
sorular irdelenenir, anlaşılmayan konular ve sorular öğrencilerin katılımıyla 
netleştirilir. Ayrıca bu süreçte takımlar kendi yansıtmalarını da yaparlar. 
 
Uygulanan ders tasarım atölyesinde tartışma oturumu her bir karekod etkinliğinden 
sonra yapılır; ancak bu uygulamada takımların PPT sunumları hazırlamaları ve süreci 
detaylı tartışıp puanlamaların yapılması üçüncü etaptan sonra düzenlenecektir. Birinci 
ve ikinci etaptan sonra ise kısa süreli sözlü tartışmalar yapılacaktır. 
 
Scavenger hunt oyunu derslerin sonunda konuların tekrarı, öncesinde 
hazırbulunuşluğu artırma, sınavlara hazırlık veya küçük ölçekli ara sınavlar (Quiz) 
olarak da kullanılabilen bir oyundur. Uzun zamandır bilinen çöpçü avı oyunu 
günümüzde Actionboard, Scavif ve Goosechase gibi çevrimiçi mobil uygulamalarla da 
oynanabildiğinden interaktif bir mobil oyun özelliği de kazanmıştır. Ancak bu 
uygulamada daha düşük teknolojili, uygulaması basit ve kolay bir yöntem tercih 
edilmiştir. 
 
Sınıf dışında gerçekleşmesi planlanan etkinliklerde hem açık hem de kapalı 
mekânlardan faydalanılacaktır. Ders tasarım atölyesinin tasarlanma süreci Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.  
Karekod Destekli Sınıf Dışı Mobil Oyunlarla Harita Becerilerinin Geliştirilmesi” Etkinliği 
Tasarım Süreci 
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 Öğretim programındaki kazanım içeriği sınırları içerisinde kalarak, hedeflenen coğrafi 
becerileri öğrencilere kazandırmak için öğrenciler tarafından aktif olarak 
gerçekleştirilen, bedensel olarak da efor sarf ettiren, kolay seviye, orta seviye ve zor 
seviyede olmak üzere 3 farklı etkinlik tasarlanmıştır. 
Şekil 1, karekod destekli Kolay, Orta ve Zor seviye etkinliklerinde izlenen temel 
aşamaları göstermektedir. 
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Şekil 1. Karekod destekli scavenger hunt etkinliği süreci 
 
 
ETAP 1/KOLAY SEVİYE ETKİNLİK:   
 
Kolay seviye etkinliği, Scavenger hunt oyun kurallarının ve karekod teknolojisinin 
öğrenildiği etaptır. Katılımcılar, Sarı, Kırmızı ve Mavi takımlar olarak üç gruba 
bölünür. Etap 1’de bu üç takım için hazırlanan sorular Google form ve QR Code 
Generator (https://www.the-qrcode-generator.com)  ücretsiz uygulaması ile 
hazırlanan karekodlara gömülür ve oluşturulan karekodlar resim olarak kaydedilir 
(Ayrıntılı bilgi için Eklere bakınız). Daha sonra resim olarak kaydedilen karekodların 
A4 boyutunda kâğıtlara çıktısı alınır ve her takım için belirlenen güzergâhtaki sınıf 
kapılarına yapıştırılır. Öğrenciler, Şekil 1’deki süreci izler (4. Aşama hariç). 
 
Öğrenci seviyesi de göz önüne alındığında bu etapta daha az oyalayıcı ve kolay sorular 
yer almaktadır. Etap 1 esnasında hem katılımcıların birbirleri ile kaynaşması hem de 
sürece motive olmalarını sağlamak amacıyla grup fotoğraflarının (selfie) ve 
videolarının çekilmesi gibi görevler verilir. 
 
Katılımcılar, hikâye oluşturma ve bilgilendirme oturumunu ise oyun bittikten hemen 
sonra sınıfta gerçekleştirir. Ancak ETAP 1’de sınıfa dönen katılımcılarla kısa bir sözlü 
değerlendirme yapılacaktır. Bilgilendirme ve hikâyeleştirme/yansıtma etkinliği 3 etap 
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Oyunun 20 dk; sınıf içi değerlendirme 
etkinliklerinin ise 10 dk. sürmesi yani bu etabın toplamda 30 dk. sürmesi 
beklenmektedir. Her üç takımın oyun güzergâhları ve yönergeleri ekler de yer 
almaktadır. 
 
Etap 1-Kolay Seviye Etkinlik sürecinde Kırmızı takımın izleyeceği güzergâh Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Kolay Seviye Etkinlik sürecinde Kırmızı takım oyun tasarımı 
 
Kırmızı takım üyeleri için A4 nolu sınıf kapısındaki karekoda iki şıklı bir soru gömülür. 
Öğrenciler A şıkkını seçerlerse (doğru cevap), A23 nolu derslik kapısına 
yönlendirilmektedir. B şıkkını seçerlerse (yanlış cevap) A34 nolu dersliğe 
yönlendirileceklerdir. Gittikleri kapıda sorunun doğru cevabını öğrendikten sonra 
tekrar sonraki soruyu veren A23 nolu dersliğe yönlendirilirler. Katılımcılar, A34 
kapısına gidiş-dönüş süresi için fazladan zaman harcayacaklarından, doğru cevabı 
bulan takımlar zaman açısından avantajlı konuma geçeceklerdir.  
 
 
ETAP 2/ORTA SEVİYE ETKİNLİK:   
 
2. Etap öğrenci seviyesi açısından biraz daha zor sorulardan oluşur. Ancak oyundaki 
doyumun düşmemesi için bazı kolay sorular da sürece eklenir. Etap 1’de 
öğretmenlerden/öğrencilerden istenen scavenger hunt görevleri (foto-video çekme…) 
bu etapta da uygulanır. Öğrenciler, Şekil 1’deki süreci izler (4. Aşama hariç) 
Oyunda puanlama sistemi ile motivasyon artışı sağlanırken, etap sonundaki sınıf içi 
tartışmada, bu oyunun nasıl bir alternatif ölçme-değerlendirme aracı olabileceği de 
tartışılır (Etkinliğin giriş kısmında sorulan “Akıllı telefonunuza indirdiğiniz karekod 
uygulaması ile hem hareket edip hem de nasıl sınav olursunuz?” sorusu cevaplanır). 
Oyun, I. Etapta olduğu gibi eğitim fakültesi binası içindeki ortak mekânlarda 
gerçekleşecektir. Oyunun 30 dk; sınıf içi değerlendirme ve etkinliklerin ise 10 dk. 
sürmesi yani bu etabın toplamda 40 dk. sürmesi beklenmektedir. Etap 2-Orta Seviye 
Etkinlik sürecinde Sarı takımın izleyeceği güzergâh Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Orta Seviye Etkinlik sürecinde Sarı takım oyun tasarımı 
 
ETAP 3/ ZOR SEVİYE ETKİNLİK:   
 
Bu etkinlikte sorular biraz daha zorlaşmasına karşın, esas zorluk oyunun büyük 
kısmının açık havada gerçekleşmesidir. Yarışma kurgusunda ilerleyen oyunda, 
sorulara ayaküstü ayrılacak zaman kısıtlı olduğu için soruların daha kısa zaman alıcı 
olmasına dikkat edilir.  
Oyunun 20 dk; sınıf içi değerlendirme ve etkinliklerin ise 30 dk. sürmesi yani bu 
etabın toplamda 50 dk. sürmesi beklenmektedir. Öğrenciler, Şekil 1’de verilen tüm 
aşamaları izler. Etap 3-Zor Seviye Etkinlik sürecinde Mavi takımın izleyeceği güzergâh 
Şekil 4’te gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 4. Zor Seviye Etkinlik sürecinde Mavi takım oyun tasarımı 
 
Bu etapta ayrıca bir joker karekod oluşturulmuştur. Öğrenciler X1 istasyonundaki 
soruları çözerken zorlanırlarsa joker karekoddaki (başka bir karekodda/kapıda) 
açıklamalardan faydalanabilirler. 
 
ETAP 3 sonunda, Sarı, Kırmızı ve Mavi Takımlar Whats Up grubunda paylaştıkları her 
bir görev, foto veya videonun (Yönergelerin fotoları da eklenir)  PPT sunumunu 
hazırlayıp, her bir karekoddaki /istasyondaki takım hikâyesini, hangi sorularda 
zorlandıklarını, uğradıkları bina veya mekânların ne amaçla kullanıldığını, 
çevrelerinde neler gözlemlediklerini ve diğer görüşlerini sınıf içinde sırayla paylaşır. 
Her bir takımın hikâyesi, öğrenciler ve eğitimci tarafından değerlendirilir. Hikaye 
anlatımı sırasında yönergedeki görevler ve doğru cevaplanan soruların puanları 
hesaplanır (görevleri ilk bitiren gruba +50 puan da eklenerek); 1., 2. ve 3. olan gruplar 
belirlenir. Daha sonra öğretmenlerle bilgisayar ortamında karekod oluşturma işlemi 
yapılır.  
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Ekler 
ATÖLYEDE UYGUALACAK TÜM ETKİNLİK MATERYALLERİ “ETKİNLİK EKLERİ” 
DOSYASINDA VERİLMİŞTİR.    
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 

Atölyenizin Hedef Grubu 
Öğrenciler 

11. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  (    ) 

12. Anadolu Liseleri (    ) 

13. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri (    ) 

14. Ortaokul Sosyal Bilgiler (*) 

15. İlkokul Sosyal Bilgiler ve/veya Hayat Bilgisi 

Hazırlayanlar 

  
(Unvan) Adı-Soyadı: Yük. Lis. Öğr. Kubra Bayer  

Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
E-posta: kubra.bayer96@gmail.com  

  
(Unvan) Adı-Soyadı Yük. Lis. Öğr. Ahmet Kıyançiçek 

Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
E-posta: akyancicek@gmail.com 

  

Kazanım adı ve sınıf 
seviyesi  

6.sınıf, 3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı, 3.kazanım: Türkiye’nin 
temel, beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki 
düzeyi 

Hatırlama: Zihine kaydedilmiş bilgilerin çağırılması basamağıdır. Bu basamakta 
öğrenci uzun süreli belleğinden geri getirme yapar. (Coşar, 2011). Bu aşama kısa 
cevap ve ezbere dayalıdır (Güven, 2014). 
Anlama: Bu basamakta öğrenci ööğrendiklerini ifade etmeye başlar (Coşar (2011). 
Hatırlamanın anlamlı hale gelme sürecidir (Yılmaz ve Keray, 2012). 
Uygulama: Eğitim ve öğretim ortamında sunulan her bilginin ve davranışın bir 
bölümünü birleştirerek çelişkisiz ve kullanışlı bir bütünlük oluşturma ile alakalı 
bir basamaktır (Ulum, 2017). Buradaki önemli nokta araştırma yaparak, problem 
çözümünü sağlayacak süreci şağlamaktır (Ayvacı ve Türkdoğan, 2010).  

Etkinliğin Adı   Coğrafya Müzesi 

Etkinliğin geliştirmeyi 
amaçladığı beceri (ler)   

Mekânı Algılama Becerisi, Harita Kongresi, Çevre Okuryazarlığı, Gözlem. 

YÖNTEM 
Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
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(Etkinlik türü) Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması (*) 
Öğrencilerin küçük gruplar halinde 
çalışarak ve birbirlerinin öğrenmelerine 
yardım ederek, öğrenmeyi 
gerçekleştirme süreci olarak ele alınan 
yöntem olarak tanımlanmaktadır 
(Açıkgöz,2003). 

Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 
uygulaması vb.) 

Diğer yöntemler: 
1. 
2.  

Disiplinler arası bağlantı 

Teknoloji ve Tasarım dersi, Tasarım süreci ve tanıtım öğrenme alanı, Tasarım 
odaklı süreç ünitesi 

1. Tasarım oluşturulurken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevre 
faktörlerinin önemini açıklar. 

2. Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları açıklar 
3. Tasarım ürünlerinin üretim süreçlerini açıklar kazanımları ile ilişkilidir. 

Coğrafya dersi, Doğal sistemler ünitesi, 
1. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum süreçleri açısından açıklar. 
2. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından 

açıklar kazanımı ile ilişkilidir. 
Kullanılacak materyal 
listesi  

Çöp poşeti, mukavva, taş, toprak, su, çimen, eldiven, önlük. 
 

Atölyenizin Süresi  2 saat 
Katılımcı Sayısı  15-30   

Etkinliğin Tasarım Süreci 

 
• ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK  

Öğretmen tarafından atölye de öğrencilere kazandırılmak istenen kazanım ile 
alakalı olan çalışma formu hazırlanarak öğrencilere ders öncesi verilerek 
öğrencilerin çalışma formundaki sorularına yönelik araştırmalar yapıp gelmeleri 
istenir. Öğrencilerin çalışma formunda yer alan yüzey şekillerini araştırmaları ve 
çevrelerinde gördükleri yüzey şekillerini gözlemlemeleri istenir. Etkinlikte yer 
alan yüzey şekilleri ile alakalı olarak öğrencilerin yüzey şeklinin yer aldığı 
videoları ve görselleri incelemeleri istenir. Etkinliğin yapılacağı gün derste 
öğrencilerin spor kıyafetler giymeleri istenir. 
 

• ETKİNLİĞE GİRİŞ (MOTİVASYON) (en fazla 10 dk.) 
Kabartma Türkiye fiziki haritası ile öğrencilere kazanımın amacı doğrultusunda 
yüzey şekilleri harita üzerinde gösterilerek yaşanılan bölge, ülke ve dünyayı daha 
iyi algılamak ve bilmek açısından ne avantajlar ve dezavantajlar sağladığına dair 
özet niteliğinde motive edici bilgiler aktarılmaya çalışılır. 
 

• ETKİNLİK SÜRECİ  
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Öğrenciler üç gruba ayrılarak; basit, orta ve zor olarak sınıflandırılan yüzey 
şekillerinin etkinlik öncesi hazırlık amacıyla öğrencilere verilen çalışma formu, 
kendi araştırmaları ve hazırlıklarına göre gruplarına üç ayrı sınıflandırma için 
oluşturulmuş torbalardan rastgele seçtikleri yüzey şekillerini kendi gruplarındaki 
arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde oluşturmaları beklenmektedir. 
Basit düzey olarak belirlenene dağ, göl ve ada yüzey şekillerini, orta düzey olarak 
belirlenen; akarsu, yarımada ve plato ve zor olarak belirlenen delta, körfez ve 
burun yüzey şekillerini tasarlamaları istenilmektedir.  
Her grubun tasarlayacağı yüzey şekilleri etkinliğin bitiminde sınıfta bir müzede 
sergilenir şekilde kendi gruplarının üyeleri arasından seçtikleri kişi ya da kişilerce 
tanıtılarak grupların kendi aralarında bilgi paylaşımı yapılması hedeflenmektedir.  
Etkinlik sürecinin sonunda tasarladıkları yüzey şekillerinin kabartma Türkiye 
fiziki haritasında birbirlerine sorarak ve kendileri de göstererek etkinliğin 
hedeflenen başarıya ulaştığını gösterirler. 

Ekler 
6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı, kabartma Türkiye fiziki haritası ve çalışma 
formu etkinliğin eklerini oluşturmaktadırlar.   
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EKLER 

YER ŞEKİLLERİ  
 

1 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
4 

 
5 6 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
Across 
 
2. Çevresine göre yüksekte kalmış ve 

akarsular tarafından derin olarak 
yarılmış geniş düzlüklerdir. 

 
5. Akarsuların denize döküldükleri 

yerlerde, taşıdıkları alüvyonların 
biriiktirilmesi sonucunda oluşan 
şekillerdir. 

 
7. Dört tarafı sularla çevrili olan kara parçası 
 
8. Deniz sularının karaların içine doğru 

sokulduğu bölümdür. 
 
9. Karaların su kütlelerine doğru 

uzanmış bölümüdür. 
Down 

 
1. Üç tarafı sularla çevrili kara parçası 
 
3. Karaların üzerindeki çukurlukları 

dolduran tatlı veya tuzlu su kütlesidir. 
 
4. Çevresine göre yüksek ve belli bir 

doruğu olan yeryüzü şeklidir. 
 
6. Doğal bir yatak içerisindeki su kütlesidir. 
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
 

Atölyenizin Hedef 
Grubu Öğrenciler 

16. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  (   X ) 

17. Anadolu Liseleri (  X  ) 

18. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri ( X   ) 

Hazırlayan 
(Unvan) Adı-Soyadı: Uzman Coğrafya Öğretmeni Kemal AKALIN 

Kurum Adı: Malkara Anadolu Lisesi  
E-posta: akalinkemal@gmail.com 

Kazanım adı ve 
sınıf seviyesi   

9. Sınıf 
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir. 
b) Türkiye’nin konumuna yer verilir. 
9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar. 
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir 
9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından 
değerlendirir. 
a) Örnek olaylardan hareketle insanın atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer üzerindeki 
etkilerine yer verilir. 
b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı 
olmalarının gerekliliği vurgulanır. 
 
10. Sınıf 
10.2.8. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve 
sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 
a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur. 
b) Güncel mülteci göçlerine yer verilir. 
10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 
a) Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
etkilerine yer verilir. 
b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum 
sergilemenin gerekliliği vurgulanır. 
10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar. 
 
11.Sınıf 
11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 
11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında 
çıkarımlarda 
bulunur. 
11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından 
değerlendirir. 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
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11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz 
eder. 
12. Sınıf 
12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.  
12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri 
açısından 
değerlendirir.  
12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 
12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 
12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik 
etkileşimdeki rolünü açıklar 
12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik 
politika ve 
uygulamalarını karşılaştırır. 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki 
düzeyi 

Analiz ve Değerlendirme düzeyi 

Etkinliğin Adı   Öğrenci Merkezli Eğitimde 6 Şapka Tekniğinin Coğrafya Dersinde Kullanılması 

Etkinliğin 
geliştirmeyi 
amaçladığı beceri 
(ler)  

Coğrafi gözlem ve sorgulama,  
Zamanı algılama,  
Değişim ve sürekliliği algılama  

YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 
uygulaması vb.) 

Diğer yöntemler: 
1. 
2.  

Disiplinler arası 
bağlantı 

Tarih dersi ile ilgili: 
11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve 
dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder kazanımı 
Edebiyat dersi ile ilgili: 
B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.  
B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.  
C.1. 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler.  
C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.  
C.1. 4. Konuşma metnini planlar.  
C.1. 5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.  
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C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.  
C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar. 

Kullanılacak 
materyal listesi  

Bilgisayar ve projeksiyon, Renkli not kağıtları 
 

Atölyenizin Süresi  Toplam 2 ders saati(30+30 dakika) 
Katılımcı Sayısı 20 (Yirmi) 

Etkinliğin Tasarım 
Süreci 

 
• ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK  
 

Bu çalışmada Lise 10. Sınıflara ait “10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından 
değerlendirir.” kazanımı ile ilgili etkinlik örnek olarak verilmiştir. Ayrıca çeşitli sınıf 
seviyelerinde belirtilen kazanımlar için de uygulanabilir. 
 
 
Öğrencilerin bu etkinliğe gelmezden önce ön bilgi olarak aşağıdaki soruların cevaplarını 
hazırlanıp gelmeleri uygun olacaktır. 
1-Göç nedir? 
2-İç göç nedir? 
3-Türkiye’de iç göç hareketleri yıllara göre nasıldır? 
4-Göçlerin neden ve sonuçları nelerdir? 
4-İç göç hareketleri sonunda göç alan ve göç veren yerler nasıl etkilenmektedir? 
 
 

• ETKİNLİĞE GİRİŞ (MOTİVASYON) (en fazla 10 dk.) 
Bu kısımda, ilk defa uygulanacaksa, öğrencilere 6 Şapka etkinliği ile ilgili ön bilgilerin 
verilmesi uygun olacaktır.  
Ayrıca bilgi verilme işleminden sonra kısa bir video yada bir metin ile öğrencilerin göç ile 
tanışmalarını sağlayacak şekilde konuya motive olmaları sağlanır. 

• ETKİNLİK SÜRECİ  
6 Şapka yönteminde var olan 6 farklı renkle ifade edilen görüşleri ortaya koyan gruplar 
oluşturulacaktır. Bu gruplardan “Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler,sayılar, araştırmalar, 
kanıtlanmamış veriler ortaya koyan” şapka olan Beyaz Şapka ile “Düşünme sürecini 
gözleyen ve oyunun kurallarına dikkat edilmesini sağlayan” Mavi Şapka ders öğretmeni 
tarafından sağlanacağından, öğrenciler 4 farklı gruba ayrılacaktır.  
 
Konu ile ilgili ön bilgiler öğretmen tarafından çeşitli materyallerle sınıfa getirileceğinden ya 
da önceden öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgiler edinmeleri için kaynaklar 
önerilebileceğinden Beyaz Şapka görevi yürütücü tarafından yerine getirilecektir.  
 
Öğretmen, bu çalışmada yürütücü, mavi şapka görevi ile durumun farklı yanları ile ilgili 
fikirleri listeleyerek ortaya bir tablo çıkmasını ve öğrencilerin durumu bütün olarak 
görmelerini sağlayacağı için Mavi Şapka görevi de öğretmen tarafından yerine getirilecektir. 
Ancak öğrenci seviyesine ve sınıf durumuna göre 2 yada 3 kişilik bir grup öğrenci MAVİ 
ŞAPKA görevi ile görevlendirilerek etkinliğin yürütülmesi ve özetleme işi bu gruba 
verilebilir. 
 
Sarı, Siyah, Kırmızı ve Yeşil gruplara ayrılan öğrenciler, gruplarına uygun renklerde 
dağıtılacak kağıtlara konu ile ilgili görüşlerini yazacaklardır. Yada öğrencilerin 
motivasyonunu sağlayabilmek amacıyla önceden hazırlanmış renklerde yapılmış şapkalar 
ile çalışmaları sağlanabilecektir. 
 
Uygulama, beyin fırtınası şeklinde, grup çalışması olarak gerçekleştirilecektir. Böylelikle bir 
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etkiliğin gerçekleştirilmesi sırasında farklı yöntemlerin kullanılması mümkün olacaktır. Bu 
yöntemin uygulandığını da öğrencilere ayrıca belirtmek yerinde olacaktır. 
 
Bu aşama yaklaşık 30 dk. olarak planlanmalıdır. Ancak sınıfın ve öğrencilerin düzeyine 
bağlı olarak değiştirilip düzenlenebilir.  
 
Bu aşamada öğretmen, grupların sadece kendi renklerinin özelliklerini içeren bilgilerin 
ortaya konmasını denetleme görevini üstlenmelidir. Fikirlerin tartışılması ve kağıda 
dökülmesi aşamasında eğer tartışma renklerin özelliklerinin dışına taşacak şekilde gelişirse 
öğretmen tarafından uygun sorularla tartışma uygun zemine çekilmelidir.  
  
Üçüncü aşama olan değerlendirme aşaması yine öğretmen tarafından organize edilecektir.  
 
Değerlendirme aşamasında her bir rengi oluşturan grup üyelerinden 1 öğrenci, grubunun 
görüşünü tüm katılımcılara açıklayacak şekilde sunum gerçekleştirecektir. Sunum sırasında 
her bir grubun sözcüsünün sadece kendi renklerine ait görüşleri ortaya koymasına dikkat 
edilecektir. Etkinliğin bu aşaması 20 dk. olarak planlanacaktır. Ancak sınıf ve öğrenci 
seviyesi bu süreyi değiştirebilir. Bu sırada öğrencilerin ortaya çıkan görüşleri defterlerine 
not almaları için grup temsilcilerinin görüşlerini tahtaya yazmaları uygun olacaktır.   
 
Çalışmanın son aşamasında öğretmen, gruplardan gelen bilgileri toplayıp son bir 
değerlendirme konuşması gerçekleştirmesi uygun olacaktır.  Etkinliğin bu bölümü 10 dk. 
olarak planlanmalıdır.  
Sürelerin belirlenmesi sınıf ve öğrenci seviyesine göre yapılacaktır.  
 

Ekler 

 
Etkinliğin tarafımdan gerçekleştirilen bir örneği 
http://www.eba.gov.tr/video/izle/5892d76980902f4244fcbabb559828be8231a636a2001 
adresinde yer almaktadır.  
 Değerli öğretmen arkadaşım, etkinliğin yapacağınız çalışmalarda öğrencilerinize farklı bir 
pencere açması dileğiyle sağlıklı günler dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eba.gov.tr/video/izle/5892d76980902f4244fcbabb559828be8231a636a2001
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
  

Atölyenizin Hedef 
Grubu Öğrenciler 

19. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  ( x   ) 

20. Anadolu Liseleri (x  ) 

21. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri ( x  ) 

22. Ortaokul Sosyal Bilgiler 

23. İlkokul Sosyal Bilgiler ve/veya Hayat Bilgisi 

Hazırlayan 
(Unvan) Adı-Soyadı: Hakan GÜRLEK (Öğretmen) 

Kurum Adı: Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi 
E-posta: hakangurlek@windowslive.com  

Kazanım adı ve sınıf 
seviyesi   

SINIF:10. Sınıf                                                                                                                            
10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 
10.1.3. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 
10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 
10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 
10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 
10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 
10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 
ÜNİTE VE KONULAR: I.ÜNİTE DOĞAL SİSTEMLER 
a. Türkiye'de Tektonizma 
b. Depremler 
c. Türkiye'nin Şekillenmesinde İç Kuvvetlerin Rolü 
IV. ÜNİTE ÇEVRE VE TOPLUM 
a. Afetler 
b. Afetlerin Etkileri 
c. Doğal Afetler ve Türkiye İçin Riskleri  
d. Afetlerden Korunma 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki 
düzeyi 

1.Bilişsel taksonomi yani zihinsel aktiviteler 
2. Duygusal alan yani duygusal ve tavırlardaki aktiviteler 
3. Psikomotor yani fiziksel aktiviteler 

Etkinliğin Adı   Deprem Simülatörü 

Etkinliğin 
geliştirmeyi 
amaçladığı beceri 
(ler)  

Coğrafi sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi. 

YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik    Proje tabanlı uygulama (X) 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
mailto:hakangurlek@windowslive.com
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Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 
uygulaması vb.) 

Diğer yöntemler: 
1. 
2.  

Disiplinler arası 
bağlantı 

10. sınıf Fizik dersi kazanımları 
10.3.5. DEPREM DALGASI 
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar. 
10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir. 
 
 
 
 
        Türkiye için kaçınılmaz bir doğal afet olan deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş 
edebilme hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturma, depremlerin neden olabileceği fiziksel, 
ekonomik, sosyal zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, 
güvenli hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam alanları oluşturmak. Yapılması gereken en 
önemli önlem depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Bu 
durum dikkate alınarak deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz depremin her an 
yaşanabileceği, depremin doğal bir olay olduğu, afeti ise insanların yani çürük binaların ve 
sabitlenmemiş eşyaların oluşturduğu bilinci kavratmak. 

Kullanılacak 
materyal listesi  

1adet elektrikli motor, ahşap sehpa, 1 adet maket ev ve eşyalar, 95x70x5 cm ölçülerinde 
strafor, 5m uzunluğunda elektrik kablosu, plastik kelepçeler,  dimmerli anahtar, tekerlek, ip, 
bakır tel ve boya (1 öğrenciden çamaşır makinesi motoru geri dönüşümden elde edilmiştir. 
Öğrencilerin evlerinde atıl duran plastik boru ve basit ev eşyaları, malzemelerin kesilmesi, 
boyanması, birleştirilmesi öğrencilerle işbirliği içerisinde yapılmıştır.) 

Atölyenizin Süresi  40’+40’ 
Katılımcı Sayısı 20 

Etkinliğin Tasarım 
Süreci 

• ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK  
Deprem doğa olayı mıdır yoksa afet midir? Bu sorunun cevabı ayrıntılı şekilde 
araştırılması istenir. 

• ETKİNLİĞE GİRİŞ (MOTİVASYON)  
• Resimleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
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1. Hangi evler hasar görmüş? Bunun nedeni ne olabilir? Yazınız ve söyleyiniz. 
2.Deprem anında evdeki insanlar neler yapmalıdır? Yazınız ve söyleyiniz. 
3. Evinizde doğal afetlere karşı hangi tedbirleri aldınız? Yazınız ve söyleyiniz. 

• ETKİNLİK SÜRECİ  
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Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı 
üzerinde yer alır. Ülkemiz yüz ölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. 
20. yy’ın başlarından beri yapılan istatistiki çalışmalar Türkiye’de yaklaşık her iki yılda bir 
yıkıcı deprem olduğunu göstermektedir.  
Bazı büyük şehirlerimizin (İstanbul, Kahramanmaraş gibi ) I. Derece deprem bölgeleri 
üzerinde kuruldukları, nüfusumuzun yarıdan fazlasının bu sahalarda yaşadığı bir gerçektir. 
Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir.   
     Depremlerin oluşturacağı hasarları en aza indirmenin etkin iki yolu, depreme dayanıklı 
yapılar inşa etmek ve toplumu deprem konusunda bilinçlendirmektir. Bunun ötesinde 
sarsıntı sırasında ve sonrasında yapılması gereken işler ile uygulanması gereken kurallar 
özellikle can kaybını azaltmak açısından çok önemlidir. Depremin ne zaman olacağını 
belirlemek günümüzde teknik açıdan mümkün olmadığından deprem bölgelerinde yaşayan 
insanların bu konuda her saniye hazırlıklı olmaları gerekmektedir.   Bu durum Türkiye için 
kaçınılmaz bir doğal afet olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılması gereken en önemli önlem 
depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Bu durum 
dikkate alınarak deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz depremin her an yaşanabileceği, 
depremin doğal bir olay olduğu, afeti ise insanların yani çürük binaların ve sabitlenmemiş 
eşyaların oluşturduğu bilinmeli ayrıca deprem ile ilgili soyut kavramların öğrencilere nasıl 
daha anlaşılır, kalıcı, somut ve eğlenceli öğretilebileceği düşüncesiyle bu çalışma ortaya 
çıkmıştır. 
 

Ekler 
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1.Etkinlik: FAYLANMA 
Uygulama: 
Materyal: İnce şerit halinde 50 x 0,3cm tahtalar. 
Uygulama: Tahtalar gruba dağıtılır tahtaları şekildeki gibi zıt yönlerde kuvvet uygulamaları 
istenir. Çubuklarda gerilmeler izlenir. Zıt yöndeki kuvvetler artığı zaman çubuklarda 
kırılmalar meydana geldiği gözlenir.  
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 Jeolojik afetlerden olan deprem, yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılardır. Bunlar, yer 
altındaki boşlukların tavanlarının çökmesiyle gerçekleşen göçmeler ile volkanik patlamalarla 
veya levha hareketleriyle gerçekleşir. 
Etki alanı bakımından levha hareketleriyle gerçekleşen depremlerin olumsuz etkileri daha 
fazladır.  Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında biriken enerji, yer kabuğunda 
kırılma veya yer değiştirme şeklinde ortaya çıkmaktadır.  
Sizce çubukların kırılması hangi deprem türünü anlatır?  
Çocukların gözlem ve duygularını ifade etmeleri için zaman ayrılır. 
2.Etkinlik: DEPREM NASIL YAYILIR? 
Materyaller: Bir kap, 2lt su, bir adet yay, bir adet 170 cm uzunluğunda ip 
Uygulama: 
Sizce deprem oluyorken dünyaya ne oluyordur? Aranızda hiç deprem hisseden var mı?  
Salınım/titreşim kelimesi ne demektir? 
       Su dolu kap içerisine taş atılır. Taşın suda meydana getirdiği etki sorulur.  
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Deprem sonucu açığa çıkan enerji, deprem dalgaları şeklinde etkisini gösterir.  
 

