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CCOO⁄⁄RRAAFFYYAA ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM‹‹NNDDEE TTEEMMEELL SSOORRUUNNLLAARR VVEE
ÇÇÖÖZZÜÜMM ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹

RRüüflflttüü IILLGGAARR**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n temeli, ülkemizde Co¤rafya ö¤retiminde yaflan›lan so-
runlar ve bunlar›n çözüm esas›na dayanmaktad›r. Araflt›rma, ülkemizde Co¤-
rafya dersinin ö¤retimini kapsayan unsurlar ve buna etki eden etmenlerin nite-
li¤ini konu edinmifltir. Öncelikli olarak Co¤rafya ö¤retimi genel olarak tan›m-
lanm›fl ve daha sonra Co¤rafya ö¤retiminde yaflan›lan temel sorunlar alt bafll›k-
lar olarak belirtilmifltir. Bu yönle müfredat program›, ö¤retmen, ölçme de¤er-
lendirme, ders araç-gereç, ders kitab› ve konu ile ilgili di¤er sorunlar incelen-
mifltir. Sonunda mevcut durum belirtilmifl ve Co¤rafya ö¤retiminde yaflanan so-
runlara baz› çözüm önerilerinde bulunulmufltur. Çözüm önerilerine alt bafll›k-
lardaki konular›n içerisinde de de¤inilmifltir. Araflt›rma sonucunda genel ana-
lizlere ulafl›lm›flt›r:

Bununla birlikte Co¤rafya ö¤retiminde sorunlar›n tespitinin, bize çö-
züm aray›fllar›na rehber olabilece¤i ve dolay›s›yla araflt›rman›n Co¤rafya’n›n
gelece¤ine açs›ndan katk› sa¤layaca¤› kan›s›na ulafl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: E¤itim, co¤rafya, problem, program, müfredat

GGiirriiflfl
Co¤rafya, bugünkü anlam›nda, yeryüzü olaylar› aras›ndaki münasebetleri, bu

olaylar›n da¤›l›fl›n› ve bu da¤›l›fl›n nedenlerini inceleyen bir ilimdir, fleklinde tarif edi-
lebilir (Tano¤lu 1964: 3). Co¤rafya, Fen bilimleriyle Sosyal bilimler aras›nda yer al-
makta ve birlefltirici bir rol oynamaktad›r. E¤itim ö¤retimde Co¤rafya di¤er ilim dal-
lar› gibi, bütün okullarda ve her s›n›fta, öznel bir genel kültür dersi yada di¤er ders-
lerin konusu olarak yerini korumamaktad›r. Sir Halford Mackinder’e göre Co¤rafya-
n›n görevi do¤a bilimleriyle befleri bilimler aras›ndaki bofllu¤u doldurmakt›r ve bu
görüfl Co¤rafyan›n okul programlar›ndaki varolufl nedenini ortaya koymaktad›r (Ak-
lan ve Kurt 1998: 105). Kant’›n da üzerinde durdu¤u gibi, hiçbir bilim dal›n›n Co¤raf-
ya kadar insan zihni ve kültürünü gelifltiremez (Niflanc› 1980: 344) Bu sebepledir ki
ülkesinin millî servet kaynaklar›n› koruma ve de¤erlendirme gere¤ine inanm›fl, ülke
sorunlar›n›n yurt ve millet yarar›na çözümlenmesine içtenlikle kat›lan, ülke kalk›n-
mas›nda, co¤rafi çevreden yararlanma derecesine endeksli bir e¤itim gereklili¤inin
bir sonucu olarak Co¤rafya e¤itimi kaç›n›lmaz bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Milli kültürlerin kayna¤›n›n Co¤rafya oldu¤u, asla dikkatlerden kaç›r›lma-
mal›d›r. Türk dünyas› ile tarih ve dil birli¤ini sa¤lamakta mutlaka baflar›l› ve kal›c› ça-
l›flmalar yap›lmal›d›r. Bunu ülkeleri birbirlerine tan›tacak ça¤dafl Co¤rafya program-
lar›n›n yürürlü¤e konulmas› izlemelidir (Do¤anay 2002: 333).

CCoo¤¤rraaffyyaa ÖÖ¤¤rreettiimmii

Ö¤retim kelime manas› ise bireyin sosyalleflmesi, hemcinslerine benzer ve
ulusuna faydal› bir üyenin haz›rlanmas› anlam›na gelir (L.LEIF/ G.RUSTIN 1980,
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s.11). Ö¤retim tan›m› ö¤renmenin gerçekleflmesi ve bireyde istenen davran›fllar›n
gerçekleflmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür fleklinde yap›lmaktad›r. (F. Var›fl,
1978 s.16). Ancak baz› e¤itimcilerde yaln›zca tek bir kuram ö¤renme olay›n› ve tür-
lerini aç›klamakta yeterli de¤ildir. Bu kuramlar›n ortaya koydu¤u sonuçlarda e¤itim
süresince de yararlan›lmaktad›r. (Y›ld›zlar ve Arsal, 2001 s.24) fleklinde de¤erlendir-
meyi uygun bulmufllard›r. Ö¤renme olay›n› Köhler de Skinner gibi deneylerini hay-
vanlar üzerinde yaparak gerçeklefltirme yoluna gitmifllerdir. Bu deneylerde, flem-
panzelerin muzlara uzanabilmeleri ö¤retilmek istenmifltir. Bunun için onlara verilen
sopalar› birlefltirerek veya mekanda bulunan kutular› üst üste koyarak problemi çöz-
meyi ö¤retmifllerdir. Köhler, bu hayvanlar›n ilgili problemin çözümünü bir anda
keflfettiklerini gözlemlemifl ve bu bir anl›k tekrarlanabilir ve transfer edilebilir dav-
ran›fla da yans›tt›klar›ndan deneme-yan›lma yoluyla çözümün keflfedilmesi, dolay›-
s›yla ö¤renme, problemin çözüldü¤ü ya da istenilen davran›fl›n gerçeklefltirildi¤i or-
tama ve içeri¤e ba¤l› olmaktad›r kan›s›na ulaflm›fllard›r. Köhler’e göre, birey ö¤ren-
meyi tekrarlayarak kurmas›ndan ziyade yeni anlay›fl ve kavray›fllar oluflturmak için
zihninde varolan bilgileri esnek olarak kullanmas› hadisesi de gerçekleflmifltir (Ak-
p›nar,1999 s.24.25). Co¤rafya için istendik davran›fllar olarak Co¤rafya ö¤retiminde
belirlenen amaçlara erifli ise ö¤retimin gerçekleflmesi demektir. Nitekim Co¤rafya
dersinin genel amaçlar› incelendi¤i zaman, bunlar›n bir k›sm› flu flekildedir: Yurdu-
muz ve dünyam›z›n co¤rafi özellikleri hakk›nda yeterli bilgi edinebilme, co¤rafi
olaylar›n insan yaflam›n› nas›l etkiledi¤ini ö¤renme, vatan, millet ve insanl›k sevgi-
sini güçlendirmek, ülkemizin kalk›nmas›nda severek sorumluluk alma duygusunu
gelifltirme, tabiat› sevdirerek onu koruma al›flkanl›¤›n› kazand›rma, çeflitli harita, re-
sim, istatistik, grafik ve diyagramlar› yorumlama ve bunlardan yararlanma hakk›n-
da yeterli bilgi edinme, plan, kroki ve özellikle Türkiye haritas› çizme becerisi kazan-
ma (M.E.B., 1992).

