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BÖLtiM I 

GİRİŞ 

A. Problem 

Sınırlı kaynaklara sahip olan Türkiye'de insangücü yetiş-

tirilmesinde en uygun öğretim yöntemlerinden yararlanılmaması, e-

ğitim uygulamaları ile ilgili çabaların sonuçlarını olumsuz yön-

de etkilemektedir. Eğitim, insanın bireysel ve toplumsal varlığı-

na ve mutluluğuna etki eden bir öğe durumunda olduğu gibi." ••• bi-

limler ve teknolojiler ile birey arasındaki ilişkiyi sağlayan vaz

ı geçilmez bir köprü durumundadır". Bu nedenle, insanın yetiştiril-

mesi ve eğitilmesi giderek önem kazanmaktadır. 

ö~renme, bireylerde ya bir davranıg değişikliğinin veya 
2 .. L.._ yeni bir davranışın oluşması olarak tanımlanmaktadır. Oğre.une i-

şinin belli bir amaçla planlı ve düzenli olarak yapılmasına öğre

tim denildiğine göre; 3 eğitim ve öğretimin temeli öğrenmeye dayan

maktadır. "Öğrencilere yeni davranışlar kazandırılınasının nasıl 

gerçekleştirilebileceği de yöntem sorununu ortaya çıkarır". 4 Türk 

Dil Kurumu sözlüğUne göre yöntem, bir ereğe erigmek için izlenen 

yol, diye tanımlanmaktadır. 5 Eğitimde yöntem ise; bir içerikle il-

gili " ••• bilgi, beceri ve tutumların kazanılması amacıyla yapılan 

gözlem, deney,planlama çalışmaları,uygulama girişimleri ve 

1K. Qilenti, Eğitim Teknolojisi Ve Öğretim (Ankara: Kadı
oğlu Mat., 1984), s. 8. 

2 Ayru., s. 13. 
3c. Binbaşıoğlu, Öğrenme Psikolojisi (Ankara: 1978), s. 7. 

4N. Fidan, Öğrenme Ve Öğretme (Ankara: 1982), s. 73. 

5B. Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü (Ankara: 1975), s.l89. 

ı 



3 

ı. Mevcut Durum 

Türk Eğitim Sistemin'de okullarda uygulanan öğretme-öğren-

me etkinliklerinin büyük ölçüde, geleneksel eğitim yöntemlerinin 

özell;ıklerini gösterdiği söylenebilir. "Türkiye'de örgUn eğitimde 

yaklagık 10,5 milyon öğrenci bulunmakta ••• "9 , ayrıca her yıl bir 

milyondan fazla öğrenci eğitim kurumlarına girmektedir. Bu yüksek 

e~ti~ talebi kargısında " ••• bina ve dersane yetersizliği yüzünden 

sıkışık düzende omuz omuza eğitim yapılrııakta ..... 10, 60-70 kişiye 

varan sınıflarda ikili-üçlü eğitim uygulamasına gidilmektedir. 

"Genç nUfusun %35'ini öğrencilerin oluşturduğu Türkiye'de, C:Sğren

ci sayısı yılda ortalama % 3,5 arttığı halde genel bütçeden Milli 

Eğitime ayrılan pay giderek azalmakta ve okullsşma oranı düşmek

tedir11.11 Eğitim talebinde bulunan bireylerin hızlı artışı ve ö-

denaklerin bu gereksinmeyi karşılamaktan uzak olması; araç-gereç 

yetersizliğine ve bu bağlamda sınıfların kalabalıklaşmasına neden 

olmaktadır. Okul genelinde ve sınıf mevcutlarındaki sayısal yük-

selme nedeniyle, " ••• pekçok okulda laboratuvarların dersliğe çev-

rildiği, böylece zaten kısıtlı olan uygulamalı eğitimin ortadan 

kalkmaya yüz tuttuğu ••• 1112 gC:Srülmektedir. 

Türkiye'de okul binası, C:Sğretmen, araç-gereç gibi eğitimin 

temel öğelerinin dağılımının bölgeler arasında nüfus ve gereksin-

melere göre dengeli olduğunu söylemek zordur. Bu yüzden " ••• eği-

timde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı, nitelik yönünden 

9A. Güçlü, Eğitimde Yine eurouna Başlıyor", Milliyet Aktü
alite, Sayı 2, (20Eylül 1987), s. 2. 

10GUneş Gazetesi, 24 Ekim 1987, s. ı. 
11E. Feyzioğlu, "Eğitime Ayrılan Pay Düşüyor", Milliyet 

Aktüalite, Sayı 2, (20 EylUl 1987), s. 6. 
12A. GUçlU, "Öğrenci Arttı Öğretmen Azaldı", Milliyet Ga

zetesi, (22 ~ylül 1987), s. ıı. 
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bölgeler arasında uçurumların ortaya çıktığını ..... 13 ileri sürmek 

hiç de yanlış olmasa gerektir. 

İlk ve ortaöğretim kurumlarında belli bir programa göre ve 

grup halinde ilerleme sözkonusu olduğundan, öğrencilerin yetenek-

lerine, seviyelerine, geçici ve devamlı ilgilerine, en yakın ihti

yaçlarına değer verilmemektedir. "Öğrencilerin tümü aynı ilgi ve 

yetenektekabul edilip, ortalama bir yol tutturulmaktadır".l4 

Öğrencilerin tamamı ise " ••• aynı ölçüdeki ders materyalini aynı 

hızla, aynı yöntemlerle, aynı zamanda öğrenmek zorunda tutulmak

tadırlar".15 Bu özellikteki öğretme-öğrenme etkinlikleri sırasın-

da içeriğin yetenekli öğrenciler için hafit,yavaş öğrenen öğrenci-

ler için ağır olduğunu, öğretmenin ise tüm öğrencilerden yeterli 

geribeslerneyi alamadığını belirtmek gerekir. 

Mevcut eğitim sisteminde öğrenci başarısı istenilen düze-

ye çıkarılamamakta, bu da devlete bUyük bir yük getirmektedir. 

" ••• 1986-1987 öğretim yılında ilkokullarda 621 bin (%9), ortaokul 

ve liselerde 812 bin (% 28) dolayında öğrencinin sınıfta kaldığı 

ve sınıfta kalan öğrencilerin devlete maliyetinin 73 milyar lira

yı bulduğu ••• n16 görülmektedir. Aynı kaynakta Karagözoğlu, sınıf

ta kalma oranındaki yüksekliğin suçunun öğrencilerin başarısızlı

ğından ziyade, eğitim sisteminin bir boyutu olan "sınıf geçme sis

teminde" aramak gerektiğini belirtmektedir.17 Türk Eğitim Siste-

mindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde tek tip program uygulanmaktadır. 

l3N. Menteşe, "Jırsat Eşitliği Sözde Kaldı", Milliyet Aktüa
lite, Sayı 2, (20 Eylül 1987), s. 6. 
---- l4A. Türkoğlu, "Öğrenciyi Yöneltemiyoruz", Milliyet Gazetesi, 
(29 Eylül 1987), s. 9. 

l5H.A~ Aytuna, Orta Dereceli Okullarda Öğretmenlik ve Prob
lemleri (Ankara: M.E. Basımevi, 1963),s. 33. 

16Milliyet Gazetesi (16 Eylül 1987), s. 3. 
17Aynı. 
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Bu programlar öğrenciyi tanımak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve 

yeteneklerine göre mesleğe yöneltmek için değil de, öğrencileri 

bir Ust öğrenime yetiştirmek için dUzenlenmiştir. Haftada 30 saa

tin Uzerinde ve lO'dan fazla değişik türde ders yUküyle karşılaşan 

öğrenci, bu derslerin tUmlinden geçerli not alarak bir Ust sınıfa 

geçmeye hak kazanmaktadır. Öğrencilerin yeteneklerinin ve ilgi a

lanlarının farklı olduğu temel dUşUncesiyle seçmeli dersler artı

rılarak öğrenci başarısının yUkseltilmesi olanaklı görUlmektedir. 

Ortaokul ve liselerde öğretmen merkezli öğretim yöntemle

rinin uygulamada ağır bastığını söylemek mUmkUndUr. "Öğrenme et

kinliğine katılması gereken öğrenci, derslikte öğretmenin karşı

sında edilgin olarak oturmaktadır". 18 Öğrencilerin, sadece dinle-

yerek öğrenmeye uğraştıklar1 bilgileri kolay unutabildikleri, biz

zat katıldıkları bir eğitim etkinliğinde ise içeriği daha iyi an-

ladıkları ve çabuk unutmadıkları yapılan araştırmalardan anlaşıl-

maktadır. 'Tre~ma~ yetişkinlerden oluvan bir sınıfta yaptığı in

Gelemede , 15 dakika radyo konuşmsı dinleyenlerin gerçek hatırla

ma testinden 41 puan, 30 dakika dinleyenlerin 25 puan aldıklarını 

saptamıştır.19 Edilgin durumdaki öğrencilerin sözel anlatıma daya-

lı bilgileri algılayabilme dereceleri 15 dakika sonra daha da dUş-

mektedir. Eğitim kurumlarında öğretim genellikle anlatıma dayan-

dığından, öğrenciler için başlıca bilgi kaynağı öğretmenin anla-

tımları ve ders ki taplarından oluşmaktadır. Bu durumda, öğrencile=-

rin sınıfıara " ••• okul ve öğretimin doğal şartları içinde 

18 Hızal, 1982, ön. ver., s.20 
l9L. KUçükahmet, Öğretim İlkB ve Yöntemleri (Ankara: A.tl. 

E~itim Fak. Yayınları,l986), s.33. 
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yagayarak, aktif (etkin) olmak için değil; sanki hareketsiz otur

mak vebir dogma gibi kabul etmek için dolduruldukları ••• n 20 olgu-

su ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamaların doğal sonucunda dersaneler 
.J 

bir iQ ve kendi kendine çalışma ortamı olamamakta.öğrenoitöğret-
' 

ment yazı tahtası,ders kitabı ile sınırlı kalma:ıctadır. 

Mevcut eğitim uygulamaları içinde öğrenciler arasında ayrı

calıklı durumlara karşı esneklik bulunmamakta, " ••• zek& ve yete-

nek farklılığı, hastalık ve devamsızlık gibi"sebeplerden dolayı 

öğretim yılı içinde geri kalanların ve başarısız olanların yetiş
"21 

tirilmeleri için köklU tedbirler alınmamakta... bir sınıfta bu-

lunan tUm öğrenciler aynı programa göre öğrenim görmektedir. 

Sınıf mevoutlarınm fazla olması nedeniyle " ••• öğrencilere 

rehberlikle ilgili (kişisel, eğitsel ve mesleki) bilgiler sunula-

mamakta •••• ikili öğretim nedeniyle sosyal etkinlikler yok denecek 

kadar az olmaktadır •••• n 22 Öğretmenin, öğrencilerle tek tek ilgi

lenmek ve sorunlarına eğilme k olanağından yoksun olması; onun e ği-

t~oilik işlevini budamakta, sadece bilgi iletioi1 not verici ve 

sınıf geçme konusunda karar verici konuma itmektedir. 

Mevcut öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrenciler, öA;retme-

nin ve ders kitabının tekrarcısı olmaya itilmekte, " ••• öğretim 

programları, ders kitapları eleştirioi dUşUnoeye day.anmamakta ve 

adeta ezbereilik teşvik edilmektedir •••• " 23 Öğrenci ve öğretme-

nin öğretim programı dışındaki konuları ve kaynakları sınıfa 

20 X Aytuna, vn. ver., s.3l. 
21Aynı, s.34. 
22A. TUrkoğlu, ön. ve~. 
23Menteşe, ön. ver. 
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getirememesi ve tartışamaması; öğrencileri ezberciliğe yöneltmek

te, "· •• ezbercillk ise yaratıcı zemyı körelten ••• n 24 bir öğe ol-

mktadır. Ezbere dayalı öğreniain sonucu ise öğrencilerin öğrendik-

leri konular hakkında yeni örnekle~ ve değişik çöztimler bulmakta 

zorlandığı söylenebilir. 