 
Deprem dalgaları P, S, R ve L olmak üzere dörde ayrılır. Boyuna dalgalar olan P (Primer) 
dalgaların yıkıcı etkisi azdır. Enine dalgalar olan S (Sekonder) dalgalar sismograflara P 
dalgasından sonra ulaşır. 
Yıkım etkisi fazladır. R (Rayleigh) ve L (Love) dalgaları yüzey dalgalarıdır.  

 
 
 Bir yay gerdirilir ve geri bırakılır. Bu hareketin benzerini primer deprem dalgasının yaptığı 
belirtilir. Boyuna dalgalar ( P dalgaları): 4-7 km/saniye hıza sahiptir ve sismografa ilk ulaşan 
dalgalardır. Cisimlerin hareketi dalga hareketi ile aynı yöndedir. Bunların yıkıcı etkisi 
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düşüktür. 

 
İp öğrencilere tutturulur. İp şekildeki gibi hareket ettirilir. Sekonder dalgalarının da bu 
şekilde hareket ettiği belirtilir. Enine dalgalar(S dalgaları) Hareketi kısmen yavaştır (2-5 
km/saniye) Sismografa ulaşan ikinci dalgalardır. Cisim hareketi dalga yönüne diktir. Yıkıcı 
etkiye sahiptirler. 
 

 
3.Etkinlik: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜR?  
Materyaller: 25cm ve 40cm uzunluklarında 35x10mm kalınlığında çıta, 2m ip, tekerlek, 
kurşun kalem, A4 kâğıdı ve deprem simülatörü. 
Uygulama: 
Deprem simülatörü hareket ettirilir. Böylece tekerleğe bağlı kurşun kalem A4 kâğıdı üzerine 
çizgiler çizer. Çizgiler arası fark ne kadar fazla ise depremin büyüklüğünün o derece büyük 
olduğu gözlemlenmiş olur.   
SİSMOGRAF ADLI ALET (Yer'in hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz.)  
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SİSMOGRAM (Depremin bir sismograf tarafından kaydedilen, yazılı kaydı.)  

 

 
 
4.Etkinlik: DEPREMİN GÜCÜ YA DA “BOYUTU” KAÇ YOLLA ÖLÇÜLMEKTEDİR? 
Materyaller: 1adet elektrikli motor, ahşap sehpa, 1 adet maket ev ve eşyalar, 95x70x5 cm 
ölçülerinde strafor, 5m uzunluğunda elektrik kablosu, plastik kelepçeler,  dimmerli anahtar, 
tekerlek, ip, bakır tel. 
Uygulama: 
Çocuklara deprem sırasında ne olduğunu gösteren bir bina maketi ev ve eşyaları 
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yerleştirecekleri söylenir. 
Depremin gücü ya da “boyutu” iki yolla ölçülmektedir. Depremin etkisi şiddet ve büyüklük 
olarak ifade edilir.  
Şiddeti, depremden sonra meydana gelen olaylara bakılarak belirlenir. Buna göre depremler 
I ile XII arasında derecelendirilir.  
Mercalli (Markali) Cetveli olarak adlandırılan ölçeğe göre V ve daha küçük olan depremler 
genellikle yapılarda hasar meydana getirmez.  
VI-XII arasındaki şiddetlerde ise yapılarda çeşitli hasarlar görülür, arazide kırılma ve 
yarılmalar gerçekleşebilir.  
ABD’li bilim insanı Charles Richter (Çarls Rihter) tarafından geliştirilen sismograf adlı alete 
göre depremin büyüklüğü belirlenmektedir. 
Şu basamaklar izlenir: 
a- Küçük bir grup ev ve çeşitli eşya maketlerini yerleştirerek küçük bir yerleşim yeri 
oluşturulur. 
b- Deprem simülatörü önce Richter ölçeğine göre 1 ile 5 büyüklüğündeki deprem gibi salınım 
hareketi yaptırılır. Salınım hareketinin hafif olduğu can ve mal kaybına yol açmadığı 
canlandırılır.  
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Deprem simülatörü Richter ölçeğine göre 5 ile 7 büyüklüğündeki deprem gibi salınım 
hareketi yaptırılır. Simülatör üzerindeki maket ev ve sabitlenmemiş eşyaların yer değiştirir. 
Bunun, orta büyüklükte olup depreme dayanıklı olmayan yerlerde büyük can ve mal kaybına 
neden olduğu gösterilir. 

 

 
Deprem simülatörü Richter ölçeğine göre 7 ile 9 büyüklüğündeki deprem gibi salınım 
hareketi yaptırılır. Platformun üzerinde hiçbir şey kalmaz bunlar platformdan bile aşağıya 
düşer. Bu büyüklükteki depremlerin ise büyük ölçekli yıkımlara neden olduğu bazen yer 
şekillerinin değişimine neden olduğu gösterilmiş olur. 
c- Çocuklardan gördükleri hakkında yorum yapmalarını istenir. 
5.Etkinlik: FAY HATLARINI ÇİZİYORUM 
Materyaller: Dünya Dilsiz Haritası ve Türkiye Dilsiz Haritası üzerinde kabaca fay hatlarını 
çizmeleri istenir. 
Uygulama: 
Dünya Dilsiz Haritası üzerine kabaca ‘‘H’’ harfi çizilirse kabaca dünya fay hattını vereceği 
söylenir.  
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Yeryüzünde depremlerin yoğun olarak görüldüğü alanlar üç ana kuşak oluşturur. Bunlar;  
1.Pasifik Deprem Kuşağı,  
2.Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağı ve  
3.Atlantik Deprem Kuşağı'dır.  
Pasifik ve Akdeniz-Himalaya Deprem kuşakları üzerinde bulunan:Şili, Peru, Meksika, 
Filipinler, Endonezya, Çin, Japonya, İtalya, Yunanistan, İran, Pakistan ve Türkiye büyük can 
kayıplarına neden olan depremlerin yaşandığı  başlıca ülkelerdir.  

Büyük bir kara parçasının bulunmadığı Atlantik Deprem Kuşağı'nda ise depremlerin 
afete neden olma olasılığı daha düşüktür. Bunun yanı sıra Avustralya, Arabistan Yarımadası, 
Büyük Sahra Çölü, Kanada, İskandinavya Yarımadası, Doğu Avrupa ve Asya’nın kuzeyi geçmiş 
jeolojik zamanlarda oluştuklarından dolayı dünyada deprem riskinin en düşük olduğu 
alanlardır.  

KAF, DAF ve BAF’ın Türkiye’deki fay hatları çizilir. 
Dünya ve Türkiye dilsiz haritaları, kalem veya pastelle boyanır 
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Materyaller: Türkiye’nin hangi yörelerinin yüksek, hangi yörelerinin orta, hangi yörelerinin 
en az deprem riski taşıdığını gösteren renkli harita. 
Uygulama: 
1- Yurdumuzun depremden nasıl etkilendiğini gösteren renkli harita çocuklara gösterilir ve 
açıklanır: Yurdumuzun her yerinde ara ara depremler oluyor. 
Hiç etkilenmeyecek bölgeler var mı?  
O zaman kendimizi korumayı öğrenmek önemli. Depremi önleyemeyiz ama kendimizi 
korumayı öğrenebiliriz. 
6.Etkinlik: FARKLI HARİTALARDAKİ BENZERLİKLER   
Materyaller: Dünya levha haritası, Dünya deprem haritası, Dünya sıcak su haritası, Dünya 
volkanizma haritası, 
Uygulama: Dünya levha haritası, Dünya deprem haritası, Dünya sıcak su haritası, Dünya 
volkanizma haritası, dağıtılır. Haritaların ortak özelliği sorularak tartışma başlatılır. 
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7.Etkinlik: DEPREME DAYANIKLI BİNA ÇİZİYORUM (Deprem ve geometrik şekiller 
arasındaki ilişki)   
Materyaller: Resim kağıtları, boyalı kalemler, silindir, dikdörtgenler prizması, küp vb. ve 
deprem simülatörü. 
Uygulama:  
Gruptan depreme dayanacak geometrik şekilde bina planlamaları (çizmeleri) istenir. Burada 
matematik dersindeki geometrik şekilleri hatırlamaları istenir. (Disiplinler arası:  silindir, 
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dikdörtgenler prizması, küp vb.) 
Daha sonra geometrik şekiller deprem simülatörünün üzerindeki platformun üzerine konur 
ve salınım sırasındaki hareketleri izlenir. Çocukların gözlem ve duygularını ifade etmeleri 
için zaman ayrılır. 

  
 
Kullandığımız materyallerle yapıların yıkılması arasında  bir ilişki var mı? (Evet) 
Sert zeminler ’de depremin şiddeti daha az hissedilirken, Delta alanlar gibi yumuşak 
zeminlerde depremin şiddeti daha fazla hissedilir. 
Deprem doğa olayı mıdır yoksa doğal afet midir? 
Çocukların gözlem ve duygularını ifade etmeleri için zaman ayrılır. 
Etkinlik: Eşleştirelim 
Materyaller: Eşleştirme tablosu 
Uygulama: Aşağıda depreme ait terim ve tanımlar verilmiştir. Depreme ait terim ve tanımları 
eşleştiriniz. 
1.Enine dalgalar (S dalgaları), 2.İç merkez –Odak noktası (hiposantır), 3.Artçı Deprem 
(Aftershock), 4.Depremin Büyüklüğü (Magnitude), 5.İzoseist Eğrileri Eşşiddet Haritası, 
6.Kandilli Rasathanesi, 7.Sismogram (Seismogram), 8.Deprem (Seizma), 9.Sismoloji, 
10.Sismograf (seismograph), 11.Odak Derinliği, 12.Sismolog (Seismologist), 13.Yüzey Dalgaları 
(R ile yatay doğrultuda yayılan L dalgaları), 14.Richter ölçeği, 15.AFAD, 16.Deprem Şiddeti 
(Intensity), 17.Öncü Depremler, 18.Fay, 19.Dış merkez - Merkez üssü (episantır), 20.Boyuna 
dalgalar ( P dalgaları),   
 

 Yunanca ’da "şok" anlamına gelen "sismos" kökünden türemiştir. 
Deprem bilimi anlamına gelmektedir. 

 Yerkabuğunda meydana gelen salınım ve titreşim hareketlerine 
denir. 
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 Yer'in hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz.  

 Depremin bir sismograf tarafından kaydedilen, yazılı kaydı.  

 Deprem bilimci.  

 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu.  Yurdumuzun ilk 
sismojik laboratuvarıdır. Boğaziçi Üniversitesine bağlı Deprem 
Araştırma Enstitüsüdür. 

 1930 yılında, Charles Richter ile Beno Gutenberg tarafından 
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilmiştir. Depremin 
büyüklüğünü ölçmek için sismograflar kullanılmaktadır.  1'den 9'a 
kadar numaralanan logaritmik bir ölçektir. Ölçekteki her birlik bir 
artışa karşılık, yer sarsıntısında 10'un katları şeklinde artan bir 
büyüklük söz konusudur. 

 Yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklara  denir.  

 Deprem anında, ne kadar enerjinin serbest bırakıldığına karşılık 
gelir. Richter Ölçeği ile ölçülür. Bir sismogramdaki en büyük çizginin 
(sismik dalga, P veya S) yüksekliğini (genlik) ifade etmek için 
kullanılır. 

 Bir depremin ürettiği etkilerin bir ölçüsüdür.  İnsanların ve yapıların 
sismik olaydan etkilenme yoğunluğunu (hasarı ) ölçer.  1 (hasar yok) 
ila 12 (toplam imha) arasındaki sayılar kullanılır. 

 Ana sarsıntıdan sonra yerkabuğunda bozulan dengenin sağlanması 
için meydana gelen küçük depremlerdir.  

 Büyük bir deprem olmadan önce oluşan küçük sarsıntılardır. 

 Yer kabuğu içerisinde depremin başladığı noktaya denir. 

 Deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya denir. Depremin 
şiddetinin en fazla hissedildiği alandır.  

 Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa 
uzaklığına denir. 

 4-7 km/saniye hıza sahiptir ve sismografa ilk ulaşan dalgalardır. 
Cisimlerin hareketi dalga hareketi ile aynı yöndedir. Bunların yıkıcı 
etkisi düşüktür. 

  Hareketi kısmen yavaştır (2-5 km/saniye) Sismografa ulaşan ikinci 
dalgalardır. Cisim hareketi dalga yönüne diktir. Yıkıcı etkiye 
sahiptirler. 

 Sismografa en son ulaşan dalgalardır. Dikey ve yatay doğrultuda 
karışık salınımlar meydana getirir. En yavaş hareket eden, fakat en 
fazla hasara neden olan dalgadır. 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır. Afet yönetimi ile ilgili 
ulusal ve uluslararası stratejileri araştırmak, ülkemizde deprem 
konusunda stratejileri belirleyerek uygulamaya alınması için 
faaliyetlerde bulunmaktadır. 

 Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara denir.  

 
 
                                                      CEVAP ANAHTARI 

1. sismoloji Yunanca ’da "şok" anlamına gelen "sismos" kökünden 
türemiştir. Deprem bilimi anlamına gelmektedir. 

2. Deprem (Seizma) Yerkabuğunda meydana gelen salınım ve titreşim 
hareketlerine denir. 

3.Sismograf Yer'in hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz.  
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(seismograph) 

4.Sismogram 
(Seismogram) 

Depremin bir sismograf tarafından kaydedilen, yazılı kaydı.  

5.Sismolog 
(Seismologist) 

Deprem bilimci.  

6. Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu.  Yurdumuzun 
ilk sismojik laboratuvarıdır. Boğaziçi Üniversitesine bağlı 
Deprem Araştırma Enstitüsüdür. 

7.Richter ölçeği 1930 yılında, Charles Richter ile Beno Gutenberg tarafından 
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilmiştir. Depremin 
büyüklüğünü ölçmek için sismograflar kullanılmaktadır.  1'den 
9'a kadar numaralanan logaritmik bir ölçektir. Ölçekteki her 
birlik bir artışa karşılık, yer sarsıntısında 10'un katları 
şeklinde artan bir büyüklük söz konusudur. 

8.Fay  Yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen 
kırıklara  denir.  

9.Depremin Büyüklüğü 
(Magnitude) 

Deprem anında, ne kadar enerjinin serbest bırakıldığına 
karşılık gelir. Richter Ölçeği ile ölçülür. Bir sismogramdaki en 
büyük çizginin (sismik dalga, P veya S) yüksekliğini (genlik) 
ifade etmek için kullanılır. 

10.Deprem Şiddeti 
(Intensity) 

Bir depremin ürettiği etkilerin bir ölçüsüdür.  İnsanların ve 
yapıların sismik olaydan etkilenme yoğunluğunu (hasarı ) 
ölçer.  1 (hasar yok) ila 12 (toplam imha) arasındaki sayılar 
kullanılır. 

11.Artçı Deprem 
(Aftershock): 

Ana sarsıntıdan sonra yerkabuğunda bozulan dengenin 
sağlanması için meydana gelen küçük depremlerdir.  

12. Öncü Depremler Büyük bir deprem olmadan önce oluşan küçük sarsıntılardır. 

13.İç merkez –Odak 
noktası (hiposantır) 

Yer kabuğu içerisinde depremin başladığı noktaya denir. 

14.Dış merkez - Merkez 
üssü (episantır) 

Deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya denir. 
Depremin şiddetinin en fazla hissedildiği alandır.  

15. Odak Derinliği Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en 
kısa uzaklığına denir. 

16.Boyuna dalgalar      ( P 
dalgaları) 

4-7 km/saniye hıza sahiptir ve sismografa ilk ulaşan 
dalgalardır. Cisimlerin hareketi dalga hareketi ile aynı 
yöndedir. Bunların yıkıcı etkisi düşüktür. 

17.Enine dalgalar     (S 
dalgaları)  

 Hareketi kısmen yavaştır (2-5 km/saniye) Sismografa ulaşan 
ikinci dalgalardır. Cisim hareketi dalga yönüne diktir. Yıkıcı 
etkiye sahiptirler. 

18.Yüzey Dalgaları 
(R ile yatay doğrultuda 
yayılan L dalgaları)  

Sismografa en son ulaşan dalgalardır. Dikey ve yatay 
doğrultuda karışık salınımlar meydana getirir. En yavaş 
hareket eden, fakat en fazla hasara neden olan dalgadır. 

19.AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır. Afet yönetimi ile 
ilgili ulusal ve uluslararası stratejileri araştırmak, ülkemizde 
deprem konusunda stratejileri belirleyerek uygulamaya 
alınması için faaliyetlerde bulunmaktadır. 

20.İzoseist Eğrileri 
Eşşiddet Haritası 

Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara 
denir.  
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
  

Atölyenizin Hedef 
Grubu Öğrenciler 

24. Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler  (  ) 

25. Anadolu Liseleri ( x ) 

26. BİLSEM, Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri ( x ) 

27. Ortaokul Sosyal Bilgiler(  ) 

28. İlkokul Sosyal Bilgiler ve/veya Hayat Bilgisi(  ) 

Hazırlayan 
(Unvan) Adı-Soyadı: Öğretmen Mehmet ÇENESİZ 

Kurum Adı: Denizli Lütfi Ege Anadolu Lisesi 
E-posta: mehmetcenesiz@hotmail.com  

Kazanım adı ve sınıf 
seviyesi   

Örnek çalışma:  
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir. 
b) Türkiye'nin konumuna yer verilir. 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki 
düzeyi 

Web 2 araçları ile coğrafya öğretimi yenilenmiş Bloom taksonomisindeki tüm basamaklara 
(hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma) hizmet etmektedir. 

Etkinliğin Adı   Web 2 Araçları ile Coğrafya Öğretimi 

Etkinliğin 
geliştirmeyi 
amaçladığı beceri 
(ler)  

Harita becerisi, Coğrafi gözlem, Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama  

YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 

Diğer yöntemler: 
1. 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
mailto:mehmetcenesiz@hotmail.com
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uygulaması vb.) 2.  

Disiplinler arası 
bağlantı 

 

Kullanılacak 
materyal listesi  

Bilgisayar, Etkileşimli tahta, Tablet, Akıllı telefon, İnternet, Padlet (sanal duvar), Mentimeter 
(anket), Canva (afiş, poster), Kahoot (online sınav) 

Atölyenizin Süresi  40 dakika 
Katılımcı Sayısı 30 

Etkinliğin Tasarım 
Süreci 

 
ETKİNLİK ÖNCESİ HAZIRLIK 
 
1- Öğretmen sınıf ile ilgili çalışmaları yürütmek, takibini yapmak ve web 2 araçlarına kolay 
erişim sağlamak için gmail hesabı oluşturur.   
 
2- Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilerin gmail hesabı oluşturup o sınıf için kullanacağı hesabına 
bir mail atmalarını ister. Gelen mail adreslerini kullanarak sınıf mail listesi oluşturur. 
 
3- Öğretmen EBA ders uygulamasına girerek sınıflarım sekmesinden dersini yürüteceği sınıfları 
oluşturur. Oluşturduğu sınıfları günceller.  
 
4- Öğretmen kazanım ile ilgili kavramlar padlet çalışmasını hazırlar. Padlet sayfasında ilgili 
çalışmanın yönergesini hazırlayarak öğrenciye gönderilecek hale getirir. Öğretmen öğrenciye 
çalışmanın web adresini ekleyerek bilgilendirme maili gönderir. 
 
5- Öğretmen paralellerin özellikleri padlet çalışmasını hazırlar. Padlet sayfasında ilgili 
çalışmanın yönergesini hazırlayarak öğrenciye gönderilecek hale getirir. Öğretmen öğrenciye 
çalışmanın web adresini ekleyerek bilgilendirme maili gönderir. 
 
6- Öğretmen paralellerin özellikleri canva çalışmasını hazırlar. Canva sayfasında ilgili 
çalışmanın yönergesini hazırlayarak öğrenciye gönderilecek hale getirir. Öğretmen öğrenciye 
çalışmanın web adresini ekleyerek bilgilendirme maili gönderir. 
 
7- Öğretmen meridyenlerin özellikleri padlet çalışmasını hazırlar. Padlet sayfasında ilgili 
çalışmanın yönergesini hazırlayarak öğrenciye gönderilecek hale getirir. Öğretmen öğrenciye 
çalışmanın web adresini ekleyerek bilgilendirme maili gönderir. 
 
8- Öğretmen meridyenlerin özellikleri canva çalışmasını hazırlar. Canva sayfasında ilgili 
çalışmanın yönergesini hazırlayarak öğrenciye gönderilecek hale getirir. Öğretmen öğrenciye 
çalışmanın web adresini ekleyerek bilgilendirme maili gönderir. 
 
9- Öğretmen ders öncesi süresi dolan padlet çalışmalarını sonlandırır. Pdf formatına 
dönüştürdüğü padlet çalışmalarını öğrenci mail adreslerine gönderir. 
 
10- Öğretmen dersten önce, öğrencilerin hazırlayarak kendisine gönderdiği afiş çalışmalarını 
klasör haline getirir. Bu afişleri kullanarak paralellerin özellikleri mp4  ve meridyenlerin 
özellikleri mp4 slayt gösterilerini hazırlar.  
 
11- Öğretmen dersten önce kazanım ile ilgili kavramlar isimli mentimeter çalışmasını hazırlar. 
 
12- Öğretmen 9.1.5. Koordinat sistemi ve konum adlı ppt sunum dosyasını hazırlar. Sunumu 
EBA ders dosyalarım bölümüne yükler, öğrenciye gönderilecek hale getirir. 
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13- Öğretmen MEB-OGM Etkileşimli Kitaplar sekmesinden 9.sınıf coğrafya kitaplarının coğrafi 
koordinat sistemi ile ilgili bölümlerini indirerek, öğrenciye gönderilecek hale getirir.  
 
14- Öğretmen kahoot uygulamasında coğrafi koordinat sistemi 1 ve 2 online sınavları 
hazırlayarak, öğrenciye uygulanacak hale getirir. 
 
15- Öğretmen Koordinat sistemi-paralel ve meridyenler ve Türkiye'nin konumu MEB-KKT' ni 
EBA Ders Sınavlarım bölümüne yükler, öğrenciye gönderilecek hale getirir. 
 
İŞLENİŞ/SÜREÇ: (5E Modeli) 
 

1) Giriş (Engage)  (Motivasyon – Dikkat Çekme – Ön bilgileri harekete geçirme) 
 
Etkileşimli tahtada google maps açılarak street view özelliği kullanarak okulumuzun 
olduğu yere inilir. Uygulama açıkken okulun koordinat bilgileri ile ilgili bilgi verilir. 
Coğrafi koordinat sisteminin kullanım alanlarının neler olduğu öğrencilere sorulur.   
 

 
 

2) Keşfetme (Explore) 
 
Öğrencilerden hazırlamış oldukları 9.1.5. Coğrafi koordinat sistemi ile ilgili 
kavramlardan bazıları öğrencilere sorularak eksiklikler birlikte tamamlanır.  

 
 

3) Açıklama (Explain) 
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Daha önceden öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlayıp Eba Dosyalarım bölümüne 
yüklemiş olduğumuz 9.1.5. Koordinat sistemi ve konum powerpoint sunu etkileşimli 
tahtaya indirilerek açılır. Sunu kullanılarak ders işlenir.  

 
 
Öğrencilerin paralellerin özellikleri ve meridyenlerin özellikleri ile ilgili hazırladıkları 
padlet çalışmaları sırayla açılarak düzeltmeler yapılır. 
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4) Derinleştirme (Ayrıntıya Girme) (Elaborate)  
 
9.1.5. Coğrafi koordinat sistemi ile ilgili kavramlar isimli mentimeter çalışması 
uygulanır. Öğrencilerin zorlandıkları sıralamada üstte yer alan kavramlar yeniden ele 
alınır. 
 

 
MEB-OGM Etkileşimli Kitaplar sekmesinden 9.sınıf coğrafya kitaplarının coğrafi 
koordinat sistemi ile ilgili bölümleri açılarak çalışmalar birlikte yapılır.  



 

2157 
 

 
 
Öğrencilerin paralel ve meridyenlerin özellikleri ile ilgili hazırladıkları afişlerden 
oluşturulan slaytlar üzerinden birlikte çalışma (en güzeli seçme, yorumlama, öneriler) 
yapılır.  
 

   
 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

5)  Değerlendirme(Evaluate) 
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Web 2 araçlarından kahoot kullanılarak coğrafi koordinat sistemi 1 ve 2 online 
sınavları uygulanır.   
 

 
 
Koordinat sistemi-paralel ve meridyenler ve Türkiye'nin konumu KKT' leri öğrencilere 
EBA üzerinden gönderilir.  
 

 
 
Öğrencilerin ders tekrarı yapmalarına için derste kullanılan tüm materyal mail ve EBA 
kanalıyla öğrencilere gönderilir. 
 

Ekler 

1- Kavramlar padlet çalışması. 
2- Paralellerin özellikleri padlet çalışması. 
3- Meridyenlerin özellikleri padlet çalışması. 
4- Paralellerin özellikleri canva çalışması. 
5- Meridyenlerin özellikleri canva çalışması. 
6- Paralellerin özellikleri mp4 slayt gösterisi. 
7- Meridyenlerin özellikleri mp4 slayt gösterisi. 
8- Google maps street view özelliği. 
9- Koordinat sistemi ve konum adlı ppt sunum dosyası. 
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10- Kavramlar mentimeter çalışması. 
11- Etkinlik 1 padlet çalışması. 
12- Etkinlik 2 padlet çalışması. 
13- MEB-Etkileşimli Kitaplar koordinat sistemi ile ilgili bölümleri.ankara. 
14- MEB-Etkileşimli Kitaplar koordinat sistemi ile ilgili bölümleri.uşak. 
15- Kahoot uygulaması coğrafi koordinat sistemi online sınavı. 
16- Koordinat Sistemi MEB kazanım kavrama testi. 
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2. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK-2019)   

“Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek!”   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

YER: ESOGÜ, Kongre ve Kültür Merkezi / Eskişehir  
Tarih: 3-5 Ekim 2019   

https://ucek2019.ogu.edu.tr/  

DERS TASARIM ATÖLYESİ 
  

Atölyenin Hedef Grubu 
Öğrenciler, Öğretmenler & 
Akademisyenler 

29. Coğrafya Eğitimi Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri 

30. Matematik Eğitimi Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri 

31. Matematik Öğretmenleri   

32. Coğrafya Öğretmenleri   

33. Coğrafya Eğitimcileri 

34. Matematik Eğitimcileri 

Hazırlayanlar 

(Unvan) Adı-Soyadı: Uzman/Drama Lideri Akın KEKLİK 
Kurum Adı: Milli Eğitim Bakanlığı 

E-posta: akinkeklik@gmail.com 
 

(Unvan) Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Emre EV ÇİMEN 
Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

E-posta: evcimen@ogu.edu.tr 
 

(Unvan) Adı-Soyadı: Uzman/Matematik Öğretmeni Ayşe Canan 
KEKLİK 

Kurum Adı: Milli Eğitim Bakanlığı 
E-posta: canankeklik70@gmail.com 

 
(Unvan) Adı-Soyadı: Araş. Gör. Dr. Sümeyra DOĞAN COŞKUN 

Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
E-posta: s-dogan@ogu.edu.tr  

 

Kazanım adı ve sınıf seviyesi   

COĞRAFYA: 9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita 
kullanır.  
 
MATEMATİK: TD.12.3.1.1. Çevre, alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler 
çözer. 
 

Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisindeki düzeyi 

2. Anlama 3. Uygulama  4. Analiz  5. Sentez   

Etkinliğin Adı   Yaratıcı Drama Yöntemi ile Harita & Matematik Okuryazarlığı 

Etkinliğin geliştirmeyi 
amaçladığı beceri (ler)  

1. Coğrafi Gözlem 
2. Coğrafi Sorgulama 
3. Harita Becerileri  
4. Harita Okuryazarlığı 
5. Matematikte Problem Çözme ve Tahmin Becerileri 
6. Matematik Okuryazarlığı 

https://ucek2019.ogu.edu.tr/
mailto:akinkeklik@gmail.com
mailto:evcimen@ogu.edu.tr
mailto:canankeklik70@gmail.com
mailto:s-dogan@ogu.edu.tr
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YÖNTEM 
(Etkinlik türü) 

Artırılmış Gerçeklik   Proje tabanlı uygulama 

Senaryolaştırma   Deneysel uygulamalar 

Çevrimiçi uygulama  Etkileşimli uygulamalar (X) 

E-öğrenme uygulaması Sanatsal etkinlikler 

Gözlem (X) Mobil uygulamalar 

İşbirlikçi grup çalışması (X) Ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri (X) 

Oyunlaştırma  CBS uygulaması 

Arazi çalışmaları /Açık alanda bir 
uygulama (açık alan çevre eğitimi 
uygulaması vb.) (X) 

Diğer yöntemler: 
1. Yaratıcı Drama (X)  
2. Problem Çözme (X) 
3. Araştırma İnceleme Yoluyla 

Öğretim (X) 

Disiplinler arası bağlantı 
Matematik dersi ile ölçme öğrenme alanında ve özel olarak uzunluk ölçüleri 
konusu ve tahmin becerisi ile ilişkilidir.  

Kullanılacak materyal listesi  
Ölçekli haritalar, Kampus içerisinde değişik mekânlardan çekilmiş 
fotoğraflar,  kroki, metre 

Atölyenizin Süresi  180 Dakika 
Katılımcı Sayısı 24 Kişi 

Etkinliğin Tasarım Süreci 

HAZIRLIK/ISINMA 
 
Etkinlik 1 
  Lider katılımcıların çember olmasını ister. Ardından Lider, tüm 

katılımcıların önce kendi adı ardından isminin ilk harfi ile başlayan coğrafi 
bir terim ve kendilerince o terime uygun bir hareket yapmalarını ister. Tüm 
grupta her seferinde coğrafi terim ve hareketinden başlayarak son söylenin 
kişininki de bitecek biçimde tüm grup ismi tekrar ettirilir. Son kişinin adı 
söylenene kadar etkinlik devam edilir.  

 
Etkinlik 2  
Lider katılımcılardan iki gönüllü ister. Seçilen iki kişiye önceden 

hazırlanmış, istenen genişlikte ve uzunlukta koyu renk/arkasını göstermeyen 
bir perde verilir. Kalan katılımcılar iki eşit gruba ayrılır ve perdenin iki 
tarafına konumlanır. Lider perdeyi tutan kişilerin kendisine bağlı kalmadan 
istedikleri anda perdeyi indirmelerini ister. Katılımcıların ise yerde 
oturmalarını ve grupların perde inmeden önce kendi içlerinden bir kişiyi 
seçmelerini ister. Bu seçilen kişilerin ise oturur vaziyetten dizlerinin 
üzerinde durur vaziyete geçmelerini ister. Perde indiğinde karşı taraftan bir 
kişinin adını ilk söyleyenin diğerini kendi tarafına çektiğini söyler ve geç ya 
da söyleyemeyen kişi diğer tarafa geçmek zorunda kalır. Oyun grupların biri 
bitene kadar devam eder. 

 
Ara Değerlendirme 

Lider katılımcılardan oyunlar hakkında düşüncelerini ister. 
 