Günümüze kadar ülkemizde yürütülen Co¤rafya ö¤retimi Erinç’in yaklafl›m-
lar› esas al›narak bak›ld›¤›nda befl dönemde ele al›nabilir:

1- Modern Co¤rafya öncesi; 1915’den önce

2- Modern Co¤rafyan›n öncüleri ve ilk ad›mlar; 1915-1933

3- Türk Co¤rafyas›n›n kurulufl ve örgütlenmesi; 1933-1941

4- Türk Co¤rafyas›n›n yükselifli; 1941-1981

5- Türk Co¤rafyas›n›n yayg›nlaflmas› ve nitelikte kay›plar; 1981’den günümü-
ze (Koçman 1999: 1-14), 

‹flte bu süreçte karfl›lafl›lan ve günümüze yans›yan sorunlar ise flunlard›r.

Türk Co¤rafyas›n›n duayeni Erinç’in 28 y›l önce ortaya koydu¤u sorunlar flu
flekilde özetlenebilir:

1: Araç-gereç eksikli¤i

2: mezunlar›n ifl bulamamas›

3: Mezunlar›n istihdam için yeterli bilgilerle donat›lmamas›

4: Bölümlerin yeniden yap›land›r›lmas› gerekti¤i

5: Ö¤rencileri, belirli alanlarda çal›flabilecek flekilde, gerekli bilgilerle donat›l-
malar›n›n gereklili¤i (Erinç, 1973,s.62). Görülen odur ki 1973 y›l›ndan günümüze çok
az soruna çözüm üretilebilmifltir.
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KKaarrflfl››llaaflfl››llaann SSoorruunnllaarr vvee ÇÇöözzüümm ÖÖnneerriilleerrii

PPrrooggrraamm SSoorruunnuu::

Türkiye üniversitelerinde Co¤rafya E¤itimi ve Ö¤retimi, modern anlamda
1915 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nin (Dar-ül fünun) kurulmas› ile bafllam›fl ve o y›l-
lardan itibaren her geçen gün geliflme kaydetmifl ve bugünkü seviyesine ulaflm›flt›r
(Özey 1998: 253). Fakat Do¤anay (1992: 200)’a göre “bu alan›n e¤itiminin genel ve
özel amaçlar›, ö¤retim ilke ve metotlar›n›, araç ve gereçleri de söz konusu edilen ay-
r›nt›l› programlar bugün bile haz›rlanm›fl de¤ildir”.  ‹yi haz›rlanm›fl programl› bir ö¤-
retimde baflar› oldukça yükselir. Programl› ö¤retim, davran›flç› kuramc›lardan Skin-
ner taraf›ndan gelifltirilen edimsel koflullanman›n ö¤retime uygulanmas› sonucu or-
taya ç›kan bir ö¤retim modelidir, ilk kez 1954 y›l›nda Skinner taraf›ndan gelifltirilen
bu model, 1960l› y›llarda Amerika’da popüler olmufl ve etkilili¤i üzerinde birçok
araflt›rma yap›larak gelifltirilmifltir. 1980’li y›llarda kiflisel bilgisayarlar›n yayg›nlafl-
mas› ve e¤itime gitmesinden sonra, bilgisayar destekli ö¤retimde, e¤itim yaz›l›mlar›-
n›n hat›rlanmas›nda programl› ö¤retim tekrar önem kazanmaya bafllam›flt›r (Erden
ve Aktan, 2000, s.168) .

GGeelleenneekksseellcciilliikk::

Özgüç ve Tümertekin (2000: 328)’e göre Co¤rafya alan›nda yap›lan çal›flmala-
r›n ötesinde birçok yazar›n da fikir birli¤inde oldu¤u husus, geçmiflte benimsenen
ak›lc›l›k, post-modernlik u¤runa tümüyle terk edilmeden, geleneklerin –ama yeni ba-
k›fl aç›lar›yla- sürdürülmesidir. Co¤rafyan›n akademik dünyas›nda ço¤ulculuk kaç›-
n›lmazd›r. Siyasal, ahlaki, sanatsal, kültürel, estetik, dini ve hiç kuflkusuz baflka çok
say›da alemler, geçmiflteki kadar flimdi meflrudur. Bu, geçmiflten günümüze gelen so-
nuçlard›r ve bunun de¤erini taktir etmenin sonuçlar› olan post-modernist iddialar da
yeni nesil Co¤rafyac›lar› beklemektedir. 