Çağdaş öğretme-öğrenme yöntemlerinde, öğretmenin etkin ro-

lU yerini öğrencinin de etkinliğine ve öğrenme eylemine bizzat ka

tılmasına ı mutlak bilgi kaynağı olma işlevi, öğrencinin doğrudan 

bilgi kaynağına ulaşmasına; ceza, tehdit ve otorite yerini öğren-

cinin kişisel, eğitsel ve mesleki sorunlarına rehbe~lik yapmaya 

bırakmıştır. "Öğrenen merkezli modern yöntemlerde öğrenciler yara-

tıcılığa, problem çözmeye, kendi fikirlerini geliştirmeye ve bu 

fikirlerini .ortaya koymaya.gUdUlenmektedirler". 25 Öğretme-öğren

me etkinliklerinde sözel iletieim yaaında, çeşitli öğretim araç-

lar.ı. geniş ölçüde kullanılmakta, " ••• ezbere dayanan öğrenmeden 
26 çok, yaparak yaşayarak öğrenmeye ağırlık verilmektedir••••" Bu 

öğretim yöntemlerinde lğrencilerin ödUllendirilmesine önem veril-

mekte, zaman sınırlıl:ğı ortadan lalldırılmakta, bireysel öğrenimde 

bulunmaları sağlanarak, ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak farklı 

davranmalarına fırsat verilmekte ve kendi hızıarına göre ilerle-

yebilmelerine olanak tanınmaktadır. 

2. Eğitimde Yenileşma Gereksinimi 

TUrk Eğitim Sistemine damgasını vuran, öğretmen merkezli 

ve genellikle tek yönlU bilgi aktarmaya dayalı geleneksel sınıf 

24A. N. Erdem, "Yaratıcı Zekayı Köreltiyoruz", Milliyet 
AktUalite, Sayı 21 (20 EylUl 1987), s.4. 

25KUçUkahmet, ön. ver., s.24. 
26 ö Hızal, 1982 1 n. ver., s.24 
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öğretimint terkedip , öğrencileria öğretima etkin olarak katılımı-

nı sağlamak ve e~itim teknolojisinin olanaklarını bilimsel olarak 

devreye sokmak, " ••• daha verimli, daha iyi ve daha çabuk öğretme-

öğrenme aa~lamak için yeni araç ve gereçlerin, yöntemlerin sUrek

li olarak araştır:ı.lıp geliştirilmesi gerek:mektedir •••• "27 Gelenek-

sel öğretim 1Öntemleriyle gereksinima yanıt veremeyan uygulamala-

ra, " ••• bu yöntemi destekleyen, bunlara seçenek olacak yeni yön-

temlerin TUrld.ye'de de geligtirilip, e~itiıa leurumlarında denenme-
. 28 

si e~itim sistemine yeni boyutlar getirecektir •••• " 

1950'lere kadar eğitim kurumlarında öğrenme ortamı ; ge-

nellikle öğretmen, ders kitabı, yazı tahtasından olugmaktaydı. 

Hızlı nüfus artıgı, toplumlardaki agı~ hareket ve hızlı değişme-

ler, teknolojinin hızla geligmesi; bilimsellik ve teknolojinin e-

ğitim. alanına da kanalize olmasını gerektirmigtir. QUnkU, " ••• ge

leneksel sistemin, değigen ve gelişen ihtiyaçları karşılamadaki 

yetersizl~i ve maliyetinin yUkaekl1ği ..... 29 gibi sakıncaları or-

~ya çıkmıştı. "BUyük kitlelere işlevsel eğitim hizmeti götürmek; 

insan kaynaklarını daha yararlı duruma getirmek; daha kaliteli e

~tim sağlamak; bireysel farklılıkları ve toplum taleplerini kar

şılayabilaek; eğitimde sosyal adalet, demokrasi ve fırsat eşitli

gini gerçekleştirmek; eğitim uygulamalarının verimini yükseltmek, 

maliyeti dUşUrmek ..... 30 gibi konularla ilgili- olarak ; çeşitli 

bilim adamları, psikolog ve eğitimcilerin çalışmalarıyla eğitim 

27c.Alkan, Eğitim Teknolojisi, 2. Baskı (Ankara: Yargıçoğ
lu Mat., 1984), s.6. 

28 ö Hızal, 1982, n. ver., s. 24. 
29c. Alkan, Eğitim Teknolojisi (Ankara: Yargıçoğlu Mat., 

1977), s. 4. 
30Alkan, 1984, ön. ver., s. ll. 



10 

Önce endUstriyel alana girmiş olan teknoloji, ikinci dUn

ya savaşı sonunda eğitimde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellik-

le 1955'lerden sonra öğrenci sayısındaki hızlı artış ve bunun do

ğal sonucu olarak ortaya çıkan öğretmen gereksinimi eğitim tekno-

lojisinin gelişmesine yol açmıştır. Bugün eğitim teknolojisi, da

ha çok, "kitle eğitimi" ve "bireysel eğitiıa" gereksinimlerini kar

şılamak için uygulanmaktadır. Kitle eğitillinin uygulaDIIla alanları; 

radyo ~le eğitim, televizyonla eğitim, mektupla eğitim bir başka 

ifade ile uzaktan eğitim yönUnde yoğunlaşmaktadır, Bireysel eğitim 

ise; programlı öğretim, dil laboratuvarlarında eğitim, modUler 

programlarla öğretim, bilgisayarla öğretim vb, şekillerde uygu

lanmaktadır. Geleneksel eğitim yöntemleriyle gözUmU giderek güçle-

şen, geniş kitlelere bireysel öğretim olanağı sağlamak ihtiyacı 

ise gUnUmUzde daha çok eğitim teknolojisinin bir uygulama yöntemi 

olan "programlı <:Sğretim" y<:Sntemiyle karşılanabilecek nitelikte g<:S-

zmanektedir. 

<. 

J, Programlı Öğretim Y<:Sntemi 

Etkili <:Sğrenmeyi gerçekleştiren koşul ve y<:Sntemler arasın-

da, verilerden sonuç çıkararak <:Sğrenme; CSdUl ve cezanın zamanında 

ve geciktirilmeden uygulanması; bilgilerin tekrarlanması; <:Sğrenci

nin <:Sğrenme girişimlerini CSzgUrce organize etmesi ve sUrdUrmesi; 

doğru tepkilerin hemen pekiştirilmesi ve bunun sık sık kullanıl

ması; uygulamalara yer verilmesi; pekiştirmenin etkili olması için 

gUdUlemenin yapılması, öğrenirnin bireysel hıza göre ayarlanması; 35 

kendi kendini değerlendirmesi ve C:iğrenmeye etkin olarak katılması 

35Binbagıoğlu, ön, ver,, s, 139-41 
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sayılabilir, Saydığımız gereksinimleri, özellikleri nedeniyle e-

ğitim teknolojisinin uygulama yöntemlerinden "programlı öğretim" 

yöntemi gerçekleştirecek niteliktedir, Programlı öğretim yöntemi, 

ij~encinin öğrenmeye etkin olarak katılmasını, sistemli bir iler-

leme yapmasını ve öğrenmesinin sUrekli olarak kontrol edilmesini 

sağlayan bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemi, şeklinde tanım

lanmaktadır,36 

4, Programlı öğretim Yönteminin Psikolojik Temelleri 

Programlı öğretim yöntemini tümüyle yeni ortaya çıkmış bir 

uygulama olarak dUşUnmemek gerekir, "Eskidende öğrenme sırasında 

yapılan,hatanın anında düzeltilmesi gerektiği, öğretme-öğrenme sı-

rasında herşeyin öğrenciye göre düzenlenmiş olmasının önemine işa-

ret edilmiştir ki, W.nlar programlı öğretim yönteminin özünde o

lan belirleyici ni teliklerdir". 37 Her ne kadar " ••• programlı öğ

retiınin babası Decartes, bazılarına' göre Galien veya Sokrates ••• n 38 

diye dUşUnUlsa de, programlı öğretim yöntemi, deneysel psikoloji . •. 
alanında yapılan araştırmalara dayanmaktadır, Bu araştırmaların 

öztinü, hayvanlar Uzarinde yapılan deneylerden elde edilen bulgu-

ların eğitime ve insanlara uyarlanması, olarak özetlemek mümkün-

dUr, Ondokuzuncu yüzyıl Rus psikoloğu Pavlov•un katkısı, şartlı 

refleksleri köpekler Uzarinde incelemekle olmuştur. Eğitime uyar-

lanması ise; canlının istenilen davranışta bulunmasını sağlamak 

için uyarılması, davranış oluştuğunda da ödUllendirilmesi 
1 

36 . 
Hızal, 1982, ön. ver., s. 28. 

37 .t. Pooztar,Programlı Öğretim "Kuramlar. ve Uygulaması", 
Çeviren: Alişan Hızal (Ankara: A.U. Eğitim Fak,, Yay. 1977), s.l7. 

3SG. Decote, Vers L'inseignement Programme (Paris: Gauthi
er Villars, 1967), s. 2. 
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bırakl.lmıg oldu. BugUnk:ü anlamda programlı öğretim yönteminin or

taya çıkl.gı 1950'li yıllara rastlar. "Öğrenme psikolojisine iliı}

kin yapıtlarda "davranıgçı okulun" temsilcisi olarak sunulan Skin

ner ..... 43 eğitimde bireyselleome ve kendi kendine öğrenmenin ola-

nakları üzerinde çalıgmalara başlamış,güvercinler ve fareler üze-

rinde yaptığı inceleme ve denayıere dayanarak, insan davranışla• 

rına çözüm getirebileceğini, bulgularını insan davranışıarına 

genelleyebileceğini düşünmUştUr. Skinner, bir yaratığın bir seri 

dikkatle düzenlenmiş küçük adımlarla, her doğru adımın aynı olum-

lu tecrübe veya mUkafat ile pekiştirilmesi şartı ile, istenilen 

davranıga götUrülebileceğini, savunmaktadır. 44 Psikoloğa göre, u-

yarıcıya karşı gösterilen her doğru tepkiyi ödüllendirmekle, git-

tikçe doğru tepkilerin oluumasını sağlamak mtiıık:ündür. "Bir öğren

ciye az miktarda bilgi (uyarıcı) verilir ve öğrenciden bu bilgi 

hakkında sorulan bir soruya cevap vermesi istenir (vereceği cevap 

uyarıcıya karşı tepkidir). Öğrenci tepkide bulunur bulunmaz doğ

ru cevap kendisine verilir". 45 Psikoloğa göre, hazırlanan program 

öğrenci hatalarını en aza indirecek şekilde yapılmalı yani, öğren-

ciden istenen tepki, öğrencinin tepkilerini doğrulayıcı nitelik

te olmalıdır. Doğru tepkilerin ( cevapların) olasılığını artıracak 

ve bu tepkiler sabitleşecektir. "Skinner kuramına göre öğrenme, 

şartlanma sonucunda oluı}maktadır. Şartlanmada pekiştirme önemli 

bir öğedir,öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci olanaklar ölçüsüade 

43 .. 7 .Pocztar, On. ver., s. 2 • 
44 ö Pipe, n. ver., s. 18. 
45 Aynı, s. 19. 
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ödUllendirilerek istendik davranışları pekiştirilmelidir". 46 Bu 

kuramsal temellere dayandırılarak geliştiril~iş programlı öğretim 

yönteminin başlıca ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

• KUgUk Adl•lar. Öğrenilecek içerik olduğunca küçUk birim~ 

ler halinde sunulur. İçerik, basitten karmaşığa, bilinen kavram-

lardan bilinmeyenlere gidilecek biçimde mantıki ve dereceli ola-

rak parçalara ayrılır. 

1 Öğrenmeye Etkin Katılma. Programla öğrenci arasındaki et-

kileşimi sağlamak için, öğrenciye bilgi sunulur, bilginin öğreni

lip öğrenilmediğinin kontrolu amacıyla ona soru yöneltilir. Öğren-

ci soruları yanıtıayarak öğrenmeye etkin olarak katılır. 

• Sonug Hakionda Anında Bilgi Alma. Öğrenciye cevaplarının 

doğru olup olmadığı konusunda anında geribesleme verilmesi gerek-

mektedir. Programlı öğretim yönteminde öğrenci, bir sonraki mad-

deye geçmeden önce, bir önceki maddede yöneltilen soruya verdiği 

cevap hakkında bilgili kılınmaktadır. 