Etkinlik 3: 
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Etkinlik öncesinde duvarda Kuzey-Güney-Doğu ve Batı biçiminde yönler ve 
yerde bölgeyi sınırlandıran meridyen ve paraleller belirtilir. Lider 
katılımcılardan mekânda sessiz bir şekilde yürümelerini ister.  Ardından 
herkesin mekânda donmasını ister. Ardından tüm bu alanının Türkiye 
haritası olduğunu söyler. Lider daha sonra aşağıdaki yönergeleri verir. 

 
“Herkes doğduğu şehre gitsin.” 
“Herkes yaşadığı şehre gitsin.” 
“Herkes yaşamak istediği şehre gitsin.” 
“Herkes yaşamak istemediği şehre gitsin.” 
“Herkes en güzel şehre gitsin.” 
“Herkes gitmek isteyip gidemediği şehre gitsin.” 
“Herkes 29. Meridyene gitsin.” 
“Herkes 38. Paralele gitsin.” 
“Herkes Akdeniz Bölgesi’nde bir yere gitsin.” 
“Herkes Türkiye’nin en yüksek dağına gitsin.” 
“Herkes Türkiye’nin en büyük gölünün olduğu yere gitsin.” 
“Herkes Türkiye’nin en az nüfusa sahip şehrine gitsin.” 

 
Her seferinde tüm katılımcılardan nereye gittikleri öğrenilir. Bu şehirler 
hakkında düşünceler alınır. 
 
 
CANLANDIRMA 

 
Etkinlik 4 
Lider katılımcıları 4’er kişiden oluşan 6 gruba ayırır. Her bir gruba 

birer adet farklı mekanlarda (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik 
Yerleşkesi içinde sınırlandırılmış bölgede) drama için önceden çekilmiş 
fotoğraflar (Bkz. Ekler) verir. Her grubun bu resimlerin çekildiği yeri 
yerleşke içinde bulmasını ve bulanın fotoğrafın aynısını daha uzak mesafeden 
çekip fotoğrafı sosyal medya üzerinden oluşturulacak olan gruba atmasını 
ister. İlk 3 grubun kazanmış kabul edileceği söylenir. Bulan gruplardaki 
katılımcıların ise başlangıç noktasına gelmesi istenir. Bu etkinlik yapılırken: 

• Birinci gruptan bir kişi liderin bulunduğu yerde kalır ve birinci 

gruptaki diğer grup üyeleri kampüsün içerisinde liderin 

belirlediği noktayı bulmaları için gönderilir. Gruptan seçilen bu 

kişiye yönü belirlenmemiş bir kroki verilir ve telefonla diğer 

grup üyelerine o noktayı bulmaları için telefonla uzaktan 

yönerge vermeleri sağlanır. 

• İkinci gruptan bir kişi alınır ve hem yön hem de ölçek verilmiş 

bir kroki verilir. Liderin yanında kalan bu kişinin telefonla 

diğer grup üyelerini telefonla uzaktan yönlendirmeleri ve o 

mekanı bulmaları sağlanır. 

• Üçüncü gruba sadece bir metre ve bir pusula verilir. Tüm grup 

mekana yollanır ve fotoğraflanan yeri bulmaları istenir ve boş 

bir kağıda ölçekli bir kroki ile çizim yapmaları istenir. 

• Dördüncü gruptan fotoğraflanan yeri bulmaları ve yönleri de 

dikkate alarak atılan adım sayısı ile ölçmeleri ve ardından kağıt 

üzerinde ölçekli bir kroki çizmeleri istenir. 

• Beşinci gruba bir uzun çubuk (uzunluğu belli olmayan) verilir. 
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Gruptan bu fotoğraflanan yeri verilen çubuk ile ölçüp 

krokilendirmeleri istenir. 

• Altıncı gruba bir teker verilir ve fotoğraflanan yeri bulmaları 

istenir. Bu fotoğraflanan yerin ölçülerini tekerin tam tur atma 

sayıları üzerinden hesaplamaları ve krokilendirmeleri istenir. 

 
Lider her bir gruba belirlenen bölge içerisinde verilen resimlere ait 

noktaları bulmaları için birer saat süre verir. Erken bitirmeleri halinde oyun 
sonlandırılır. Tüm gruplardan buldukları resimleri göstermeleri, 
deneyimlerini paylaşmaları ve ölçekler ve krokilerini tanıtmaları istenir. 

 
Etkinlik 6 

Lider fotoğrafların gruplarda kalmasını ve grupların bozulmamasını 
ister. Daha sonra bu fotoğrafta gördükleri kapsamında fotoğrafın onlara 
yaşantıdan çağrıştırdıkları hakkında bir canlandırma yapmalarını ister.  

 
Etkinlik 7 
Lider gruplara önceden hazırladığı ve ölçekli, fotoğraflanan 

yerlerin haritasını verir. Oralara gitmeleri sağlanır. Tüm gruplara metre verir 
ve uzaklıkları ölçerek gitmeleri sağlanır.  
 
DEĞERLENDİRME  

 
Etkinlik 8 
Ardından Lider katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin 

(ESOGÜ) bir krokisini (Bkz. Ekler) verir. Daha sonra ilk üç gruba ana giriş, 
diğer üç gruba da ikinci giriş (TIP Fakültesi) kapısından insanların 
gelebilecekleri ve katılımcılara göre önemli olan yerlere sadece yolları 
kullanarak bir yer bulma kiti hazırlamaları istenir. Ardından 
değerlendirmeler alınır ve tartışılır. 

 
Etkinlik 9 
Tüm katılımcılar ile süreç değerlendirilir. 

 

Ekler 

 
 

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi İçinde Çekilmiş 
Fotoğraflar) 
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(ESOGÜ- Kroki) 
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PANEL  

DEKANLAR KONUŞUYOR  

İLKÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME COĞRAFYA EĞİTİMİ 

İlköğretimde Coğrafyanın Yeri ve Eğitim Fakültesi Bölümlerindeki Derslerle İlişkisi 

Prof. Dr. Ali MEYDAN 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

2017 yılında YÖK tarafından yeniden yapılandırmadan önce eğitim fakülteleri bölüm ve anabilim 

dallarının ilkokul ve ortaokula öğretmen yetiştiren esas yapıyı İlköğretim Bölümüne bağlı beş anabilim 

dalı oluşturmaktaydı. 2017 yılından itibaren ise Temel Eğitim Bölümünün yanı sıra, Fen ve Matematik 

Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ve kısmen de diğer bölümler bu misyonu 

yüklenmişlerdir. İlkokul ve ortaokulda coğrafya dersinin alt yapısını oluşturan Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve 

Sosyal Bilgiler derslerinin üniversitede yetiştiği kaynaklar göz önüne alındığında Sınıf Öğretmenliğinde  

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Fen Bilgisinde Yer Bilimi ve Astronomi, Sosyal Bilgilerde ise Genel Fiziki 

Coğrafya, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Türkiye Beşeri ve Ekonomik 

Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Ülkeler Coğrafyası dersleriyle sınırlı olduğu, bu derslere seçmeli dersler ve 

kısmen de Çevre Eğitimi, Günümüz Dünya Sorunları gibi derslerle takviyede bulunulduğu görülmektedir.  

Temel Eğitimi Bölümünün iki anabilim dalından Okul Öncesi Öğretmenliğinde coğrafya ile ilgili hiç ders 

bulunmamasının yanı sıra, Sınıf Öğretmenliğinde ise her program güncellenmesinde coğrafya derslerinin 

ve ders saatlerinin sistemli bir şekilde azaltıldığı görülmektedir. 1998 programında 2 saat Ülkeler 

Coğrafyası, 2 saat Coğrafyaya Giriş ve 3 saat Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği dersinin olduğu Sınıf 

Öğretmenliğinde 2005 programıyla birlikte Ülkeler Coğrafyası dersinin programdan kaldırıldığı görülür. 

2017’deki güncellemede ise Genel Coğrafya dersi kaldırılmış ve Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği dersi ise 

2 saate indirilmiştir.  

Ortaokulda ‘güneş, dünya ve ay’ ünitesi ile ‘güneş sistemi ve tutulmalar’ üniteleri sınıf öğretmenliğinde 

Genel Coğrafya dersi içerisinde verilirken dersin programdan kaldırılmasıyla birlikte özellikle ilkokulda 

bu konulara ilişkin öğretmen adayları bilgi sahibi olmadan yetişmektedirler. Ortaokulda ise bu ünitelerle 

ilgili ayrıntılı bilgi verecek öğretmenler Genel Fiziki Coğrafya dersinde bu konuları ayrıntılı öğrenen 

Sosyal Bilgiler öğretmenleridir. Astronomi dersi her ne kadar güneş sistemi, dünya ve ay’ı da kapsıyor olsa 

bile asıl önemi güneş sistemi ve ötesiyle ilgilidir. 8. Sınıf konusu olan mevsimler ve iklimle ilgili konular da 

sosyal bilgiler dersinin konularıdır. Fen bilgisi öğretmenleri Yer Bilimi dersi görmektedirler ki iklim 

konusu için yeterli bir ders değildir.  Bu bakımdan sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programları ile ortaokul kazanımlarının yeniden ilişkilendirilmesi gerekmektedir.  

Önceki yıllarda uygulanan “7 Çok Geç” projesi bir yandan okul öncesi eğitiminin önemine vurgu 

yapmaktayken, bir yandan da aslında duyuşsal eğitimin de önemini ortaya koyması bakımından 

önemlidir. Eğitim sisteminin en önemli yönlerinden olan duyuşsal eğitimin yaklaşık 15 yaşında 

tamamlanması gerektiği düşünüldüğünde, özellikle coğrafya eğitiminin temelini oluşturan harita bilgisi, 

harita okuryazarlığı, mekanı algılama, mekânsal biliş gibi becerilerin de lise eğitiminden önce 

kazandırılması gerektiği ortadadır.  
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Coğrafya eğitiminin ana sınıfından başladığı ve ana sınıfı programında coğrafya ile ilgili bir dersin 

olmadığı, sonraki yıllarda sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği 

programlarındaki dersler ve temel eğitimdeki kazanımlar düşünüldüğünde, yapılandırmacı yaklaşımın 

temel karakterlerinden biri olan sarmal yaklaşımın, üniversitesi-milli eğitim sarmalında yeniden ele 

alınması ve bu bağlamda değerlendirilmesi son derece önemlidir.  

 

İLKÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME COĞRAFYA DERSLERİNİN İÇERİĞİ NASIL OLMALI VE BU 
DİSİPLİN NASIL ÖĞRETİLMELİDİR? 

Prof. Dr. Hakan KOÇ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

hakankoc@cumhuriyet.edu.tr 

 

“Coğrafya içerikli derslerinde ne öğretelim ve nasıl öğretelim? sorularına cevap vermek hayati 
önem taşımaktadır. Ne öğretelim sorusu, alan içeriği, nasıl öğretelim sorusu da alan eğitiminin 
cevaplaması gereken sorulardır” (Koç, 2018:125).  

Ne öğretelim ve nasıl öğretelim sorularından öncelikle ne öğretelim sorusunu değerlendirecek 

olursak; İlk ve ortaöğretim kurumlarında, Talim ve Terbiye Kurulu, lisans eğitim programlarında ise 

Yüksek Öğretim Kurumu hazırlamış oldukları programlarla coğrafya dersinin içeriğini şekillendirmekte ve 

sınırlandırmaktadır.  

1998 yılına kadar ilköğretim programlarında coğrafya “Milli Coğrafya” şeklinde yer almaktaydı. 

Bu tarihten sonra ilköğretim kurumlarında coğrafya müstakil bir ders olarak okutulmamakta, coğrafya 

içerikli konular ağırlıklı olarak; Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde verilmeye çalışılmaktadır.  

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7 (Yedi) öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları 

sırasıyla; “Birey ve Toplum”, “Kültür ve Miras”, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, 

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, “Etkin Vatandaşlık” ve “Küresel Bağlantılar” şeklindedir. Bu öğrenme 

alanlarından tamamen coğrafya içerikli olan “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanıdır. “İnsan 

yaşamı için gerekli mekânsal temel bilgi, beceri ve değerleri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan bu 

öğrenme alanı, temelde coğrafya odaklıdır”(MEB, 2018:11). 

Coğrafya içerikli konular yer yer “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme 

alanları içerisinde de verilmeye çalışılmıştır. Bu öğrenme alanlarında coğrafya içerikli kazanımlar şu 

şekilde Sosyal Bilgiler Öğretim programında belirtilmiştir: 

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında yer alan coğrafya içerikli kazanımlar. 

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 
Ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir. 
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 
SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 
Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılır. 
SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 
Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların önemi vurgulanır. 
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 

mailto:hakankoc@cumhuriyet.edu.tr
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SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 
 
“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanında yer alan coğrafya içerikli kazanımlar. 

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. 
SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar. 
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır. 
SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki rolünü 
araştırır. 
Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim, kültür endüstrisi gibi ekonomik faaliyet alanlarından uygun 
olanlara değinilir. 
SB.5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır. 
SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar. 
SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini analiz eder. 
SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder. 
Konu kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ele alınır. 
SB.6.7.3. Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası 
alanda üstlendiği rolleri analiz eder. 
SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 
SB.7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır. 
 

Sosyal Bilgiler öğretim programını değerlendirdiğimizde Tarih içerikli öğrenme alanında yer alan 

kazanımların ve öğretim sürelerinin coğrafya disiplinine göre daha baskın olduğu da dikkat çekmektedir.  

Coğrafya ve diğer disiplinlerin programlarını şekillendiren, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığında, 2000 yılından sonra günümüze kadar (17.11.2019) coğrafyacı kimliği ile (Öğretim üyesi, 

öğretmen vb.) bir kurul üyesi de bulunmamaktadır.  

Yükseköğretim kurumlarında coğrafya içerikli dersleri değerlendirdiğimizde, coğrafya bölümleri, 

coğrafya öğretmenliği dışında ağırlıklı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı programlarında 

yer almaktadır.  

Tablo 1’de 2006 ve 2018 yıllarında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları içerisinde yer 

alan coğrafya içerikli derslerin ders saatleri ve kredi sayıları yer almaktadır.   

Tablo “: 2006 ve 2018  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisan Programları  İçerisinde Yer Alan 
Coğrafya Derslerinin Ders Saatleri ve Kredi Sayıları  

2006 2018 

Dersin Adı T U K Dersin Adı T U K 

Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 Genel Fiziki Coğrafya 2 0 2 

Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 

Genel Beşeri ve Ek. Coğrafyası 4 0 4 Genel Beşeri ve Ek. Coğrafyası 2 0 2 

Türkiye Beşeri ve Ek. Coğrafyası 2 0 2 Türkiye Beşeri ve Ek. Coğrafyası 2 0 2 

Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği 2 0 2 
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Siyasi Coğrafya 2 0 2 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 2 

Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 Toplam 12 0 12 

Toplam 18 0 18         

Kaynak: YÖK, 2006 ve 2018 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere ders sayıları ve kredilerinde azalma dikkat çekmektedir. 

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın önemini ve değerini ilköğretim öğrencilerine öğretecek 

Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının azalan ders ve kredi sayıları öğrenmeleri ve öğretmeleri mümkün 

gözükmemektedir.  

Bunlara ilaveten Yüksek Öğretim Kurumu tarafından coğrafya bölümlerinin isminin Beşeri ve 

Ekonomik coğrafya olarak değiştirme teklifi coğrafya disiplini ve bölümlerin gelişmesine sekte vuracağı 

kanaatindeyim.  Bu isim değişikliği teklifi milletçe önemli bir coğrafya da yaşayıp, coğrafya bilimine 

yeterince önem verilmemesinin kanıtı niteliğindedir.   

Ne öğretelim ve nasıl öğretelim sorularından ikincisine coğrafyayı ilköğretim yükseköğretime 

nasıl öğretelim? sorusuna odaklanacak olursak; bu soruya cevap vermek kolay bir iş değildir. “ Bu 

sorunun da tek bir çözüm yolu ve yöntemi de bulunmamaktadır. Çünkü öğrenme ve öğretme sürecini 

etkileyen doğrudan ve dolaylı pek çok unsur bulunmaktadır. Öğrenenin yaşı, öğrenenin hazır bulunurluk 

düzeyi, öğretim yapılan fiziki ortam, öğreticinin uyguladığı yönteme yatkınlığı vb. unsurlar öğretimi 

dolaylı ve doğrudan etkilemektedir. Eğitimci olarak burada bizlere düşen en önemli sorumluluk; 

coğrafyayı bilgi düzeyinde mi?, kavrama düzeyinde mi? yoksa analiz, sentez ve değerlendirme 

süreçlerinden oluşan üst düzey bilişsel süreç bazlı bir öğretimle mi? öğretiminin sağlanacağı tespit 

edilmesidir”(Koç,2018:126).  

Türkiye’de coğrafya genellikle geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretilmektedir (Yaşar & 
Şeremet 2010, Tomal 2004, Artvinli, Kılıçaslan and Bulut, 2003).  

İlköğretimden yükseköğretime coğrafya bu dersin ve bilimin öğreticileri tarafından genellikle 
sunuş yolu ile öğretim stratejisine uygun yöntem ve tekniklerle (Düz anlatım, Gösteri vb.) öğretilmektedir. 
Bu durumda öğretmen merkezli bir eğitim verdiğimiz gibi bilgi düzeyinde bir öğrenme ortamı oluşturmuş 
oluruz (Tablo 2). 

Tablo 1: Öğretim Stratejilerinin Karşılaştırılması 

SUNUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM 
STRATEJESİ 

BULUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM 
STRATESİİ 

ARAŞTIRMA İNCELEME YOLU 
İLE ÖĞRETİM STRATEJİSİ 

Geliştiricisi David Ausubel’dir. Kuramcısı Jeromi Bruner’dir. Kuramcısı John Dewey’dir. 

Öğretmen merkezlidir. Öğrenci merkezlidir. Öğrenci merkezlidir. 

Öğrenmede tümdengelim 
vardır. 

Öğrenmede tümevarım vardır. Öğrencilerin bilişsel süreç 
becerilerinin gelişimi sağlar. 

Bilgi düzeyinde öğrenme 
sağlanır. 

Kavrama düzeyinde öğrenme 
sağlanır. 

Uygulama, analiz, sentez ve 
değerlendirme düzeyinde 
öğrenme sağlanır. 

Düz Anlatım, Gösteri, 
yöntemleri yoluyla ders 
işlenebilir.  

Örnek Olay, Tartışma 
yöntemleri ve  Beyin fırtınası, 
Phillps 66, Altışapka ve İstasyon 
öğretim teknikleri yoluyla ders 
işlenebilir. 

Problemleme Dayalı Öğretim, 
Proje Tabanlı Öğretim ve Deney 
yöntemleri yoluyla ders işlenebilir. 
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. 
Coğrafya öğretimi nasıl olmalıdır? sorusunun cevabı aslında coğrafya biliminin tanımında gizlidir. 

“Coğrafya, insanla doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri, bu etkileşimler sonucunda gelişen 
faaliyetlerle durumları dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma, nedensellik ilkelerine bağlı kalarak ve çeşitli 
araştırma yöntemleri uygulayarak araştırıp inceleyen, elde ettiği sonuçları bir sentez halinde ortaya koyan 
kendi içerisinde çok sayıda bilim dalından oluşan bilimler topluluğudur” (Özçağlar, 2009:2).  

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere coğrafya dersi, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına / 
(kavramalarına) ve insanın çevre ile etkileşimi sonucunda oluşan mekânsal problemleri çözüme 
kavuşturma hakkında (analiz-sentez ve değerlendirme) bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olan 
disiplindir. Coğrafya bu şekilde öğretimi arzu ediliyorsa öğretiminin buluş yolu veya araştırma inceleme 
yolu ile öğretim stratejilerine uygun yöntem ve tekniklerle öğretilmesi gerekmektedir.  

İlköğretimden yükseköğretime bilgi düzeyinde ve sunuş yolu ile öğretim stratejisini 
benimsediğime dair önemli bir kanıt, coğrafya dersinin öğreticilerinin seçildiği KPSS sınavındaki coğrafya 
sorularının analiz edilmesi yeterli olacaktır.  

Kartal ve Coşkun (2019) yaptıkları bir araştırmada, Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkmış 
coğrafya sorularını Bloom Taksonomisine göre analiz ettiklerinde sınav sorularının hatırlama ve anlama 
düzeyinde sorulduğunu tespit etmişlerdir (Tablo 3). Bu dersin ortaöğretim kurumlarında öğreticilerini 
seçtiğimiz sınavda bu tarz soruların kullanılması bilgi düzeyinde ve sunuş yolu ile öğretim yaptığımızın 
önemli bir kanıtıdır.  

Tablo 3: KPSS Sınavında Çıkmış Coğrafya İçerikli Soruların Bloom Taksonomisine Göre Analizi 
Bilgi Boyutu                                       Bilişsel Süreç Boyutu 

Hatırlama 
f            % 

Anlama 
f            % 

Uygulama 
f            % 

Analiz 
f            
% 

Değerlendirme 
f                  % 

Sentez 
f            % 

X Olgusal Bilgi 94       45 25        12 -            - -            - -                    - -            - 
Y Kavramsal Bilgi 15         7 9            4 -            - -            - -                    - -            - 
Z İşlemsel Bilgi 1           1 65          31 -            - -            - -                    - -            - 
T Üstbilişsel Bilgi -            - -            - -            - -            - -                    - -            - 

 

“2013 -2018 yılları arasındaki KPSS coğrafya öğretmenliği alan bilgisi testlerindeki soruların 

bilgi-bilişsel süreç boyutlarına birlikte bakıldığında bilişsel süreç boyutu olarak hatırlamaya yönelik 110 

soru bulunmaktadır. Bu soruların bilgi boyutu bağlamında 94 tanesi (%45) olgusal bilgi alt boyutu; 15 

tanesi (%7) kavramsal bilgi alt boyutu; 1 tanesi (%1) işlemsel bilgi alt boyutundadır. Yine bilişsel süreç 

boyutu olarak anlamaya yönelik 99 soru bulunmakta olup; bilgi boyutu olarak 25 tanesi (%12) olgusal 

bilgi alt boyutu; 9 tanesi (%4) kavramsal bilgi alt boyutu; 65 tanesi (%31) işlemsel bilgi alt boyutundadır. 

Uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma bilişsel süreci boyutuna ilişkin soru bulunmamakla 

birlikte üst bilişsel bilgi alt boyutunda da soru yer almadığı görülmektedir” (Kartal ve Coşkun,2019). 
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EDEBİYAT FAKÜLTELERİNDE COĞRAFYA EĞİTİMİ  

Prof.Dr. Mustafa ERTÜRK 

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

Sayın hocalarım değerli katılımcılar sizleri şahsım adına selamlıyorum. İlköğretimden Yüksek 

Öğretime Coğrafya Eğitimi konulu bu panelde sizlerle paylaşmak istediğim başlık Edebiyat 

Fakültelerinde Coğrafya Eğitimi. Aslında bu konu Türk coğrafya camiası içerisinde sık sık konuşulan, 

ama her nedense yıllarca çözüme ulaştırılamamış ve her geçen gün de yeni açılan bölümlerle sorunları 

daha da derinleşen bir problem haline gelmiştir. Ben bu konuyu iki başlık altında tartışma istiyorum. Bu 

başlıklardan biri yapısal problemler, ikincisi ise mesleki tanınırlık. 

Yapısal problemlerin başında tüm bölümlerde standart hale bir türlü getirilemeyen öğretim 

programları gelir. Edebiyat Fakültelerinde mevcut halde öğrenci almış coğrafya bölümlerinin programları 

dikkatlice incelendiğinde bölümler arasında program anlamında bir benzerlik yoktur. Programlar bölümü 

oluşturan öğretim üyelerinin uzmanlığıyla paralel keyfi programlardır.  Tüm coğrafya bölümlerinde 

öğrencilerin 240 AKTS ile mezun olduğu düşünüldüğünde mezun edilen öğrencilerin coğrafya alan bilgi 

yeterlilikleri aynı mıdır? Bu sorunun cevabını iyi düşünmek gerekir. Öğreneğin, Akdeniz Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Mezun bir öğrenci ile Ardahan veya Dil Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Coğrafya bölümlerinde mezun öğrencilerin Alan yeterlilikleri aynı mıdır? Tüm bölümlerin 

programları incelendiğinde aynıdır demek biraz güç olacaktır. Programların birebir aynı olması da 

beklenmeli mi? Tabiki bu sorunun cevabı da herkes için aynı olmayabilir. Olması da şahsım adına doğru 

https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler%20/Milli_Egitim_Dergisi/162/162-icindekiler.htm
https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler%20/Milli_Egitim_Dergisi/162/162-icindekiler.htm
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değildir. Ancak, Tüm bölümlerde zorunlu dersler ortak hale getirilebilir. Yani mezun olan bir coğrafya 

öğrencisi Coğrafyacı unvanını taşıya bilmesi için 240 AKTS’nin belli bir AKTS sini belirlenmiş zorunlu 

dersleri alarak tamamlamalıdır. Kısaca bu mesleği edinebilmek için olmazsa olmaz zorunlu dersler 

olmalıdır. Bunun kararını da yine de Coğrafya camiası kendi vermelidir. Geri kalan dersler, seçmeli dersler 

başlığı altında bölümün öğretim üyesi dinamikleri düşünülerek şekillendirilebilir. 

Yapısal sorunlar başlığı altında bahsedilmesi gereken diğer bir konu da artan bölüm sayılarıdır. 

Son yıllarda ülkemizin dört bir yanında yeni coğrafya bölümlerinin açıldığına şahit oluyoruz. Üç öğretim 

üyesini bulan fakültelerde hemen öğrenci alımları yapılarak eğitim öğretime başlanmaktadır. Bazı 

üniversitelerimizde öğretim üyelerinin çalışma ortamlarını beğenmemesi gibi sorunlarla başka 

üniversitelere geçme talepleri yeni açılmış programlarda ciddi sıkıntılar yaratmakta ve hatta bir iki yıl 

içerisinde öğrenci alamayacak duruma gelebilmektedirler. Bence bu durum bölüm çöplükleri yaratmakta 

ve coğrafya içinde iyi örnekler sunmamaktadır. Yapılması gereken ciddi bir ihtiyaç analizin yapılmasıdır.  

Her yere öğrenci almak mı yoksa ihtiyaç kadar öğrenci alarak meslek ediniminde öğrencinin şansını 

arttırmak mı daha iyi bir çözümdür? Düşünülmelidir.  

Yapısal problemler başlığı altında tartışılması gereken diğer bir sorunda öğretim üyesi ve eğitim 

araç ve gereçlerinin bölümlerce yeterince sağlanılmamasıdır. Örneğin kaç bölümüzde CBS laboratuvarı 

vardır. Araştırmaları destekleyecek araç ve gereçlerin oranı nedir? Mesela öğrenciler pusula kullanmayı 

veya araziden eğim almayı ne kadar biliyorlar? Arazi çalışmalarına üniversiteler ne kadar destek 

oluyorlar? Bölümlerin açıldığı yörede coğrafi çeşitlilik nedir? Tabiki daha birçok soru sorabiliriz. Yeni 

açılacak bölümler için bu soruların cevabı önemlidir. 

Burada zamanınızı fazla almadan tartışmamız gereken diğer bir konuda Mesleki Tanınırlık. Bu 

sorunun çözümü ilgili yıllarca yapılanlarla ilgili hikayeler işitmişliğim vardır. TBMM’ne kadar gidildiğine 

duymuşumdur. Ama her nedense ciddi bir yol alınamamıştır. Sorunun cevabını biliyorum. Ama bir 

tartışmaya sebebiyet vermemek için bu konuyu çok fazla açmayacağım. Ama şu sorunun cevabını hep 

beraber bulabilirsek belki  bu sorunu çözüme ulaştırabiliriz. Sorum şudur; Türkiye’deki Coğrafyanın 

Sahibi Kimdir? Ne zaman bunu soruyu samimiyetle cevaplarız o zaman bu sorunu ve yukarıdaki bir 

kaçından bahsettiğim sorunları da çözüme ulaştırırız. Saygılarımla. 

TARTIŞMA BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi ana Bilim 

Dalında görev yapıyorum. Öncelikle konuşmacılara değerli fikirleri ve verdikleri bilgilerden dolayı 

teşekkür ederim.  
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Mustafa Hocam, bölümlerdeki ders programlarının, Eğitim Fakültelerindeki gibi sabit olmasını 

ve belirlenmesinin bütünlük açısından daha iyi olacağını belirtti. Ancak ben de şunu belirtmek isteri: 

Eğitim Fakültelerinde şuana okutulan ve içeriği YÖK tarafından belirlenen Coğrafya Öğretmenliği Lisans 

Programı özünde pek çok olumsuzluk barındırmaktadır ve yetersizdir. Çok kısa olarak bunları şu şekilde 

özetlemek mümkündür: 

1. Program; içerik, bilimsellik ve yeterlilik açısından Coğrafya Lisans programına uygun değildir. 

Sınıf öğretmenliği programı seviyesindedir, ayrıca sistematik hatalar da içermektedir.  Örneğin YÖK’ün 

kabul ettiği programa göre, 1. Yarıyılda öncelikle “Beşeri coğrafya 1” dersi verilmesi yanlıştır. Zira 

öncelikle doğaya ilişkin bilgiler verilmeden insana ilişkin bilgilerin verilmesi öğretim yaklaşımına terstir. 

Dolayısıyla 1. Yarıyılda okutulan Beşeri Coğrafya dersinin dönemi daha ilerideki dönemlerdir.  Bunun 

yerine 1. yarıyıla fiziki coğrafyaya ait olan Klimatoloji ve Jeomorfoloji derslerinin konulması daha 

uygundur. Ya da  “1. Yarıyılda “Harita Bilgisi” dersinin içeriğinde harita elemanlarının olmaması büyük 

eksikliktir. Harita Enstitüleri ifadesinin ne anlama geldiği belirsizdir. Alan Eğitimi Seçmeli Dersler 

kapsamında ise “Eğitimde Harita Uygulamaları” dersinde bir dönem boyunca oryantiringin tarihçesi, 

oryantiring sporcusunun beslenmesi, oryantiring sporcusunun kıyafet seçimi gibi bilgilerin verilmesi 

doğru değildir. Bunlar en fazla iki haftalık ders konusudur. Burada öğrenciye toprak, jeomorfoloji, nüfus 

haritaları gibi haritaların çizimi ve yorumlanmasının öğretilmesi daha doğrudur.  

 

2.    Sabit programda Coğrafya bilim dalının temel derslerinden Jeomorfoloji, Klimatoloji, Bitki 

coğrafyası, Toprak Coğrafyası, Hidrografya, Nüfus Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Tarım Coğrafyası, 

Sanayi Coğrafyası gibi dersler yoktur. Bu durum Coğrafya bilim dalının bilimsel kimliğine ve anlayışına 

aykırıdır.  

 

Ayrıca bu dersler yerine Fiziki Coğrafya 1-2 ile Beşeri Coğrafya 1 -2 derslerinin konulması da 

uygun değildir.  Yapılan kur tanımlarından da anlaşılacağı gibi bu dersler ayrı ayrı derslerdir. Tüm 

bunların yanı sıra “Beşeri Coğrafya 1 ve 2” olarak konulduğu halde “Ekonomik Coğrafya 1 ve 2” ile 

“Siyasi Coğrafya” adıyla ayrı ve özel başlıklar konulması da coğrafyanın akademik ve sistematik 

bölünüşüyle uyuşmamaktadır.  