MMüüffrreeddaatt PPrrooggrraammllaarr›› KKaayynnaakkll›› SSoorruunn::

Orta ö¤retim Co¤rafya müfredat programlar›n›n en köklü eksikliklerinden bi-
ri, bunlarda uzun y›llardan beri k›salt›lm›fl müfredat programlar› uygulanmas›d›r. Bir
di¤eri ise, yine bütün programlar gibi Co¤rafya müfredat programlar›nda da çok s›k
aral›klarla de¤ifliklikler yap›lm›fl olmas›d›r. I.Co¤rafya kongresindeki kararlarda ko-
nusu edilen programlar da pek yeterli de¤ildi. Her fleyden önce, haftal›k ders saatle-
ri azd›. Böyle olmakla birlikte, bunlar›n göze batan en önemli eksikli¤i, lise son s›n›f
fen flubelerinde Türkiye Co¤rafyas› derslerine, haftada sadece birer saatlik süre ayr›l-
m›fl olmas›d›r. 1974-1975 ö¤retim y›l›nda yürürlü¤e giren, modern (ça¤dafl) müfredat
programlar› haz›rlan›rken Co¤rafya müfredat programlar›nda önemli bir tahribat ya-
p›lm›flt›r. ‹lkö¤retimde VI. ve VII. s›n›flardaki Tarih ve Co¤rafya dersleri birlefltirile-
rek Sosyal Bilgiler denilmesi yan›nda orta ö¤retimde ise haftal›k ders saati 4’e indiril-
mifltir. 1983-1984 y›l›nda tekrar programlara müdahale edilmifltir. ‹lkö¤retim sosyal
bilgiler müfredat programlar›, milli tarih ve milli Co¤rafya diye yeni bafltan düzen-
lendiler. Daha sonra 1992-1993 y›llar›nda kredili sistem ile  ders müfredatlar› seçme-
li ve zorunlu dersler olmak üzere ayr›lm›flt›r. Yine Tarih ve Co¤rafya konular› karma-
s› biçiminde, ilkö¤retim VI. ve VII. S›n›flarda sosyal bilgiler program› kapsam›nda
okutulmaya devam edilmifltir. 1997-1998 y›llar›nda yürürlükten kald›r›lan Kredili sis-
temden vazgeçilmesine ra¤men genel liselerde Fen bilimler, Sosyal bilimler ve Türk-
çe-Matematik alanlar› ayr›m› devam etmifltir. Maalesef flimdiye kadar Co¤rafya ö¤re-
tim programlar› memleketimizde henüz ray›na oturmam›fl, gelifli güzel, ilgisi olma-
yan kimseler taraf›ndan ana bafll›klar ve maddeler halinde tespit edilmektedir. Bizim
ülkemizde Co¤rafya ö¤retimi sadece basit bir ansiklopedik bilgi y›¤›n› olarak düflü-
nülmüfltür. Geliflmifl ülkelerin programlar› gözden geçirildikten sonra milli bünyeye

CCoo¤¤rraaffyyaa ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee TTeemmeell SSoorruunnllaarr vvee ÇÇöözzüümm ÖÖnneerriilleerrii u
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uygun programlar haz›rlanmal›d›r. Programlar verilmesi istenen temel amaçlar›n ne
oldu¤u bilinerek haz›rlanmal›d›r. Müfredat programlar› yaz-boz tahtas› olmaktan ç›-
kart›l›p kal›c› olmal›d›r. Müfredatlardaki de¤ifliklik ancak geliflmiflli¤in ölçüsü dikka-
te al›narak zaman zaman bir ayarlama fleklinde olmal›d›r (Güngördü 2002: 142). 

AAhhllaakk ÇÇöökküünnttüüssüü SSoorruunnuu:: 

fiahin’e göre sorun Co¤rafya biliminden de¤il, bu bilimle u¤raflan bilim adam-
lar›ndan kaynaklanmaktad›r. (fiahin 2001: 145-146). Çok k›sa sürede yap›lan birkaç
kitap, ç›kart›lan hakemli Co¤rafya dergilerinde her say›s› için belirli kiflilere özgü ya-
y›nlar, çal›nt› bir çok bilgi, ö¤retim eleman› ve ö¤retmenler aras› kiflilik ve davran›fl
kaynakl› sorunlar Co¤rafyay› olumsuz etkilemektedir.

DDoonnaatt›› EEkkssiikkllii¤¤ii SSoorruunnuu::

Erinç (1973)’in de belirtti¤i üzere, co¤rafya konusundaki problemlerden biri,
co¤rafi çal›flmalarda kullan›lan araflt›rma tekni¤inin niteli¤i ve bilimsel co¤rafya ku-
rulufllar›m›z›n aletsel donan›m› ile ilgilidir. ‹kinci Cihan Harbinden bu yana co¤raf-
yan›n muhtelif dallar›nda muhtelif problemlerin münakafla edilmez bulgulara daya-
n›larak çözümlenebilmesi için genifl laboratuarlar kurulmufl, bunlar her türlü modern
alet ve cihazlarla donat›lm›fl, Enstitülerin emrine genifl kadrolar, araçlar, tahsisat ve-
rilmifltir. Bu genifl imkanlar co¤rafyada yeni bir dönemin bafllang›c› olmufltur. Türki-
ye’deki bilimsel co¤rafya kurulufllar› bu imkanlardan flimdilik yoksundur. 