• Bireysel Hıza Göre İlerleme. Programlı öğretim yöntemin-

de, öğrenen birey için zaman sınırlaması yoktur. Birey gruba bağ-

lı olmadan kendi hızına göre ilerlemektedir. Çabuk öğrenenlerin 

yavaş öğrenenleri beklernesi veya yavaş ilerleyenlerin zorlanması 

sözkonusu değildir. 

• Dotrm Cevaplar. Programlı öğretim yönteminde hazırlanan 

öğrenme kaynağında öğrenen bireyin doğru cevaplar vermesini sağ

layacak düzenlemeler yapılmıştir. Öğrenmeye engel olan hata veya 

47 
başarısızlıktan kaçınılmaktadır. 

46aızal, 1982, ön. ver., s. 30. 
47Aynı, s. 31. 
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Bu ilkelerin herbirinin, Skinner•in laboratuvardaki deney

lerinde ke§fettiği davranıu kanunlarına uygun olduğunu söylemek 

mUmkUndUr. Bu ilkelere bağlı kalacak bir öğretimin düzenlenmesiy

le öğretme-öğrenme etkinlikleri daha verimli hale gelecek, gelenek

sel yöntemlerin 1Ukarıda değinilen çoğu sınırlılıklarından kurtu-

lunacaktır. 

Programlı öğretim yöntemiilin eğitsel yönden getirdiği ya~ 

rarlar ~nlardır: 48 

• Kullanılan materyal, bireyin ilgj.sini çekecek ~kilde 

düzenlenmiş, bireyi öğrenmeye isteklendirecek yapıya sahip olup 

güdUlemeye olanak verir. 

• Geleneksel yöntemlere göre öğrenmede zaman bakımından 

%25-30 ekonomi sağlar. 

• Bireysel hızla öğrenmeye göre düzenlenir. Yavaş ve ça-

buk öğrenen öğrenciler dikkate alınır. 

• Öğrenci öğrenme süresince dikkatli ve etkindir • 

<- • Öğrenilecek konunun istenildiği kadar tekrarlanmasına 

olanak sağlar. 

• Yapılan hatalar anında düzeltilir • 

• Öğrenmenin sonucu hakkında anında geribesleme verir • 

• Öğretmeni rutin görevlerden kurtarır, öğretmen yokluğun

da yararlanılır. Ancak, bu yararlarının yanında programlı öğretim 

yöntemine göre tUm disiplinleri programlayamama güçlüğü; bireyin 

sentez yapmada zorlanması; bireyler arası etkileşimin azalacağı 

kaygısı; değerlendirmeye ağırlık verdiği izlenimi uyandırması gi

bi sınırlılıklarının olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 49 

48Aynı, s. 32. 
49Aynı 1 s. 33. 
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E. önem 

Geliitirilmeainde Skinner•in önemli rolü olan programlı öğ-

retim yöntemi, öğrenci sayısındaki artış ve öğretmen açığı sorunu-

nuçözecek bir bulu~olarak sunulmuş ve batıda büyük ilgi toplamıi

tır. Ancak, her ne kadar bu sorunlara tümüyle çözüm getirilmiş de

ğil ise de, programlı öğretim batıda işlevini aürdürmekte, kendi 

kendine öğrenme yöntemi olarak bazı eğitim sorunlarına çare olma 

özelliğini taşımaktadır. Bu yöntem bugün için Türk eğitim kurumla-

rında işlevsel olarak kullanılmamaktadır. Konuyla ilgili yayınla-

rın azlığı, bu yöntemin Türkiye'de pek tanınmadığını ortaya koymak-

tadır. Bu alanda Hızal'ın yukarıda adı geçen çalışmasından başka 

Türkçe literatüre geçmiş yayınlar ~unlardır: Kazmier "İşletme Yö

netimi İlkeleri"52 , Pipe "Pratik Programlama"53 , Mager "Ög,retim A

maçlarının Hazırlanması" 54 , Popham "Eğitim Durumlarının Düzenlen

mesi"55, Pocztar "Programlı Öğretim1156 , Yeamans "Eğitimde Projek

siyon Makinaları" 57 gibi çeviri eserlere rastlanmaktadl.r. Söz ko

nusu bu çalı~malar programlı öğretim yönteminin eğitim ve öğretim

de etkili bir şekilde kullanılabileceği izlenimini vermektedir. 

g~gımızda, hergün yeni boyutlar kazanan e ği tim sorunlarına çözüm 

yolları aranırken, bu sorunlardan bazılarına belirli ölçüde çözüm 

getire•bilecek programlı öğretim yöntemiyle ilgili yeni çeviriler 

ve araştırmalar yapılması bir gereksinim olarak gözükmektedir. 

521~ J~ Kazmier, İşletme Yönetimi İlkeleri (Ankara: TODAİ~ 
yayınları No: 178, Doğan Basımevi, 1979). 

53Pipe, ön, ver. 
54R. F. Mager, Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi, Çev.: Sev

gi Ünal, Lamia Türel (Ankara= MTÖK No:l, 1967). 

55w. J. Popham, Eva L. Barker, Eğitim Durumlarının Belir
lenmesi, Çev.: Lütfi Özbilgin (Malatya: Uğurel Mat., 1986). 

56Pocztar, Ön~- ver." 

57G:· T.' Yeamans, Eğitimde Projeksiyon Makinaları, Çev.: 
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Bu ara1tırmanın, bu alanda yapılacak aravtırm aları özendireceği 

ve ilgililere yardımcı olacağı umulmaktadır. 

Teknolojik araçlardan radyonun eğitsel amaçla kullanımına 

televizyonun da eklenmesi ile kitle eğitimi belli bir boyut kazan

mıgtır. Milli Eğitim Gençlikve Spor Bakanlığı'nın aldığı karar ge

reğince; önümüzdeki yıllarda bilgisayar destekli eğitim uygulama

sına geçileceği kamuoyuna açıklapmıf bulunmaktadır. Bilgisayarın 

eğitim aracı olarak iulevsel biçimde kullanılmasında, öğretim prog-

ramlar~ programlı öğretim yöntemine göre hazırlanmasının gerek

tiği ilgililerce vugulanmaktadır. 58 Bu bağlamda, Türk eğitim sis-

tamine yön veren karar organlarına bu aragtırmanın bir fikir vere-

ceği, bu yönteme uygun materyalleri hazırlayacak eğitim elemanla

rının yetigtirilmeai girişimlerini özendireceği umulmaktadır. 

öte yandan, 1987-88 öğretim yılı bauında, bu öğretim yılı 

ve sonrakileri kapsayacak §ekilde bazı okullara ait haftalık ders 

çizelgeleri değiutirilerek, yeni ders çizelgeleri uygulama7a konul

muutur. 59 Yine uygulamaya göre, liselerin beuinci Sl.n1fında "Fen" 

kolu için coğrafya dersi zorunlu olmaktan çıkarılarak seçmeli ders 

yapılmıgtır. Aynı şekilde, lise altıncı sınıf "Matematik" ve "Fen" 

kolunda da seçmeli dersler arasına sokulmuutur. Seçmeli derslere 

kargı öğrencilerin ilgi ve güdUleri azalmaktadır. Bu derale ilgi-

li bilgilerin öğrenciye ne kadarının kazandırılacağı pek bilinme-

mektedir.Herhangi bir nedenle ba§ka dersi seçmi§ olan ve bu dersi 

Akif Ergin (Ankara: Aşama Mat. San. 1987). 
58A. Hızal, "Eğitim Teknolojisi Uygulama Yöntemi: Bilgisa

yarla Kendi Kendine Öğrenme", A.U. EBF Der. sayı 2, cilt 17, s.384; 
M. Tandoğan, Bilg#.sayarlar ve Eğitimde KullanılmasJ.", A.U. EBF 
Der., sayı ı, cilt 16, 1983, s. 341. 

59MEGSB, Tebliğler Dergisi (10 Ağustos 1987), sayı: 2240. 



20 

okumayan öğrencilerin coğrafyaya ait bilgi eksikliğinin nasıl ka

patılacağına dair şimdilik herhangi bir önlem yoktur. Kaldı ki, li

se öğrencilerinin büyük çoğunluğu, liseden sonra üniversiteye gir

meyi arzulamaktadırlar. !şte bu araştırmanın, sınıf ortamında bu 

dersi okumayan öğrencilere, bu derale ilgili bilgileri kendi ken

dilerine öğrenerek tamamlayabilecekleri bir materyal geliştirilme

sine de yardımc1 olacağı umulmaktadır. 

Türk eğitim sisteminde meslek liselerinin işlevi son yıllar

da önem kazanmıştır. Bireyleri lise düzeyinde iken mesleğe yönelt

me amacına yönelik düzenlemeler yapılmış ve bunların haftalık ders 

dağıtım çizelgeleri ve eğitim programları yeniden düzenlenmiştir. 

Bu liselerde, özellikle mesleğe yönelik derslere ağırlık varilir

ken Türkça,~tematik, tarih, coğrafya gibi kültür dersleri ya kal

dırılmış ya da sınırlandırılmıştır. Ancak, meslek liselerinde oku

yan öğrencilerin bir çoğunda ileride bir yükseköğretim kurumuna 

devam etme isteği bulunmaktadır. Bu öğrencilere okul dönemin4e 

sağlanamayan bilgilerin, kendi kendilerine öğrenebilecekleri ma

teryallerle sunulması ve üniversite seçme sınavlarında lise çıkış

lı öğrencilerle aralarındaki açığın kapatılmasına olanak sağlaya

cak koşulların yaratılması için programlı öğretim yöntemine göre 

hazırlanmış ders kitap veya notları önerilebilir. 

Zaman sınırlamasını ortadan kaldırdığı, öğrenmede bireysel

lik ve kendi kendine öğrenmeye olanak tanıdığı, bilgilerin küçük 

adımlarla verildiği ve kolay öğrenme sağladığı için; dışarıdan 

lise veya diğer okulları bitirecek bireylere programlı öğretim 

yöntemine göre hazırlanmış öğrenme kaynaklarının sunulmasıyla il

gili tikirlerin gelişmesine de bu araştırma katkıda bulunabilir. 
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F, Sayıltılar 

Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir, 

ı. Eşleştirmede kullanılmak Uzere geliştirilen ankete öğ

rencilerin verdiği yanıtlar; ortaokul diploma notları; coğrafya 

karne notları; hazır oluş dUzeyini belirleme testinden aldıkları 

puanlar gerçek durumlarını yansıtmaktadır, 

2, Kontrol grubuna uygulanan öğretim yöntemi, öğretmenin 

diğer derslerindeki uyguladığı yöntemden farklı değildir, 

G, Sınırlılıklar 

ı. Bu araştırma, Eskişehir Cumhuriyet Lisesi 4/E ve 4/G 

sınıfları öğrencileri ile sınırlıdır, 

2, Bu araştırmada programlı öğretim yönteminin etkililiği 

ile ilgili bulgular, lise birinci sınıf coğrafya dersi "Harita 

Bilgisi" ünitesi ile sınırlıdır. 
ı 

3, İçerik, kon~rol grubuna Reşat İz bırak' ın 

. ~o 
Coğrafya I kitabındaki "Harita Bilgisi" Unitesinden; deneme gru-

buna ise aynı ki tap, aynı Uni tenin araştırmacı tarafından "doğ-

rusal program modeline" göre hazırlanmış materyalle; her ikigru-

ba eşit zamanda sunulmuştur, 

H. Tam.mlar 

Bu araştırmada sıkça geçen bazı kavramlar aşağıda ifade 

edilen anlamda kullanılmışlardır, 

Öğretme-öğrenme SUreçleri: Belirli esaslara göre saptanmış 

içeriğin öğrencilere kazandırılmasında yararlanılan 

·Go · . · ) 35 45 R, Izbırak, qoğrafya I (İ~~anbul: ME Basımevi, 1985 , s. - • 
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her tUr yöntem, araç-gereç, personel, teknik ve organizasyon gibi 

öğelerin tümü. 

Deneme Grubu: Programlanmıo materyalle coğrafya öğrenen 

grup. 

Kontrol Grubu: Öğretmen etkinliğinde geleneksel yönteme gö

re coğrafya öğrene~ grup. 