          Yine ders isimlerinin bu şekilde genel olarak yazılması uzmanlık alanlarının göz ardı edilmesi 

anlamına da gelmektedir.  

3. Ders içerikleri, MEB Öğretim Müfredatındaki kazanımları karşılamaktan uzaktır. Örneğin, 

MEB 9. Sınıfta yer alan 

 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara 

ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir. b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine 
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örnekler üzerinden yer verilir. c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak 

tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir. 

 

Kazanımı için iklim elemanlarının öğretilmesi şarttır. Ancak lisans programındaki Fiziki Coğrafya 1 

dersinin klimatoloji kısmında iklim elemanları diye bir içerik bile bulunmamaktadır.  

 

4.  Eğitim Fakültelerindeki lisans programı bu biçimde uygulandığı takdirde, lisansüstü eğitim 

almak isteyen Eğitim Fakültesi öğrencilerinden pür coğrafya dalında (bölümlerde) yüksek lisans ve 

doktora yapmak isteyenlere bilimsel hazırlık şartının getirilmesi sonucu doğacaktır. Oysaki bugün bilimsel 

hazırlığa gerek duyulmadan lisansüstü eğitimine devam edilebilmektedir. İleride Edebiyat Fakültesi 

Coğrafya Bölümlerinden mezun olanların alan eğitiminde lisansüstü eğitim görmesine bir engel 

bulunmazken, Eğitim Fakültesi mezunlarının sosyal bilimler enstitülerinde bilimsel hazırlık şartına maruz 

bırakılması pek çok sorunu da beraberinde getirecektir. 

 

Yine bu program Eğitim Fakültesi öğrencilerinin; ÖABT ile Lisansüstü sınavlarda bölüm öğrencileri ile 

rekabet etme ve başarılı olma şansını da ortadan kaldırılmakta ve Eğitim Fakültelerinin öğretmen 

yetiştirme niteliğini olumsuz etkilemektedir. Bu ise bir süre sonra Eğitim Fakültelerinin başarısız olduğu 

algısını doğuracak ve belki de kapanmalarına yol açacaktır.  

Dolayısıyla Eğitim Fakültelerinde yanlıştan dönülmeli ve pür alan derslerine yine eskisi gibi 

ağırlık verilmelidir.  

 Ancak Edebiyat Fakültelerinde yani Bölümlerde ise alan eğitimi derslerinin olmaması bir 

eksikliktir ve bunun sonuçları alınan bilginin karşı tarafa aktarılmasında yaşanmaktadır.  

Her iki durumunda iki güzel örneğini bu sempozyumda görmek mümkün. Bunlardan ilki pür 

alan bilgisinin eksikliği, ikincisi ise alan eğitimi bilgisinin eksikliğine örnektir.  

İlki koridorlarda sergilen çok güzel yapılmış coğrafya materyalleri ile ilgilidir. Alan eğitimi 

bilgisine bağlı olarak yapılan bu materyallerde, ne yazık ki pür alan bilgisi eksik ve yanlıştır. Zira 

vejetasyon katları çok güzel gösterilmiş, ancak sınırlar yanlış verilmiştir. Yine Türkiye bitki örtüsü haritası 

makarnalar, hububatlar kullanılarak çok güzel ifade edilmesine rağmen, lejant yanlıştır ve maki primer 

bitki örtüsü olarak belirtilmiştir.  

Bu durum Eğitim Fakültelerinde pür alan bilgisinin ne kadar önemli olduğunun ve ihmal 

edilemeyeceğinin en güzel örneğidir.  

İkinci örnek ise, alan eğitimi bilgisinin ne kadar önemli olduğu ile ilgilidir. Oturum başkanlığını 

yaptığım salonda, bazı bildiriler bilgi olarak son derece yeterli, orijinal ve bilime katkısı olan sunulardı. 
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Ama sunu slaytları 11 veya 12 punto yazı boyutlu olup, bir slaytta 15-20 satır vardı. Grafikler çok küçük 

olduklarından görülmüyor, bunlardaki birimler/bilgiler hiçbir şekilde okunmuyordu. Kısaca materyal 

kullanımı yanlıştı. 

Bu durum ise bölümlerde alan eğitimi bilgisinin ne kadar önemli olduğunun ve ihmal 

edilemeyeceğinin en güzel örneğidir. 

Sonuç olarak, bugün Eğitim Fakültelerinde uygulanan programda pür alan bilgisi çok yetersiz ve 

eksiktir, bu ilk örnekteki sonucu doğurmaktadır: Yanlış ve yetersiz bilgi aktarımı. 

 Bölümlerde ise alan eğitiminin eksik olması, doğru bilginin aktarımında sorun çıkarmaktadır.    

Kısaca Pür Alan ve Alan Eğitimi bir bütün olup, birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle Eğitim Fakültelerinin 

programları kesinlikle yeniden düzenlenmeli, Alan Bilgisi derslerine önem verilmeli; bölümler ise alan 

eğitimi ile desteklenmelidir. Teşekkür ederim.  

…. 

 

Öğrencilerin başarısızlığında her defasında öğretmenlerin suçlandığı ve hatta bunları yetiştiren 

fakültelerin suçlandığı devirde, Eğitim Fakültelerinin alan derslerini azaltarak alan bilgisinden yoksun 

öğretmenler yetiştirmek ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesine engel olacaktır. Öğretmen 

yetiştirmede kaynak sadece Eğitim Fakülteleri de değildir. Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik Fakültelerinin 

Kimya bölümlerinden mezun olup formasyon eğitimi alarak atanan öğretmenler mevcuttur. Eğitim 

Fakültelerinin ortak programlarının uygulanmasıyla birlikte, bu iki kaynak arasında alan bilgisi açısından 

belirgin bir fark olacağı aşikardır.  

Sonuç olarak ilgili program incelendiğinde çağın gerekleri ve gerçekleri ile bu konuda önde geldiği 

kabul edilen ülke ve üniversitelerin programları ile kıyaslandığında değişiklik önerileri uygun değildir. Bu 

programla, coğrafya alanında, Dünya öğretmenleri ile yarışabilecek, Dünya standartlarına uygun nitelikli 

Coğrafya öğretmen yetiştirme şansımız bulunmamaktadır. Önerilen program uygulandığı takdirde 

anabilim dallarımız adeta eğitim bilimleri bölümünün,  bir anabilim dalına dönüşecektir. Yani Eğitim 

Fakültesi tek bölümden oluşan bir birime indirgenmiş olacaktır.  

 

Bu nedenle Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Kurulumuz, önerilen ve uygulanması 

istenen programın revize edilmesi yerine tamamen geri çekilmesinin uygun olacağı görüşündedir.  

 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.  
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA TERİMİ OLARAK ÇEVREYE İLİŞKİN 

DEĞERLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Feride ERSOY‡‡ 

Özet 

İnsan ile coğrafi çevre karşılıklı etkileşim içindedir. İnsan, çevrenin imkânlarından yararlanarak 

yaşamını devam ettirmekte ve çevreyi şekillendirmektedir. Çevre de koşullarıyla insanın yaşamını ve 

faaliyetlerini olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşim, tarihi süreç içinde çevre 

açısından tolera edilebilir, uyum sağlanabilir seviyelerde devam edegelmiştir. Ancak ağır sanayi ve 

teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, savaşlarda ağır silahların kullanımı, geri dönüşümü güç atıkların ve 

tarımda kimyasal kullanımının artması, vs. gibi birçok faktör nedeniyle insanın çevre üzerinde bozucu ve 

değiştirici etkisi çevrenin olağan uyum sağlama sürecinin üzerinde olmuştur. Sonuç olarak, doğadaki 

olağan dengeler bozulmuştur. İnsan ve çevre açısından ürkütücü olan ise dünyanın herhangi bir yerinde 

herhangi bir ülkenin çevreye verdiği ağır tahribatların tüm dünya ülkelerini etkilemesidir.  Çevreye önem 

versin ya da vermesin, son yıllarda birçok ülke sel, fırtına, hortum gibi felaketleri deneyimlemektedir. 

Bununla birlikte, iklim değişikliği ve doğal felaketlerin yanı sıra solunuma dayalı hastalıklar da 

artmaktadır. İklimbilimciler ve çevreciler bu durumu minimum düzeye indirgeyebilmek için çok 

çalışmaktadır. Ancak en köklü çözüm tüm bireylerin çevreye ilişkin değerleri kazanımıyla mümkündür. 

Çevreye ilişkin değerlerin kazanımında aileden sonra etkili olabilecek sosyal kurum okuldur. Okuldaki 

değer eğitimi uygulamalarında, sosyal bilgiler dersi, içerik ve amacı itibariyle, coğrafya terimi olarak 

çevreye ilişkin değerlerin eğitiminde aktif ve başarılı olması beklenen bir derstir. Dolayısıyla geleceğin 

sosyal bilgiler öğretmeni olacak adayların henüz eğitimleri devam ederken çevreye ilişkin değerleri 

kazanmış olması değer eğitiminin etkililiğini arttıracaktır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya 

terimi olarak çevreye ilişkin değerleri kazanıp kazanmadığı konusu bu çalışmanın problem durumunu 

oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bir coğrafya terimi olarak çevreye yönelik 

değerleri kazanım durumunu incelemektir. Çalışma, nitel araştırma prosedürüne uygun yürütülmüştür. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 2018-

2019 Bahar yarıyılında üçüncü sınıf olarak öğrenimine devam eden 12 sosyal bilgiler öğretmen adayı 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme ile 

belirlenmiştir. Ölçüt olarak katılımcıların 2019-2020 akademik yılında dördüncü sınıfa geçecek olmaları 

dikkate alınmıştır. Bu ölçütün iki temel sebebi bulunmaktadır: Birincisi, katılımcıların ilk üç sınıfta fiziki, 

beşeri, ekonomik, vb. çevreye yönelik değerleri kazanabilecekleri coğrafya derslerinin yanı sıra konuyla 

ilgili sorumluluk ve duyarlılık geliştirebilecekleri vatandaşlık bilgisi dersini almış olmalarıdır. Bu ölçüt 

araştırmaya zengin veri kaynağı oluşturmaktadır. İkincisi, bulgularda değerlere ilişkin bazı problemler 

ortaya çıkarsa, öğretmen adayları henüz eğitimini tamamlamadan önce son sınıfta uygulamalı bir eğitim -

imkânına sahip olabilecektir. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde toplanmıştır. Veri 

toplama sürecinde katılımcıların yazılı ve sözlü izni alınarak ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Toplanan 

 
‡‡Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Burdur. e-posta: 

feride_ersoy@hotmail.com. 
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veriler öncelikle metne dönüştürülmüş ve veri analizleri bu metin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler 

içerik analizine ve betimsel analize tabi tutularak çözümlenmiş ve elde edilen bulgular doğrudan 

alıntılarla desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, çevre, coğrafi çevre, değer eğitimi. 

ENVIRONMENTAL VALUES AS GEOGRAPHY TERM OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDİDATES 

Abstract 

Human and geographic environment interact with each other. Human lives by taking advantage of the 

opportunities of the environment and human shapes the environment. The environment also affects 

people's lives and activities in a positive or negative sense. This interaction has continued in the historical 

process at environmentally tolerable and adaptable levels. However, the disturbing and changing effect of 

the human being on the environment has been above the usual adaptation process of the environment 

because of many factors such as the developments in heavy industry and technology, the use of heavy 

weapons in wars, increasing the use of chemical wastes in recyclable wastes and agriculture, etc. As a 

result, the usual balance in nature has disrupted. What is scary for people and the environment is that the 

severe destruction of any country anywhere in the world affects all countries of the world. In recent years, 

many countries have been experiencing floods, storms and tornado disasters whether or not they care 

about the environment. In addition to climate change and natural disasters, respiratory diseases are also 

increasing. Climatologists and environmentalists are working hard to minimize this situation. However, 

the most established solution is possible by gaining environmental values of all individuals. School is 

social institutions that can be effective after the family in the acquisition of environmental values. Social 

studies course, content and purpose, is expected to be successful and active in the value education applied 

related to environmental values as a geography term in the school. Therefore, the fact that the future 

social studies teachers have gained environmental values while their education is continuing will increase 

the effectiveness of value education. Whether the social studies teacher candidates gained environmental 

values as a geography term constitutes the problem situation of this study. 

The target of this study is to examine the acquisition of environmental values as a geography term of 

social studies teacher candidates. The study was conducted in accordance with the qualitative research 

procedure. The study group consisted of 12 social studies teacher candidates who continue their 

education as third grade in the spring semester of 2018-2019 in Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Faculty of Education Department of Social Studies Education. The study group was determined by 

criterion sampling among purposeful sampling types. It is considered that the participants will pass the 

fourth grade in 2019-2020 academic year as a criterion. There are two main reasons for this criterion: 

First, the participants have taken many courses that they can gain environmental values related to 

physical, human, economic, and so on about the geography in the first three classes. And, they have taken 

the citizenship knowledge course in which they can develop responsibility and sensitivity on the subject. 

This criterion constitutes a rich data source for the research. Second, if some problems related to values 

are found in the findings, prospective teachers will have a practical training opportunity in their final year 

before they have completed their education. The data of the study were collected in face-to-face 

interviews through semi-structured interview form developed by the researcher. During the data 

collection process, written and verbal permission of the participants was obtained and voice recorder was 
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used. The collected data were first converted into text and data analysis was performed on thise texts. The 

data were analyzed by content analysis and descriptive analysis and the findings were supported by direct 

quotations.  

Keywords: Social studies, environment, geographical environment, value education. 

Giriş 

İnsan ve coğrafi çevre arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır. İnsanın coğrafi çevre üzerinde, 

coğrafi çevrenin de insan hayatı üzerinde birtakım karşılıklı şekillendirici etkileri bulunmaktadır. İnsan, 

dünyada ilk varoluşundan günümüze yaşamını ve faaliyetlerini coğrafi bir mekân üzerinde, coğrafi 

çevrenin koşullarını dikkate alarak sürdürmektedir. Coğrafi çevre ise kendi iç dinamiklerinin yanı sıra 

beşeri faktörden yani insanın tüm olumlu ve olumsuz eylemlerinden etkilenmektedir. İnsan ve coğrafi 

çevre arasındaki bu karşılıklı etkileşim, tarihi süreç içinde çevre açısından tolera edilebilir, uyum 

sağlanabilir seviyelerde devam edegelmiştir. Ancak özellikle 19. yüzyıldan itibaren teknolojide ve 

sanayide yaşanan gelişmelerle birlikte insanın coğrafi çevreye etkisi hızlı, olumsuz ve baskın olmuştur. Bu 

gelişmelere geri dönüşümü güç ağır sanayi atıklarının ve çöplerin artması, savaşlarda ağır silahların 

kullanımı, hızlı nüfus artışıyla birlikte ormanların ve tarım alanlarının yerleşime açılması, tarımda 

kimyasal kullanımının artması, vs. gibi birçok faktör nedeniyle insanın çevre üzerinde bozucu ve 

değiştirici etkisi çevrenin olağan uyum sağlama sürecinin üzerinde olmuştur. Sonuç olarak, doğadaki 

olağan dengeler bozulmuştur.  

Doğadaki olağan dengelerin bozulması insan yaşamı açısından ürkütücü sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

durumun insan ve çevre açısından ürkütücü olan yönü dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir 

ülkenin çevreye verdiği ağır tahribatın tüm dünya ülkelerini olumsuz etkilemesidir. Çevreye önem versin 

ya da vermesin, son yıllarda birçok ülke olağan dengenin bozulmasından kaynaklı sel, fırtına, hortum gibi 

felaketleri deneyimlemektedir. Dünyada 1980-2016 yılları arasında yaşanan doğal afetlerin durumu 

incelendiğinde deprem, tsunami, volkanik aktiviteler gibi jeofiziksel olayların belirli bir çizgide devam 

ettiği görülürken; fırtınaların, sel ve taşkınların, kuraklık ve orman yangınlarının artarak ilerlediği 

görülmektedir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018). Dolayısıyla dünya 

bir çevre kriziyle karşı karşıyadır. “Ozon tabakasının incelmesi, küresel iklim değişikliği, dünya çapında 

kuraklığın, çölleşmenin ve sel felaketlerinin artması, pek çok bitki ve hayvan türünün yok olması ve 

biyolojik çeşitliliğin kaybolması, su-hava-toprak kirliliği” bu çevre krizini örneklendirmektedir (Türkiye 

Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 2019, s.10). Beşeri 

faktör yani insan ve davranışları çevre krizini oluşturan tüm bu sonuçların aktörüdür.  

Doğanın olağan dengesinin bozulmasında önemli rol oynayan insan, günümüzde doğadan olumsuz 

olarak etkilenmektedir. Afetler karşısında savunmasız kalmakta, toprağını, evini kaybetmekte hatta 

sağlığını kaybetmektedir. Günümüzde çevre sorunları çeşitlenerek artmakta ve özellikle hava ve su 

kirliliğine bağlı hastalıklarla insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir (Başak ve Demirarslan, 2018, 

s.9; Huang, Pan, Guo ve Li, 2018; Temiz Hava Hakkı Platformu, 2019, s.5-11; Tmmob, 2018, s.2; TÜİK, 

2019; Türkiye Toraks Derneği, 2016; Yiğitbaşoğlu, 2016, s.43). Dünya genelinde kalp-damar hastalıkları, 

kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları günden güne artmaktadır. Bu hastalıkların farklı kaynakları da 

olsa da çevre özellikle “katı yakıt, ozon, havadaki toz ve alerjenlerden kaynaklanan iç ve dış hava kirliliği” 

etkileriyle bu hastalıklarla ilişkilidir. Bununla birlikte, “zirai ilaçların tarımda farklı kullanımı ve düzensiz 

kimyasal endüstrilerden toksik ürünlerin tahliyesi kansere ve böbrek hastalığı gibi diğer bulaşıcı olmayan 
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hastalıklara neden olabilmektedir” (World Health Organization (WHO), 2013, s.7, 59; WHO, 2018; 

who.int/chp…; who.int/gho…; who.int/quantifying…).  

Sonuç olarak insan, çevreyi bilinçli, iyi niyetli, kanaatkâr bir şekilde kullanmamıştır. İnsan-çevre 

etkileşiminde ortaya çıkan gerçeklik şudur ki insan etkisiyle çevrenin doğal dengesinin bozulması yine 

insana yaşamsal ciddiyet taşıyan problemler olarak geri dönmüştür. Günümüzde insan, ortaya çıkan çevre 

kriziyle baş etme ve varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme sorunsalıyla karşı karşıyadır. İklim, çevre, 

sağlık gibi alanlardaki uzmanlar bu sorunsala neden olan krizin olumsuz etkilerini minimum düzeye 

indirgeyebilmek için çalışmaktadır. Eğitimciler olarak bu sorunsala çözüm üretebilmenin ve gelecek 

nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin etkili bir yolu bireylerin çevreye ilişkin değerleri 

kazanımına yönelik katkı sunabilmektir. Bir diğer ifadeyle insan, eğitim aracılığıyla, çevreyi bilinçli, iyi 

niyetli ve kanaatkâr kullanmayı öğrenmelidir! 

Değer, bireyin doğru ve yanlış kalıplarını oluşturan inançları ve yargılarıdır (Dilmaç, Deniz ve Deniz, 

2009, s.10). Değer, kişinin dünyaya ve yaşama bakış açısını, algı ve düşünce dünyasını etkilemektedir 

(Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı, 2008, s.71). Dolayısıyla kişi sahip olduğu değerler temelinde bir durumu 

diğerine tercih etme eğilimi göstermektedir (Erdem, 2003, s.56). Bu bağlamda değer, kişinin istek, tutum 

ve davranış standartlarını oluşturmaktadır (Rokeach, 1968, s.550). Değere ilişkin oluşturduğu temel 

standartlar bireyin duygu ve düşünce dünyasını şekillendirmede, kişiliğini ve karakterini inşa etmede, 

duyuşsal alan öğrenmelerini motive etmede önemli rol oynamaktadır. Birey, değer yargılarına göre 

düşünme, değerlendirme, karar alma ve davranma eğilimindedir. Bu bağlamda değer bireyin 

davranışlarında olduğu kadar toplumun geleceğinde de aktif ve önemli bir yere sahiptir. 

Bireyin değer kazanımı aile, okul, medya gibi sosyal kurumlar ve yaşantılar aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Bireyin değer kazanımında okul önemli bir paya sahiptir. Okulda değer eğitimini 

düzenleyen kişi öğretmendir. Öğretmen, hem bilgi kaynağı hem de rol model olabilme yönü ile okuldaki 

değer eğitiminin vazgeçilmez yapıtaşıdır (Aktepe, 2010, s.6; Çifçi ve Eser Ünaldı, 2014, s.96). Sosyal 

bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersinin misyonu ve içeriği itibariyle okuldaki değer eğitiminde 

oldukça önemli bir yere sahiptir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). 

Sosyal bilgilerin içeriğinde sosyal ve beşeri bilimlerin ürettiği bilgi ve yöntemler kaynaştırılarak 

kullanılmaktadır ki coğrafya da bu disiplinlerden biridir (Öztürk, 2006, s.24; Öztürk, 2009, s.20). Bu 

nedenle sosyal bilgiler, insan-çevre bağıntılarını inceleyen coğrafya disiplinine dair değerlerin eğitiminde 

oldukça önemlidir (İbret, Aydın ve Turgut, 2018, s.1, 6; Karasu Avcı, 2016, s.48; Meydan, 2015, s.152). Bu 

bağlamda, geleceğin sosyal bilgiler öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının henüz eğitimleri devam 

ederken çevreye ilişkin değerleri kazanmış olması onların uygulayacağı değer eğitiminin etkililiğini 

arttıracaktır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin değerleri kazanıp 

kazanmadığı konusu bu çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bir coğrafya terimi olarak çevreye yönelik 

değerleri kazanım durumunu incelemektir. Çalışma, nitel araştırma prosedürüne uygun yürütülmüştür. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 2018-

2019 Bahar yarıyılında üçüncü sınıf olarak öğrenimine devam eden 12 sosyal bilgiler öğretmen adayı 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme ile 

belirlenmiştir. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde toplanmıştır. Veri toplama sürecinde 

katılımcıların yazılı ve sözlü izni alınarak ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Veri analizleri ses kaydından 
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dönüştürülen metin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine ve betimsel analize tabi 

tutularak çözümlenmiş ve bulgular doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma verileri öncelikle 

coğrafya terimi olarak çevre kavramını fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya, siyasi coğrafya 

kapsamındaki birtakım kavramlarla açıklamıştır. Çalışma bulguları katılımcıların coğrafya terimi olarak 

çevreye ilişkin adalet, bilimsellik, doğa sevgisi, dayanışma, barış, bağımsızlık, vatanseverlik, duyarlılık, 

dostluk, dürüstlük, sevgi, tasarruf, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sorumluluk, yardımseverlik gibi birçok 

değere sahip olduğunu ancak sabır değerine yönelik önemli eksiklikler bulunduğunu göstermektedir.   

Yöntem 

Bu çalışma, nitel araştırma prosedürüne uygun yürütülmüştür. Çalışmanın çalışma grubunu Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 2018-2019 

Bahar yarıyılında üçüncü sınıf olarak öğrenimine devam eden 12 sosyal bilgiler öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme 

kullanılmıştır. Ölçüt olarak katılımcıların 2019-2020 akademik yılında dördüncü sınıfa geçecek olmaları 

dikkate alınmıştır. Bu ölçütün iki temel sebebi bulunmaktadır: Birincisi, katılımcıların ilk üç sınıfta fiziki, 

beşeri, ekonomik, vb. çevreye yönelik değerleri kazanabilecekleri coğrafya derslerinin yanı sıra konuyla 

ilgili sorumluluk ve duyarlılık geliştirebilecekleri vatandaşlık bilgisi dersini almış olmalarıdır. Bu ölçüt 

araştırmaya zengin veri kaynağı oluşturmaktadır. İkincisi, bulgularda değerlere ilişkin bazı problemler 

ortaya çıkarsa, öğretmen adayları henüz eğitimini tamamlamadan önce son sınıfta uygulamalı bir eğitim -

imkânına sahip olabilecektir.  

Çalışmanın verileri, araştırmacının ilgili uzman görüşlerini de alarak geliştirdiği yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular dört temadan oluşmaktadır. Görüşme 

formu temaları şöyledir: 

Öğretmen Adaylarının; 

1- Çevreye ilişkin kavramları 

2- Yaşanılan yere (semt, bölge, ülke) yönelik değerlendirmeleri 

3- Çevreye yönelik fark ettiği sorunlar 

4- Çevreye yönelik gerçekleştirmek istediği idealleri 

Araştırmada yüz yüze gerçekleştirilen derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme 

esnasında görüşme formunda yer alan soruların yanı sıra sondalar yardımıyla konu derinlemesine 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Görüşme esnasında aynı zamanda katılımcı teyidine yönelik özetlemeler 

yapılmıştır. Çalışma grubunda yer alan katılımcılardan yazılı ve sözlü olur alınarak görüşme verilerinin 

ses kaydı alınmıştır.  

Veri analizinde öncelikle katılımcılar K1, K2, …K12 biçiminde kodlanmıştır. Ses kaydı alınarak toplanan 

veriler metne dönüştürülmüş ve veri analizleri bu metin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde 

içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. İçerik analizinde “kod”, “kategori” ve 

“tema” oluşturulmuştur. Bu analizde elde edilen bulgular araştırmacı tarafından tutulan gözlem notları ve 

araştırma notlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı zamanlarda katılımcılarla yapılan gündelik sohbetler 

de bilgileri teyit edici ek veri kaynağı olmuştur. Görüşme esnasındaki katılımcı teyidine ek olarak, veri 

kaynağı çeşitlemesine gidilmesi araştırmanın inandırıcılığını arttırabilmek amacıyladır. Tutarsız bir 

sonuçla karşılaşılmaması ve katılımcıların beden dilini içeren araştırma notları katılımcıların yanıtlarında 

son derece samimi bir yaklaşım içinde olduğunu ve araştırmacıya kendini açabilecek güveni duyduğunu 
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göstermektedir. Betimsel analiz kapsamında ise tespit edilen değerlerin alt boyutundaki maddelerin 

frekansları (f) alınmış ve bulgular doğrudan alıntılarla açıklanarak desteklenmiştir. Bulguların sunulduğu 

tablolardaki değerin yanında bulunan parantez içindeki sayı frekansı belirtmektedir. Örneğin: Farklı 

kültürlere saygı (12). Frekansı 1 olanlar yazılmamıştır.  

Bulgular 

Nitel araştırma prosedürüne uygun olarak yürütülen bu çalışmada “sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin değerleri nelerdir?” sorusunu yanıtlamaya yönelik 

bulgular yer almaktadır. Çalışmada ilk olarak; “sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre coğrafya terimi 

olarak çevre kavramının kapsamını açıklayıcı ve sınırlandırıcı bulgular” sunulmuştur. İkinci olarak; 

“sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin değerleri” bulgularına yer 

verilmiştir. 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Coğrafya Terimi Olarak Çevre Kavramının Kapsamını 

Açıklayıcı ve Sınırlandırıcı Bulgular 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde toplanan verilerin içerik analizinden 

edinilen bulgulara göre öğretmen adayları görüşlerini ve deneyimlerini aktarırken aynı zamanda coğrafya 

alanıyla ilişkili olarak çevreye dair birtakım kavramların geçtiği ifadeler kullanmıştır. Bu kavramlar 

coğrafya terimi olarak çevre kavramının kapsamını açıklamakta, çevre kavramının coğrafya alanı içinde 

sınırlandırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu ifadelerde yer alan kavramlar ve ilgili olduğu coğrafya alanı 

Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1  

Coğrafya Terimlerine Yönelik Bulgular 

Fiziki Coğrafya Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Siyasi Coğrafya 

• Doğal çevre  

• İklim 

• Bitki 

• Toprak 

• Doğal Afetler 

• Yer şekilleri 

• Mekân 

• Canlı ve cansız varlıklar 

• Göç 

• Yerleşim 

• Ekonomik uğraşlar 

• Yeraltı kaynakları 

• Çevre sorunları 

• İnsan çevre etkileşimi 

 

• Köprü görevi 

• Stratejik konum 

• Anlaşmalar  

• Farklı kültürler 

• Ekonomik gelişmişlik 

• Keşmir, Çin, vs. sorunları 

• Savaşa yakın coğrafya 

• Tam bağımsızlık misyonu 

• Tarihi ve kültürel miras zenginliği 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların ifadelerinden elde edilen birtakım kavramların coğrafyanın farklı 

alanlarına ait olduğu görülmektedir. Fiziki coğrafya ile ilgili; doğal çevre, iklim, bitki, toprak, doğal afetler, 

yer şekilleri, mekân, canlı ve cansız varlıklar gibi kavramlar ifade edilmiştir. Beşeri ve ekonomik coğrafya 

ile ilgili; göç, yerleşim, ekonomik uğraşlar, yeraltı kaynakları, çevre sorunları, insan çevre etkileşimi gibi 

kavramlar ifade edilmiştir. Siyasi coğrafya alanıyla ilgili; köprü görevi, stratejik konum, anlaşmalar, farklı 

kültürler, ekonomik gelişmişlik, Keşmir, Çin, vs. sorunları, savaşa yakın coğrafya, tam bağımsızlık misyonu, 

tarihi ve kültürel miras zenginliği gibi kavramlar ifade edilmiştir. Bulgular “çevre” kavramını fiziki, beşeri 

ve ekonomik, siyasi coğrafya alanlarıyla açıklamıştır. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerlerine Yönelik 

Bulgular 

Çalışmada gerçekleştirilen analizler sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi 

olarak çevreye ilişkin birtakım değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bu değerlerden biri “saygı” değeridir. 

Saygı değerine ilişkin bilgilere Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerleri 

S
a

y
g

ı 

İletişimde Saygı (f) Farklılıklara Saygı (f) 

• Etkili iletişim (7) 

• İletişime açıklık (5) 

• Açık görüşlülük 

• Etkin dinleme (3) 

• Anlayışlı olma (4) 

• Karşılıklı saygı (16) 

• Sınır koyma 

• Empati (12) 

• Ilımlılık 

• Çözüm odaklılık (2) 

• Nezaket (2) 

• Netlik 

• Öfke kontrolü 

• Samimiyet (7) 

• Farklı kültürel özellikleri fark etme (6) 

• Farklı kültürlere önyargılı olmama (2) 

• Ayrımcılık yapmama  

• İnsanları olduğu gibi kabullenme 

• Farklı kültürleri önemseme (2) 

• Farklı kültürlere saygı (12) 

• Farklı kültürlerle bir arada yaşamaktan memnuniyet (3) 

Tablo 2 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevreye ilişkin değerleri arasında tespit 

edilen “saygı” değeri ve alt boyutları görülmektedir. Öğretmen adaylarında saygı değeri “iletişimde saygı” 

ve “farklılıklara saygı” alt boyutlarında tespit edilmiştir. İletişimde saygı kendi içinde iletişimin farklı 

özelliklerini içermektedir. Etkili iletişim, iletişime açıklık, açık görüşlülük, etkin dinleme, anlayışlı olma, 

karşılıklı saygı, sınır koyma, empati, ılımlılık, çözüm odaklılık, nezaket, netlik, öfke kontrolü, samimiyet 

gibi iletişim becerilerini içermektedir. Tablo 2’de yer alan bilgilere göre saygı değerinin tespit edilen bir 

diğer boyutu “farklılıklara saygı” değeridir. Farklılıklara saygı değeri; farklı kültürel özellikleri fark etme, 

farklı kültürlere önyargılı olmama, ayrımcılık yapmama, insanları olduğu gibi kabullenme, farklı kültürleri 

önemseme, farklı kültürlere saygı, farklı kültürlerle bir arada yaşamaktan memnuniyet gibi özellikleri 

içermektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adayları insan ilişkilerinde “saygı” değerine işaret eden birtakım ifadelere yer 

vermiştir. K4 iletişimde birbiriyle empati kurmanın, karşılıklı saygının ve etkin dinlemenin insan 

ilişkilerindeki önemine şöyle dikkat çekmiştir: “Aslında onunla empati kurabilirsek, onun da haklı 

yönlerini, mantıklı cevaplarını bulabiliriz. O yüzden önce karşımızdaki insanı dinlemeli ve kendimizi ifade 

etmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü kendimizi ifade edemediğimiz zaman birçok yanlış anlaşılmaya sebep 

verebiliriz.” 