Üniversitelerde de teorik dersler yan›nda, uygulamal› dersler, laboratuar ça-
l›flmalar›, bilimsel gezi ve gözlemler büyük önem tafl›r. Ancak co¤rafya bölümleri
özellikle ödenek yoklu¤u sebebiyle bundan yoksundur. Gerek  üniversite, gerek il-
kö¤retim ve gerekse ortaö¤retimde en büyük eksiklik olarak, sadece Co¤rafya ö¤re-
timini etkilemekle kalmay›p tüm e¤itim-ö¤retimi olumsuz etkileyen en önemli eksik-
likse derslik yetersizli¤idir. Devlet okullar›ndaki ö¤rencilerin say›s› 12.781.278’dir. Bu
say›n›n genel nüfusa göre oran› % 20’dir. Özel okullardaki ö¤rencilerin say›s›, 230.023
olup, genel nüfusa oran› % 04’dür. AB de 1 dersli¤e 25 ö¤renci düflerken ülkemizde
derslik bafl›na ortalama 43 ö¤renci düflmektedir. ilkö¤retim 86 bin derslik 3 milyon
594 bin ö¤renci bulunmakta. Ortaö¤retimde 15 bin derslikte 700 bin ö¤renci ikili ö¤-
retim görüyor. Ortaö¤retimde 30 ö¤rencili s›n›fa çevirmek için 15 bin yeni derslik ge-
rekmekte. Üstelik 8 bin 325 okulda ikili  17 bin 636 okulda birlefltirilmifl s›n›fta ders
verilmekte. Her y›l ise 1 milyon 300 bin ö¤renci ilkö¤retime bafll›yor olmas› derslik so-
rununu daha da artt›rmaktad›r. ‹lkö¤retimde her y›l 8.s›n›f› 1 milyon 55 bin ö¤renci
tamamlay›p bunlar›n % 16 orta ö¤retime devam ediyor olmas› büyük bir derslik so-
rununu ortaya ç›karmaktad›r. Sonuç olarak 2005 y›l›nda 40 bin dersli¤in yap›lmas›
gereklidir. Ola ki orta ö¤retim zorunlu hale getirilirse ki bu de¤erler Avrupa Birli¤i
ülkelerinde okullaflma %112 (Türkiye’de % 16) bu eksiklik daha da artacakt›r. 

Ülkemizde ders araç-gereçleri ço¤u zaman genel olarak göz ard› edilmifltir.
Nitekim Co¤rafya ö¤retiminde de zaten ders içerisinde yaln›zca harita kullan›m›n›n
olmas›, bu sorunun boyutunu tam olarak yans›tmaktad›r. Bu nedenle amaca uygun
bir Co¤rafya e¤itim ve ö¤retimi yapman›n temel koflulu ya da olmazsa olmaz›, yeter-
li araç ve gereçler kullanarak e¤itimini ve ö¤retimini yapmakt›r. Gerçi 1993 ve sonra-
s›, baz› araç gereçler (baz› okullara bilgisayar, baz›lar›na tepegöz projektörü temin
edilmifltir) okullara da¤›t›lm›flt›r. Ama bunlar, okul say›m›za göre yeterli olmay›p, za-
ten geçmiflten beri Co¤rafya ö¤retimi, haritalar üzerinde yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Oy-
sa, bu gereçler asla yeterli de¤ildir. Kald› ki, bu gereçleri okullarda koruma alt›na ala-
cak amaca uygun bir dershane de yoktur. Okullardaki Co¤rafya ö¤retmenlerinin ide-
alist davranmas› kayd›yla, okullar›nda ders araç ve gereçleri koruma alt›na alabilece-
¤i bir yer haz›rlanmas› da  gereklidir (Do¤anay 2002: 340).
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Ayr›ca yap›lacak ›srarlar okul müdürlerinin bu yönde bir çal›flma yapmas›na
zemin haz›rlayacakt›r. Nitekim istekte bulunmamak ve her fleyi baflkalar›ndan bekle-
mek yarar sa¤lamayacakt›r. Bu konuda çal›flan ilgili kurulufllar aç›s›ndan ise Milli
E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› ilgili kurulufllar (E¤itim Araçlar› Daire Baflkanl›¤›-Donat›m
Daire Baflkanl›¤›-Ders Aletleri Yap›m Merkezi vb.) bu konuya yeteri kadar önem ver-
memektedirler. Bugün için özel sektör d›fl›nda kullan›l›fl amaçlar›na uygun hiçbir ha-
rita temin edilemez hale gelmifltir. 1/800.000 ölçekli Türkiye Fiziki Haritalar› art›k pi-
yasadan kalkm›fl durumdad›r. 1/1.000.000 ölçekli Harita Genel Komutanl›¤› taraf›n-
dan yap›lan fiziki haritalar ise görerek ö¤renen ö¤renciye hitap etmemektedir. Çeflit-
li haritalar ise (ulafl›m, bitki örtüsü, endüstri, nüfus vb.) haritalar ise yoktur. Bunun
yan›nda ise Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› F.R.T.M. (Film Radyo Televizyon E¤itim
Merkezi) bu görevini tam manas›yla yapamamaktad›r (Güngördü 2002: 143-144).

DDeerrss KKiittaabb›› KKaayynnaakkll›› SSoorruunn::

Programlar›n içeri¤i ve buna uygun olarak haz›rlanm›fl ders kitaplar›n›n oku-
tulmas› da çok önemlidir. Kendisi Co¤rafya ö¤retmeni olmad›¤› halde, Co¤rafya ders
kitaplar› yaz›p piyasaya süren kimselere de rastlanm›flt›r. ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim
ders kitaplar›n›n ço¤unda oldu¤u gibi, Co¤rafya ders kitaplar›n›n haz›rlan›fl› ve ya-
y›mlan›fl›, rant kayna¤› olmaktan kurtar›lmal›d›r. Örne¤in her müfredat program›n›
bir yazara yazd›rmak, ya da ayn› müfredat program›n›, birden fazla yazara yazd›r-
mak, en do¤ru yoldur (Do¤anay 2002: 334-335). Kitaplar her fleyden önce Türk Milli
E¤itim sistemindeki temel amaçlara uygun olarak, ö¤retimin seviyesine göre, teferru-
attan uzak, ak›c› bir üslup ile ve anlafl›l›r bir flekilde, ö¤rencinin duyu organlar›na hi-
tab edecek flekilde, günün ihtiyaçlar›na uygun olarak yaz›lmal› ve bas›lmal›d›r. Bu so-
runun giderilmesi ancak serbest bir rekabet ortam› ile mümkün olabilecektir (Gün-
gördü 2002:144). Eksikli, yanl›fl, derleme-toplama bilgilerle dolmufl kitaplar, ö¤renci-
lerimiz için pek yarar sa¤lamamaktad›r. Bizde ilk ve orta ö¤retime ders kitab› yazma-
n›n belli kriterleri vard›r ama, dost ve tan›d›k çevreler ve de ücret konusu ihmal edil-
mez. Sonuçta para için yaz›lm›fl bafltan savma kitaplar ortadad›r. Pratik bir çözüm yo-
lu olarak, taslak program›n her ünitesi, yaklafl›k sayfa adedi ve flekilleri ile di¤er özel-
likleri de önceden belirlenerek, üniversitelerimizdeki ö¤retmen kökenli ö¤retim üye-
lerine da¤›t›lmal›d›r. Ayr› makaleler fleklinde haz›rlanan her ünite, ders kitab› tasla¤›
oluflturmal›d›r.