Programlı Öğretim: Öğretilecek içeriğin olanaklar ölçüsün

de, her birinde bir davranış (bilgi, beceri) bulunan, kUçük birim

ler halinde düzenlenip sunulduğu ve her birimdeki davranıoın öğre

nilip öğrenilmediğinin kontrol edilebildiği bireysel, kendi ken

dine öğrenme yöntemi. 

Geleneksel Yöntem: Öğretmen otoritesinin hakim olduğu, öğ

retmenin anlatan, ödül ve ceza veren, not veren, elegtiri yapan 

durumu ile aktif, öğrencinin dinleyen durumu ile pasif olduğu bir 

yöntemdir. 

Madde: Bilgi,soru, cevap ve yönergeden oluşan belirli bir 

sıraya göre düzenlendiklerinde programlı materyali oluoturan en 

küçük program ünitesi. 

Geribesleme: Maddede yöneltilen soruya öğrencinin verdiği 

cevabın doğru olup olmadığının kendisine bildirilmesi. 

Bilişsel Girip Davranışları: Bir ünitenin öğrenilebilmesi için 

gerekli olan bUtUn bilgi l~r., 



BÖLtıM II 

YÖNTEM 

Araotırmanın bu böltimUnde; araşt~rma modeli,evren ve örnek

lem,eşleştirme, progra~lı materyalin hazırlanması, öğretimda ya

rarlanılaa kaynaklar, uygulama süreci, toplanan bilgilerin çözU

mU ve araştırmada kullanılan istatiksel tekniklerin açıklanmasına 

yer verilmiştir. 

A. Araştırma Modeli 

Türk eğitim sisteminin mevcut koşulları içinde coğrafya 

dersinde programlı öğretim yöntemi uygulandığında, geleneksel yön

teme kıyasla, öğrenci başar~sı yönünden etkililiğini belirlemeyi 

amaçlayan bu araştırmanın yürütülmesinde gerçek deneme modellerin

den ön test son test kontrol gruplu modelden yararlanılmıştır. 

B. Evren Ve Örneklam 

Araştırmanın evrenini Eskişehir Cumhuriyet Lisesi, lise bi

rinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Genel coğrafya dersinin 

sadece genel liselerde okutulması, araştırma evreninin genel bir 

lise olarak seçilmesini gerektirmiştir. Araştırma süreci içinde 

okul idaresi, işbirliği yapılacak öğretmen ve öğrencilerle kolay 

ilişki kurabilme düşüncesiyle, evnenin kent içinde bir lise olma

sı yeğlenmiş ve sosyo-ekonomikbakımdan birbirine yakın ailelere 

ait öğrencilerin devam etmekte olduğu Eskişehir Cumhuriyet Lisesi 

evren olarak seçilmiştir. Bu liseye, daha çok memur, esnaf, işçi 

23 
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ve emekli ailelerinin çocukları devam etmektedir. 

Lise birinci sınıfların evren olarak seçilmesinin nedeni, 

lise coğrafya ders programına göre genel coğrafya ünitelerinin 

birinci sınıflarda okunması; ünitenin genel coğrafyadan seçilmesi-

nin nedeni ise, genel coğrafya içeriğinin lisede öğrenilecek bil

gilerin temelini te§kil etmesidir. Ara§tırma kapsamuıa "Harita 

Bilgisi" ünitesi alınmı§tır.Bu ünitenin seçimine ili§kin bilgi 

"Programlı Materyalin Hazırlanması" bölümünde verilmi§tir. 

Aravtırmanın Eski§ehir Cumhuriyet Lisesinde yapılabilmesi

ni sağlamak için Anadolu Vniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

MUdUrlüğü tarafından 21.12.1987 tarih ve 412 1 467 sayılı yazı ile 

(EK 1) Eski§Qhir Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Müdürlüğüne izin i-

çin başvurulmuvtur. Bu yazı Uzerine Eskişehir Milli Eğitim Genç

lik Ve Spor Müdürlüğü, Kültür Hz. Şb. 28.12.1987 tarih, 311/48121 

sayılı yazı ile (EK 2) il makamından gerekli onayı alarak 

30.12.1987 tarih ve 311 1 6668 sayılı {EK 3) yazı ile Cumhuriyet 

Lisesi MUdUrlüğUne; okullarında "Coğrafya Öğretiminde Programlı 

Öğretim Yönteminin Uygulanabilirliği" adlı ara§tırman:ı.n yapıla bil-

masinin sağlanmasına ili§kin gerekli izin alınmıutır. 

Araştırma~ın yapıldığı Eskiuehir Cumhuriyet Lisesi'nde iki

li öğretim uygulanmakta olup, karma nitelikli olan okulda orta ve 

lise kısımları birlikte eğitim görmektedirler. Okulda toplam öğ

renci sayısı 3146, öğretmen sayısı 137'dir. Uç coğrafya öğretme

ninin bulunduğu okujda sekiz lise birinci sınıf oubesi bulunmak

ta, bu sınıflarda 480 öğrenci öğrenim görmektedir. Lise birinci 

s:ı.mfların coğrafya dersi iki coğrafya öğretmeni tarafından yürü

tülmekte, bu öğretmenler fakülte çıkı§lı, deneyimli olup, uzun 
.. 

zamandır aynı okulda görev yapmaktadırlar. Ara§tırmada işbirliği 
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yapılacak öğretmenin belirlenmesi seçkisiz (random ) olarak, ku-

ra yolu ile belirlenmiştir. Öğretmen faktörünün eşit olması düşün

cesiyle denek olacak §Ubeler de aynı öğretmenin okuttuğu §Ubeler 

arasından aynı yolla saptanmış, kontrol grubu olarak 4.E, deneme 

grubu olarak 4.G şubesi belirlenerek araştırma kapsamına alınmış-

tır. 

C ı Eşleptirme 

Bu araotırmara• alınan denaklerin eşleştirmesinde "eş

legtirilmiş grup yöntemi" uygulanmıştır. Bu yöntemde, gruplar 

kontrol edilebilen değişkenler açısından de~leştirilirler(ve bu 

denkleştirme yapıldıktan sonra ölçülmak istenen bağımsız değişken 

bakımından gruplar birbirleriyle karşılaştırılırlar.fl Eşleştirme

de öğrencilerin ortaokul diploma notları, birinci döneme ait coğ-

rafya karne notları ve hazır oluş düzeyini belirleme testinden a-

lınan puanlar dikkate alınmıştır. Ayrıca, uygulanan bir anketten 

elde edilen verilerden de yararlanılmıştır. 

Öğrencilerin ortaokul diploına notları, dosyalarındaki dip-

lomalarından; diğer bir ölçüt olarak ele alınan, birinci dönem 

coğrafya notları okuldaki sınıf geçme dosyasından alınmıştır. Di

ğer bir ölçme ve eşleştirme aracı olarak kullanılmak üzere de bir 

hazır oluş düzeyini belirleme testi geliştirilmiştir. Okuldaki 

öğrenmeler bir takım üniteler şeklinde olup, bu Uniteler birbiri-

ni izleyen halkalar halinde dizilmekte, her ünite sürecin bir hal

kasını oluşturmaktadır. Öğrenciler, her Uniteye önceden l:&zı bil-

gi, beceri ve özellikleri kazanmış olarak girmekte, bu Unitede 

Gf Hızal, ö 59 n. ver., s. • 





TABLO 1 

Eşleştirme Öncesi 4/E ve 4/G Şubelerinin Öğrenci Durumu 

Kız 

Erkek 

TOPLAM 

4-E 

Sayı Oran(%) 

38 

24 

62 

61 

39 

100 

Sayı 

36 

24 

·60 

4-G 

Oran(%) 

60 

40 

100 

27 

GörUldUğU gibi iki şubenin kız ve erkek öğrenci oranı bir-

birine ~ymaktadır. Yapılan tarama sonunda 4/E şubesinden dört öğ-

rencinin bir alt sınıftan sorumlu derslerinin olması nedeniyle 

diplomalarının bulunmadığı anlaşılmış ve bu öğrenciler değerlen

dirme dışı bırakılmışlardır. ö~rencilerin diplema derecelerine 

göre dağılımı ise Tablo 21 de belirtilmiştir. 

TABLO 2 

~şleştirme Öncesi 4/E ve 4/G Şubeleri Öğrencilerinin 

Ortaokul Diplema Dereceleri 

4-E 4-G 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

~ Pekiyi 9 15,52 9 15 

İyi 28 48,4 27 . 45 

Orta 21 36,21 24 40 

TOPLAM 58 100 60 100 

Diplema dereceleri bakımından da şubeler arasında eşleş-

tirme öncesi bir benzerlik bulunmaktadır. 
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TABLO 3 

E§le§tirme öncesi 4/E ve 4/G Şubeleri Öğrencilerinin 

Birinci DHnem Coğrafya Karne Notları 

Karne Notu 

ı 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

TOPLAM 

4-E 

Sayı 

ı 

2 

7 
13 

9 
ll 

5 

6 

4 

58 

Oran(%) Sayı 

1,72 

3,45 
12,7 8 
22,41 16 

15,52 ll 
18,96 16 

8,62 4 
10,34 2 

6,90 3 

99,99 60 

4-G 

Oran(%) 

13,33 

.26,67 

18,33 
26,67 

6,67 

3,33 
5 

100 

Tabloda da görüldüğü gibi 4/E ve 4/G ş~belerindeki öğrenci-

lerin birinci dönem coğrafya notları birbirine oldukça yakındır • 
._ 
Yalnız 4/E sınıfında karne notu (1) ve (2) olan öğrenci oranı sı-

nıfın ~5'ini geoerken, 4/G'de notu (1) ve (2) olan öğrencinin ol

maması dikkat çekmektedir. Öte yandan 4/E ve 4/G sınıflarındaki 

zayıf ve zayıf olmayan öğrenci oranlarının da aynı düzeyde oldu-

ğu görülmektedir. 

Öğrencilerin eşleştirilmesinde kullanmak amacıyla 4/E ve 

4/G şubesi öğrencilerine ait diplama notları, birinci dönem coğraf-

ya karne notları ve hazır olug düzeyini belirleme testi notlanının 

ham puanları belirlenmiş, bunların şubelere göre aritmetik orta

lamaları (X) ile standart sapmaları (ss) hesaplanmıştır. Sonra 

her öğrencinin ayrı ayrı diplama notu, karne notu, düzey belir-

leme testinden aldıkları notun " z-puanı " bulunmu§tur. Bunun 



x-x için Z• ------ formUlti kullanılmı~tır. Elde edilen z-puanları ss 
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T• 50+10z formülü kullanılarak "t-standart puanına" dönüsıtürUlmUg-

tür. Her öğrenci için ayrı ayrı elde edilen diploma, karne ve dU-

zey belirleme testi t-standart puanları toplanarak "ağırlıklı 

t-standart puanları" elde edilmi~tir.(EK 6-7), 

Elde edilen t-standart puanlarla birlikte kiQisel bilgile-

ri, aile durumunu ve başarıyı etkileyen koşulları_içeren 17 deği

şik sorudan olu~an anketin de değerlendirilmesiyle; ~belerden 

30'ar öğrenci egle~tirilerek gruplar olu~turulmu~tur. Bu eşle~tir

mede, gruplarda 20 öğrenci t-standart puanları eşit, 5 öğrenci bir 

puan fazla, 5 öğrenci de bir puan eksik olarak ortaya çıkmı~tır. 

(EK 8). Eşleştirmede öncelikle öğrencilerin diploma notları, coğ-

rafya karne notları, düzey belirleme testi notları, cinsiyetleri 

ve kaç yıllık oluşları yönünden bir eşitliğin gerçekleşmesi 

sağlanmıutır. Grupların oluşturulmasından sonra deneklere ait an

ketler değerlendirilmi~, 17 maddeden oluşan anketin 13 maddesinde 

büyük benzerlik, 3 maddesinde ise bazı ayrılıklar ortaya çıktığın

dan 13 madde değerlendirmeye alııtmış ve tablolar halinde sunulmuş-

tur. Diğer maddeler EK 91da gösterilmi~tir, 

Aşağıda kontrol grubu ve deneme grubuna ait denekıerin 

t-standart puanları ile, ilgili anket sonunda belirlenerek orta

ya çıkarılan durum tablolar halinde verilmi~tir. 
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TABLO 4 

t-Puanlauına Göre Denaklerin Durumu 

KG DG 

t-Puanları Eşit Denek Sayısı 20 20 

t-Puanları 1 Fazla Denek Sayısı 5 5 

t-Puanlar:ı. ı Eksik Denek Sayısı 5 5 

TOPLAM 30 30 

DG• Deneme Grubu, KG• Kontrol Grubu. 