K11 ve K2 ülkemizde yaşanan göç alma olgusuna Suriye örneği ile dikkat çekmiştir. Suriye'deki 

yaşananların çok üzücü olduğunu ifade eden katılımcılardan K11; “savaş ortamındaki insanların yerini 

yurdunu, evini barkını terk edip farklı bir coğrafyaya göç ederek oraya uyum sağlamasının çok zor bir 
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süreç” olduğunu ifade etmiştir. Göçmelere yaklaşımında “empati” kurmanın önemine değinmiştir. K2 ise 

şöyle demiştir: “Bunu kendi üzerimde düşündüğümde empati yapabiliyorum. Onlara yaklaşımımızda 

sadece kendi sıkıntılarımızı değil de onların yaşamış olduğu sıkıntıları da düşünmemiz gerektiğini 

düşünüyorum.” 

K9 ve K4 Türkiye’de insan ilişkilerinde “saygı” ve “samimiyet” kavramına vurgu yapmıştır. Bu 

katılımcılar aynı zamanda kişinin samimiyet özelliğini yaşanılan yer ve iklim ile ilişkilendirmiştir. K9: 

“Samimiyetin iklimle de ilgisi var. Soğuk iklimde yaşamış bazı insanlar birbirlerine karşı daha soğuk olur 

diyorlar ama Antalya'da insanlar birbirlerine daha sıcakkanlılar ve iletişimlerinde samimiler.” K4: 

“Oradaki (memleketi olan Antalya) insanların çoğunda ılımlılık görüyorum. İllaki farklı olanlar oluyor ama 

genelde samimiyetin önemli bir özellik olduğunu görüyorum.” K11 ise insan ilişkilerinde “samimiyet” 

kavramına önem verdiğini ve bu kavrama duyduğu özlemi şöyle ifade etmektedir:  

“Samimi ve sıcak insan ilişkileri olsun istiyorum. Cep telefonu ve sosyal medya hayatımıza 

girmeden önce insanlar samimi ilişkiler geliştirmiş. Ancak şimdi o yok. Örneğin ben yurtta 

kalıyorum. Odamda farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen insanlar var. 

Konuşacak çok şeyimiz olmalıydı. Karşılıklı konuşup sohbet etmemiz gerekirken herkesin 

elinde cep telefonu ve herkes kendi sosyal medya hesabında kendi dünyasında.” 

K10 saygı kavramını öğretmen öğrenci ilişkisi boyutunda açıklamıştır. Bir öğretmenin öğrencisine ve 

çevresine ne derece saygılı davranırsa o derece model alınabileceğini belirtmiştir. “İnsanlara saygılı 

davranacaksın. Sen öğrenciye saygısızlık yaparsan O da bir arkadaşına aynı şekilde davranır. Sen bir 

öğretmen olarak öğrencinin modeli olmak zorundasın.” K6 günümüzde gençlerin büyüklerine saygısının 

azaldığını, artık otobüste yaşlılara bile yer verilmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların tamamı aynı 

zamanda “insana saygılı davranma” özelliğini öğretmen olduklarında öğrencilere kazandırmak 

istemektedir. 

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre saygı değerinin tespit edilen bir diğer boyutu “farklılıklara saygı” 

değeridir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları farklı kültürlerin farkında, onları önyargısız kabul eden, 

önemseyen ve onlara saygılı bireylerdir. K5: “Aynı görüşü savunan insanlar aynı şeyi düşünür ama farklı 

görüşü savunan insanlar farklı şeyler ortaya koyabilir.” Katılımcılar farklı kültürlerin birleştiği bir 

coğrafyada yaşamakta olduklarını ifade etmektedir. K1: 

“Yaşadığım yer tarihi açıdan çok zengin bir yer. Özellikle Efes, Meryem Ana Kilisesi, Yedi 

Uyuyanlar… Onun bir hikâyesi var. Farklı kültürlerin burada birleştiğini görüyorum aslında. 

O yüzden çok zengin bir yer. Oralara gittim. Eski insanların yaşam tarzını görünce 

etkilendim. Ne bileyim, hayatı sorguladım. Eski insanların yaşantılarını sorguladım. Beni en 

çok yaptıkları eserler etkiledi. Genellikle kol gücü ile birçok şey yapmışlar. Bu bölgenin insanı 

olarak benim hayatımı sürdürdüğüm yerde geçmişteki insanların eserlerini görünce 

etkilendim. Mutlu oldum.”  

K4 Antalya’nın tarım bölgelerinden birinde yaşamaktadır. Yaşadığı yer Likya yolu güzergâhı üzerinde 

olduğu için bölgesine sık sık turistler gelmektedir. Gelen turistler genellikle kilometrelerce yolu 

yürüyerek, coğrafyanın tarihini hissederek geçmektedir. Bölge halkı seracılıkla uğraşmakta ve zaman 

zaman dışa kapalı bir yaklaşım sergilemektedir. K4 dışındaki birçok insan, turistlerin sıcak havada bu yolu 

yürümesini garip karşılamaktadır. K4: 
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“Bu durum benim hoşuma gidiyor. Aslında nereden nereye kadar insanlar o kadar güzel 

birliktelik içerisinde yürüyorlar ki… Halktan biri ben geleyim de sizi bırakalım dediği zaman, 

hayır, siz tarif edin, biz oraya yürüyerek gideceğiz, diyorlar. Halk bu durumu garipsiyor ama 

ben garipsemiyorum. Çünkü oraya bir kez gittim ve gerçekten çok güzel bir yer. Oraya 

gidenler bomboş duygularla gitmiyor. Hissederek, inceleyerek, bakarak, doğa sevgisi 

içerisinde gidiyorlar. Bir de onların kültürüne ait bir yer sanırım. Onlar zaten onun bilincinde 

geliyorlar. Bizim insanlarımız yaşamış daha önce burada ve biz de o yolda yürüyelim, 

bakalım, inceleyerek gidelim kafasındalar. Bu gerçekten güzel yani…” 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşme verileri üzerinde yapılan içerik 

analizinden elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarında tespit edilen bir diğer değer 

“duyarlılık” değeridir. Bu değere yönelik elde edilen bulgular Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerleri 

 

Tarihi ve Kültürel Mirasa 

Duyarlılık (f) 

Doğal Çevreye Duyarlılık (f) Sosyal Çevreye 

Duyarlılık (f) 

D
u

y
a

rl
ıl

ık
 

• Tarih bilincini önemseme (5) 

• Tarihe ilgi ve merak duyma 

(18)  

• Tarihi ve kültürel mirasa 

değer verme (13) 

• Tarihi ve kültürel mirası 

ziyaret etme (9) 

• Tarihi mirası koruma 

duygusu (8) 

• Tarihi ve kültürel mirasa 

duyarlılık (6) 

• Çevre bilincini önemseme (19) 

• Çevre sorunlarının farkında 

olma 

• Çevre sorunlarını çözme isteği 

(4) 

• Çevrenin korunmasını 

önemseme (19) 

• Çevre koruma faaliyetlerine 

katılım (4) 

• Doğal çevreye duyarlılık (11) 

• Doğadaki canlılara duyarlılık (5) 

• Duygusal 

hassasiyet (2) 

• İnsana değer 

verme (6) 

• İnsan ilişkilerini 

önemseme (6)  

• Sosyal çevresinin 

sorunlarına 

duyarlılık (3) 

Tablo 3 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarında duyarlılık değerinin hangi boyutlarda 

tespit edildiği görülmektedir. Bu boyutlar “tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık”, “doğal çevreye duyarlılık”, 

“sosyal çevreye duyarlılık” değerleridir. Tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık değeri içeriğinde; tarih 

bilincini önemseme, tarihe ilgi ve merak duyma, tarihi ve kültürel mirasa değer verme, tarihi ve kültürel 

mirası ziyaret etme, tarihi mirası koruma duygusu, tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık yer almaktadır. 

Doğal çevreye duyarlılık değeri içeriğinde; çevre bilincini önemseme, çevre sorunlarının farkında olma, 

çevre sorunlarını çözme isteği, çevrenin korunmasını önemseme, çevre koruma faaliyetlerine katılım, 

doğal çevreye duyarlılık, doğadaki canlılara duyarlılık yer almaktadır. Sosyal çevreye duyarlılık değeri 

içeriğinde; duygusal hassasiyet, insana değer verme, insan ilişkilerini önemseme, sosyal çevresinin 

sorunlarına duyarlılık yer almaktadır.  

Tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık değeri çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sahip olduğu tespit 

edilen değerlerdendir. Öğretmen adaylarının tarihi ve kültürel mirasa, doğal ve sosyal çevreye duyarlı 

olmaya önem verdiği ve yaşamlarında bu duyarlılığa sahip olduğu görülmektedir. Araştırmanın gözlem 

notlarıyla teyit edilen verilere göre duyarlılık katılımcılarda oldukça yoğun görülen bir değerdir. K4 Doğu 

Ekspresi ile Türkiye’nin birçok tarihi ve coğrafi mekânını gezmiştir. Katılımcıların geneli tarihi eserlere ve 

mekânlara ilgileri nedeniyle araştırmacıya sık sık gezi talebi ile gelmiştir. Kendilerinin gezdiği tarihi 
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yerlerle ilgili anılarını görüşme ve farklı zamanlardaki gündelik sohbetler esnasında araştırmacıya 

aktarmıştır. Bu değerle ilgili bazı alıntılar şöyledir: K4:  

“Ben aslında ülkemin her yerini gezebilmek isterdim. Hani öyle gezip fotoğraf çekilmek 

olarak değil de yaşayarak, bilerek gezmek isterdim. Burada ne olmuş, oranın gerçekten 

bilgisini özümseyerek, orayı tanıyarak gezmek isterdim. Mesela Doğu tarafını çok merak 

ediyorum. Bu, kendim Antalya'da yaşadığım için mi böyle bilmiyorum. Orayı çok merak 

ediyorum. Gitmeyi de çok istiyorum.  Eski binalarına, o tarihi yapılarına, Antik Çağdan kalan 

ilk yerleşim yerlerine, vs. ayrı bir merakım var. 

K5, K6, K7, K8, K12 çok zengin tarihi mirasa sahip olduğumuzu ancak tarihi miraslarımızın yeterince 

korunmadığını ifade etmiştir. K7 Konyalıdır. Konya’da birçok tarihi yerleşim yeri olduğunu ancak birçok 

mekânın yenileme faaliyetlerinin aslına uygun yapılmadığını belirtmiştir. K3 ise şu ifadelerde 

bulunmuştur:  

“Osmanlılardan, Selçuklulardan, Yunanlılardan kalan birçok tarihi eserlerimiz var. Bunlarla 

ilgili çok fazla gezme imkânım olmadı fakat birkaç yere gittim. Afrodit Müzesi'ne gittim. 

Birkaç kere Burdur Arkeoloji Müzesi'ne gittim. Müzeleri severim. En çok da Osmanlı'dan 

kalan kalan tarihi eserleri, evleri severim. Tarihi eserlerimizi korumamız gerektiğini, bunlara 

sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta görsel olarak Osmanlı evlerini, Osmanlı 

mimarisini de yakalayabilsek keşke. Yani şu anki yapıların betonlaşmasından çok o tarz 

şeyler kullansak, sanatsal olarak daha güzel olur.” 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının doğal çevreye duyarlılık değerine sahip olduğu ve bu değeri 

oldukça önemsediği tespit edilmiştir. Doğal çevreye duyarlılık değerinde “çevre bilinci” ve “çevreyi 

koruma” kavramları ön plana çıkmıştır. Öğretmen adaylarının tamamı öğretmen olduklarında bu iki 

kavramı geliştirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak istemektedir. K11: “İnsanlar bilinçli olması lazım. 

İnsanlar bilinçli olursa bu çevreye de yansır”; “çevremizi korumak önemli hocam. Çevreyi korumak, temiz 

tutmak, kirletmemek, ormanları yakmamak… önemli.” K1 atıklar konusunda da görüş beyan etmiş ve 

derelerin, su kaynaklarının sanayi atıkları ile kirletildiğini ifade etmiştir. Kendisini bir fabrikatör gibi 

düşününce onu çevreyi kirletmekten alıkoyan sebebi açıklayan ifade şu olmuştur: “Çocuklarımın geleceği 

olurdu herhalde, çocuklarıma kirli bir çevre bırakmak istemezdim.” 

K7 insanların çevreyi ne kadar bilinçsizce kullandığını ifade etmektedir. K7: “Halkımız hala çevre 

bilincine sahip değil. Bilinçsizce su kullanıyoruz. Ruhsatsız su kuyuları açıyo, sondajlar yapıyor.” Çevre 

bilinci kazandırmada erken yaşın önemine dikkat çeken K9 “çevre eğitimine erken yaşlarda başlanmalı 

çocuklara, sonradan aşı tutmuyor” demiştir. K10 Burdur Gölü’nün çekilmesi ve artan orman yangınları 

örneğini vermiş, insan faktöründe çevre bilincinin önemine değinmiştir. K2 çevreyi yeniden kazanmanın 

yolları üzerine fikir beyan etmiş, ağaç dikme etkinliğinin çevre bilincindeki önemini vurgulamıştır. K2: 

“…mesela örnek veriyorum fidanı diktiler. Fidan diktikten sonra onun büyümesini izleyen bir çocuk, hem 

mutlu olur hem de ormanın kıymetini anlar yani ona bir sevgi verir.” 

Tablo 3 incelendiğinde çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarında tespit edilen sosyal 

çevreye duyarlılık değeri görülmektedir. Öğretmen adayları sosyal çevrelerinde yer alan insanlara, aile 

üyelerine, arkadaş çevrelerine duyarlı bir karakter geliştirmiştir. K3 ve K11: “…daha çok sosyal çevreye 

karşı duyarlı olmalarını istiyorum.” K1 ve K10: “Arkadaş çevrem ve ailem.” K9: “Göç, sosyal çevreye zarar 

verebiliyor. İnsanlar dayanışma ve hoşgörü içinde olmalı.” K4: “Yaylalara çıktığımız zaman komşularımıza 
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emanet ederiz her şeyi. Birbirimize çok değer veririz.” K2: “Sosyalleşme açısından bazı sıkıntılarımız var. 

Bu sıkıntıları çözmek ve sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek için, yetki bende olsa, öncelikle park alanlarımızı 

artırmak isterdim.” 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşme verileri üzerinde yapılan içerik 

analizinden elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarında tespit edilen bir diğer değer 

“sorumluluk” değeridir. Bu değere yönelik elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerleri 

 Sosyal Sorumluluk (f) Sorumluluk (f) 

S
o

ru
m

lu
lu

k
 • Sosyal farkındalık faaliyetlerini önemseme (4) 

• Sosyal farkındalık faaliyetlerine katılım (4) 

• Sosyal farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler düzenleme 

ideali (4) 

• Çevreye duyarlılık ve bilinç geliştirmeye yönelik eğitimler 

düzenleme ideali (12) 

• Sorumluluk duygusu (8) 

• Sorumluluk bilinci (6)  

• Muhakeme 

• Sorumluluk alma (3) 

• Vatandaşlık ödevleri 

• Mesleki sorumluluk (6) 

Tablo 4 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevreye ilişkin değerleri arasında 

“sorumluluk” değerinin yer aldığı görülmektedir. Bu değer sosyal sorumluluk ve sorumluluk olarak iki alt 

boyutta tespit edilmiştir. Sosyal sorumluluk içinde; sosyal farkındalık faaliyetlerini önemseme, sosyal 

farkındalık faaliyetlerine katılım, sosyal farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler düzenleme ideali, 

çevreye duyarlılık ve bilinç geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleme ideali yer almaktadır. Sorumluluk 

içinde; sorumluluk duygusu, sorumluluk bilinci, muhakeme, sorumluluk alma, vatandaşlık ödevleri, 

mesleki sorumluluk yer almaktadır. 

Tablo 4 incelendiğinde çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hem bireysel anlamda 

hem de sosyal anlamda “sorumluluk” değerine sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin tamamı 

gelecekte öğretmen oldukları zaman “çevreye duyarlılık ve bilinç geliştirmeye yönelik eğitimler 

düzenleme idealine” sahiptir. K4; “toplumun sorunlarına duyarlı, sosyal farkındalık kazanmış bireyler 

yetiştirme idealine” değinmiştir. Gözlem notlarında yer alan bilgiye göre kendisi de aynı zamanda sosyal 

sorumluluk içeren birtakım faaliyetlerde ve STK yapılanmalarında aktif olarak yer almaktadır. K1 

memleketindeki yaşadığı mahalleyi temiz tutmayan komşularının çevre kirliliği oluşturan davranışlarını 

eleştirmektedir. Onların davranışlarından rahatsızlık duymakta, kendisi çevreye yönelik sorumluluklarını 

yerine getirmek için çabalamaktadır. K1: “Bu ortam bana kendimi kötü hissettiriyor. Ben çevremi temiz 

tutmaya dikkat ediyorum fakat yine de onların davranışlarının yanı sıra kendi sorumluluk alanlarımı, 

eylemlerimi de sorgulama hissi oluşuyor.” K12; “bu çevre bizim çevremiz. Sorumluluklarımızı yerine 

getirirsek çok daha iyi bir şekilde yaşayabiliriz” demiştir. K8 sorumluluklarına uygun davranmayan 

insanoğlunun küresel iklim değişikliğine neden olduğunu ve bu yüzden tarım ve sağlıkta sorunlarla 

karşılaşıldığına değinmiştir. K2 sorumluluk duygusu konusunda iklim değişikliğine ve bu değişiklikte 

beşeri faktörün doğa üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapmıştır. K2: 

“Göz göre göre büyük bir değişiklik yaşıyoruz. Bu değişikliğin sonucu çok kötü olacak. Eski 

kar yağışlarının olmayışı akarsu kaynaklarının beslenmesini etkiliyor. Burdur Gölü çekiliyor. 

Yakında susuz kalırsak eğer doğaya yapmış olduğumuz müdahalenin bir sonucu olacak bu. 

Biz görmesek de çocuklarımız görecek. Üzülüyorum. Kendimi de sorumlu hissediyorum. 
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Elimden gelen şeyler var aslında. Birtakım sosyal faaliyetler yapmak istiyorum fakat 

birtakım engellerle karşılaşıyorum.”  

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşme verileri üzerinde yapılan içerik 

analizinden elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarında tespit edilen değerler arasında 

“vatanseverlik”, “yardımseverlik”, “sevgi” değerleri de bulunmaktadır. Bu değerlere yönelik elde edilen 

bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerleri 

Vatanseverlik (f) Yardımseverlik (f) Sevgi (f) 

• Milletini benimseme (5) 

• Ülkesinin ekonomik ve kültürel 

gelişimini önemseme (16) 

• Ülkesine sevgi bağı geliştirme (23) 

• Ülkesinin ekonomik ve kültürel 

bağımsızlığını önemseme (7) 

• Ülkesinin sorunlarını içselleştirme 

• Ülkesine hizmet etme duygusu (3) 

• İyi niyet 

• Vicdan 

• İyilikseverlik (2) 

• Merhamet (4) 

• Diğerkâmlık 

• Kin tutmama 

• Hayvan sevgisi (2) 

• Sevgi (2) 

• İnsan sevgisi 

• Doğa sevgisi 

• Vatan sevgisi 

Tablo 5 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin 

değerlerinden vatanseverlik, yardımseverlik ve sevgi görülmektedir. Vatanseverlik değeri kapsamında; 

milletini benimseme, ülkesinin ekonomik ve kültürel gelişimini önemseme, ülkesine sevgi bağı geliştirme, 

ülkesinin ekonomik ve kültürel bağımsızlığını önemseme, ülkesinin sorunlarını içselleştirme, ülkesine 

hizmet etme duygusu tespit edilmiştir. Yardımseverlik değeri kapsamında; iyi niyet, vicdan, iyilikseverlik, 

merhamet, diğerkâmlık tespit edilmiştir. Sevgi değeri kapsamında; kin tutmama, hayvan sevgisi, sevgi, 

insan sevgisi, doğa sevgisi, vatan sevgisi tespit edilmiştir.  

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adayları genel anlamda görüşlerini ifade ederken 

vatanseverlik boyutunda değerlendirilen ifadelerinde genellikle “milletim” ve “ülkem” ifadelerini 

kullanmıştır. Bu ifade ve ifadeyi kullanırken yansıttıkları beden dili onların ülkelerini ve milletini ne 

derece içten benimsediklerine işaret etmektedir. K2: “Çok güzel bir gölümüz var. Maldivler, deniliyor ve 

Türkiye'nin Maldivler'i deniliyor. Ben Maldivler olarak görmüyorum. Orası bizim Türkiye’mizin gölü. Yani 

bizim ülkemizin gölü.” K4 İstanbul’da birçok müzeye ve tarihi yere gitmiştir. Müzelerde daha çok yabancı 

uyruklu insanların yer alması onda bizim insanımızın tarihi yerlere ilgisinin azlığını düşündürmüştür. Bir 

seyahatinde karşılaştığı Alman turistin ülkenin temizlik değerine yönelik eksikliklerini dile getirmesi ona 

kendini kötü hissettirmiştir. Öğretmen adayı ülkesini ve milletini içselleştirmiştir. Vatanseverlik değerine 

sahip K9 tarım toprağında kimyasalların ve ithal tohum kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir:  

“Kimyasal kullanımımız ve ithal tohumlar nedeniyle tarım topraklarımız verimliliği 

kaybediyor. Kimyasalları kullanmadan sağlıklı ürünler yetiştirmek için çabalarda ve 

girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Genetiği değiştirilmemiş, doğal, asırlardır saklanmış 

olan tohumlarımız var bizim. Onları kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu tohumların birçoğunu 

yabancı firmalar üretiyor ve onlar bilinçli olarak topraklarımızda daha fazla ürün 

üretilmemesi yönünde geliştiriyor.” 
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Vatanseverlik konusunda K6 milli ekonominin geliştirilmesi gerektiğini ve bunun da %50 oranında 

yerli tohum kullanımına geçilerek başarılabileceğine değinmiştir. K2 Türkiye’nin yurtdışına kaçırılmış 

eserlerine atıfla duygularını şöyle ifade etmiştir: “Ülkemin bu anlamda büyük kayıplar yaşadığını 

görüyorum. Yani benim ülkemde bu kadar zenginlik varken, bu kadar tarihi artılar varken kalıntılarımız, 

antik kazılarda bulduğumuz bazı materyaller yurtdışına kaçırılıyor. Bu çok kötü bir durum (üzgün ve 

telaşlı). Bir kayıp olarak nitelendiriyorum.” Milletinden insanların ön planda olmasını önemseyen K10 

şöyle demiştir: “Farklı bir milliyettense kendi milletimdeki insanların kazanmasını isterim.” 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarında önemli bir değer de “yardımseverlik” olarak 

tespit edilmiştir. Öğretmen adayları çevresine karşı yardımseverlik eğilimine sahiptir. Bu eğilimleri; iyi 

niyet, vicdan, iyilikseverlik, merhamet, diğerkâmlık boyutlarında tespit edilmiştir. Bu boyutlardan bazıları 

hakkında alıntılanan ifadeler şöyle açıklanabilir. K9’a göre yardımseverliğin önemli bir göstergesi iyi 

niyettir. K9: “Çünkü bir insan görünüşte iyi olabilir ancak içi kötü bir niyeti amaçlıyor olabilir.” K1’e göre 

insanlarda “vicdani muhakeme” konusunda ciddi sıkıntılar görülmektedir. Bu da onları sosyal ve doğal 

çevreye karşı bilinçsizce davranışlara itmektedir. K1 aynı zamanda doğadaki canlılara zarar veren, onlara 

yardımcı olmayan insanların bu özellikten ve merhametten yoksun olduğunu düşünmektedir. K1; 

“öncelikle bir canlının yaşamını kötü etkilemek, onun hayatına istemeden de olsa son vermek çok üzücü” 

ifadesiyle içindeki merhamet duygusunu yansıtmaktadır. K2 ise göç eden insanlara yaklaşımını anlatırken 

merhamet duygusu ortaya çıkmaktadır. K2: “Çünkü o bölgede yaşayan insanların yaşamış olduğu acılar 

beni de üzüyor. Bir insan olarak, herşeyden önce bir insan olarak bende üzülüyorum.” 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarında önemli bir değer de “sevgi” olarak tespit 

edilmiştir. Öğretmen adayları insanlara karşı kin tutmamaya çalışmaktadır. İçlerinde vatana, insana, 

doğaya, hayvana karşı sevgi gelişmiştir. K1 her ne kadar bulunduğu çevredeki hatta apartmanındaki 

komşularını çevreye yönelik olumsuz davranışları ve sosyal ilişkilerindeki olumsuz tutumları nedeniyle 

eleştirse de onlara karşı kin tutamadığını şöyle anlatmaktadır:  

“Temiz değiller. Yaşadığımız apartmanın bahçesine yukarıdan sürekli çöp atılıyor. 

Temizliyorum. Aynı zamanda anlayışsızlar. Kapıda karşılaşıyoruz diyelim ki sabah ‘günaydın’ 

diyorum, selam veriyorum, cevap bile vermiyorlar bazen. Ters bir şekilde, suç işlemişim gibi 

bakıyorlar o an. Tamam, diyorum. Bundan böyle onlara günaydın demeyeceğim, diyorum 

içimden. Sonra geçiyor. Tekrar ‘günaydın’ demeye başlıyorum.”  

K2 sevgi kazanımını önemsemektedir. Bu kazanımı “aşılama” kavramıyla izah etmiştir. “Hayvan 

sevgisini, öncelikle kendimize kendimizden sonra çocuklarımıza aşılamalıyız. Çünkü hayvanı seven bir 

insan doğaya zarar vermez. Hayvan sevgisini aşılayacağız. Doğa sevgisini aşılayacağız. İnsan sevgisini 

aşılayacağız. Birbirimizle yaşama sevgisini, yaşama kültürünü aşılayacağız.” K2, vatan sevgisini tüm 

ifadelerine yansıtmıştır. Bunlardan biri de şöyledir. Türkiye’nin stratejik, coğrafi, sosyal ve ekonomik 

özelliklerini ve medeniyet içindeki yerini ve önemini aktardıktan sonra “bir vatandaş olarak ülkemin 

özellikleri hoşuma gidiyor” demiştir. Katılımcıların tamamı Türkiye’nin vatandaşı ve vatanın evladı 

oldukları için kendilerini “şanslı hissetme”, “gurur duyma”, “öncelikli görme” duygularından 

bahsetmişlerdir. Bu duygular onların ülkelerine olan sevgi bağını yansıtmaktadır. 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşme verileri üzerinde yapılan içerik 

analizinden elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarında tespit edilen değerler arasında; 

“dürüstlük”, “bilimsellik”, “doğa sevgisi”, “özdenetim”, “adalet”, (…), “çalışkanlık”, “bağımsızlık”, 
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“dayanışma”, “barış” gibi birçok değer bulunmaktadır. Bu değerlere yönelik elde edilen bulgular Tablo 

6’da yer almaktadır. 

Tablo 6  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Değerleri 

Dürüstlük  (f) Bilimsellik  (f) Doğa Sevgisi  (f) 

• Açık sözlü olma 

• Doğruluk 

• Dürüstlük (3) 

• Güven (2) 

• Söylem eylem tutarlılığı 

(4) 

• İlgi ve merak duygusu (4) 

• Araştırmacılık (3) 

• Bilgi paylaşımına açıklık 

(2)  

• Bilimselliğe önem verme 

(4) 

• Ağaç dikme (2) 

• Doğal ortamı sevme (20)  

• Doğayı koruma isteği (3) 

• Doğa dostu çalışmaları önemseme 

(12) 

Özdenetim  (f) Adalet  (f) Dostluk  (f) 

• İrade 

• Özeleştiri (4) 

• Özgüven (2) 

• Adalet (9) 

• Hakkaniyet (9)  

• Emeğe önem verme (5) 

• Arkadaşlık (4) 

• Sıcakkanlılık (12) 

• Vefa (6) 

Aile birliğine önem verme  

(f) 

Özgürlük  (f) Estetik  (f) 

• Aileye saygı  

• Aileye uyum sağlama (2) 

• Özgürlüğü önemseme (4) • Estetik (2) 

Eşitlik (f) Tasarruf (f) Çalışkanlık (f)  

• Eşitlik   • Kanaatkarlık (2) • Çalışkanlık 

Bağımsızlık  (f) Dayanışma  (f) Barış (f)  

• Bağımsızlık duygusu (3) • Dayanışma • Barış değerini önemseme 

Tablo 6 incelendiğinde çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dürüstlük, bilimsellik, 

doğa sevgisi, özdenetim, adalet, dostluk, aile birliğine önem verme, özgürlük, estetik, eşitlik, tasarruf, 

çalışkanlık, bağımsızlık, dayanışma, barış gibi birçok değere yönelik niteliklere değindiği görülmektedir. 

Aile birliğine önem verme, özgürlük, estetik, eşitlik, tasarruf, çalışkanlık, bağımsızlık, dayanışma, barış 

değerlerinin içeriği diğer değerlere oranla çok daha az yoğunluğa sahiptir. Bu durum aynı zamanda 

çalışmaya katılan öğretmen adaylarında gelişmesine ihtiyaç duyulan birtakım değerlere de işaret 

etmektedir. 

Öğretmen adayları dürüstlük değerini önemsemektedir. Dürüstlük değeri doğrudan dürüstlük, 

açıksözlü olma, doğruluk, güven, söylem eylem tutarlılığı özellikleriyle görülmektedir. Bilimsellik değeri; 

ilgi ve merak duygusu, araştırmacılık, bilgi paylaşımına açıklık, bilimselliğe önem verme özellikleriyle 

ortaya çıkmıştır. Doğa sevgisi; ağaç dikme, doğal ortamı sevme, doğayı koruma isteği, doğa dostu 

çalışmaları önemseme özellikleriyle tespit edilmiştir. Özdenetim; irade, özeleştiri, özgüven boyutlarıyla; 

adalet değeri adalet, hakkaniyet, emeğe önem verme; dostluk değeri arkadaşlık, sıcakkanlılık, vefa; aile 

birliğine önem verme değeri aileye saygı ve aileye uyum sağlama olarak tespit edilmiştir. Özgürlük, 

estetik, eşitlik, çalışkanlık, bağımsızlık, dayanışma değerleri doğrudan değerin ismiyle tespit edilmiştir. 