Tek isimli bir ders kitab› yaz›lmas› da oldukça büyük bir eksikliktir. Haz›rla-
nacak kitab›n bölümleri farkl› ö¤retim uzman›na yazd›r›labilir (fiahin 2001: 157-161).
Bir komisyon ile haz›rlanmas› ve komisyon üyelerinin bir editör ve alan›nda uzman
araflt›rmac›lar oluflmas› verimlili¤i artt›r›r. Oluflan kitaplar belili pilot okullarda test
edilmeli daha sonra ilgili kurullara sunulmal›d›r.

MMaatteerryyaall vvee MMeettoodd SSoorruunnuu::

Sosyal  bilimler  alan›nda  yap›lan  alan  araflt›rmalar›nda,  araflt›r›lan  problem
hakk›nda derinlemesine bilgi elde edebilmek için, nitel bir yaklafl›m›n kullan›lmas›
önerilmektedir (Sproull 1988; Drever 1997). Ö¤rencilerde istenilen davran›fl de¤iflikli-
¤inin meydana getirilebilmesi için, belirlenen amaç ve hedeflere uygun strateji, yön-
tem ve tekniklerin kullan›lmas› da bir di¤er gerekliliktir (Demircio¤lu 2002). Temel il-
ke, kavram ve  genellemelerin ö¤renciye ö¤retilmesi aflamas›nda, alt düzey düflünme
becerileri gerektiren ve daha ziyade sunufl yoluyla ö¤retim stratejisine uygun, yön-
tem ve tekniklerin s›n›f içi etkinliklerde kullan›lmas› önerilmektedir (Sönmez 2001).
Co¤rafya konular› itibariyle bulufl yoluyla ö¤retime oldukça uygundur. Bulufl yoluy-
la ö¤retimde oldukça genifl bir zaman dilimine ve çok say›da araç gerece gereksinim
duyulmas› da, bu yöntemin uygulanmas›n› güçlefltirmektedir (Ayd›n, 2001 s. 286) .
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Bunun içindir ki yukar›da de¤inilen donat› eksikli¤in giderilmesi kaç›n›lmazd›r. Böy-
lece ö¤renci tüm ö¤renme sürecine (alg›lama, kavrama, öteleme, transfer, analiz, sen-
tez, uygulama vb.) ba¤›ms›z, etkin ve üretken biçimde kat›l›r (Ayd›n, 2001, s.285). Ya-
p›lmas› gereken ilk ifl, ö¤rencide merak güdüsünün uyand›r›lmas› ve bu güdünün ö¤-
renme yaflant›lar› boyunca sürdürülmesidir. Co¤rafya ö¤retimi de bu alana oldukça
elverifllidir. Ö¤renme sürecinde ö¤rencinin bilgiyi alg›lamas›, ön bilgileriyle iliflkilen-
direrek özümsemesi ve bütünlefltirmesi, ancak ö¤renci merkezli bir yaklafl›m la sa¤-
lanabilir. Buna ba¤l› olarak analiz, sentez ve de¤erlendirme gibi üst düzey düflünme
becerisi gerektiren niteliklerin ö¤rencilere kazand›r›labilmesi için de, ö¤rencilerin ak-
tif oldu¤u araflt›rma ve keflfetmeye dayal› yöntem ve teknikler kullan›lmal›d›r
(Hydan 1993; Watts vd. 1995).

ÖÖllççmmee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee SSoorruunnuu::

Ölçme; ö¤retiminin amac›na ulaflma derecesini gösteren bir faaliyettir. Bu fa-
aliyet s›navlarla gerçekleflir. De¤erlendirme; ö¤retim faaliyetinde, baflar›ya ulaflma
durumunun ölçüsüdür. Ö¤rencinin baflar›s›n›n ölçüsü olan de¤erlendirme ifllemi so-
nucunda ö¤renci baflar›s›n›n tespiti not veya puan ile anlafl›l›r. Bunun sonucu olarak
baflar›ya ulaflmada gerekli tedbirler, aile, okul ve ö¤retmen taraf›ndan al›n›r. Çünkü
ö¤retimde esas olan baflar›ya ulaflabilme yolunda gereken ad›mlar› atabilmektir. De-
¤erlendirme sonucu ortaya ç›kan ölçü; ö¤renci, ö¤retmen, idareci ve velileri bir tak›m
tedbirler almaya zorlar. Bu süreçte ö¤retmen de kendi baflar›s›n› da de¤erlendirmifl
olmaktad›r. 

Ö¤rencinin performans düzeyinin belirlenmesinden sonra, uzun dönemli
amaçlara karar verilir. Uzun dönemli amaç, ö¤rencinin bir dönemde, bir ünite sonun-
da veya y›l sonunda gerçeklefltirebilece¤i kapsamdaki amaçlard›r.Uzun dönemli
amaçlar belirlendikten sonra, kavram analizi yap›larak, ö¤rencinin daha k›sa sürede
gerçeklefltirebilece¤i alt amaçlar yani k›sa dönemli amaçlar oluflturulur. Ö¤rencinin
performans düzeyinden bir sonraki amaçla ö¤retime bafllan›r. Zihinsel beceriler ay›r-
detme, somut kavram, soyut kavram (kurallar) ve problem çözme olarak basitten kar-
mafl›¤a do¤ru s›ralanmaktad›rlar. Ay›rdetme somut kavramlar için, somut kavramlar
soyut kavramlar›n kazan›lmas› için ve soyut kavramlar (kurallar) problem çözmenin
gerçekleflmesi için ön koflul olarak kabul edilmektedir. Amaçlar, davran›flsal amaç ni-
teli¤inde, ö¤rencinin hangi davran›fl›, hangi durum ve flartlarda ve hangi düzeyde ya-
paca¤›n› ifade etmelidir. Yani amaçlar gözlenebilir ve ölçülebilir terimlerle yaz›lmal›-
d›r  (Varol,1992:16).