Deneme ve kontrol gruplarında 20'şer deneğin t-puanları 

tamamen eşit, 5'er deneğin 1 fazla, 5'er deneğin ise 1 eksiktir. 

Eşleştirilen denaklerin değişik özellikleri açısından du-

rumları ise aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir. 

TABLO 5 

Gruplardaki Denaklerin Doğum Tarihleri 

< •. 

KG DG 

Doğum Tarihi Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

1972 8 26,67 8 26,67 

1973 . 19 63,33 20 66,67 

1974 3 10 2 6,67 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tabloda görüldüğü gibi gruplardaki denaklerin doğum tarih-

leri birbirlerine çok yakınd~. KG'nda 1973 doğumlu denek 1 eksik, 

1974 doğumlu denek 1 fazladır. Bu durumuyla grupların dengeli ol-

duğu söylenebilir. 



TABLO 6 

Gruplardaki Denaklerin Cinsiyet Durumları 

Cinsiyetleri 

Kız 

Erkek 

TOPLAM 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

18 60 18 60 

12 40 12 40 

30 100 30 100 
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Tabloda görüldüğü gibi grl.ıpl.ardald. denekler cinsiyetleri 

yönUndan yüzde yüzlük bir eşitlik göstermektedirler. 

TABLO 7 

Denaklerin Babalarının Sağ veya ÖlU Oluşu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

Sa~ 30 100 29 96,67 
ÖlU ı 3,3.3 

TOPLAM 30 100 30 100 

Kontrol gru. wndaki dene klerin tUmünün sağ olmasına karşın 

deneme grubunda ı d~neğin babası ölüdUr. Bu durumuyl.a da gruplar 

arasında çok bUyUk bir benzerlik olduğu görülmektedir. 
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TABLO 8 

Denekierin Babalarının öz veya tlvey Oluşu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı . Oran(%) 

Öz 29 96,67 30 100 

Uvey ı .3,33 

TOPLAM 30 100 .30 100 

Tabloda görüldüğü gibi deneme grubundaki denekıerin babala-

rı öz olmasına kar§ın kontrol grubundan bir deneğin babası üvey

dir• Bu durumuyla sayı ve oran olarak grupların yakla§ık olarak 

aynı olduğu görülmektedir. 

TABLO 9 

Denekıerin Annelerinin Sağ veya Ölü Oluşu 

Sal 

Ölü 

Sayı 

)O 

TOPLAM )O 

KG DG 

Oran(%) Sayı 

100 )O 

100 30 

Oran(%) 

100 

100 

Tabloda görüldüğü gibi kontrol ve deneme grubundaki denek

ıerin tUmUnUn anneleri sağ olduğundan yUzde yüz eşitlik bulunmak-

tadır. 
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TABLO 10 

Denaklerin Annelerinin Öz veya Uvey Oluşu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

öz 30 100 30 100 

Uvey 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tablodan anlaşıldığı gibi kontrol ve deneme gruplarındaki 

denaklerin tamamının annesi öz olup, yüzde yüzlük bir e~itlik bu-

lunrnaktadır. 

TABLO ll 

Denekıerin Babalarının Görev Durumu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

ı. Memur ll 36,67 12 40 

2. İ§çi 3 ı o 3 lO 

3. Esnaf 6 20 5 16,67 

4. Çiftçi 2 6,67 

5. İ§SiZ 

6. Emekli 8 26,67 6 20 

7. Başka 2 6,67 2 6,67 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tabloda görUldU~U gibi her iki grupta. da i~siz baba yoktur. 

Deneme grubunda 2 çiftçi bulunduğu halde, kontrol grubunda çiftçi 

baba yoktur. Emekli baba sayısı kontrol grubunda 2 fazladır. Me

mur,i~çi ve esnaflar dengeli bir §ekilde dağılmı~tır. Bu ölçüte 

göre de grupların benzerlik gösterdiği söylenebilir. 
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TABLO 12 

Denaklerin Annelerinin Görev Durumu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

ı. Ev kadını 23 76,67 24 80 
2. Memur 5 16,67 5 16,67 

3. :tgoi 

4. Emekli 2 6,67 ı 3,33 
5. Bag ka 

TOPLAM 30 ıoo,oı 30 100 

Tablodan anlaşıldığı gibi denaklerin anneleri ev kadını, 

meımır ve emekli gruplarında toplanmış, özellikle ev kadını bUyük 

çoğunluk olugturmugtur. Dağılımın oldukça dengeli olduğU· görül-

melctedir. 
Tablo 13 

Denekıerin Ailelerinin Ortalama Aylık Geliri 

KG DG 

Aylık Kazanç Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

. ı. lOO.OOOTL.den Az 2 6,67 ı 3,33 
2. 100.000-200.000 7 23,33 8 26,67 

3. 200.000-300.000 9 30 9 30 

4. 300.000-400.000 8 26,67 6 20 

5. 400.000TL.den Fazla 4 13,33 6 20 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tabloda da görüldüğü gibi denaklerin ailelerinin aylık or

talama geliri gruplar arasında oldukga bUyük bir benzerlik göster-

mektedir. 
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TABLO 14 

Gruplardaki Denaklerin Kaç Yıllık Oldukları 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

Bir Yıllık 26 86,67 26 86,67 

İki Yıllık 4 13,33 4 13,33 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tabloda görüldüğU gibi kontrol ve deneme grubundaki dene k-

lerden her ikisindede bir yıllık öğrencilerin ve iki yıllık öğren

cilerin sayısı agit durumdadır. 

TAB:OO 15 

Denaklerin Çalıoma Odalaranın Olup-Olmadığı 

KG DG 

Say:ı. Oran(%) Sayı Oran(%) 

Var 23 76,67 23 76,67 

Yok 1 23,33 1 23,33 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tabloda da görUldUğU gibi her iki gruptaki denaklerin bUyük 

çoğunluğunda elverigli bir çalıgma odası bulunmaktadır. Elverio

li bir çalıoma odasına sahip denek sayısı her iki gruptada sayı 

ve oran bakımından eoit durumdadır. 
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TABLO 16 

Denaklerin Sağlık Sorunlarının Olup-Olmadığı 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran{%) 

Var ı 3,33 ı 3,33 

Yok 29 96,67 29 96,67 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tablodaki verilerden her iki grupta da birer denek dışın-

da sağlık sorunu bulunmadığı görülmektedir. Bu ölçüt yönünden de-

naklen yüzde yüz eşit durumdadır. 

TABLO 17 

Denaklerin Öğrenim Sırasında Kimin Yanında Kaldıkları 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

ı. Ailesinin 30 100 28 93,33 

2. Akrabalarının 

3. Pansiyonda 2 6,67 

4. Başka 
\ 

TOPLAM 30 100 30 100 

Tablodaki verilere bakıldığı zaman kontrol grubundaki de

nek:lerin tUmUnUn ailesinin yanında kaldıkları, deneme grubundan 

iki deneğin pansiyonda kaldığı görülmektedir. İki denek istisna 

edilirse bUyük çoğunlu~n ailesinin yanında kalması durumu, bu öl

Qüt yönünden de grupların benzer özellikte olduğunu göstermektedir. 
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n. Programlı Materyalin Hazırlanması 

Programlı öğretim yöntemine göre materyalin hazırlanması 

ı. Hazırlık, 2. Yazma, 3. Deneme olmak Uzere Uç aşamada gerçekleş-
·6.ı 

tirilir. ~ Biz de arautırmamızda laıllandığımız programlı materya-

lin hazırlanmasını Uç aşamada gerçekleştirdik. Aşağıda bu aşamala

rın nasıl yapıldığı açıklanmıştır. 

ı. Hazırlık 

Bu aşamada önce konunun seçimi yapılmıutır. Konu ola~k 

"Harita Bilgisi" alınmıutır. "Harita Bilgisi" ilkokul birinoi dev-

reden başlayarak öğretim kademelerinin hepsinde aşamalı şekilde 

genişletilerek incelenmektedir. İlkokul birinci devrede Hayat Bil

. gisi dersi programı içinde, ilkokul ikinci devrede Sosyal Bilgi

ler dersi igeriğinde,63 ortaokulda ise coğrafya programı içeriğin-

de harita bilgileri incelenmektedir. Her kademedeki öğrenmeler bir 
6. 

sonrakinin bilişsel girio davranışlarını oluşturnaktadır. 11 Araş-

tırmacının da dahil olduğu branu öğretmenler~ tarafından yapılan 

zümre toplantılarında; haritanın tanımı, özellikleri,tUrleri, ha

rita işaretleri gibi bilitsel davranışların öğrenciler tarafından 

kolay öğrenildiği; ancak, harita ölçekleri ve ölçeklerden yarar-

lanarak uzaklık ve alan hesaplamaları yapmak, gerçek noktaların 

ye:cl.erinin harita üzerinde belirlenmesi, yön Jmvramının harita u

rinde uy-gulanabilmesi gibi "kavrama ve uygulama" boyutu ile ilgili 

62 ö Hızal, n. ver., s. 35. 
63tlkokul Programı, TC. Milli Eğitim Balmnlığı (Ankara: 

1979), s. 63. 
6#B.s. Bloom, İnsanın Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çev.: 

n. Ali Özçelik (Ankara: ME Basımevi, 1979), s. 31. 
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davranışların öğrencilere kazandırılmasında güçlük çekildiği ifa-

de edilmektedir. Ayrıca, üniversite giri§ sınavlarında harita bil-

gileri ile ilgili soruların her yıl sorulmakta olduğu gerçeği de 

düşünülerek, öğrenilmesinde güçlüklerin bulunduğu "Harita Bilgisi11 

ünitesinin programlı öğretim yöntemi ilkelerine göre sunulması ka-

rarla§tırılmıştır. 

Konunun belirlenmesinden sonra ünite temel öğelerine ayrıl-

mış, içerikteki kavramlar ve terimler, olgular, alışı, yöntem ve 

ölçütler, genelleme, ilke ve kurarnlar belirlenmi§tir. 65 (EK 10). 

Programlanacak konunun belirlenmesi ve ünitenin temel öğelerinin 

çıkarılmasından sonra ünitenin amaçları belirlenmiştir. Amaçlar, 

bu üniteyle ilgili öğretme-öğrenme etkinliği sonunda öğrencilerin 

kazanacağı bilgi ve becerileri ifade eden davranışa dönük terim-

lerle ortaya konmuştur. (EK ll). 

Amaçların belirlenmesinden sonra, belirlenen amaçlara ula-

şıld:ığının kanıtı olan kritik davranışların oluşup oluşmadığını 

denetleme k üzere "son test" hazırlanmıştır (EK 12). Öğrenme Uni-

tesi bilişsel özellikteki davranışıaza dayalı bulunmaktadır. Bi

lişsel alanın tanıma, kavrama, uygulama, analiz., değerlendirme gibi 

her düzeydeki davranışlarının ölçülmesi seçnıeli sorularla mümkün

dür.66 Bu nedenle, edinilmesi istenen bilişsel davranışların han-

gilerinin öğrenildiğini, hangilerinde ne kadar başarı sağlandığı-

nı, hangi kavramlarm karıştırıldığını saptayabilmek amacıyla 

"seçmeli" soru tUrU tercih edilmiştir. 

6~K. Çilenti, Fen Eğitimi Teknolojisi (Ankara: Kadıoğlu 
lu Mat., 1985), s.J7. 

66H. Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ankara: 4. 
Baskı, Has-Soy Mat. AŞ., 1984), s. 149. 
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Ek 12'deki 50 soruluk ölçü aracı incelendiğinde: Soruların 

22 tanesi "hatırlama gücU"nU yoklayacak sorulardan olu§mu§tur. 

Bu tür sorular okullarda daha çok sorulmakta ve öğrenciler bunla~ 

rı daha iyi tanımaktadır. Soruların 19 tanesi "kavrama gücü" ile 

ilgili olup, bunlardan amaç, öğrencilerin bilgileri kavramış ol

maları ve kendilerinden de bir şeyler katmalarının beklenmesidir. 