Özgürlük, özgürlüğü önemseme olarak; tasarruf, kanaatkârlık olarak; barış ise barış değerini önemseme 

olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 6’da özellikle doğa sevgisi içindeki “doğal ortamı sevme”; adalet içindeki “hakkaniyet”; dostluk 

içindeki “sıcakkanlılık yoğunluğuyla dikkat çeken özellikler arasındadır. Katılımcılar, dış mekânın 

güzelliklerini oluşturan doğayı sevdiklerini belirtmişlerdir. Ancak onların en büyük endişelerinden biri 

doğal ortamın gördüğü zararlardır. K1, K4, K12 doğaya yönelik sevgilerini ifade ederken aynı zamanda 

fabrika atıklarının doğaya verdiği zararı; K5 fosil yakıtların ve egzoz gazlarının hava kirliliğine neden 

olduğunu; K2 ve K11 insan faktörünün ağaçları keserek, bina yaparak, orman yangınına ve çevre 

kirliliğine sebep olarak doğaya verdikleri zararı ifade etmişlerdir.  

Araştırmada hem araştırmacı notunda hem analizde dikkat çeken bir değer de adalet değeridir. Bu 

değerle ilişkili olduğu düşünülen hakkaniyet ilkesi katılımcıların olayları değerlendirirken çok boyutlu ve 

ötekini de düşünen ifadelere yer vermesinde ve aktardığı deneyimlerde görülmektedir. Örneğin K1 

semtindeki insanların özelliklerini anlatırken onların insan ilişkilerinde birbirine saygılı davranmadığını 

aktarmış ve akabinde mahallesinde hırsızlık eyleminin arttığını belirtmiştir. Bunu nasıl değerlendirdiği 

yönündeki sonda soruya; “bence hak gözetmiyorlar” demiştir. Bu yanıt onun zihnindeki “hak gözetme” 

yani diğer ifadesiyle “hakkaniyet” ilkesine işaret etmektedir. K9 eski medeniyetler hakkında konuşurken 

hakkaniyete dikkat etmiştir.  

Dostluk değerinin bir alt boyutu olarak beliren “sıcakkanlılık” katılımcıların tamamının ifade ettiği bir 

özelliktir. İnsan ilişkilerinde, dostluklarda önemsenen bu özellik aynı zamanda bazı katılımcılar tarafından 

yaşanılan bölge ve mekân ve iklim ile ilişkilendirilmiştir. K4 aslen Karadeniz bölgesinde bir ilden olan 

ninesinin mizacını anlatmış, Karadeniz insanına oranla Akdeniz insanını daha sıcakkanlı olduğunu, 

Antalya’da yaşadığını ve kendisinin de çevresinin de sıcakkanlı insanlar olduğunu ifade etmiştir. K2 ve K6 

ise sıcakkanlı olma özelliğini hem kendine ve kendi şehrindeki insanlara hem de ülke genelindeki 

insanlara atfetmiştir. 

Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşme verileri üzerinde yapılan içerik 

analizinden elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarında tespit edilen değerler arasında 

“kariyer”, “hoşgörü”, “misafirperverlik”, “temizlik”, “yiğitlik”, “cesaret”, “mutluluk”, “ölçülü olma”, 

“mütevazılık”, “sağlıklı yaşam” değerleri de bulunmaktadır. Bu değerlere yönelik elde edilen bulgular 

Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7  

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Terimi Olarak Çevreye İlişkin Diğer Değerleri 

Kariyer (f) Hoşgörü (f) Misafirperverlik (f) Temizlik (f) 

• Kendini geliştirme isteği 

• Kendini geliştirmeye 

açıklık (2)  

• Girişimcilik 

• Hoşgörü (4) • Misafirperverlik (9) • Temizlik (10) 

Yiğitlik (f) Cesaret (f) Mutluluk (f) Ölçülü Olma (f) 

• Yiğitlik (4) • Cesaret (3) • Mutluluk (8) • Ölçülü olma 

Mütevazılık (f) Sağlıklı Yaşam (f)   

• Mütevazılık (2) • Sağlıklı yaşam (3)    

Tablo 7 incelendiğinde çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak 

çevreye ilişkin değerleri arasında kariyer, hoşgörü, misafirperverlik, temizlik, yiğitlik, cesaret, mutluluk, 
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ölçülü olma, mütevazılık, sağlıklı yaşam değerlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu değerlerin ilgili 

boyutları incelendiğinde ise durum şöyledir: Kariyer; kendini geliştirme isteği, kendini geliştirmeye 

açıklık, girişimcilik boyutlarından oluşmaktadır. Diğer değerler ise veride kendi isimleriyle kullanılmıştır. 

K1 kariyer konusunda kendini geliştirmeye oldukça istekli ve açıktır. K1: “Turizm mi tarım mı deseniz 

turizmde olmak isterim çünkü ilgimi çekiyor. Tarımla uğraşmaktan daha çok bana katkı sağlayacağını 

düşünüyorum. Turizm alanında çalışırsam daha çok insan tanıyacağımı düşünüyorum. Sosyal ilişkilerim 

de daha iyi gelişebilir.” Nevşehirli olan K10 da turizmin kişiliğine katkısını şöyle dile getirmiştir. “Yerli 

yabancı turistlerin hepsi o bölgeyi (Peribacalarını) görmeye geldiklerinde sürekli fotoğraf çekilmek 

istiyorlardı. Çocuk olduğumuz için bizimle fotoğraf çekilmek istiyorlardı. Bu konuda çok şanslı olduğumu 

hissediyorum çünkü doğrudan iletişim haline girebiliyorum.” 

Öğretmen adaylarının sahip olduğu değerlerden biri de “mutluluk”tur. Bu değerle ilgili katılımcılar 

“mutluyum” ifadesini kullanmışlardır. Bir diğer değer olarak tespit edilen “sağlıklı yaşam” ve “ölçülü olma” 

konusunda K9; “sağlıklı ürünler üretmenin yollarını aramalıyız”; “insan ilişkilerinde, iletişimde ortayı 

(ölçüyü) bulmalıyız” demiştir. K2 misafirperverlik ve hoşgörü değerini şöyle anlatmıştır:  

“Ülkemiz insanı bu milletin, insana gerçekten çok sıcakkanlı insanlar barındırıyor. Hiç 

tanımadığınız herhangi bir şehirde hiç tanımadığınız bir insana zor durumda olduğunuzu 

söylerseniz -Allah bu duruma düşürmesin hiçbirimizi fakat söylerseniz- size yardım elini 

uzatabilir.”; “Birçok anlamda hoşgörü kültürü söz konusu olur bu topraklarda. Bin yıllardır 

hoşgörü medeniyeti var.” 

Çalışma bulgularına göre sosyal bilgiler öğretmen adayları coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin 

birçok değere ve bu değerleri gelecek nesillere de kazandırma idealine sahiptir. Ancak değerlerin 

içeriğinde yer alan boyutların yoğunluğu farklılaşmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin değerlerini 

keşfetmek amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma prosedürüne uygun yürütülmüş, veriler içerik analizi ve 

betimsel analiz teknikleriyle çözümlenmiştir.  Çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adayları coğrafya 

terimi olarak çevre kavramının sınırlarını çizebilecek birtakım kavramlar kullanmıştır. Sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının kullandığı coğrafya kavramları çalışmanın odak noktasına temel oluşturan 

“coğrafya terimi olarak çevre” kavramını fiziki, ekonomik ve beşeri, siyasi coğrafya kavramlarıyla 

sınırlandırmıştır. Fiziki coğrafya alanıyla ilgili olarak kullanılan kavramlar arasında; doğal çevre, iklim, 

bitki, toprak, doğal afetler, yer şekilleri, mekân, canlı ve cansız varlıklar gibi kavramlar yer almaktadır. 

Beşeri ve ekonomik coğrafya alanıyla ilgili olarak kullanılan kavramlar arasında; göç, yerleşim, ekonomik 

uğraşlar, yeraltı kaynakları, çevre sorunları, insan çevre etkileşimi gibi kavramlar yer almaktadır. Siyasi 

coğrafya alanıyla ilgili olarak kullanılan kavramlar arasında; köprü görevi, stratejik konum, anlaşmalar, 

farklı kültürler, ekonomik gelişmişlik, Keşmir, Çin, vs. sorunları, savaşa yakın coğrafya, tam bağımsızlık 

misyonu, tarihi ve kültürel miras zenginliği gibi kavramlar yer almaktadır. Tüm bu kavramlar alandaki 

bazı çalışmalarda yer verilen alan-kavram kullanımı bilgileri ile desteklenebilir (Akengin, 2010; Atalay, 

2001a, Atalay, 2001b; Özey, 2007). Dolayısıyla çalışma bulgularında “çevre” kavramı fiziki, beşeri ve 

ekonomik, siyasi coğrafya alanlarıyla açıklanmış ve sınırlanmıştır.  

Çalışmanın “sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin değerleri” 

konulu araştırma sorusu kapsamındaki bulguları dikkate alındığında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
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coğrafya terimi olarak çevreye ilişkin birtakım değerlere sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

değerler arasında; saygı, duyarlılık, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik, sevgi, dürüstlük, 

bilimsellik, doğa sevgisi, özdenetim, adalet, dostluk, aile birliğine önem verme, özgürlük, estetik, eşitlik, 

tasarruf, çalışkanlık, bağımsızlık, dayanışma, barış, kariyer, hoşgörü, misafirperverlik, temizlik, yiğitlik, 

cesaret, mutluluk, ölçülü olma, mütevazılık, sağlıklı yaşam değerlerinin yer aldığı görülmektedir. Sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının sahip olduğu belirlenen bu değerler sosyal bilgiler öğretim programında yer 

alan temel ve kök değerlerle benzerlik göstermektedir. Ancak öğretim programında yer alan içerik 

geneldir fakat bu çalışmadaki içerik “çevre” ile ilişkilidir. 

Sosyal bilgiler öğretim programında (2018) yer verilen bazı temel değerler şöyledir: Adalet, aile 

birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, 

eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik, yardımseverlik. Programda yer verilen 

kök değerler ise şöyledir: Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 

yardımseverlik, sabır. Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim 

programında yer alan tüm bu değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak tespit edilen değerlerin 

kendi içinde frekansları ve tespit edilen alt boyutlarının oranında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin saygı, duyarlılık, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin içeriği yeterince fazla 

iken özgürlük, estetik, eşitlik, tasarruf, çalışkanlık, bağımsızlık, dayanışma, barış değerlerinin içeriği 

oldukça azdır. Çalışmanın önemli bir sonucu ise çalışmada öğretim programının kök değerlerinden biri 

olan “Sabır” değerine işaret eden ifadelerin bulunamamış olmasıdır. Bu sonuç üzerine hem çalışma grubu 

açısından araştırmacının hem de öğretmen yetiştirme açısından diğer bilim insanlarının düşünmesi hatta 

ayrıca çalışma yapması gerekmektedir. Zira sabır öğretmenlik mesleğinin önemli bir değeridir (Ateş, 

2012, s.10). Öğretmen adayları öğretmenliğin en önemli değerleri arasında yer alan “sabır” değerine sahip 

değil midir yoksa bu sonuç sadece bu çalışmaya özgü bir durum mudur?  

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevreye duyarlılık ve sorumluluk içeren birçok 

değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çevreye ilişkin değerlerin eğitimi genel olarak çevre eğitimi 

kapsamında görülse de sosyal bilgiler içeriği bu değerlerin eğitiminde son derece önemlidir. Sosyal 

bilgilerin önemli bir disiplin alanını oluşturan coğrafya disiplini, “birçok çevre probleminin analizi ve 

çözümlenmesinde temel verileri sağlayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır” (Demirkaya, 2006, 

s.207). Karasu Avcı (2016) sosyal bilgiler dersinin disiplin alanlarından biri olan coğrafya disiplininin 

sosyal bilgiler dersinde değer eğitimine önemli katkılarda bulunduğunu belirtmektedir. "Doğal çevreye, 

kültürel ve tarihi mirasa duyarlılık, sorumluluk, vatanseverlik, doğa sevgisi, çalışkanlık, farklılıklara saygı, 

yardımseverlik, dürüstlük, barış, bilimsellik, temizlik, sağlığa önem verme, estetik, dayanışma, 

misafirperverlik, adil olma, bayrağa ve istiklal marşına saygı, hoşgörü, bağımsızlık, aile birliğine önem 

verme, paylaşmak" gibi birçok değer sosyal bilgilerde coğrafya ile ilişkilendirilebilecek değerler 

arasındadır (s.41-42). Çalışmamızda da tespit edilen tüm bu değerler fiziki, beşeri ve ekonomik, siyasi 

coğrafya ile ilişkilidir. 

Balcı ve Yanpar Yelken (2013) çalışmasında sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin en önem verdiği 

değerlerin sosyal bilgiler programında belirtilen değerlerden “adil olma”, “barış”, “dürüstlük” ve “duygu ve 

düşüncelere saygı” olduğunu tespit etmiştir (s.200). Bacanlı, Akgül ve Akgül (2017) öğretmenlerin 

önemsediği değerleri sırasıyla “adil olma”, “saygı”, “dürüstlük”, “sevgi”, “bağımsızlık”, “vatanseverlik”, “aile 

birliğine önem verme”, “hoşgörü”, “sorumluluk”, “özgürlük”, “barış”, “duyarlılık”, “çalışkanlık”, 

“dayanışma”, “yardımseverlik”, “sağlıklı olmaya önem verme”, “temizlik”, “bilimsellik”, “misafirperverlik”, 

“estetik” olarak puanlanmıştır (s.67). Ancak araştırmacılar insanın önem verdiği değeri hayata geçirmede 
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farklı öncelikler olabileceğini tespit etmiştir. Nitekim bu bağlamda incelendiğinde çalışmaya katılan 

öğretmenlerin ilk beş sıradaki merkezi değerleri “sevgi”, “saygı”, “sorumluluk”, “duyarlılık” ve “hoşgörü” 

olarak değişmiştir (s.67-73). Bu çalışmada ise içeriğin yoğunluğu dikkate alınacak olursa, öncelikli 

değerler “saygı”, “duyarlılık”, “sorumluluk”, “vatanseverlik”, “yardımseverlik”, “sevgi” olarak ortaya 

çıkmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adayları kendi sahip oldukları tüm değerleri aynı zamanda 

öğrencilerine, meslektaşlarına ve toplumun diğer üyelerine kazandırma idealine sahiptir. Onların bu 

ideallerini gerçekleştirmesi, gelecek nesillerin çevreyi bilinçli, iyi niyetli ve kanaatkâr bir şekilde 

kullanmayı öğrenebilmesi anlamına gelmektedir.  
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MİKRO HAVZA ÖLÇEĞİNDE TOPRAK ORGANİK KARBON İÇERİĞİ İLE ARAZİ KULLANIMI-ARAZİ 

ÖRTÜSÜ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali İMAMOĞLU §§, Prof. Dr. Orhan DENGİZ 

Özet 

Arazi bozulumu; doğal kaynakların yanlış tarım uygulamaları, ormansızlaşma gibi sebeplerle aşırı ve 

kötü kullanımının bir sonucudur. Arazi bozulumu çeşitli toprak özelliklerinin kötüleşmesi ve arazinin 

kullanılmaz hale gelmesini ifade etmektedir. Bu özelliklerden önemli bir tanesi de toprak organik karbon 

miktarıdır. Tüm toprak işlemlerinde son derece önemli olan toprak organik karbonu esas olarak bitki ve 

hayvan kalıntılarından türetilir ve mikroplar tarafından üretilir ve sıcaklık, nem ve ortamdaki toprak  

koşulları tarafından belirlenen bir oranda ayrışır. Toprak organik karbonu (TOK) esas olarak bitki ve 

hayvan kalıntılarından türetilir ve mikroplar tarafından üretilir. Gediz havzası, Akhisar ilçesi sınırları 

içerisinde bulunan iki mikro havzada yapılan bu çalışmanın amacı, toprak organik karbon içeriğinin 

belirlenmesi ve arazi kullanımı-arazi örtüsü ile ilişkisini belirlemektir. Çalışmanın toplam alanı 16645 

ha’dır. Çalışma alanı içerisinde 700m x 700m şeklinde oluşturulan grit sistemi ile yüzeyden (0-30 cm) 319 

adet toprak örneklemesi yapılmıştır. Alınan numunelerin 73 tanesi orman, 59 tanesi mera, 187 tanesi ise 

ekili alanlardan örneklenmiştir. Araziden alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler 

yapılmıştır. TOK değişkenlerinin haritası ise ArcGIS 9.3v coğrafi bilgi sistem programını kullanarak kriging 

tekniği ile üretilmişlerdir. Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemler SPSS13.0 (SPSS Inc. Chicago 

Illinois, USA) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sahası orta ve batı kesimleri az eğimli arazilerden, doğusu 

ise dağlık alanlardan oluşmaktadır. Dağlık sahalar arazi kullanım türü daha çok orman arazileridir. 

Yapılan incelemede, araştırma sahasının batı kesiminde yer alan ova seviyesinde TOK değerlerinin düşük 

olduğu, doğu kesiminde ise yer yer orman örtüsünün fazla olduğu alanlarda miktarın yüksek olduğu 

görülmüştür. Eğimli arazilerde ise bazı fiziksel ve kimyasal özellikler ile toprağın sıkışıklığının az olması 

sonucu erozyon gibi dış kuvvetler ile toprak kaybı olabilmektedir. Özellikle erozyona uğrayan toprak üst 

kısmı organik karbon değeri düşmektedir. Alanda arazi bozulumunun önüne geçmek için erozyona karşı 

ciddi önlemler alınmalı, iyi tarım uygulamaları yanı sıra meraların kullanımının planlanması gibi önlemler 

alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Toprak organik karbon, Arazi kullanımı türü-arazi örtüsü, Gediz. 

 

Abstract 

RELATİONSHİP BETWEEN SOİL ORGANİC CARBON CONTENT AND LAND USE ON MİCRO BASİN 

SCALE (GEDİZ BASİN, AKHİSAR) 

Land degradation; such as improper agricultural practices, deforestation, which are a result of 

excessive and misuse of natural resources for various reasons. Land degradation refers to the 

deterioration of various soil properties and rendering the land unusable. One of these important features 

is the amount of soil organic carbon. This is derived mainly from plant and animal residues and is 

produced by microbes. The aim of this study was to determine the soil organic carbon content in the study 
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area and to determine the relationship between the values and land use in the study area. . The total area 

of the study is 16645 ha. 319 soil samples were taken from the surface (0-30 cm) with the grit system 

which was formed as 700m x 700m in the study area. Of the samples taken, 73 were sampled from forests, 

59 from pastures and 187 from cultivated areas. Some physical and chemical analyzes were performed on 

soil samples taken from the field. The maps of SOC variables were generated by using kriging technique 

using ArcGIS 9.3v geographic information system program. The research area is composed of low sloping 

lands in the central and western parts and mountainous areas in the east. Mountainous areas are mostly 

forest lands. In the examination, it was observed that the SOC values were low in the plain level in the 

western part of the research area and the amount was high in the areas with high forest cover in the 

eastern part. Some physical and chemical properties and low soil compaction result in loss of soil by 

external forces such as erosion. The erosion of the soil and the accumulation of organic carbon also 

decrease. In order to prevent land degradation, erosion should be fought, measures such as fertilization in 

the soil or planning the use of rangelands should be taken.  

Keywords: Organic Carbon, Land Use, Gediz.   

Giriş 

Arazi bozulumu doğal kaynakların yanlış tarım uygulamaları, ormansızlaşma gibi sebeplerle aşırı ve 

kötü kullanımının bir sonucudur. Arazi bozulumu ile baş edebilmek için yapılan her müdahalede temel 

amaç olguların sayısal hale getirilerek ölçülebilir ve izlenebilir olması ve önleme çalışmalarının buna göre 

planlanmasıdır. Bu amaçla bilimsel çalışmalarda sürekli yeni yöntemler geliştirmek ve yeni çözüm 

öneriler sunmak gerekmektedir. 

Tüm toprak işlemlerinde son derece önemli olan toprak organik karbonu esas olarak bitki ve hayvan 

kalıntılarından türetilir ve mikroplar tarafından üretilir ve sıcaklık, nem ve ortamdaki toprak koşulları 

tarafından belirlenen bir oranda ayrışır (İmamoğlu ve Dengiz, 2017). Toprak organik karbon içeriği, 

toprak kalitesini, mahsul üretimini ve çevresel kaliteyi sürdürmede (Bauer and Black, 1994; Robinson et 

al., 1994) toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerindeki etkilerinden dolayı önemli bir rol 

oynamaktadır (Sbih et al., 2012; Gülser and Candemir, 2012; Kussainova et al., 2013, Dengiz vd., 2015). 

Toprak organik karbon seviyesi; iklim, toprak ana maddesi, arazi örtüsü ve / veya bitki örtüsü türü, 

topografya, arazi kullanımı, yönetimi ve bozulması gibi sebeplere bağlı değişiklik gösterebilir. Gediz 

havzası, Akhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan iki mikro havzada yapılan bu çalışmanın amacı da, 

çalışma alanı içerisinde mevcut toprak organik karbon içeriğinin belirlenmesi ve ortaya konulan 

değerlerin arazi kullanımı ile ilişkisini belirlemektir. 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırma sahasının yeri ve sınırları 
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Araştırma sahası, Gediz çayı havzası sınırlarında bulunan Ilıcak ve Kumçayı alt havzalarının su bölümü 

çizgileri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın toplam alanı 16645 ha’dır (Şekil 1). Araştırma sahası, batıda 

alçak ova niteliğinde arazilerden, doğuda hafif ve yüksek eğimli arazilerden oluşmaktadır. Araştırma 

sahası rakım değerleri 70 m ile 760 m arasında değişmektedir. 

 

 

Şekil 1. Araştırma sahası lokasyon haritası. 

Yöntem 

Toprak örnek alımı ve analizleri 

Çalışma alanı içerisinde 700m x 700m şeklinde oluşturulan grit sistemi ile yüzeyden (0-30 cm) 319 

adet toprak örneklemesi yapılmıştır. Toprak örneklemesine ait desen Şekil 2’de verilmiştir.   
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Şekil 2. Araştırma sahası toprak örnek noktaları. 

Araziden alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Kütle yoğunluğu 

(Blacke and Hartge, 1986) ve organik malzeme Walkley-Black nemli sindirim yöntemini kullanarak havası 

kuru örneklerde belirlenmiştir (Nelson and Sommers, 1982). TOK yoğunluğu aşağıdaki denklem ile 

tahmin edilmiştir: 

TOK =  

Burada; % δi bölünmenin volümetrik oranının >2 mm temsil eder (kaya parçacıkları, ρi kütle 

yoğunluğudur  (g.cm−3), Ci TOK içeriğidir (ton.ha−1) ve Ti, i tabakasının kalınlığını temsil eder (cm). 

Tanımsal istatistik ve TOK dağılım haritası 

Tüm istatistiksel analiz SPSS13.0 (SPSS Inc. Chicago Illinois, USA) ile yürütülmüştür. TOK 

değişkenlerinin haritaları, ArcGIS 9.3v coğrafi bilgi sistem programını kullanarak kriging tekniği ile 

üretilmişlerdir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Havzanın Topoğrafya Özellikleri 



 

2199 
 

Araştırma sahasının orta ve batı kesimlerinde kalan sahalar yaklaşık %0-6 eğim aralığında 

bulunmaktadır (Şekil 3). Bu araziler düz, düze yakın ve hafif eğimli taban arazilerinden oluşmaktadır. Dağ  

içi ova niteliğindeki bu sahalar yoğun olarak tarım yapılan alanlardır. Sahanın doğu ve kuzey-doğu 

kesimlerinde ise eğim değerleri yüksek, yer yer % 45 eğim değerleri görülen vadiler karşımıza 

çıkmaktadır (İmamoğlu, vd. 2018).  

 

Şekil 3. Araştırma sahası eğim haritası. 

Araştırma sahası bakı durumu ise eğim değerlerine paralel olarak sahanın orta ve batı kesiminde düz 

düze yakın alanların ağırlıklı oluğu, doğu kesimde ise akarsuların akış yönüne bağlı olarak yamaçların 

ağırlıklı olarak batı güneybatı yönlü olduğu görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Araştırma sahası bakı haritası. 

Araştırma sahası arazi kullanımı ve arazi örtüsü 

Araştırma sahasının arazi kullanımı ve arazi örtüsü sınıflandırması 2015 yılı Landsat uydu görüntüsü 

ile CORINE-2012 arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflaması dikkate alınarak yapılmıştır. Arazi kullanım 

arazi örtüsü dağılımı; sulu tarım, kuru tarım, maki, çalılık arazi, orman, yerleşimler, çıplak ve kumluk 

alanlar şeklindedir (Şekil 5). Çalışma alanı içerisinde dağılım gösteren arazi kullanımı/arazi örtüsü 

(AK/AÖ) türlerinin alansal ve oransal dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Araştırma sahası arazi kullanımı haritası. 

Tablo 1.  

Arazi kullanım/arazi örtüsü türlerinin alanları. 

Arazi kullanımı/Arazi örtüsü (AK/AÖ) türü 

Alan 

ha % 

Kesikli kırsal 1854,9 1,1 

Havaalanları 3564 2,1 

Mineral çıkarım sahaları 939,6 0,6 

İnşaat sahaları 615,6 0,4 

Sulanmayan ekilebilir alan 356,4 0,2 

Sulanan alan 51281,1 30,8 

Üzüm bağları 7711,2 4,6 

Zeytinlikler 8415,9 5,1 

Meralar 1061,1 0,6 

Sulanmayan karışık tarım 14588,1 8,8 

Meyveyle karışık sulu 8189,1 4,9 

Doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları 4608,9 2,8 
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Geniş yapraklı ormanlar 591,3 0,4 

İğne yapraklı ormanlar 24615,9 14,8 

Karışık ormanlar 4544,1 2,7 

Doğal çayırlıklar 8618,4 5,2 

Sklerofil bitki örtüsü 4746,6 2,9 

Bitki değişim alanları 16767 10,1 

Sahiller, kumsallar ve kumluklar 2673 1,6 

Seyrek bitki alanları 704,7 0,4 

Toplam 166446,9 100,0 

 

Arazi kullanım türlerinin fazla olması ve birçok arazi kullanımından örnek alınmaması sebebi ile arazi 

kullanım türleri tarım orman ve mera olarak belirlenmiş ve bu arazi kullanımlarından toprak örnekleri 

alınmıştır. Alınan numunelerin 73 tanesi orman, 59 tanesi mera, 187 tanesi ise ekili alanlardan 

örneklenmiştir. 

Tanımsal İstatistik ve Jeoistatistiksel dağılış  

Çalışma alanından alına 319 toprak örneğinde yapılan tanımsal istatistik özelliklere göre minimum ve 

maksimum, ortalama, standart sapma ve örneklerinin organik karbon değişkenliklerinin katsayıları, Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  

Toprağın organik karbonun tanımlayıcı istatistikleri  

Derinlik cm Ortalama S.D. Değişken 
C.V 

% 
Minimum Maksimum Eğrilik Çarpıklık 

TOK (0-30)  49.78 25.32 641.40 50.89 3.63 129.49 0.86 0.28 

S.D.: Standart Sapma; C.V.: Değişken Katsayısı; TOK: Toprağın Organik Karbonu;  

Yapılan incelemede araştırma sahasının batı kesiminde yer alan ova seviyesinde TOK değerlerinin 

düşük olduğu doğu kesiminde ise yer yer orman örtüsünün fazla olduğu alanlarda miktarın yüksek olduğu 

görülmüştür (Şekil 6). Yüzey toprağın TOK değerleri ve arazi örtüsü/kullanımı arasındaki korelasyon 

ilişkisi Tablo 3’te gösterilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama organik karbon değeri 

orman arazisinde belirlenmiştir. Yoğun bitki örtüsü yüzeyin organik karbon miktarını yükseltmiştir. 

Tarımın yoğun olarak yapıldığı arazilerde ise en düşük ortalama organik karbon değeri bulunmuştur. 

Tablo 3.  

Yüzey toprağın SOC değerleri ile arazi örtüsü/kullanımı arasında korelasyon ilişkisi.  

Arazi Örtüsü/Kullanımı Yüzey toprağı için toprağın organik karbonun tanımlayıcı istatistikleri  
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Ortalama 

(Ton/ha) 

Min. 

(Ton/ha) 

Max. 

(Ton/ha) 
S.D CV (%) Örnek (n) 

1-Orman  79.94a 34.09 129.49 19.88 24.87 73 

2-Mera  61.74b 23.19 124.06 21.24 34.40 59 

3-Ekili arazi 34.24c 3.63 91.26 12.56 36.68 187 

Aynı sütunda farklı harfler ile tanımlanmış ortalamalar, p<0.05 seviyelerinde birbirinden farklıydı.  

 

 

Şekil 6.  Yüzey toprağı SOC mekânsal dağılım haritası (0-30 cm). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçlarına göre, çalışma alanında özellikle batıdaki alanlarda yoğun olarak tarım yapılan 

sahalarda TOK miktarı oldukça düşüktür. Genellikle araziler gerek biokütle üretimi gerekse de tarımsal 

üretimde arazileri kullanımında TOK açısından üretimi düşük alanlardır. Tarım arazileri genellikle kumul 

alanları üzerinde kurulmuştur ve özellikle kumul alan üstünde yetiştirilen üzüm bahçelerinde yoğun bir 

şekilde kimyasal gübre kullanılmaktadır. Ayrıca, saha incelemeleri sonucu, yoğun işlemeli tarımsal 

faaliyetlerin, hızlı bir şekilde toprak organik madde mineralizasyonuna neden olduğu belirlenmiştir. 
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Eğimli arazilerde ise bazı fiziksel ve kimyasal özellikler ile toprağın sıkışıklığının az olması sonucu 

erozyon gibi dış kuvvetler ile toprak kaybı olabilmektedir. Buna bağlı olarak toprağın erozyona uğrayan 

üst kısmı ile organik karbon birikimi de azalmaktadır. Alanda arazi bozulumunun önüne geçmek için 

erozyona karşı ciddi önlemler alınmalı, iyi tarım uygulamaları yanı sıra meraların kullanımının 

planlanması gibi önlemler alınmalıdır. 