Çünkü ö¤renciler bir noktaya kadar ö¤retmenin ürünü olma özelli¤i gösterir,
bunun için de¤erlendirme sonucu ortaya koyacak soru tiplerini haz›rlarken baz› hu-
suslara dikkat etmek zorunludur. Aksi takdirde ö¤rencinin ö¤renme sürecine etkin
kat›lmas›n›, bireysel ö¤renme h›z›na göre ilerleme kaydetmesini ve ö¤renme sonucu-
nun an›nda kontrol edilmesini sa¤layan bir ö¤retim tekni¤idir (Demirel, 2004:114).
Ö¤rencinin bilgisini yeteri derecede ölçebilmek için Güngördü (2002: 145)’e göre so-
rular; istenen amaca uygun, k›sa, birden fazla ve tüm konular› kapsayacak flekilde,
objektif ve k›sa, net olmal›d›r. Çünkü Co¤rafya di¤er sözel dersler gibi yoruma uzak-
t›r. 

ÜÜnniivveerrssiittee GGiirriiflfl SS››nnaavvllaarr›› vvee DDeerrsshhaannee KKaayynnaakkll›› SSoorruunnllaarr:: 

Üniversiteye girifl s›nav›na giren her y›l ortalama 1.451.811 ö¤renciden
1.171.719 ö¤renci bir yüksek ö¤retim program›na baflvurmak için gerekli baraj› afla-
bilmektedir. Ülkemizde lise mezunlar›n›n y›lda sadece 430 bin kadar›n›n bir yüksek
ö¤retim program›na kay›t yapt›rabilmekte, geriye kalan 700 binden fazla ö¤renci tek-
rar herhangi bir yüksek ö¤retim program›na al›namamaktad›r. Yüksek ö¤renime ka-
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bul edilen ö¤rencilerden 240 bin aday 4 y›ll›k fakültelere (Anadolu Üniversitesinin al-
d›¤› 90 bin kadar ö¤renci de dahildir), 13 bin aday 4 y›ll›k meslek yüksek okullar›na,
110 bin aday 2 y›ll›k meslek yüksek okullar›na, 60 bin aday da aç›k ö¤retime al›nmak-
tad›r. Kalan 1 milyon aday da imtihanda baflar›s›z oldu¤u veya herhangi bir progra-
ma giremedi¤i için d›flar›da kalarak, yeniden dershanelere kaydolmakta yada OSS
haz›rl›k e¤itimiyle kendini s›nava haz›rlamaktad›r. Ülkemizde dershane e¤itimi ise
yaklafl›k 40 y›ldan beri çal›flmaktad›r. Amaçlar›, üniversite adaylar›n› üniversite girifl
s›navlar›na haz›rlamak olan dershaneler, asl›nda e¤itim sisteminde mevcut olan bir
bofllu¤u doldurmaktad›rlar. Co¤rafyan›n önemi ÖSS de ç›kan soru say›s›yla orant›l›-
d›r.Bu yüzdendir ki pek bir önemi yoktur. Fen bilimlerine özgü bir yüksek ö¤renim
görmek isteyen bir aday için Co¤rafya hiçte gerekli bir alan de¤ildir. Baz› dershane-
lerde sorulan sorulardaki hatalar ve eksiklikler ise co¤rafya aç›s›ndan co¤rafyay› nef-
ret edilir bir hale getirmekte ve Co¤rafya dersleri, ö¤renciler taraf›ndan s›nav kazan-
mak amac›yla istenmeyerek takip edilir bir durum almaktad›r.

Hatta daha ilginç olan bir gerçek ise Co¤rafyan›n Sosyal puan  grubuna ba¤l›
ö¤renci al›yor olmas›d›r. Bir an önce eflit a¤›rl›kl› al›nmas› için YÖK taraf›ndan düzen-
lemeye gidilmelidir.

‹‹flfl vvee ‹‹ssttiihhddaamm SSoorruunnuu::

Bu sorun sadece Co¤rafya e¤itimi alan bireylere özgü bir sorun de¤ildir. Bilin-
di¤i gibi ülkemizin en büyük sorunlar›ndan biri iflsizliktir. ‹flsizlik oran› 2000 y›l›nda
yüzde 6.5 iken 2003’te yüzde 10’a ç›km›fl. ‹flsiz say›s› da bir milyon 497 binden, 2 mil-
yon 293 bine yükselmifl. Yani üç y›lda iflsiz say›m›z tam bir milyon artm›fl. Maalesef
bunlar›n çok önemli bir bölümü de üniversiteden yeni mezun olan bireylerdir. Ayr›-
ca fluda bir gerçektir ki üniversiteler ifl ve iflçi bulma kurumuna eleman haz›rlayan
kurumlar de¤ildirler. Üniversiteler sadece topluma e¤itimli bireyler sunar. Ülkemizin
durumunu 3.dünya ülkesi olan Küba ile k›yaslayacak olursak Küba’da okur yazarl›k
oran› yüzde 96 düzeyinde. E¤itimdeki bu baflar› günlük gazete tüketimine de yans›-
m›fl. Türkiye’de her bin kifliden 44’ü bir günlük gazete okurken bu say› Küba’da ise
binde 122’ye ç›k›yor. (5. 1. 1999 Cumhuriyet). K›sacas› e¤itim eksikli¤i beraberinde
bilgisizli¤i, iflsizli¤i de getirmekte. Ancak üniversitelerde Co¤rafya ö¤renimini biti-
renlerin istihdam› da di¤er mezunlarda oldu¤u gibi önemli bir sorundur. Toplumun
bak›fl aç›s› üniversite bitirip “ifl-güç sahibi olma” eksenli oldu¤u için co¤rafyaya olan
ilgiyi azalt›rken düfl hekimli¤i, t›p, ‹ngilizce ö¤retmenli¤i gibi alanlara da ilgiyi artt›r-
maktad›r. Ülkenin ihtiyaçlar› göz önüne al›nd›¤›nda co¤rafya ö¤retim programlar›-
n›n yenilenmesi zorunluluk arz etmektedir. Ö¤rencileri görev alabilecekleri ifllere uy-
gun programlarla yetifltirmek oldukça önemlidir. Örne¤in; jeomorfolog, klimatolog
veya co¤rafi istatistik ve co¤rafi çevre analizleri yapabilecek nitelikte elemanlar›n ye-
tifltirilmesi gibi. Bu amaçla, co¤rafya bölümleri aras›nda ö¤retime yeni bir boyut ka-
zand›rmak, yeni bir yön vermek için koordinasyon flartt›r. Programlarda yap›lacak
bir reformla ça¤dafl co¤rafyay› bilen araflt›rmac› co¤rafyac›lar yetifltirilebilir ve bun-
lar planlama, tar›m, orman, çevre, turizm ve meteoroloji gibi kurumlarda istihdam
edilebilir (Koçman 1999: 1-14).