9 soru da n uygulama gUQü" ile il~li olup, bu sorularl,a öğrendik-

lerini yeni durumlarda kullanarak sorunu çözmesinin beklenmesidir. 

Araştırmacılara göre etkenlik açısından program modelleri 

6~ 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak, bu araştırma-

da materyalin ''doğrusal program modeline" göre yazılması karar-

laştırılmıutır. Bunun nedeni, gelene~sel sınıf öğretimine alıomış 

öğrencilerin, değigik bir öğretim yöntemi olarak karşılaştıkları 

programlı öğretimde, bu modele daha kolay uyum sağlayacaklarının 

ve öğretimin gerçekleştirilmesinin kolay olacağının düşUnUlmesi

dir. öte yandan bu modelde, materyal ve cevap gizleyici karton gi

bi basit araçlara gereksinim duyulması ve materyalin hazırlanma 
6,g 

kolaylığı, bu modelin seçiminde baskın olmuştur. 

2 •. Yazma 

İkinci aşama olan programlı materyalin yazımına bir "açık-

lama" yazısıyla başlanmıştır. Bu açıklamada yöntem kısaca tanı-

tılmış ve matoryalden etkili bir şekilde nasıl yararlanılacağı 

anlatılmıştır. Materyalde içerik programlı maddeler halinde su

nulmuştur. Her programlı maddede çok az bilgi, bilgiyi pekiştirici 

61Pocztar, ön. ver., s. 78. 

6i 
Aynı, s. 79. 
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Hrnek verilmil ve ardından bilginin değişik kelimelerle ifadesiy

le bir anahtar sözcUk buldurulmugtur. Ne yapması gerektiğini be

bilten yönergeden sonra, bir sonraki maddede sorunun doğru cevabı 

bildirilmiştir. Maddelerin oluşturulmasında yazı dilinin anlaşı

lır olmasına, soruların ilgisiz bir cevaba götürmeyecek şekilde 

organize edilmesine, gerekli ipuçlarının açık bırakılmasına. bil

ginin örneklerle desteklenmesine, zaman zaman eg~ersizlere yer ve

rilmesine dikkat edilmiştir. Maddelerin sır.alanışında bilinen kav

ramlardan bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmiş

tir. İçeriğin sunulmasında kontrol grubunun okuduğu kitaptaki içe

riğe sadık kalınmıg olup, w içerik 71 programlı madde ile sunul

muştur. Aşağıda programlı maddenin öğelerinin de görüldüğü örnek 

üç madde verilmiştir. 

No:l3 

Bir yeryüzü parçasınm haritasını çizmek için 

mutlaka küçültme yapmak gerekmektedir • 

• örneğin, Ankara'nın haritasını çizmek için 

kUçültme yapmalıyız. 

• Eskişehir de bir yeryüzü parçası olduğuna gö

re, bunun haritası çizilirken de belli bir öl

çüde •••••••• yapılması gerekir. 

• CUmlede boş bırakılmış kısmı h, er ııo ktaya bir 

harf gelecek biçimde doldurunuz ve cevabınızı 

aşağıdan kontrol ediniz. 



Cevap No:lJ 

kUçUltme 

Cevap No:l4 

küçUltülmüf 

Cevap No:l5 
hatalar 
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No:l4 

Yeryüzündeki gerçek uzunluklar küçültülerek ha

ritaya geçirilir. Küçültme yapmadan yeryüzü u

zunluklarının haritasını yapamayız. 

• Örneğin, kUçUl tme yapmadan Türkiye' ı:ıin tama-

mını harita ile göstermek mümkün değildir • 

• O halde, haritada görülen uzunluklar, serçek 

uzunlukların ••••••••••• şeklidir. 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde noktalı 

yeri doldurunuz. 

No:l5 

Ancak, kUgUltme yaparken dikkat edilecek husus~ 

bütün gerçek uzunluklar aynı ölçüde kü9ültUle

!!_kharitaya geçirilir • 

• örneğin, yerşekilleri arasında kUçültme fark-

lı olursa, onların boyutlarında ve biçimlerin-

de hatalar ortaya çıkar • 

• Bir Türkiye haritasında, dağlar daha çok, a-

karsular daha az kUçUltülürse, bunların boyut-

larında ve biçimlerinde ••••••• ortaya çıkacak-

tır. 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde noktalı 

yeri doldurunuz. 



42 

Hazırlanan programlı materyal programlı öğretim konusunda 

uzmanlaşmış bir öğretim üyesine denetlettirilerek öneriler doğrul

tusunda programlı öğretim yönteminin ilkelerine göre gerekli dü

zenlemeler yapılmıştır. Bu programlı basamak, Uç coğrafya öğretme

nine incelenmek üzere verilmiş; bilgilerin doğruluğu, bilgilerin 

verilig sırası, şekillerin uygunluğu, dilin ve anlatımın anlagılır

lığı bu öğretmenmerin önerileri doğrultusunda düzeltilerek mater

yalin ilk taslağı geliştirilmiştir. 

J. Deneme 

Materyal hazırlamada UçU cü aşama olan "deneme"nin gerçek

leştirilmesi için, şubat ayının ikinci haftasında ayrı bir şubeden 

seçk:l.siz ( rtiiıdom ) yöntemle lınan üç öğrenciye kullanmayla il

gili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra incelenmek üzere mater

yal verilmiş ve şu sorulara yanıt vermeleri istenmiştir: 

1) Materyalde kullanılan dil anlaşılır nitelikte midir? 

2) içeriğin verilig sırası uygun mu? Bilgilerde kopukluk 

hissediliyor mu? 

J) Bilgilerin veriliş tarzı anlaşılır nitelikte midir? 

4) Şekiller yeterli midir? 

5) Örnekler uygun ve yeterli midir? 

Öğrencilerin programlı maddelerle etkileşimlerinden elde 

edilen verilerin analizi sonunda bazı maddelerde çeligkiye düştük

leri, bazı maddelerin eklenmesini istedikleri, bazı ek şekillerin 

çizilmesinin yararlı olacağını belirttikleri görülmüştür. Öneri

ler doğrultusunda yeni maddeler ve şekiller eklenirken, bazı mad

deler de yeniden düzenlenmiştir. Bu d üzel tmalerden sonra aynı· . 
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şubeden değişik üç öğrenci daha alınamk, guba t ay:ı.nın üçüncü haf

tasında .. ikinci deneme yapılmıştır. Materyali kullanmadan önce gru

ba 50 seçmeli sorudan olugan "son test" (sınama aracı) uygulanmış. 

bu uygulamada 37,5 dakika (her soru için 45 saniye) süre tanınmış

tır. Test sonucunun analizinde denaklerin ortalama 21,3 soruya ce

vap verebildikleri anlaşılmıgtır. Sonra, kullanımıyla ilgili açık

lama yapılarak incelenmek üzere materyal verilmi§tir. Gruba,dilin 

anlaşılırlığı, bilgilerin sıralanıgı ve bilgilerin veriliş tarzı 

ile materyali kullanmada karşılagtıkları güçlükler sorulmuştur.Öğ

renoiler 60 ile 110 da~ka arasında incelemeyi tamamlamışlar ve 

sorulan hususlarda olumlu fikir söylemişlerdir. Materyalin ince

lenmesi anında doldurdukları cevapların analizinde, birbirinden 

farklı ve az sayıda maddede yanıldıkları görülmügtür. Bu maddeler 

tekrar incelenerek düzenlenmigtir. Materyalin görüşülmesinden son

ra "son test" aynı süre içinde yanıtlanmak üzere uygulanıng, de

neklerin ortalama 40,3 soruyu doğru yanıtladıkları görülmüştür. 

Testin cevaplanması tamamlandıktan sonra testteki soruların güçlü

ğü, seçeneklerin U7gunluğu ve soruların formüle edilig biçimi üze

rinde düşünceleri sorulmuş, alınan yanı tl ar ışığında anlayamadık

ları ve en çok yanılgıya düştükleri test maddeleri saptanarak ge

rekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu defa, hazırlanan programlı ba

samağın öğrenciler için yeterli olup olmadığını kontrol etmek a

macıyla şubatın dördüncü haftasında :aynı şubeden:. aynı yöntemle 

dört öğrenci alınmıştır. Gruba girig testi uygulanmıg, ardından 

programlı ünite verilmiştir. Materyalin incelenmesinden sonra ya

pılan analizde bir öğrenci "2", iki öğrenci "1", bir öğrenci de 

hiç hata yapmamıştır. Yapılan hataların da değişik maddelerde 
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olduğu gözönüne alınarak,hazırlanmış materyalin öğrencilerin dü-

zeyine uygun olduğusonucuna varılmıştır. Giriş testinde ortalama 

20 soruyu doğru yanıtlayan grup, çıkış testinde ortalama 41,3 so

ruyu doğru yanıtlamışlardır. Böylece giriş ve çıkış testleri ara-

sındaki artış %100 olmuştur. Bu deneme süreci sonunda son şekli 

verilen materyal (EK 13) ve son test (EK 12) daktilo ile yazılmış, 

şekiller çizilerek çoğaltılmaya hazır hale getirilmiştir. 

E. Sınama Aracının Geçerlik Ve Güvenirliği 

Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları-

nı elde etmek amacıyla hazırlanan sınama aracı geliştirildikten 

sonra gerek konu ile ilgili uzmanlara ve gerekse test geliştirme 

alanında uzman olan kişilerin incelemesine sunulmuştur. Bu incele-

meler somında : 

1) Sınama aracındaki her maddenin lise birinci sınıf coğ-

ratya dersi "Harita Bilgisi" ünitesiyle ilişkili olduğu, 

2) Sınama aracının "Harita Bilgisi" Uni tesinde ki hedef 

davranışların tamamını kapsadığı, 

3) Sınama aracındaki maddelerin genel olarak açık seçik 

ve anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece sınama aracının 

birinci özelliği ile görünüş, ikinci özelliği ile kapsam, UçüncU 

özelliği ile de yapı geçerliğinin yeterli bir düzeyde olduğu kanı-

sına varılmıştır. 

• Sınama aracının güvenirlik çalışması ise, örneklemin ben-

zeri olan ve araştırma kapsamına alınmayan 30 kişilik bir grup ü

zerinde "testi yarılama yöntemi"69 ile gerçekleştirilmiş ve güve

nirlik katsayısı r • .68 olarak hesaplanmışt~. 

69'Tekin ~ ön. ver. , s. 60. 
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F. Öğretiinde Yararlanılan Temel Kaynaklar 

Bu araştırmada, öğretme-öğrenme sürecinde Uç temel kaynak-

tan yararlanJ.lmıgtır. Bunlar "programlJ. materyal","ders kitabı" 

ve "öğre tmen"dir. 

ı. Programlı Materyal 

Değerlendirmesi ve geçerliği belirlenen taslak materyal 

teksir edilerek çoğaltılmıgtır. Bir açıklama sayfası ve içeriği 

kapsayan 24 sayfa ve 71 maddeden oluşan materyal deneme grubuna 

dağıtılmıgtır. Doğru yanıtların kapatılması için 14 x 20 boyutun-

da cevap gizleyici kartonlar kullanılmıştır. Bu programlı mater-

yalde ünite "programlı maddeler" halinde düzenlenmiştir. Her prog-

ramlı maddede bir miktar bilgi sunulmakta, ardından bu bilgi ile 

ilgili pekiştirici bir örnek verilmekte, izleyen aşamada aynı bil-

gideğişik biçimde sunulmakta ve bir anahtar sözcük buldurulmakta-

dır. Bulunan sözcüğün cümledeki boş yere öğrenci tarafından yazıl-

ması istenmektedir. Sözcüğün bulunmasında kolaylık sağlanması dU-

şünülerek boş bırakılan yer sözcükteki harf sayısı kadar nokta i-

le belirlenmektedir. Sonraki aşamada öğrenci verdiği cevap ile son-

ra~ maddenin sol üstünde bulunan doğru yanıtı karşılaştırmakta, 

cevabı doğru ise izleyen maddeye geçmekte, yanlış ise bilgiyi tek-

rar okuyarak soruyu yeniden yanıtlamaktadır. 