Teşekkür: Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 
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Özet 

Yeryüzündeki herhangi bir bölgenin turizm sektörünün ilgi alanı içine girebilmesi ancak kendine özgü, yani 

onu diğer bölgelerden farklı kılan, bazı çekiciliklere sahip olmasıyla mümkündür. İnsanların sürekli 

yaşadıkları yerlerden başka bölgelere turizm veya rekreasyon amacıyla seyahat kararı almalarında doğal 

çevre kaynaklarının olduğu gibi, beşeri çevre kaynakları da önemli derecede etkili olmaktadır. Ancak bazen 

hem doğal hem de beşeri çekiciliklerin her ikisi birden turizmin varlığı ve gelişmesinde üzerinde rol 

oynayabilmektedir. Araştırma sahamız Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde yer alan Antalya İli’ne bağlı 

İbradı ilçesi’dir. İbradı, kuzeyinde Derebucak (Konya), doğu ve güneydoğusunda Akseki, batı ve 

güneybatısında Manavgat ilçeleri ile çevrelenmektedir. Çalışmamızda temel olarak İbradı ilçesi’nde 

sürdürülen turizmin doğal ve beşeri çevre özellikleri ile ilişkisini incelemek, turizm faaliyetlerinin 

geliştirilmesi için mevcut turizm potansiyelinin ortaya konulması, araştırma sahasındaki kırsal turizm 

çekiciliklerinin kırsal kalkınmaya katkı sağlaması, doğal ve beşeri çevrenin korunması, yerli ve yabancı 

turistlerin yöreye ilgisinin arttırılmasının yanı sıra bölgede planlanan yatırımlara katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Araştırmamızın dayandığı kavramsal temelleri ortaya koyabilmek adına öncelikle geniş bir 

literatür çalışması yapılmıştır. Literatür çalışması, İbradı ilçesi’nin içinde yer aldığı monografik çalışmaların 

derlenmesi ve değerlendirilmesiyle meydana getirilmiştir. Farklı zaman dilimlerinde araştırma sahasında 

arazi çalışmaları yapılmış, gerek İbradı merkez gerekse turizm potansiyeli olan kırsal yerleşim 

birimlerinden görüntüler alınmıştır. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gerekli veriler alınmış, 

bölgeyi ziyaret eden turistlerle ve yerel halkla mülakatlar yapılmıştır. Kaynaklardan ve saha 

çalışmalarından elde edilen veriler amaca uygun olarak yorumlanmış ve sahanın turizm potansiyeli tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İbradı, turizm, düğmeli evler 

DETERMINING THE TOURISM POTENTIAL OF IBRADI TOWN (ANTALYA) FROM A GEOGRAPHICAL 

Abstract 

The ability of any region in the world to fall within the area of interest of the tourism sector, but it is unique 

in that it has some attraction that makes it different from other regions. In addition to natural resources, 

human resources are also highly effective in making decisions to travel from places where people live to 

other regions for tourism or recreational purposes. Both can play a role in the existence and development 

of tourism. Our research field is the town of Ibradi in the Antalya Province of the Mediterranean Region. 

Ibradi is surrounded by Derebucak (Konya) in the north, Akseki in the east and southeast, and Manavgat in 

the west and southwest. In this study, we aimed to examine the relationship between the natural and human 

environment characteristics of tourism in the town of Ibradi; identifying the existing tourism potential for 

the development of tourism activities; the attractions of rural tourism in the research area contribute to the 

rural development; protection of natural and human environment. In addition to increasing the interest of 
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local and foreign tourists in the region, we aimed to contribute to the planned investments there. In order 

to reveal the conceptual foundations on which our research is based, a large literature study has been 

conducted. The literature study is based on the compilation and evaluation of monographic studies 

involving the town of Ibradi. Field studies were organized in the research area at different time periods, and 

images were taken from both Ibradi center and rural settlements with tourism potentials. Antalya Culture 

and Tourism Directorate received the necessary data; interviews with local tourists and tourists visiting the 

region were made. The data obtained from the sources and field studies were interpreted in accordance 

with the study purpose; and the tourism potential of the site has been tried determined. 

Keywords: Ibradi, tourism, buttoned houses.   

Giriş 

 Coğrafya, insan ve mekân ilişkilerinin bir yerden diğerine değişen benzerlik ve farklılıklarını 

incelemesi ve bilgi bütünlüğü sağlaması nedeniyle öteden beri dikkat çeken bir bilim dalıdır. Fiziki ve beşeri 

coğrafyaya ait konuları; turizmin çeşitli yönleriyle, (turizm-çevre-kültür ve dağılış ilişkileri) ile birleştiren 

turizm coğrafyası son yıllarda kendine önemli bir yer edinmiştir. Turizm faaliyetlerinin üzerinde 

gerçekleştiği mekânda ortaya çıkardığı değişiklikler, coğrafyanın da ilgi alanına girmekte ve turizm 

faaliyetlerini araştırma konusu yapmaktadır. Böylece turizm, mekânın kullanılması ve kullanılırken de 

şekillendirilmesi, biçimlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve korunması gibi süreçlerin yaşanmasına 

neden olmaktadır (Emekli, 2002; Akova,2018). 

Coğrafya sadece bir yörenin turizm potansiyelinin belirlenmesinde değil, aynı zamanda turizm 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşımaktadır. Diğer taraftan sahanın coğrafi özellikleri 

bölgenin diğer sahalardan ayrılmasına imkân tanıdığından, uygulanabilecek turizm şekillerinin 

belirlenmesinde de coğrafya rol oynamaktadır. Turizm amacıyla yararlanılabilecek değerlerin belirlenmesi, 

bu değerlerin hangi turizm şekillerinin ne ölçüde yapılabileceğine katkı sağlayabileceği ve turistik 

çekicilikleri biçimlendirmesi sürecinde de coğrafi araştırmalar önem taşımaktadır. Coğrafi araştırma, 

turizme çeşitli yollardan katkıda bulunur: bir mekândaki çeşitli coğrafi kaynakların (kıyılar, dağlar, kırsal 

alanlar, tarihsel yerler, şehirsel alanlar vb.) turizm açısından belirlenmesi ve değerlendirilmesi bunların 

başında gelir. Bu coğrafi kaynakların turizmin geliştirilmesine temel oluşturabileceği fonksiyonel turizm 

bölgelerine belirleyen ve bunları analiz eden coğrafi araştırma turizm çalışmalarına temel oluşturacaktır 

(Akova, 2018; Özgüç,2003).  

Araştırma sahasında görülen gerek tarihi-kültürel turistik değerler gerekse doğaya dayalı turizm 

değerlerinin tamamı fiziki ve beşeri coğrafi çevrenin etkisiyle oluşmuştur. Sahada yaygın olarak görülen 

düğmeli evlerde jeolojik yapının, iklimin ve bitki örtüsünün etkisini açık bir şekilde görmek mümkündür. 

Yine sahada doğaya dayalı turizm değerlerinden Altınbeşik Mağarası karst morfolojisinin ilgi çekici 

örneklerindendir. 

Yöntem 

Türkiye’nin alternatif turizm merkezi olmaya aday yörelerinden biri de Antalya’nın İbradı ilçesidir. 

Ancak şimdiye kadar ilçenin turizm olanakları yeterince araştırılmamış ve potansiyeli yeterince 

değerlendirilememiştir. Çalışmamızda temel olarak İbradı ilçesinde sürdürülen turizmin doğal ve beşeri 

çevre özellikleri ile ilişkisini incelemek, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için mevcut turizm 

potansiyelinin ortaya konulması, araştırma sahasındaki kırsal turizm çekiciliklerinin kırsal kalkınmaya 
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katkı sağlaması, doğal ve beşeri çevrenin korunması, yerli ve yabancı turistlerin yöreye ilgisinin 

arttırılmasının yanı sıra bölgede planlanan yatırımlara katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Araştırmamızın dayandığı kavramsal temelleri ortaya koyabilmek adına öncelikle geniş bir 

literatür çalışması yapılmıştır. Literatür çalışması, İbradı ilçesi’nin içinde yer aldığı monografik çalışmaların 

derlenmesi ve değerlendirilmesiyle meydana getirilmiştir. Farklı zaman dilimlerinde araştırma sahasında 

arazi çalışmaları yapılmış, gerek İbradı merkez gerekse turizm potansiyeli olan kırsal yerleşim 

birimlerinden görüntüler alınmıştır. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gerekli veriler alınmış, 

bölgeyi ziyaret eden turistlerle ve yerel halkla mülakatlar yapılmıştır. Kaynaklardan ve saha 

çalışmalarından elde edilen veriler amaca uygun olarak yorumlanmış ve sahanın turizm potansiyeli tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

Bulgular 

Araştırma Sahasının Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

İbradı ilçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde Antalya ili sınırları dâhilinde yer almaktadır. 

Antalya ili ile Konya ili sınırında bulunan İbradı ilçesi, güneydoğu ve doğusundan Akseki, güneybatı ve 

batısından Manavgat, kuzeyinden ise Konya’nın Derebucak ilçeleri ile çevrelenmektedir (Şekil 1)  

  

Şekil 1. İbradı İlçesi Lokâsyon Haritası 

İlçe kabaca 370 – 370-21’ kuzey enlemleri ile 31°-20° - 310-430 doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Antalya il merkezinin 155 km kuzeydoğusunda yer alan ilçenin yaklaşık alanı 650 km² olup, 

Antalya ilinin en küçük ilçeleri arasındadır.  
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Araştırma sahasının genel jeolojik yapısına baktığımızda Mezozoik, Neojen ve Kuvaterner 

dönemine ait arazilere rastlanılmakta olup, en geniş alanlı arazileri ilçe genelinde Mezozoik araziler 

oluşturmaktadır. Sahadaki ana morfolojik birimleri dağlık alanlar, plato sahası, Manavgat çayı vadisi, ovalık 

alanlar ve karstik şekiller oluşturmaktadır. Sahada morfololojik ünitelerin (yükselti, eğim, bakı ve yer 

şekilleri) farklılık göstermesinde özellikle tektonik hareketler ve bölgenin karakteristik iklim yapısı etkili 

olmuştur. Bu sebeple İlçenin güney sınırını oluşturan Manavgat çayı vadi tabanı yükselti değerinin en az 

olduğu yer, kuzeyinde Konya il sınırlarına yakın bölümlerdeki dağlık alanlar ise yükseltinin (2288 m.) en 

fazla olduğu yerlerdir. Genel olarak ilçenin kuzey kesimlerinden güneye doğru inildikçe yükselti değerleri 

düşmektedir. Sahanın güneyinin Akdeniz iklimine sahip olması kuzeyindeki yüksek dağlık alanlardaki 

karasal iklimden dolayı geçiş iklimi özelliği taşımaktadır. Araştırma sahasında karst topoğrafyasının (lapya, 

dolin, uvala, polye ve mağara gibi) tüm örnekleri görülmektedir (Şekil 2). Özellikle karstik alanların en geniş 

düzlükleri olan polyelerden Gembos, Sobuca ve Eynif polyeleri sahadaki karst topoğrafyasının güzel 

örnekleridir (Şimşek, 2013). Ayrıca ilçe genelinde 1250 m.’den yüksek dağlık alanlarda rastlanan lapyalar, 

dolinler ve uvalalar karstik şekillerin diğer örnekleridir. Plato alanları İlçenin kuzey ve güneyinde geniş 

alanlar kaplamakta olup, güney bölümündeki plato alanı terminolojiye “İbradı platosu” olarak girmiştir. 

Manavgat çayı ve kolları İbradı platosunun oluşmasındaki en önemli etkendir. Manavgat çayı hidrografik 

olarak ilçenin tek ve en önemli akarsuyudur. Sahanın toprak yapısına baktığımızda ilçe topraklarının 

%81,3’ünü kaplayan kırmızı Akdeniz toprakları ve kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları ilk sırada 

gelmektedir (Şimşek, 2013; Atalay, 1987;Ardos, 1992;Doğan, 2004).   
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     Şekil 2: İbradı İlçesi Morfoloji Haritası 

İbradı, Antalya ilinin en az nüfus barındıran ilçesidir. İlçenin merkezde 3, kırsalda 6 adet olmak 

üzere toplam 9 mahallesi bulunmaktadır. 1990 yılında 3644 sayılı kanunla belediye teşkilatına kavuşan 

İbradı, adını Arapça “ibrad” kelimesinden almaktadır. İbrad “soğuk yer” anlamına gelmektedir Bölgedeki 

tarihi kalıntılara baktığımızda yerleşimin Roma dönemine kadar uzandığı görülmektedir. Özellikle Ormana 

ve Ürünlü mahalleleri arasında yer alan Erimma Antik kenti ile Çukurviran mahallesindeki Hellenistik 

dönem kalıntıları Roma dönemine aittir. Saha 13. yüzyılda Selçuklu hakimiyetine girmiş, beylikler 

döneminde ise Karamanoğlu Beyliği’ne bağlanmıştır. II. Mehmet zamanında Alanya, İbradı ve Akseki yöresi 

Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı idaresindeki İbradı daha sonra Karaman sancağına bağlanmıştır. 

Araştırma sahasının son 10 yıllık nüfus verilerine baktığımızda ilçe nüfusu 2008 yılından 2017 

yılına kadar sürekli olarak azalmıştır. 2008’de 3979 olan nüfus %33,5 oranında bir düşüşle 2017 yılında 

2646’ya düşmüştür. 2017’de 2646 olan nüfus 2018 yılında % 26, 8’lik bir artışla 3618’e yükselmiştir. 

Nüfusun bir yıl içerisinde ciddi anlamda artış göstermesinde şehirden kırsala olan tersine göç ciddi anlamda 

etkili olmuştur. Yörede özellikle kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte göçlerle nüfus artma eğilimine 

girmiştir. 

 

İbradı İlçesinin Turizm Değerleri 

İbradı ilçesinde turizm potansiyelini ortaya çıkaran faktörlerin tamamı sahanın coğrafi yapısıyla 

ilgilidir. İlçe genelinde gerek doğal gerekse beşeri turistik değerler insan-çevre etkileşiminin en güzel 

örneklerini sunmaktadır.  



 

2210 
 

 

                                Şekil 3. İbradı İlçesi Turizm Değerleri Haritası 

Tarihi ve Kültürel Turizm Değerleri 

İbradı, tarihte Psidya, Klikya ve Pamfilya bölgeleri arasında yer alan birçok farklı kültür ve 

medeniyetin izlerini taşımaktadır. Ayrıca Selçukluların Konya Beyşehir Kutababad Sarayı ile Alanya-

Antalya yolu İbradı üzerinden geçmekteydi. Alanya önemli bir liman ve Selçuklu sultanları için kışlak 

durumundaydı. O dönemde Konya ve Antalya arasında ticari ilişkiler için tarihi ticaret yolu olarak 

kullanılmasının yanı sıra Antalya kıyıları ile kuzey bölgelerden iç kesimlere yani yaylalara doğru hareket 

eden konar-göçerlerin de önemli göç yolu güzergahı olmuştur.  
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Foto 1. Eynif polyesi üzerinde Kesikbel mevkiinde bulunan kervansaray Tol Han 

Eynif polyesi tarih boyunca kervanların geçiş güzergahı olmuş, Torosların bir ucundan diğer ucuna 

kadar süren yolculuğun dinlenme merkeziydi. Dinlenme merkezinin yeri ise 13. Yüzyılda inşa edilen, 

Selçuklulardan kalma Tol Han’dı (Foto 2). Eynif polyesi üzerinde Kesikbel mevkiinde bulunan Tol Han 

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından 1220-1237 yılları arasında yaptırılmıştır. Tol Han, 2010 

yılında 1. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. 

İbradı ilçe merkezine 2 km mesafede bulunan Ormana mahallesi ile Ürünlü mahallesi arasında yer 

alan Helenistik dönem Erymnya Antik Kenti kalıntıları ise bir diğer tarihi turistik değerdir. Ermnya’nın daha 

önceki zamanlarda Strabon’un (570) bahsettiği Katenneis kabilesinin bir üyesi olduğu sanılmaktadır. 

Mevcut kalıntılar çok sınırlıdır. Akropol tepesi sivridir; ancak yüksek değildir, eteklerinde çok büyük 

taşlardan inşa edilmiş sütunlu bir binanın temelleri bulunmaktadır. Ayrıca antik kente ait çeşitli kule ve kale 

kalıntıları dikkat çekicidir. 

İbradı ilçesinin en önemli kültürel turizm değeri “düğmeli evleri”dir. Düğmeli evlerin inşasında 

ahşap malzeme olarak çoğunlukla Toros sediri (Cedrus libani) ve Katran ardıcı (Juniperus types) 

kullanılmaktadır. Bu ağaçların dışında Andız (Juniperus drupacea), Dut (Moraceae), Karaçam (Pinus nigra) 

ve Toros göknarı (Abies cilicia) tercih edilmiştir. Ahşap malzemeler evlerin zemin ve tavan kaplamaları, 

duvarlarda hatıl ve piştuvan olarak, taşıyıcı kolon ve çatılarda kullanılır. Düğmeli evlerin ana yapı 

malzemesi olan taş ise bölgeye has sarımsı renkte bir taş türüdür.  Evlerin iç duvarlarının sıvanmasında 

kullanılan toprak ise Eynif ovasından getirilen yine bölgeye has beyaz topraktır. 

Düğmeli evler genelde iki katlı olarak yapılmıştır. Evlerin alt katları bölge ekonomisi genelde tarım 

ve hayvancılığa dayandığı için kiler ya da ahır olarak, üst katları ise ev ahalisinin günlük yaşam alanları olan 

salon, mutfak, oda ve köşk adı verilen bölümlerden oluşmaktadır (Foto 2).  
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Foto 2. İbradı Ormana Mahallesi Düğmeli ev örnekleri a-b)Düğmeli Evlerin Dış mekan görüntüsü  

c-d) Düğmeli Evlerin İç mekan görüntüsü  

Sahanın coğrafi özellikleri, topoğrafya ve yükselti koşullarının kontrolü altındadır(Hadimli, vd.,). 

Konutun bulunduğu yerin topografik durumu ve yüksekliği, evin güneş ışınlarından faydalanması ve doğal 

havalandırma imkânları bakımından oldukça önemlidir(Ceylan ve Bulut, 2017).. Engebeli arazi şartları 

düğmeli evlerin inşasında malzeme ve yer seçimini, evlerin genişliğini, bahçeli mi yoksa bahçesiz mi olma 

durumuna kadar değişik şekillerde kendini göstermiştir. Özellikle düğmeli evlerin yer seçerken doğal çevre 

koşullarının göz önünde bulundurulması oldukça dikkat çekicidir. Evler genelde tarım dışı araziler üzerine 

kurulurken, dar alanlı tarım arazilerinden de ekonomik anlamda yararlanma yoluna gidilmiştir. Düğmeli 

evlerin inşasında Toros sediri yatay yönde hatıl atarken, katran ardıcı ya da andız ise  “düğme” olarak 

isimlendirilen kısımların yapımında kullanılmıştır. Bu sisteme peştivan denilmektedir. Yaklaşık yarım 

metre arayla 50-70 cm genişliğinde bir duvarın hem iç hem de dış yüzeyine denk gelecek şekilde hatıllar 

yerleştirilir ve duvara dik peştivan adı verilen ahşap malzemeyle birbirine bağlanmaktadır (Foto 3). Hatıllar 

bu geniş duvarların dengede kalmasını sağlarken, duvarın ağırlığını azaltır ve özellikle deprem anında 

istenilen esnemeyi sağlayarak yıkılmasını engellemektedir. Fiziki çevreyle birebir uyum sağlayan bu 

geleneksel mesken tipi,  Anadolu’daki diğer geleneksel meskenlerde benzeri olmayan kültürel bir mirastır 

(Davulcu,2015; Manav ve Çalışkan, 2017).  
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Foto 3. Düğmeli Evler “Peştivan” Örneği 

Doğaya Dayalı Turizm Değerleri 

Doğaya dayalı turizm kaynaklarından birisi de mağaralardır. Ülkemizde çoğunlukla Batı ve Orta 

Toros Dağları başta olmak üzere yaklaşık 40 bin adet doğal mağara vardır. Türkiye’de 30’un üzerinde 

mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnız uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde 

girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara da bulunmaktadır (Güçlü, 2016).  

Araştırma sahası lapya, dolin, uvala, polye ve mağara gibi karst morfolojisi açısından zengin bir 

alandır. Sahada karst morfolojisinin turistik potansiyele sahip en güzel örneğini ise Altınbeşik mağarasında 

görmekteyiz. İbradı ilçe merkezinin 12 km güneydoğusunda Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde (Şekil 4) 

kalan mağara, oluşum bakımından farklı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Arazi temelde Neojen ortalarında 

meydana gelen kıvrılmalar ve bu jeolojik devrin sonlarına doğru ortaya çıkan dikey yükselmeler sonucu 

oluşmuştur. Milli park alanının mikro klima özelliği göstermesinden dolayı biyoçeşitlilik açısından oldukça 

zengindir. Milli parkta 69’u endemik olmak üzere toplam 605 bitki türü vardır. Altınbeşik mağarasının yakın 

çevresi endemik türlerin yoğunlaştığı yerlerdir. Bioçeşitliliğin bu kadar zengin olmasının en önemli sebebi 

Manavgat çayının açtığı vadi boyunca Akdeniz’in nemli havasının iç kesimlere kadar sokulabilmesi ve 

mağara ile vadi arasının depresyon özelliği göstermesidir Mağaranın olduğu bölge (yaklaşık 1156 hektarlık 

alan) Bakanlar Kurulunun 31 Ağustos 1994 tarihli onayı ile milli park ilan edilmiştir. Altınbeşik mağarası 

içinde yer alan gölden dolayı çok ilgi çekmektedir. Saha özellikle eko turizm için oldukça elverişlidir. 

Mağaraya gelen turistler mağara önünden kiraladıkları botlarla rehber eşliğinde hem mağaranın iç 

güzelliklerini görmekte hem de gölet üzerinde botla gezinti yapma şansına sahiptirler (Foto 4). Ayrıca milli 

park alanı kamp, doğa yürüyüşleri ve bisiklet kullanma etkinlikleri açısından oldukça uygundur (Sarı ve 

Demirkaya, 2012; Baştürk vd., 2013). 
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Şekil 4. Altınbeşik Mağarası ve Çevresinin Lokâsyon Haritası 

 

Araştırma sahasında doğaya dayalı turizm alanlarından bir diğeri ise Üzümdere Yaban Hayatı 

Koruma Sahası’dır(Hadimli, 2008). 2005 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak ilan edilen saha ve 

Manavgat çayının kuzey bölümünde yer almaktadır. Üzümdere mahallesi sınırları içerisinde 18 462 hektar 

genişliğindeki sahada ana tür dağ keçisi olup,  keklik, tavşan, domuz ve sansar varlığı bakımından da oldukça 

zengindir. Ayrıca Seydişehir (Konya) ve Antalya arasında yer alan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez 

dağlarının eteğindeki Üzümdere kanyonu, muhteşem doğası ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir.  

Sonuç ve Tartışma 

Özellikle kıyı turizminin ön planda olduğu Antalya, tarihinde ilk defa 2019 yılında 15 milyon turist 

sayısını aşmıştır. 20 Kasım 2019 tarihi itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 

912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi olmak üzere, 
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15 milyon 567 bin turisti misafir etmiştir. Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında yer 

alan Antalya’da alternatif turizm merkezleri de bu rakamlardan payını almalıdır. İbradı ilçesi 2019 yılı 

içerisinde yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştır. Ancak bu sayı Antalya’ya gelen turist sayısı 

esas alındığında oldukça yetersizdir.  

İbradı İlçesi’nde gerek doğal gerekse beşeri kaynaklara dayalı turizmin gelişimi, mevcut turizm 

potansiyelinin ciddi bir planlama yapılarak turizm pazarına sokulmasıyla mümkün görünmektedir. Ancak 

bu planlamaların özel sektörün yanı sıra hükümet politikalarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

sahadaki kırsal yerleşmelerde kırsal turizm faaliyetlerine imkân veren düğmeli evlerde konaklama 

imkânlarının tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda günübirlik turlar yerini konaklamalı turlara 

bırakacaktır. Yöredeki yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi, 

onarıma ihtiyacı olan düğmeli evlerin aslına uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılmasıyla 

birlikte ekonomik yapısı büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı yöre halkı için turizm iyi bir gelir kapısı 

olacak ve kırsal kalkınmaya ciddi katkılar sunacaktır. 
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KON-TİKİ FİLMİ VE COĞRAFYA’NIN KURUCU ETKİSİ 

THE FOUNDER EFFECT OF KON-TIKI FILM AND GEOGRAPHY 

Mustafa Girgin* 

ÖZET 

Bertrand Russell’ın Eğitim Üzerine Düşünceler (1926) kitabında öğretmenlere Tarih ve Coğrafya 

derslerinde sinema filmlerini kullanmayı önermesiyle başlayan eğitim ve sinema arasındaki yakınlaşma son 

yıllarda ivme kazanmıştır. Ders kapsamında etkinlik ve ödev olarak film kullanımının öğrencilerin dışsal 

motivasyonlarını yükselttiğini ve öğretmen adaylarının coğrafya derslerinde izledikleri filmlerde geçen 

coğrafi terim ve kavramları bulmaları aynı konuları bir kaynaktan okumaktan ve derste dinlemekten daha 

etkili olduğu biliniyor. Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde coğrafya 

derslerinde ödev olarak izletilen Kon-Tiki filmi; coğrafyanın kurucu etkisi bağlamında ilişkilendirildiği 

betimsel bir araştırmadır. Coğrafyanın doğuşundan yakın zamanlara kadar yapılan geziler coğrafyanın 

popüler yanlarındandır. Dağların, okyanusların ve kutupların keşfi coğrafyacılar tarafından 

haritalanmasından daha fazla anlam taşır. Keşiflerin ardından Aydınlanma çağı ve sonrasına kadar yaşanan 

gelişmeler toplumların geldikleri yer ve kökenleri ile ilgili konuları tartışmaya açmıştır. Bu çalışma Norveçli 

kâşif Thor Heyerdahl'ın 1947 yılında gerçekleştirdiği keşif yolculuğu ve buna ilişkin bir yıl sonra 

yayımladığı Türkçeye de çevrilen Kon-Tiki adlı kitap ve 1950’de yayınlanan 77 dakikalık belgesel ve 

2012’de çekilen 118 dakikalık film coğrafyanın kurucu etkisi bağlamında incelenmiştir. İlk kez Mayr 

tarafından 1954’te tanımlanan kurucu etki, geldiği nüfusu temsil etmeyen küçük bir göçmen grubu yeni bir 

alanda görüldüğünde ortaya çıkar. Coğrafyanın kurucu etki üzerindeki rolü, yeni yerleşimcileri oluşturan 

bireylerin özelliklerinin oluşacak toplumun yapısını belirlemesi ve buna göre evrimleşmesidir. Kâşif 

Heyerdahl ve arkadaşlarının cevabını aradığı soru, Polinezyalıların Güney Amerika kökenli olup olduklarını 

ispatlamak değildi. Balsa ağacından yapılan İnka sallarının seyir yeteneklerini, uzun yolculuklara 

dayanıklılığını ve yükleme kapasitesini mürettebatıyla birlikte Polinezya’ya gidip gidemeyeceğini test 

etmekti. Altı kişilik mürettebatı, 15 m’yi bulan uzunluğu ve 5 m’yi geçen genişliğiyle bu ilkel sal; Peru’dan 

ayrıldıktan sonra önce Humboldt soğuk su akıntısıyla kuzeye doğru sürüklenmiş; ardından Güney Ekvator 

akıntısıyla batıya yönelmiş ve üç aydan daha uzun bir yolculuk sonunda (8000 km) Fransız 

Polinezya’sındaki resif adalarına ulaşmıştır. Coğrafyanın kurucu etkisi bakımından Polinezyalıların bu 

yolculuk yapılmadan önce Asyalı olduklarına inanılıyordu. Bu teoriyi değiştirmek isteyen Heyerdahl ve 

ekibi yöre halkının kullandıkları kelimeler, balıkçılık, giyim-kuşamları ve gelenek-göreneklerinin Güney 

Amerikalı İnka yerlileriyle benzerliklerini keşfeder.  

Anahtar kelimeler: Keşif, Kurucu etki, Coğrafya, Okyanus   

                                                            
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mirgin@msn.com 
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Abstract  

The rapprochement between education and cinema, which began in Bertrand Russell's book Reflections on 

Education (1926), when teachers suggested the use of motion pictures in History and Geography classes 

has gained momentum for ten years. We know that the use of film as an activity and homework within the 

course increases the students' external motivation. In the same way, it is known that teacher candidates 

find geographic terms and concepts in the films they watch in geography classes are more effective than 

reading the same subjects from a source and listening in class. In this study, Kon-Tiki film which was shown 

as homework in geography classes in Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education; Geography is a 

descriptive research in which geography is associated with the founding effect. Exploration trips from the 

birth of geography to the recent times are one of the popular aspects of geography. The discovery of 

mountains, oceans and poles means more than mapping by geographers. After the discoveries, the 

developments until the Enlightenment and the later years of the Enlightenment led to the discussion of the 

questions about the past and future of societies. This study explored the exploratory journey of Norwegian 

explorer Thor Heyerdahl in 1947 and the book Kon-Tiki, which was also translated into Turkish a year later, 

and the 77 minute documentary shot in 1950 and the 118 minute film taken in 2012, and the founding effect 

of the geography. The founding effect, first described by Mayr in 1954, occurs when a small group of 

immigrants who do not represent the population they come from are seen in a new area. The role of 

geography on the constituent effect is that the characteristics of the individuals forming the new colonies 

determine the structure of the formed society and evolve accordingly. The question that explorer Heyerdahl 

and his friends sought was not to prove whether the Polynesians were of South American origin. It was an 

understanding of whether the Inca rafts made of balsa tree could go to Polynesia with their crew and their 

ability to ride, withstand long journeys and load capacity. Raft with a crew of six; After leaving Peru with a 

length of up to 15 m and a width exceeding 5 m, Humboldt first drifts northward with a cold water stream 

and then heads west with the South Equator stream and reaches the reef islands in French Polynesia for 

more than three months (8000 km). In terms of the founding influence of geography, it was believed that 

the Polynesians were Asian before this journey. Wanting to change this theory, Heyerdahl and his team 

discover the similarities of words, fishing, clothing and traditions used by the local people with the South 

American Inca natives. As a result, the constituent effect on remote islands on the mainland is strengthened 

by increased insulation depending on the distance. 

Key words: Discovery, Constituent effect, Geography, Ocean Page. 
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Giriş 

Bu çalışmanın fikri temelleri Bertrand Russell (2014:54)’ın yüzyıl kadar önce Tarih ve Coğrafya 

derslerinde sinemanın kullanılmasının önemine vurgu yapmasına dayanıyor. Aradan geçen sürede eğitim 

dünyası yeni yaklaşımlara ve alternatif tekniklere ağırlık vermekle kalmayıp; sinemanın ve görsellerin 

öğrenme ve öğretme süreçlerindeki etkisine tanıklık etti. Eğitimde ve özel olarak coğrafyada filmlerin 

eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturduğu kabul ediliyor. Film Kulübü’nde bir lise öğrencisinin babasıyla 

birlikte haftada iki film izleyerek geçirdiği iki yarıyılın ardından gösterdiği kişisel gelişim ve yeteneklerini 

keşfetmesi pedagojik formasyonunda artış (Gilmour, 2014), öğrencilerin dışsal olduğu kadar içsel 

motivasyonlarını da desteklediğini gösterir.  

Keşifler çağının dönüm noktalarından biri olan XVIII. yüzyılda gerçekleşen Pasifik Okyanusunun 

bilimsel keşfi bildiğimiz dünyanın sınırlarının okyanuslar olduğunu göstermiştir. Keşiflerin tarihi ve 

bununla bağlantılı tüm sıra dışı gelişmelerin kaydedildiği kaynaklara göre; konuyla ilgili bilgilerimiz 

Avrupalı kâşiflerin görüşlerini yansıtmaktadır (Neiman, 2000†). İkinci Dünya savaşı sonrasında ortaya 

çıkan ve tarih analıyışını büyük ölçüde değiştiren yerel ve sözlü tarih yaklaşımları resmi yazılı tarihe bir 

alternatif olmuştur. Mektup, fotoğraf, mülakat ve anı defterleri vb kaynaklara dayanan bu tarihi belgeler 

tarihi etkilediği kadar coğrafyayı da etkilemiştir.  