Co¤rafya e¤itimi alan bireylerin istihdam sorununa sadece ö¤retmenlik eksen-
li çözüm aray›fl›na gidilirse  sorun çözülemez bir karmafla olmaktan öteye gideme-
mektedir. Kontenjan fazlas› Co¤rafya ö¤retmeni sorunu için de¤iflik çözüm yollar› ol-
du¤u düflünüldü¤ünde bir fikir olarak mevcut bölüm ve anabilim dallar›n›n ö¤renci
kontenjanlar›n›n azaltmak, bir di¤eri ise baz› bölüm ve anabilim dallar›n› kapatmay›
iflaret ederken (Do¤anay 2002: 338-339); bu konuya farkl› bir yaklafl›m olarak (Gün-
gördü 2002: 143), ö¤retmen sorununu say› bak›m›ndan de¤il kalite bak›m›ndan dü-
flünmek gerekti¤ini, 1964’lü y›llardan evvel Co¤rafyac›lar›n çal›flabilece¤i kurum ve
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kurulufllar›n, art›k bu kap›lar› Co¤rafyac›lara kapatm›fl durumda oldu¤unu, Co¤raf-
ya ö¤retmeni yetifltirme programlar›nda birli¤e gidilmesi yolunda bir çal›flma yap›l-
mas›n› belirtmifltir. K›sacas› üniversitelerdeki Co¤rafya e¤itimi veren bölümlere sade-
ce e¤itimli birey de¤il de, ö¤retmen olarak ifl bulmak için piyasaya arz edilmifl kalifi-
ye eleman gözüyle bak›l›rsa sorun hiçbir zaman için çözülemez. Ayr›ca bir insan›n
nas›l kalp rahats›zl›¤›nda kalp uzman›ndan muayene ve tedavi ediliyorsa; kalp dok-
torumuz yok ama ayn› e¤itimi alm›fl cildiye doktorumuz sizi tedavi etsin; anlay›fl› ne
kadar eksikse, bir ülkenin sa¤l›kl› gelece¤i olan nesilleri yetifltirecek olan Co¤rafya
ö¤retmenlerini de, sadece 4 y›l boyunca psikolojik olarak kendini buna vermifl E¤itim
fakültesi mezunlar›nda seçmek daha ak›lc› olacakt›r. Hidrojeoloji, jeodezi, jeofizik, je-
oloji ve maden mühendisleri, su ürünleri, Fen-Edebiyat Co¤rafya mezunlar›na tezsiz
yüksek lisans e¤itimi (4+1,5) verilmeli ama ö¤retmenlik flans› aç›k kalmas› durumun-
da verilmelidir. Böyle bir durumda Co¤rafya bölümleri günün koflullar›na göre GIS
e¤itimi, yabanc› dilde baz› derslerin e¤itimi vb..gibi alanlarda kendini yenileme ihti-
yac› hissedeceklerdir.

ÜÜnniivveerrssiittee KKaayynnaakkll›› SSoorruunnllaarr::

Sosyal bilimler farkl› disiplinlerinde görev yapan bireylerin, genel kültür, alan
bilgisi ve ö¤retmenlik mesleki beceri ve niteliklerine sahip olmalar› gerekmektedir
(Erden 1998). Bunun için Co¤rafya ö¤retimi alan› Co¤rafya olmayanlar içinde gerek-
lidir. Ülkemizde Co¤rafya ö¤retimi; ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yüksekö¤retim ku-
rumlar›nda verilmektedir. Özel üniversitelerdeki ö¤renci say›s›, 20.176 olup, genel
nüfusa oran› %03’tür. Devlet üniversitelerindeki ö¤renci say›s›, 1.295.639 olup, genel
nüfusa oran› % 2’dir. Hatta üniversitelerde Co¤rafya ile ba¤lant›s› olmayan birçok
alanda Co¤rafya içerikli dersler verilmektedir. Üniversitelerin  ‹ktisat Fakültelerinde
Do¤al Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Uluslar Aras› ‹liflkilerde Çevre Dersi, ‹lahiyat
Fakültelerinde, Çevre ve Din gibi öznel derslerin içeri¤i tamamen co¤rafya olmakta;
bunun yan›nda Hukuk Fakültelerinde Eski Eserler Hukuku Eczac›l›k Fakültelerinde
Klinik Toksikoloji gibi derslerin içeri¤inin ise büyük ço¤unlu¤u Co¤rafyad›r. Bunun
yan›nda Orman Fakültelerinde, Su Ürünleri Fakültelerinde, Peyzaj, Hidroloji, Jeoloji
Mühendislik ve Mimarl›k Fakültelerinde de müstakil Co¤rafya konular›n› bulundu-
ran derslerde Co¤rafya ö¤retimi gerçekleflmektedir. Ülkemiz 17 üniversitenin bünye-
sinde, 19 farkl› Co¤rafya Bölümü vard›r. Buralarda Co¤rafya e¤itimi verilmektedir.