2. Ders Kitabı 

Kontrol grubunun okuduğu Reşat !zbırak taraf~-

dan yazılan ve Milli Eğitim Basımevinde basılan "Coğrafya I" ki
ro 

tabı 277 sayfadan oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından programlı 

j{) 1 . ll 

J:z..hJrAl DA. ve.r. 
" 
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materyal haline getirilen "Harita Bilgisi11 ünitesi adı geçen ki-

tapta sekiz sayfada i~lenmigtir. 

3. öğretmen 

Araştırmaya katılan öğretmen 1944 yılında doğmuş, orta öğ

renimini Eskişehir'de yaptıktan sonra 1969 yılında Ankara Üniver

sitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü'nU bitir

miştir. O yıldanberi, önce Balıkesir, sonra Eskişehir'de değişik 

orta dereceli okulda öğretmenlik yapmıştır. 1984'den bu yana Es-

kişehir Cumhuriyet Lisesi coğrafya öğretmenliği görevini yürütmek-

tedir. 

G. Uygulama 

Araştırmayla ilgili öğretme-öğrenme etkinliklerinde aşağı-

daki süreçler izlenmiştir. Programlı materyalıerin çoğaltılmasın-

dan soD1'6 mart ayının ild..nci haftasında araştırmanın uygulama aşa-

masına geçilmiştir. Uygulama, sınıf ortam~da herhangi .ek bir 

deaişiklik yapılmadan gerçekleQtirilmigtir. Eşlegtirilmiş öğ-

renciler, eşleştirme dışı bırakılan öğrencilerle aynı sınıfta bir

likte ~lunmuolar, kendilerine araştırmanın deneği oldukları bil-

dirilmemiştir. 

Ünitenin işlenmesine geçilmeden önce, bu ünitede amaçlanan 

davranışların gerçekleşmesi için gerekli olan bilişsel giriş dav

ranışı eksikleri varsa bunların giderilmesi yoluna gidilmiştir. 

Çünkü, öğrenci yeni bir Uniteye öğrenmeyle ilgili belli bir özgeç

mişle başlar. Bu özgeçmi§, öğrencinin Un1 teyle etkileşimini ve 
1i bu etkileşimin tirünü olan öğrenmeleri belirler. ·"Harita Bilgisi" 

11 ö Bloom, n. ver., s.29. 



47 

ünitesindeki davranışların öğrenilmesi, bu üniteden önceki;" Yer-

yuvarlağı ve Evren" ünitesindeki bilişsel davranışlarla ilgili o

lup, öğrenciler tarafından bu bilgilerin amaçlanan dUzeyde öğre

nilmesinin bir ön koşulu da önceki ünitedeki öğrenmelerin tam ol

masına bağlı olmaktadır. Bu ned~nle, hedef kitlenin " Harita Bil

gisi" ünitesindeki krıtik davranışları öğrenmeye hazır olup olma

dığını meydana çıkarmak için bu üniteyle ilgili bilişsel giriş 

davranışlarını ölçmek gerekmiştir. Dünyanın biçimi ve boyutları, 

paralel-meridyen, enlem-boylam, yeryuvarlağının hareketleri ve so-

nugları. coğrafi konum ve etkileri gibi bilivsel özellikleri yok-

lama amacı ile hazırlanan ve daha önce de sözedilmig olan "hazır 

oluş düzeyini belirleme testi~inden elde edilen verilerin analizin-

de, her iki şubede de belirli kavramlarda başarı, belirli kavram-

larda başarısızlık birbirine yakın bir grafik oluşturmuştur. Eşleş-

tirme boyutunda ölçUt olarak kullanılan test sonuçları, uygulama 

aşamasında ise ön öğrenmelerle ilgili eksikliklerin belirlenmesi 

için kullanılmıştır. İki şubenin başarı ortalaması % 59.5 olarak 

belirlenmiştir. Orta derecede aşamaiılık gösteren derslerde bir 

Unitedeki öğrenmelerin·tam olarak gerçekleşebilmesi için, daha ön-

ceden öngörUlmUş bulunan yeni davranışların en az % 60 nın öğrenil

miş olması.· gerektiğinden12 hareketle, elde edilen başarı yeterli 

görUlse bile, hedef davranışlara tam ulaşabilmeyi gerçeklevtirmek 

için saptanan eksik bilgilerin giderilmesi gerektiği dUşUnUlmUş-

tUr. Bu amaçla, başarının dUşUk olduğu kavramlar ders öğretmenine 

anlatılmış, mart ayının ikinci haftasında ders öğretmeni her iki 

şubede eksikliği saptanmış olan bilivsel davranışları ~amamlamıştır. 

1ın. A. özçelik, Okullarda Ölçme ve Değerlendirme (Ankara: 
ttsnt-Eğitim Yayı Jlları:· 3, 1981, s. 55. 
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Bundan sonra, son test olarak hazırlanan ve 50 seçmeli sorudan o

luşan, ilgili Unitedeki davranışları yoklamak amacıyla geligtiri

len sınama aracı, denaklerin girişteki düzeylerini saptamak ama

cıyla "ön test" olarak uygulanmıştır. 

Unitenin öğrenilmesi, kontrol grubunda geleneksel yöntem

le, deneme grubunda "programlı öğretim yöntemiyle" yapılmıştır. 

Kontrol grubunda öğretme-öğrenme etkinliği şöyle bir sUreç izle

migtir. Öğretmen işlenecek konuyu bir ders önceden öğrencilere 

bildirerek kitaplarından çalışmalarını, konuyla ilgili kaynak bu

lanların sınıfa getirmeleri ve ünitenin sonunda bulunan ödev ve 

soruları yapmalarını ev ödevi olarak vermigtir. Motivasyonu sağla

mak için önce öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak der

se başlanmış,· alınan yanıtlar değerlendirilmiştir. Sonxa, içerik 

görsel araçlardan yararlanarak ve tahtaya şekiller çizilerek öğ

retmen tarafından sınıfa sunulmugtur. Dersin büyUk bir kısmında 

öğretmen etkin olmuş, öğrenciler öğretmene yetişmaya uğraşırken 

gerekli şekilleri defterlerine çizmişler ve no·t tutmuşlardır. Ders 

sonuna doğru, anlagılamayan noktaların sorulması ve bunların ta~ 

mamlanması aşamasından sonra birkaç öğrenciye sorular sorularak 

anıaşılma düzeyi saptanmış, ardından gelecek dersin konusu verile

rek derse son verilmiştir. Yıllık plana göre konu iki ders saati

ne yayılarak bitirilmigtir. Ancak, okulun haftalık ders planına 

göre, dersler farklı günlerde birer saat yapılarak gerçekleşti

rilmiş, ikinci dersin sonunda son test uygulamasına geçilmiştir. 

Deneme grubunda ünitenin öğrenilmesinde aşağıdaki etkin

liklerde bulunulmuştur. Teksir edilerek hazırlanan programlı ma

teryaller ve 14 x 20 boyutunda beyaz kartondan oluşan cevap 
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gizleyiciler öğrencilere dağıtılmış ve bu konuyu öğretmenin anlat

mayacağı, kendi etkinlikleriyle kendilerinin bu materyali kulla

narak öğreneoekleri bildirilmiotir. Materyalin kullanılma biçimi 

açıklama bölümünden öğrencilere okunmuş, gerekainme duyanların 

tekrar okuyabilecekleri bildirilmiştir. Öğrenciler, yönerge doğ

rultusunda birinci sayfayı açmakta, sadece birinci maddeyi göre

bilecek şekilde cevap gizleyici kartonla diğer maddeler kapatıl

maktadır. Maddenin bilgi bölUmU okunup algılandıktan sonra, bu 

uyarıcı ile ilgili bir davranım yapması istenmektedir. Bunun için 

bilgi deği§ik kelimelerle ifade edilmekte, seçilen bir anahtar 

sözcUğUn bulunarak boş bırakılan yere yazması istenmektedir. Bu 

yönergeye göre ilerleyen öğrenci, kartonu aşağıya kaydırmata, bir 

sonraki maddenin sol üst köşesinde doğru yanıtla karşılaşmaktadır. 

Doğru yanıt ile kendi inşa ettiği yanıt aynı ise bir sonraki mad

deye geçebilmekte, uymuyorsa geriye dönerek bilgiyi tekrar oku

makta ve soruyu yeniden değerlendirmektedir. Bu eylem, izleyen 

maddelerde de devam etmektedir. Öğretmenin rolü ise, materyalıe

rin kullanılmasına yardım etmek, sınıf disiplinini sağlamak, et

kinlikleri yakından izlemek şeklinde olmuştur. Öğrenme etkinliği 

sırasında öğrencilerin ilerlemeleri farklı düzeyde olup, herkes 

kendi yeteneklerine ve algılama hızına göre ilerlemektedir. Uni

te bir ders saatinde bitirilemediği için materyalleri evlerine 

götüren öğrenciler, ertesi derste kaldıkları yerden devam etmiş

lerdir. İkinci ders saatinin sonunda deneme grubuna da son test 

uygulanmıştır. 

Deneme ve kontrol grubundaki deneklere ait ön test ve son 

test puanları EK 14'de sunulmugtur. 
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H. Verilerin QözUmü Ve İstatistiksel İşlemler 

Deneme ve kontrol gruplarında uygulamadan önce ön test, uy

gulamadan sonra da son test olarak verilen sınama aracından elde 

edilen ham puanların aritmetik ortalamaları bulunmuo ve dağılım

ların standart sapmaları hesaplanmı,tır. Gruplar arasındaki puan 

farkının değilik öğretim yöntemlerinden ileri gelip gelmediğinin 

belirlenmesinde % 5 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir. 

Aritmetik ortalamaların bulunmasından sonra ounıar aran-

mıotır: 

ı. Deneme ve kontrol gruplarının ön test aritmetik orta-

lamaları farkı, 

2. Deneme grubu ön test ve son test aritmetik ortalamala-

rı farkı, 

3. ~ontrol grubu ön test ve son test aritmetik ortalama-

ları farkı, 

4. Deneme ve kontrol grubu son test aritmetik ortalamala-

rı farkı, 

5. Deneme grubu kız ve erkek öğrencilerinin ön test ve 

son test aritmetik ortalamaları farkı. 

Yukarıda belirtilen grup ortalamaları arasındaki farkların 

anlamlı olup olmadıklarının saptanmasında t testi kullanılmıştır. 

Deneme ve kontrol gruplarındaki tüm denekıerin bire-bir eoleşti

rilmesi gerçekleotirildiği için, deneme ve kontrol grupları is

tatistiksel kontrollerde bağlantılı çift örneklam olarak ele alın

mışlardır. Bu nedenle tek gruptaki iki ayrı deney yöntemiyle il

gili grup içi karşılaştırmalarla bağlantılı gruplar arasındaki 
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kargılagtırmalarda anlamlılık testleri için t = - D Ö M- ı 
s-

formulu kullanıldı. Deneme grubundaki kız ve erkek gruRarı (bağ-
lantısız grup) arasın.~aki kargılagtırmada. kulanılan t testi ise, 

her iki grupta ön ve son teat puan farklarının arasındaki farka 

göre yapılmıg ve gu formül kullanl.lmıgtırı 1= xı- xı 
Bağlantılı örneklamlerde aritmetik ortalamalar a~~ındaki farkla-. 

rın anlamlılığını belirleyebilmek için aritmetik ortalamalar ara-

sındaki farkın standart hatasını hesaplamak gerekmig, bunun için 

de gu formtilden yararlanılmıgtır~. Si)= _....;:5~0;:;.__ m 
Yukarıdaki t formUllerindeki SD ve SHF değerlerinin hesap-

SD= /[eo?. !E~ ı~ ] n-ı' 

ll'ormuııerde kulıaııııan aiıııgeıeri s sf E. ( xı- Xı f...e: ! x;r x.j 
D : Örneklemdeki farklar·· sel'isinin ortalamsı ( Nı 1 ) +( N2- 1 ) 

lril· : Evren ortalaması 

B:fi : Aritmetik ortalamalar aras:uıdaki farkın standart hatası (bağ

lantılı gruplarda) 

n Denek sayısı 

D : Deneme ve kontrol grubundaki eglerin puan farkı 

SHF : Aritmetik ortalamalar arasındaki farkların farkının standart 

hatası (bağlantısız gruplarda) 

SS Standart sapma (bağlantısız gruplarda) 

x1-x2 
: Deneme grubundaki kız ve erkek öğrencilerin ön ve son 

test puan farkları arasındaki fark. 