Homeros’tan beri birçok destanda rastlanan 

en eski mitlerden biri olan Antik ve Orta çağların 

“gitme miti” bugün edebiyat ve sinemada hala 

kullanılılıyor. Çoğu zaman keşfetmeyle sonuçlanan 

öğrenme merakıyla başlayan bir süreçtir. Kâşiflerin 

önemli bir kısmı bir amaç uğruna bulabildikleri 

sponsorların verdiği bütçenin yettiği yere kadar 

macera dolu bir yolculuğa çıkar. Nadiren de olsa 

bazıları kişisel geçmişlerinde yaşadıkları travmaların etkisiyle ya da toplumsal nedenlerle doğup 

büyüdükleri yeri terk ederek yeni uzak yerlere gitmek ister. Keşifler çağı ile birlikte başlayan dünyanın her 

yerine gitme ve buraları keşfetme; aralarında James Cook’un da olduğu bilimsel amaçlı yolculuklar XVIII. 

Yüzyılda artmıştır. Bunlardan biri de Güney Amerika’ya giden Alexander von Humboldt’tur. Bu gelişmelerin 

ardında Norveçli kâşifler özellikle kutup bölgelerine ilgi duymuşlar ve bu yönde kendilerini göstermişlerdir. 

Kuzey Buz Denizini (Arktika) keşfeden Fridtjof Nansen ile Güney Okyanus Bölgesini Antarktika kıtasını 

keşfeden Roald Amundseni’i belirtmek yerinde olur. 

                                                            
† Dr. David Neiman'ın makale, kitap ve web sayfalarındaki derslerinin kızı, yapımcısı / yönetmeni Becky Neiman 
tarafından kaydedildiği yıl. 

Görsel 1 Thor Heyerdahl. 
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Pasifik'teki Amerikan Yerlileri 

Avrupalı kâşiflerin dünyanın her tarafına yelken açmaya başladığı keşifler çağının en önemli 

gelişmesi Avrupa Coğrafyasında biriken ekonomik ve teknolojik etkileşimlerdir. Özellikle ağır yükleme 

yapabilen İskandinav gemileriyle, Akdeniz ve Atlantik’te yakın mesafe yüksek manevra yeteneği olan gemi 

tekniklerinin buluştuğu XV. Yüzyılda ekonomik ve dini faktörlere eşlik eden yenidünyaların farklı 

halklarıyla karşılaşma ve buluşma merakı yeni bir açılım yaratmıştır. Bunun uğruna yapılan yolculuklar 

XVIII. Yüzyılda bilimsel amaçlı 

keşif yolculuklarına 

dönüşmüştür. Aralarında Kaptan 

Cook’un da olduğu filolar 

öncelikli olarak bilimsel keşif 

ardından bir takım ticari 

avantajlar yakalamak için 

dünyanın dört bir tarafına 

dağılmışlardır. Kendinden önce 

ve sonra yüzlerce denizcinin 

ziyaret ettiği Okyanusya’nın bu 

ilgi çekici bölgesinde Fransız 

denizci Dumont d'Urville, Polinezya'nın kültürel ve coğrafi sınırlarını 1828'de kesin olarak çizmiş ve 

bölgeye bugün hala kullanılan Polinezya adını vermiştir (Finney, 1992).  

Büyük Buhranın izlerinden tam anlamıyla kurtulamayan dünyanın ilgisini daha çok küresel 

emperyal konular çekmektedir. İlgili çevreler tarafından bugün hala tartışılan bir konuya dönüşmüştür. Bu 

gerçekten bilimsel bir proje miydi? Yoksa bir popüler bir Holywood projesi miydi? Bu araştırmada XX. 

Yüzyılın bitti sanılan keşifler tarihiyle ilgili kaynakların ihmal ettiği bir kahramanı incelenmiştir; Thor 

Heyerdahl (1914-2002). Onun Cook ve Humboldt’tan aldığı ilham, Pasifik adalarından Fatu Hiva’da eşiyle 

birlikte deniz antropolojisi çalışmaları yürüttüğü sırada tanıklık ettiği olaylar içindeki keşif duygusunu 

tetiklemiştir.  

Tartışmalarla desteklenecek izleyen paragraflarda sırasıyla Antropolog tarihçi Andrew Sharp, 

Ekonomist ve antropolog Ben Finney’in görüşleri ve Thor’un yolculuğunu aratmayacak denemeleri 

paylaşılacak. Bu yolculukların temel problemi “Polinezyalılar nereden geldiler? sorusudur. Bakalım Thor’un 

fantezilerinin ardından başlayan ve giderek daha bilimsel bir içeriğe bürünen gelişmeler doğrultusunda 

Pasifikte yaşananlar disiplinler arası bir çözüme ne zaman kavuşacak? 

Görsel 2 Kon-Tiki'nin Pasifik'teki yolculuk güzergâhı 
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Henüz Oslo Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyken zooloji ve antropoloji çalışmaları yapmak 

üzere Güney Büyük Okyanus'taki Markiz Adaları'na gitmiştir. Burada Polinezyalıların destanlarını, dillerini 

ve taş işleme yöntemlerini inceledi.  Bu deneyiminden sonra eski toplulukların göçlerinde deniz yolculuğu 

ve okyanus ötesi yerleşmelerin önemli bir etken olduğu ile ilgili bir görüş geliştirdi. 

Thor ilk olarak Amerika kökenli su kabağı, ananas ve patatesin bu adalara nasıl geldiğini merak 

etmiştir. Aynı yerde yerlilerden dinlediği hikâyelerden sadece meyve ve sebzelerin değil buradaki nüfusun 

bir kısmının da Amerika’dan geldiğini öğrenir. Bunu destekleyici bilgilere ulaşmak için Peru’ya Amazon 

bölgesine gider. Yerlilerden Tiki adındaki Peru kralının halkını kurtarmak için Kolomb’tan 900 yıl önce 

Polinezya’ya gittiğini öğrendiğinde; bunun mümkün olup olamayacağını sorgulamaya başlar. Yüzme 

bilmemesine rağmen Tiki ve arkadaşlarının yaptığı gibi bir sal yapıp; Pasifik Okyanusunu sağ-salim geçip 

geçemeyeceğini test etmek ister. Thor’un amacı Okyanusya’daki yerlilerin sadece Asya kökenli 

olmadıklarını aynı zamanda Amerika’dan geldiklerini ispatlamak değildi. Yaşlıların anlattığı hikâyelerde 

tanımlanan insanların fiziki yapısı; Peru’da Titicaca gölü kıyılarında İnkalardan önce yaşamış olan açık tenli 

Perululara benzediğini fark etti.  

 Heyerdahl’ın geliştirdiği teoriye karşı çıkanlardan biri de Yeni Zelandalı tarihçi Andrew Sharp’tır. 

Ona göre, Polinezyalıların gemi teknolojileri onların okyanusta yeni yerler keşfetmeleri için yeterli değildi. 

Onlar ancak akıntı ve rüzgârların sürükleyebileceği yerlere gidebiliyorlardı. Sharp, Thor’un macerasını 

tezini ispatlamak için yapmak zorunda olduğu bir gösteri olarak değerlendirdi. Sharp “Pasifikteki Antik 

Yolculuklar” kitabında Pasifiğin Polinezyalılar tarafından erken keşfinin bir romantizmden başka bir şey 

olmadığını ileri sürer. Buna rağmen okyanusta çok farklı yönlere doğru binlerce yıl içinde gerçekleşen 

yolculukların ve keşiflerin belli bir amaçla değil rastlantılarla geliştiğini savunur. Gerçekten keşifler çağında 

belli bir rotada ilerleyen filoların yoldan sapmalarıyla yeni yerler keşfettikleri biliniyor. Sharp’ın 

argümanlarından biri de Thor’un ekibinin daha bu yolculuğa karar vermeden önce Fatu Hiva’da 

araştırmalar yaparken ciddi bir arkeolojik kazı yaparak tezlerini ispatlayacak kanıtları bulamamakla 

eleştirmiştir (Neiman, 2000). Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı (1962)’nda bilimsel devrimler için 

okyanusta bir yere gitmek isterken kaybolmak ve hiç bilinmeyen yeni bir adaya çıkmak gerekir; devrimler 

bilinen yollarla ulaşılacak bir şey olmadığını söyler. Buna göre yeni bir dünyanın keşfedilmesi formüllerle 

değil; rastlantılarla olmuştur.   

Sharp’ın Heyerdahl’ın tezini çürütmek için kullandığı kanıtlar arasında mağara ve bataklıklarda 

bulunan kano kalıntıları, evcil hayvan fosilleri, başta tatlı patates dışında üzere pek çok meyve ve sebzenin 

yanı sıra müze kayıtları gösterilebilir. Bunlardan birçoğu kolonilerin Pasifik Okyanusunun Asya yakasından 

geldiğini göstermektedir. Tatlı patates ise erken kolonilerin Güney Amerika kökenli olduğunun ispatıdır. 

Sonuç olarak Heyerdahl’ın yolculuğunun ardından sürdürülen tartışmalar tesadüfen keşfetme fikri 



 

2222 
 

üzerinde toplanmaktadır. Sonuç ne olursa olsun Polinezyalılar söylencelerinde kendilerini Güney 

Amerikalılara yakın görmüşlerdir.  

 Tartışmaların belli çevrelerde canlılığını koruduğu 1960’lı yıllarda birkaç deneme daha yapıldı. 

Bunlardan birinde Doktor David Lewis, Tahiti’den Yeni Zelanda’ya yelkenliyle Heyerdahl’ın ve Polinezyalı 

kadim denizciler gibi akıntıları, rüzgârı ve yıldızları kullanarak gidebilmiştir (Finney, 1992).  Aynı şekilde 

Antropolog Ben Finney Hawai tarzı çift kanolu 40 metrelik yelkenlisiyle Pasifikte 1976’da denemeler yaptı. 

Bu denemeleri başarıyla tamamlayan Finney, efsanevi yolculukların çift kanoyla yapılabileceğini Hawai’den 

Tahiti’ye ve Polinezya’da her yere geleneksel yöntem ve tekniklerle gidip gelinebileceğinin mümkün 

olduğunu gösterdi. Sharp’ın okyanusta adalar arasında 1000 km’yi bulan mesafelerde kasıtlı bir yolculuğun 

imkânsız olduğunu söylemesine karşın; Finney’in Hawai Tahiti arasında harita, pusula ve başka hiçbir alet 

kullanmadan mümkün dediği yolculukların mesafesinin 4000 km’den fazla olması tartışmalar a yeni bir 

boyut kazandırmıştır (Finney, 1992). Bu durumda Pasifikte Kaptan Cook’tan önce yaşananlar için bir arşiv 

oluşmasını beklemeye gerek kalmadı. Artık ilk yerleşimcilerin geldikleri yeri bulmak için heykel ve tarım 

ürünleri gibi kültürel bulgulardan daha kuvvetli fosiller ve DNA gibi deliller bulunuyor.    

Kurucu Etki ve Coğrafya 

Popülasyon genetiğinde, kurucu etki, daha büyük bir popülasyondan çok az sayıda birey tarafından yeni bir 

popülasyon oluşturulduğunda meydana gelen genetik varyasyon kaybıdır. İlk kez 1942'de Ernst Mayr 

tarafından, teorik çalışmalarda kullanılmıştır. Genetik sürüklenme iki şekilde olabilir. Şişe boynu etkisi 

olarak bilinen nüfus darboğazları, küçük popülasyonlar için büyük genetik çeşitlilik kayıplarına neden 

olabilir. Büyük topluluklarda beklenmedik ani bir küçülme meydana geldiğinde gerçekleşir. Bunu sağlayan 

koşullar deprem, sel ve su baskını, hastalık ve kıtlık gibi büyük ekolojik sorunlar olabilir (Doğan vd. 2010). 

Nüfusu derinden etkileyen böyle bir felaketten sonra yeniden toparlanan topluluk atalarının genetiğinden 

farklı bir şekilde gelişebilir. Kurucu etki ise, orijinal popülasyonun birkaç üyesi tarafından yeni bir yerleşim 

kurulduğunda gerçekleşir. Kurucu popülasyondaki güçlü genetik sürüklenme atalarının popülasyonundan 

belirgin bir farklılığa yol açabilir. Bu farklar ilişki içinde oldukları diğer popülasyonlar ve çevresel faktörler 

nedeniyle olur. Buradaki etkinin oluşmasında coğrafyanın rolü ekonomik faaliyetler, çevre kirliliği, doğal 

afetler ve iklim değişiklikleri olarak sayılabilir. Bu durumda şişe boynu etkisinde büyük bir nüfus azalması 

yaşanırken; kurucu etkide yeni bir nüfus oluşturulur. Sonuç olarak anakaraya uzak adalar üzerinde kurucu 

etki, mesafeye bağlı olarak artan yalıtım nedeniyle güçlenir. 

Pasifik adalarında meydana gelen kurucu etki bu topraklara gelen ilk yerleşimcilerin geldikleri 

yerden getirdiği fiziki ve kültürel dokuların izlerini taşır. Yüzlerce yıl süren bu gelişim adaların coğrafyası 

ve nüfusuyla etkileşim halinde büyümeye doğru giden bir kurucu etki olmuştur. Sakinlerinin geçimlerini 

sağlamak için günlük rutin olarak karşımıza çıkan balıkçılık ve sebze-meyve üretimi ve el sanatlarının bu 

kurucu etki nedeniyle yaygın olarak bilinenin aksine Sadece Asya kökenli değil aynı zamanda Güney 
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Amerika kökenlidir. Kurucu etki yalnızca genetik sürüklenmelerin bir kısmını anlamak ve açıklamak için 

kullanılmaz; tüketicilerin kalite algılarının oluşmasında rol oynayan ülke köken etkisi bir tür kurucu etki 

oluşturur. Belli bir ürün, mal ya da hizmet hakkında tüketicilerin kesin bilgileri yoksa ya da bundan tam 

olarak emin değillerse bir tür genelleme yaparak sorunu daha başlangıç düzeyinde gidermeye çalışırlar. Bu 

durum belli bazı kalite ve özelliklerle ilgili göstergelerin kökensel olarak ilişkilendirildiği ülkelerin adı 

kurucu etki olarak etiketlenir (Nart, 2008; 

Bloemer vd., 2009; Akt. Şentürk, 2017).  

Heyerdahl, yaklaşık seksen yıl 

önce girdiği bu serüvende kurucu etki 

(founder effect) ve genelleştirme (halo 

effect) etkisinde bir yaşam sürmüştür. 

Öyle görünüyor ki, ölümüne kadar geçen 

sürede onun bıraktığı yerden devam eden 

olaylar nedeniyle bir Tiki etkisinden de 

söz edilebilir. Bu etki onun Pasifik 

adalarında yaratarak günümüze ve 

geleceğe doğru fırlattığı sihirli bir etkidir.  

Okyanusya’ya Göçler 

Pasifik’te keşiflerden binlerce yıl önce herhangi bir navigasyonla desteklenmeyen kano ve sal 

teknolojisiyle Asya’nın doğu kıyılarından sıçramalarla gerçekleşen batıya yönelmeler akıntılar nedeniyle 

hiç kolay olmamıştır. Bölgenin birbirine yakın adalarını zıplama tahtası olarak kullanan ilkel deniz 

taşıtlarının gidebildiği yerler sınırlı olsa da sonuç ta Hawai adalarına kadar ulaşmışlardır. Buradaki 

güneybatı yönlü akıntılar göç kolonilerinin öncülerini doğuya doğru sürükleyemezdi. Doğuya doğru 

gidilecek yerler kirişli iki kanolu yelkenlilerle ve rüzgârı arkasına alarak yapılmıştır. Amerika kıtasından 

gelecek koloniler için daha fazla fırsat vardı; ilki sal yapmak için gerekli malzemeler And dağlarında 

bulunuyordu. İkincisi sallarını batıya doğru sürükleyecek Güney Ekvator akıntılarına ulaşmak için onları 

önce kuzeye götürecek Humboltd akıntısı vardı. Dolayısıyla Polinezyalıların doğudan mı batıdan mı 

geldikleri sorusunun cevabı iki türlü de doğru olacaktır.  

Görsel 3 Filmin çekiminde kullanılan balsa ağacından 
yapılan sal. 
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Neiman’a göre Polinezya’nın da içinde olduğu bölgenin yerleşimcileri MÖ 1500’e gelindiğinde Yeni 

Gine’nin ötesine Solomon adasından Vanuatu adaları zinciri doğru uzanmıştı. Gitmek istedikleri mesafe 

uzadıkça yeni deniz taşıtlarına ihtiyaç duyuluyordu. Taşınacak eşyaları ciddi boyutlarda yükleme 

yapılıyordu. Özellikle çift kanolu konstrüksiyon taşıtların yapılmasıyla açık denizlerde daha fazla adaya 

ulaştılar. Bunu sağlayan denizciler akıntı ve rüzgârın yanı sıra yıldızları ve kuşları yön bulmak için 

kullanmayı biliyorlardı. Bin yıldan daha uzun bir süre atalarından öğrendikleri teknikleri geliştiren 

Okyanusyalılar MS 1000 yıllarına gelindiğinde okyanusu geçmek için gerekli donanıma sahip oldukları 

kabul ediliyor. Bu gücün en önemli aracı kirişlerle birbirine bağlanan iki kanolu deniz taşıtıdır. İki düzine 

yolcuyu ve yüklerini taşıyabilen bu araçlar Pasifikteki göçmenlerin 2500 yıl kadar süren kolonileşme 

sürecinin anahtarı durumundadır.   

Okyanusu Aşan Sallar ve  Yelkenliler 

Tarihi dönemler içinde kullanılan yelkenlilerin iki büyük modeli vardı. Biri çift kanolu yelkenli 

diğeri ise balsa ağacından yapılan yelkenli sallardır. Kano Pasifik yerlilerinin geleneksel ulaşım aracıdır. İki 

büyük kanonun kirişlerle birbirine bağlanmasıyla elde edilen ve biri başta biri ortada iki yelkeni olan 

yetenekli bir araçtır. Balsa ağacı ise Thor’un And Dağları yamaçlarından kestiği suya dayanıklı bir ağaç olup 

Güney Amerika’nın tropik ormanlarında doğal olarak yetişmektedir. Yaklaşık 90 santim eninde yapraklara 

sahip olan balsa ağacının en iyileri ise, ılıman ve rutubetli bir iklimi olan Ekvator bölgesindeki ekim 

alanlarında yetişmektedir. Bir yıl içerinde 12 metreye kadar ulaşabilen balsa ağacı, 6 ya da 10 yıl içerisinde 

hasat edilmektedir. Balsa ağacının hasat edildiğindeki çapı 60 veya 65 santim, boyu da yaklaşık olarak 25 

veya 30 santime ulaşmış olmaktadır. Balsa ağacı, hobi endüstrisinin yanı sıra, gemicilik, taşımacılık, uzay ve 

film endüstrisinde de kullanım alanı bulunmaktadır. 

Görsel 4 Çift yelkenli ve çift kanolu geleneksel okyanus aracı. 
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Kon-Tiki belgeseli için yapılan salın teknik özellikleri ve taşınan malzemeler şöyledir;  

 1400 X 60 cm dokuz balsa kütüğünden gövde 
 550 X 30 cm 14 adet balsa kütüğünden kiriş 
 250 X150 cm kulübe 
 880 cm ana direk 
 460 x 550 cm yelken 
 56 naylon bidonda 1040 litre içme suyu 
 Altı kişilik konserve yemek 
 NC-173 marka radyo alıcısı 
 Çok sayıda kitap 
 
Kon-Tiki 28 Nisan 1947’de Peru’nun Callao limanından bir römorkun arkasında 80 km kadar açığa 

taşınmak için ayrıldı. Humboldt soğuk su akıntısıyla kuzeye doğru taşınmak için yelken açtı. Ekvatora 

yaklaştıktan sonra Güney Ekvator sıcak su akıntısıyla batıya ve güneydoğuya doğru döndükten sonra İlk 

olarak karşılaştıkları Puka atolüne geldiklerinde tarih 30 Temmuz’du. Tuamotu takım adalarından Raroia 

atölüne vardılar ve yolculuk başladıktan 101 gün sonra bitti.  

Kon-Tiki Kitabı 

Orijinal baskısı Rand McNally & Company yayınevi tarafından 1951’de yapılan kitap 304 sayfadır. 

Dokuz yıl sonra Rand McNally; tarafından renkli fotoğraflarla bezenmiş ilk baskı 165 sayfadır (1960). 

Tanıtım yazısında efsanevi bir kralın onuruna balsa kütüklerinden yapılmış ve Kon-Tiki adında ilkel bir 

salda, Heyerdahl ve beş arkadaşının, eski Peru'ların Polinezya adalarına 6000 km yolculuk yapabileceğini 

göstermek için hayatlarını riske attıklarına vurgu yapılmıştır. Kitabın Türkçe baskısı 1967’de Mete Ergin 

tercümesiyle Atlas 

Kitabevi tarafından 

yapılmıştır. Arka 

kapağında “bir teoriyi 

doğrulamak için altı 

kafadarın Güney 

Amerika’dan bir sal 

üstünde yola çıktıkları 

bir romandan daha 

sürükleyici, heyecanlı ve 

öğretici gerçek bir 

yolculuk hikâyesi” notu 

yer alır. Giriş bölümünde 

bir haritayla birlikte 

toplam 20 siyah-beyaz fotoğrafın bulunduğu tüm dünyada 70 dile çevrilen kitabın bölümleri şöyledir;  
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1. Bölüm: Bir Nazariye  

2. Bölüm: Bir Sefer Heyeti Doğuyor 

3. Bölüm: Güney Amerika’da 

4. Bölüm: Büyük Okyanusu Aşarken I 

5. Bölüm: Yolun Yarısı 

6. Bölüm: Büyük Okyanusu Aşarken II 

7. Bölüm: Güney Denizi Adaları Yakınında 

8. Bölüm: Polinezyalılar Arasında 

 

Kon-Tiki Belgeseli  

Yönetmenliğini Thor Heyerdahl’ın yaptığı 1950 yapımı 77 dakikalık siyah-beyaz çekilmiş belgesel 

film ilk kez 1950’de Stockholm’da gösterime girmiş ve aynı yıl En ili belgesel Oscar’ı kazanmıştır. Thor, 

Heyerdahl’ın yanında yer alan ve belgeselin çekimlerinde rol alan diğer personel rolünde  Herman 

Watzinger, Erik Hesselberg, Knut Haugland, Torstein Raaby ve Bengt Danielsson’dur. Belgeseli seslendiren 

ise Ben Grauer’dir.  Belgeselin izleyeciler tarafından oluşturular anahtar kelimeleri arasında;  fırtına, 

Polinezya, teori, ada, sefer, yolculuk, rüzgâr, gelgit, İskandinav, sal, Pasifik, tarihsel olay, deneysel arkeoloji, 

Tahiti, Palmiye, Hindistan cevizi, Hindistan cevizi ağacı, dalgalar, tekne kaptanı, gemi kaptanı, dalış, mercan 

kayalığı, kısa kürek, Güney Denizleri, Güney deniz adaları, okyanus akıntısı, bayrak, yelkencilik, seyahatle ilgili 

konferans, okyanus seferi, bilimsel keşif, balina köpekbalığı, fotoğraf çekimi, 

yüzme, deniz yolculuğu, radyo, balık, kuş, papağan, Odun, balina, simülasyon, 

Köpekbalığı bilimi, gerçekçilik, Polinezya, planlama, Peru, Pasifik Okyanusu, 

oşinografi, öyküleme, balık tutma, balıkçı, veri, 1940'lar, yeniden yapılanma, 

okyanus, filo, deney, seyahat ve su sayılabilir (IMDB,2019).  

Kon-Tiki Filmi 

Çekimleri Akdeniz’de Malta kıyılarında yapılan Kon-Tiki filmi 

hakkında Eğitim Filmleri kitabında yapılan değerlendirme aşağıda 

verilmiştir.  

“Yüzme bilmeyen Heyerdahl, tarih öncesi soylar üzerine bir araştırma 

için Polinezya’da bulunmuştur. Meraklı kâşif yerli halkla geçirdiği 

zamanlarda, halkın adalara nereden geldiği sorusuna odaklanır. Sanılanın 

aksine yerlilerin Asya’dan gelmediğini düşünen Heyerdahl, arkadaşlarıyla birlikte Pasifikte bir yolculuk 

planlar. Rivayete göre Peru Kralı Kon-Tiki 1500 yıl önce güneşi izleyerek 8000 km uzaktaki bu adalara 

ulaşmıştır. Thor bu yolculuğu aynı koşullarında deneyi kafasına koyar. Fakat sponsor bulması gerekir. Tropik 
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bir adalar grubu olan Polinezya’nın bilimsel keşfi kadar önemli olan şey; 100 

gün sürecek yolculuktur. Film boyunca okyanus akıntıları, tropik koşullar, 

yön tayini, enlem bulma, disiplinler arası yaklaşım, mercan resifleri, bitki ve 

insanların göçü, ayrıntılı olarak incelenir. Çocukluğunda donmuş bir göle 

düşen Thor, bunun bedelini yüzme bilmemekle öder. Buna rağmen denizlere 

ve uzaklara dair arayış içindedir. Onun kahramanları Galapagos’u keşfeden 

Darwin, Güney Amerika’yı keşfeden Humboldt, Danimarkalı antropolog 

Brouder ve Peru Kralı Tiki’dir. Kralı bu yolculuğa iten şey neydi? Hangi 

malzemelerle yola çıkmıştı? Yolculuk kaç gün sürmüştü. Pasifik 

Okyanusunun gerçek kâşifi James Cook’un ardından Thor’un 101 gün 

sürecek Polinezya yolculuğu uzak adalardaki kolonileşme ve yalıtım 

hakkındaki bildiklerimizi çok genişletiyor” (Girgin, 2018).  

Coğrafya Derslerinde Film Etkinliği Nasıl Yapılır?  

Film ekinliğinde izlenmesi gereken film belirlenip izlendikten sonra derste aşağıdaki şekilde bir 

örnek bir yol izlenerek etkinlik gerçekleştirilir. Etkinliğin birinci bölümünde film haritası çalışması yapılır. 

İlk olarak filmin künyesi, yönetmen ve yapımcı, oyuncu kadrosu, çekildiği mekânlar, çekildiği tarih, başlıca 

karakterler, konusu,  paylaşılır. Bu sayfada öğretmen adaylarından filmden yaptıkları çıkarım yazılır ve 

tartışılır. Etkinliğin Altın Üçleme bölümünde üçgenin birinci köşesi filmin bağlamını ortaya koyar; İkinci 

köşesi içeriği verirken son köşesi tezat durumları açıklar. Buna 

göre Kon-Tiki filminde bağlam coğrafi keşif; içerik okyanus ve 

denizcilik ve son olarak tezat ise gerilimli yolculuktur.  

Filmin sekanslarının belirleneceği üçüncü aşamada 

kitaptaki sekiz bölüme yayılan hazırlık-yolculuk ve Polinezya’da 

üç ana bölüm yer alır. Bu sekansların coğrafi içerikleri kavram ve 

terimler kategorize edilerek gruplandırılır ve coğrafyanın ana 

bilim dallarıyla eşleştirilir. Bu kavramlardan bazıları belirlemek 

gerekirse; Coğrafi terim ve kavramları belirlemek amacıyla 

bakıldığında ilk göze çarpanlar okyanus ve keşif yolculuklarıyla 

ilgili olanlardır. Ardından; usturlap, pusula, cumulonimbus, 

enlem, ekvator, tropik, yıldız, ufuk, enlem, rüzgâr, güneş, ticaret 

rüzgârı, Güney Ekvator sıcak su akıntısı, Humboldt soğuk su 

akıntısı, atol, mercan resifi, kayalık ve orman sayılabilir. Etkinlik, 

kavramların karşılıklarının açıklandığı filmin sözlüğü çalışması ile 

tamamlanır.  

Yönetmen:  Joachim Ronning  

Espen Sandberg  

Ülke:  Norveç  

Yıl:  2012  

Süre: 118 dakika  

Senaryo:       Petter Skavlan,   

       Allan Scott  

Müzik:         Johan Söderqvist  

Görüntü  

Yönetmeni:  Geir Hartly  Andreassen  

Yapımcı:        Jeremy Thomas  

 Aage Aaberge  

Firma:         Nordisk Film  

 The Weinstein      

Company Transmission 
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Filmin mesajı “hedefe ulaşmak için merak, heves ve işbirliği gerekir” 

Sonuç ve Kon-Tiki‘nin Günümüze Etkisi 

 Kon-Tiki kitabı belgeselin yayınlanmasından filmin çekildiği yıla kadar tüm dünyada büyük ilgi 

görmüştür. Atlantik (1969-1970), Hint Okyanusu ve Basra Körfezi (1978) yolculukları tüm dünyada büyük 

ilgi görmüştür. Yayınlanan 15 kitapla birlikte ödülleri arasında 15 nişan ve madalya, 16 bilim ödülü, Oscar, 

6 fahri doktora vardır. 

Kon-Tiki’den sonra Heyerdahl 1969’da Mısır-Yenidünya arasındaki olası bağlantısını test etmek 

için Fas’tan Barbados’a yelken açtı. Atlantik, 

Pasifik ve Akdeniz’de ve Hint Okyanusunda 

yeni projelere girişti bunlardan bazılarını 

başardı. Bazılarını başaramadı. Heyerdahl’ın 

yaptıklarından etkilenen William Willis 

1954’te Peru’dan Amerikan Samoa adalarına 

yelken açtı ve başarılı oldu. Aynı şekilde 

Eduard Ingris, 1955’te başka bir balsa salıyla 

Kon-Tiki gezisini tekrarladıysa da başarılı 

olamadı; 1959 denemesi başarılı oldu. Eric de 

Bisschop 1956’da benzer bir salla Kon-tiki’nin 

tersi yönünde Marquesas adalarından Şili’ye 

ulaşmaya çalıştı ama başaramadı. Heyerdahl’ın 

torunu Olav Heyerdahl 2006’da Tangaroa 

seferiyle Kon-tiki seferini tekrarladı ve ondan 

30 daha kısa bir sürede hedefe ulaştı. Kanarya 

adalarından bahama adalarına 2011 yılında 

gerçekleşen seferde kullanılan An-Tiki 

hedefine ulaştı. Kon-Tiki 2 2015’te Paskalya 

adasına gitmek için Peru’dan yola çıktı ancak 

program tamamlanamadı. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde daha önce denenmemiş büyük bir mesafeyi 

aşmaya çalışan macera severler bulunduğu gibi daha önce denenen bir macerayı farklı bir teknikle yeniden 

deneyenlere de rastlanıyor. 

Kon-Tiki’nin bugün en önemli etkilerinden biri; bir gemi kaptanı veya denizci olmadığı halde 

cesaret ve merakın araştırmacı ruhla birleşmesiyle ortaya çıkmış bilgi birikiminin bu yolculuğu bir efsaneye 

dönüştürmesidir. Bu sonuç bile tek başına gözü, denizlerin öbür tarafına çevrilmiş meraklıların hayallerini 

gerçekleştirmesi için başlangıç olabilir. Bir efsaneyi yaratan teorilerin doğruluğundan yanlışlığından ziyade 

Görsel 11 Kon-Tiki markasıyla bazı ürünler 
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olan onun geride bıraktığı iz ve gelecekte yarattığı popüler kâşif etiketidir. Günümüz popüler dünyasında 

Tiki barları, Tiki motelleri, Tiki otobüsleri, Tiki konserve balıkları, Tiki şortları, Tiki içkileri, vanilyalı kremalı 

Tiki atıştırmalıkları ve İngiliz single şarkı listelerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sonuç olarak 

Okyanusya bugün “Tiki etkisi” altındadır. 
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