fiekil 1 . Ülkemiz Üniversitelerinde Co¤rafya E¤itimi Verilen fiehirler
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Co¤rafya bölümlerinin art›k y›l ve nakil gelenler toplam› ile yaklafl›k 950 kifli-
lik ö¤renci kontenjan› bulunmaktad›r. Ancak fiahin’e göre (2001: 10) Co¤rafya ö¤reti-
minin sorunlar›n›n as›l kayna¤› yüksekö¤retimdir. Çünkü ilk ve ortaö¤retim kurum-
lar›ndaki Co¤rafya ö¤retmenleri, yüksekö¤retim kurumlar›nda yetiflmektedir. E¤itim
fakültelerindeki birimlerin, müfredat program› tek ve sadece Co¤rafya Ö¤retmeni ye-
tifltirmeye yöneliktir. Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerde ise durum benzer tarzda-
d›r. Bu fakültelerde fiziki co¤rafya, befleri ve ekonomik co¤rafya, bölgesel co¤rafya,
Türkiye co¤rafyas› bilim dallar›n›n yerine Co¤rafya’n›n iki temel konusuna göre “Fi-
ziki Co¤rafya” ve “Befleri ve Ekonomik Co¤rafya” olmak üzere iki anabilim dal› ol-
mal›d›r.

SSoonnuuçç

Co¤rafya ö¤retiminin önemi ülkemizdeki yeterince anlafl›lamam›flt›r. Co¤raf-
ya ülkemizde belirli dönemlerde ilgi görmüfl olmas›na ra¤men ne yaz›k ki flu an bir
çok alanda Co¤rafya dersi ve içeri¤indeki unsurlar tam anlam›yla geliflme sa¤laya-
mamaktad›r. Co¤rafya ö¤retimi geçmifl y›llara nazaran çeflitli sorunlarla karfl›laflmak-
tad›r. Genifl yap› içerisinde yap›lan hatal› düzenlemeler, yanl›fll›klar Co¤rafya ö¤reti-
mini de olumsuz etkilemektedir.   Co¤rafya ö¤retiminde temel sorunlardan birini de
okullar›m›zda okutulan müfredat programlar› oluflturmaktad›r. Bu müfredat prog-
ramlar›m›z yak›n geçmifl itibariyle geliflmeler do¤rultusunda devaml› de¤iflme alt›n-
dad›rlar. Dünya Co¤rafyac›lar› yaflamlar› boyunca sadece bir kitap yay›nlayabilmek-
te ve uzun y›llar boyunca bir kaynak yada ders kitab› olmakta torunlar›na miras b›-
rakabilmektedirler. Oysa ülkemizde Co¤rafyac›lar› çok k›sa sürede, çok fazla ders ki-
tab› yay›nlayabilmektedirler. Ç›kart›lan hakemli dergilerin hiç birisi uluslar aras› say-
g›n endekse girememektedir. Çünkü hakemli dergi olmaktan ziyade adeta ayl›k ma-
gazin dergisini and›rmaktad›r. Belli yazarlara ayr›lan köfle yaz›s› gibi yaz› a¤›rl›kl›
dergi olmaktan öteye gidememektedir. Yay›nlanan eserlerde hat›r gönül iliflkisi ha-
kimdir. Yaz›lar uygun olmad›¤› halde komisyonlardan ve hakemlerden geçerek ders
kitab› yada makale olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu kitaplar›n içeri¤indeki bilgiler ek-
sik, yanl›fl ve ö¤renci seviyesine uygun olamamaktad›r. Bu tür olumsuzluklar›n önü-
ne geçilmesinde yarar vard›r. Ayr›ca Co¤rafya dersinde kullan›lan araç-gereçlerin ye-
tersizli¤inin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Örnekleri verilen ve acil çözüm
bekleyen sorunlar d›fl›nda Co¤rafya ö¤retiminde yaflanan di¤er sorunlara da çözüm-
ler üretmek ve bunlar› sonuçland›rmak gerekmektedir. Say›n Özey’in 2.Türk Co¤raf-
ya Kongresi toplanmas› önerisine herkes destek vermelidir. 1941 y›l›n›n zor koflulla-
r›nda toplanm›fl olan 1. Co¤rafya Kongresi sonras›ndan günümüze 60 y›l geçmifl ol-
mas›na ra¤men henüz ikincisi gerçeklefltirilememifl olmas› büyük bir eksikliktir. 2.
Co¤rafya Kongresinde bu konular›n masaya yat›r›lmas› ve al›nan kararlar›n ilgili ku-
rumlara bildirilmesi ülkemiz ça¤dafl, gerçekçi ve geçerli bir Co¤rafya ö¤retimine yar-
d›mc› olacakt›r.
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TTHHEE BBAASSIICC PPRROOBBLLEEMM UUPP OONN GGEEOOGGRRAAPPHHYY 
EEDDUUCCAATTIIOONN AANNDD TTOO AANNAALLYYSSEESS SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS

RRüüflflttüü IILLGGAARR**

AAbbssttrraacctt

The base of this research is based on problems which has existing about
geography education in our country and solution of these. The research is take
shape that in diminution of element’s quality which includes Geography les-
son’s education in our country and effects to that. First of all, geography educa-
tion has described and later main problems that existing in geography educati-
on has stated as bottom tittles. With this line of though curriculum, teacher, and
consider-evaluation, lesson device-material, textbook and relevant other prob-
lems has examined. At last available position has stated and some solutions ha-
ve purposed about existing problems in geography education. I have mention
about solution proposals at bottom title’s subject’s insides, too. At the consequ-
ence of research, that general analysis has reached.

There upon, determine the problems about geography education sho-
uld guide us to solution steps and so I have of the opinion that the research will
useful for the geography education’s future.  
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