BÖLttM III 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmada ele alınan problemlerin çözUaU igin 

deneme ve kontrol gruplarındaki ön test-son test uygulamalarına 

ilişkin verilerin ;özUmlenmeai sonucu elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

Bulguların sunulmasında araştırmanın giriş bölümUndeki de-

nence s~rası izlenmiştir.Böylece,bu bölümde bulguların verilişi 

aşağıdaki bigimde düzenlenmiştir. 

A • Deneme ve kontrol gruplar:ı.n:ı.n ön test uygulamalarındaa 

elde edilen bulgular, 

Be' Deneme grubunun ön test ve son test uygulamalarından 

elde edilen bulgular, 

c. Kontrol gurubunun ön test ve son test uygulamalarından 

el~e edilen bulgular, 

D. Deneme ve kontrol grubunun son test uygulamalar:ı.ndan 

elde edilen bulgular, 

E. Deneme grubu ön test-s.on test uygulamasındaki kız ve 

erkek öğrencilere 111şkin.bulgular. 

Tablolarda gruplara ilişkin veriler aşağıdaki simgelerle 

gösterilmiştir. 

- -X -X Aritmetik ortalamalar arası fark ön T. Son T 
SD : Aritmetik Ortalamalar arası farkın standart 

hatası 

; Hesaplanan t değeri 

t Tablosundan okunan değer 

: Serbestlik derecesi 
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A. DENEME VE KONTROL GRUPLARININ ÖN TEEJT UYGULAMASINDAN 

ELDE EPİ:x:,EN BULGULAR 

Coğrafya öğretiminde proğramlı öğretim yöntemi ile gelen•k

sol öğretim yönteminin etkililiğini belirlemek amacı ile hazır

lanan sınama aracı • deney uygulamasından önce deneme ve kont

rol gruplarına ön test olarak uygulanmıvtır.Bu uygulamadan elde 

edilen bulgular tablo 181de gösterilmivtir. 

~BLO 18 

;DENEME VE KOBTROL GRUPLARININ ÖN TEST UYGULAMASI İLE 

İLGİLİ BULGULAR 

N 

Deneme Grubu .30 .34 • .3.3 

Kontrol Grubu .30 .34.00 

Sd• 29 tTabı 2.04 P ~ .05 

Tablo 18' de do görUldUğü gibi deneme grubu ile kontrol 

grubunun ön test puanları arasındaki fark sıfıra çok yakındır.' 

Bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacı ile,grup orta

lamaları arasında uygulanan çift yönlü t testinden hesaplanan 

t değeri o.l7'dir~·Bu değer .05 gUven düzeyinde 29 serbestlik de

recesindeki tablo değerinin {tTablo • 2.04) oldukça altında bu

lunmaktadır.Bu da deneme ve kontrol gruplarının ön test puan 

ortalamaları arasında görülen farkın anlamlı olmadığını göster

mektedireBu sonuca göre,deneme ve kontrol ~plarının öğretimden 

önce öğrenme ünitesi ile ilgili ba~arı düzeyleri arasında 
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anlamlı bir tart bulunmadığı görUlmUgtUr.Böylece,bu bulgu ışı

ğında deneme ve kontrol grupları arasında,deney i§leminden önce 

yapılan eşleutirmenin de geçerli ve gUvenilir olduğu söylenebi~ 

lir. 

B. DENEME GRUBU ÖN TEST - SON TEST UYGULAMALARINDAN 

ELDE EDİLEN BULGULAR 

Deneme grubunda ön test uygulamasından sonra,proğramlı 

öğretim yöntemi ile öğretim uygulaması gerçekleştirilmi§tir.P»o$

raml~ öğretim yöntemi ile yapılan öğretimden sonra gruba aynı sı

nama aracı bu kez son test olarak uygulanmıştır.Deneme grubundaki 

ön test - son test uygulamalarından elde edilen bulgular tablo 

19'da verilmiştir. 

TABLO 19 

DENEME GRUBU ÖN TEST-SON TEST UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 

BULGULAR 

N X 

ön Test 30 
32.13 2.5 12.8 

Son Test 30 66.46 

Sd • 29 tTab : 1.69 P < .05 · 

Tablo 19 incelendiğinde,proğramlı öğretim yönteminin uy

gulandığı deneme grubunda denekıerin uygulama öncesi puan 
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ortalaması ile uygulama sonrası puan ortalamaları arasında son 

te8t puanları lehine bUyük bir fark olduğu görülmektedir. Deneme 

grubunun ön test-son test puan ortalamaları arasındaki bu farkın 

anlamlı olup olmadığını test etmek amacı ile tek yönlU t testin

den yararlanmıv ve t • 12.8 bulunmuvtur. Bu değer .05 gUven dü

zeyinde ve 29 serbestlik derecesinde t tablosundaki onınan de

ğerden (tfab : 1.69) daha bUyUktUr.Bu sonugJ.da , deneme grubun

da bulunan denaklerin ön test puan ortalamaları ile son test pu

an ortalamaları arasındaki tarkın anlamlı old~u göstermekte

dir. Bir bagka ifade ile programlı öğretim yöntemi ile ders ig

lendikten sonra, deneme grubunun puanlarında, ön test puanıarına 

göre anlamlı derecede bir yükselme olmu§tur. 

c. KONTROL GRUBUNUN ÖN TEST-SON TES! UYGULAMALARINDAN 

ELDE EDİLEN BULGULAR 

Kontrol grubunda ön test uygulamasından sonra, geleneksel 

öğretim yöntemi ile öğretim uygulaması geroekleştirilmiştir. Ge

leneksel öğretim yöntemi ile yapılan öğretimden sonra, gruba ay

nı test (sınama aracı) bu kez son test olarak verilmiştir.Kont

rol grubundaki ön test-son test uygulamalarından elde edilen 

bulgular tablo 20 1 de verilmiştir. 



TABLO 20 

KONTROL GRUBUNUN ÖN TEST-BON TEST UYGULAMALARI 

İLE İLGİLİ BULGULAR 

-X 

ön Test 34.00 

56 

27.13 1.73 15.56 

Son Test 30 61.13 

Sd • 29 p ~.05 

Tablo 20 inoelendi~inde geleneksel öğretim yöntemi ile 

öğretim uygulaması yapılan kontrol grubunda, denaklerin uygulama 

öncesi yapılan ön test ve uygulama sonrası yapılan son test pu-

anları ortalamaları arasında bUyük bir fark olduğu görülmektedir. 

Bu tarkın anlamlı olup olmadığını test etmek için, grup ortalama

ları arasında uygulanan tek yönlü t testinden yararıanmış ve 

t • 15.56 değeri hesaplanmıştır~ Hesaplanan bu değer .05 güven 

düzeyinde ve 29 serbestlik derecesindeki t tablosunda bulunan 

değerden (tTab ·ı 1.69) daha bUyUktUr. 

Bu sonuç da kontrol grubunda bulunan denaklerin ön test 

puan ortalamaları ile son test puan ortalamaları arasındaki far-

kın anlamlı olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile, gele

neksel öğretim yöntemi ile ders işlendikten sonra, kontrol gru-

bunun puanlarında ön test puanıarına söre anlamlı derecede 

bir yükselme olmuştur. 
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D. DENEME VE KONTROL GRUPLAR! SON TEST UYGULAMALARINDAN 

ELDE EDİLEN BULGULAR 

Deneme va kontrol gruplarında programlı öğretim uygulama

sı ile geleneksel öğretim uygulamasından sonra uygulanan son 

test ile ilgili bulgular tablo 2l'de gHsterilmiştir. 

TABLO 21 

DENEME VE KONTROL GRUPLARININ SON TEST UYGULAMASI İLE 

İLGİLİ BULGULAR 

N 

Deneme Grubu )O 66.46 

Kontrol Grubu )O 61.13 

p < .05 

Tablo 21 1 de görüldüğü gibi deneme grubunun puan ortalama

sı kontrol grubuna göre daha yüksektir. Deneme grubu lehine olan 

bu tarkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacı ile grup orta

lamaları arasında uygulanan tek yönlü t testinden hesaplanan 

t değeri 2.' 20'dir. Bu değer .05 güven düzeyi ile 29 serbestlik 

derecesindeki tablo değerinden (tTab: 1.69) daha büyüktür. Bu du

rum, deneme ve kontrol gruplarının aon test aritmetik ortalamala

rı arasındaki tarkın tesadUten ortaya oıkmadığını, fakat bu tar

kın iki benzer grupta uygulanan iki farklı öğretim yönteminden 

kaynaklandığını kanıtlamaktadır. Diğer bir ifade ile, programlı 

öğretim yönteminin uyguland~ı deneme grubundaki denekler 
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lise I oo~tya dersi " Harita Bilgisi " Uni tesinde, aynı Uni te

yi geleneksel öğretim yöntemi ile ö~renen kontrol grubundaki 

deneklere göre daha baQarılı bir şekilde öğrenmişlerdir. Böyle-

oe araştırmanın bir numaralı denencesinde, programlı öğretim yön

teminin geleneksel ö~retim yöntemine göre daha başar~lı olacağını 

öne süren iddia doğrulanmış bulunmaktadır. 

E. DENEME GRUBU KIZ VE ERKEK ÖGRENCİLERİNİN ÖN TEST-SON 

TEST UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR 

~ogramlı öğretim yöntemi ile yapılan öğretim uygulamasının 

kız ve erkek öğrenciler arasında aynı etkiye sahip olup olmadığını 

belirlemek amacı ile deneme grubundaki denekler cinsiyetlerine 

göre iki gruba. ayrılmışlardır. Deneme grubundaki kız ve erkek 

öğrencilerin ön test-son test uygulamalarına ilişkin bulgular ta~-

lo 22 1de gösterilmiştir. 

Kız 

TABLO 22 

DENEME GRUBUNDAKi KIZ VE ERKEK Ö~RENCİLERİN ÖN TEST 

SON TEST UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

'f Ort.larl.ll... ss Fark. t 
ön ~· §on T Farkı on T Son T Farkı Hes 

18 31 67.11 36.11 8.5 10.9 

Erkek 12 7.2 10.2 

Sd • 56 p <.·05 
Tabloda da görüldtiğU gibi kız ve erkek grupların ön test 

son test puanıarına ilişkin tarklar arasındaki fark 
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kız öğrenciler lehine 9.9 olarak hesaplanmıştır. Bu farkın anlam

lı olup olmadığı, grupların ön test-son test puanları arasındaki 

farkların farkına gift yönlü t testi uygulanarak belirlenmiştir. 

Böylece buradan elde edilen t değeri 2.04 1dUr. Bu değerin 

56 serbestlik derecesinde ve .05 güven dUzeyindeki tablo değe~ 

rinden (t Tab : 2.00) daha büyUk olması, kızlar lehine görülen 

yukarıdaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Böylece, deneme grubundaki kız öğrencilerin, erkek öğrenci

lere göre programlı öğretim yönteminden daha fazla yararlandık

ları söylenebilir. Ancak, kızların başlangıgtaki ön test puan 

ortalamaları erkeklerin ön test puan ortalamalarından düşük oldu

~u dikkate almakta yarar vardır. Elde edilen bu sonuo ise ikin

ci denencedeki iddianın doğrulanmadığını göstermektedir. 



BÖLtiM IV 

ÖZET YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölümde önce, ara~tırmanın kısa bir özeti yapılmı~, son

ra yargıya yer verilmig, daha sonra da önerilere geçilmi~tir. öne

riler, yöntemin öğretimi ve uygulanmasıyla ilgili olarak iki alt 

başlık halinde s~ulmugtur. 

A. özet 

Araştırma, Giriş; Yöntem; Bulgular ve Yorum; Özet, Jargı 

ve Öneriler olmak fizere dört ana böltim olarak planlanmıştır. Araş

tırmanın genel amacı, Türk Eğitim Sistaminin mevcut koşulları için

de lise I. sınıf coğrafya dersi "Harita Bilgisi" ünitesinin öğre

timinde, programlı öğretim yönteminin etkili olup olmadığını or

taya koymaktır. Aragtırmanın bu genel amacı çerçevesinde, coğraf

ya öğretiminde programlı öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim 

yöntemi arasında öğrenci başarısı açısından farklılık olup-olma

yacağı, programlı, ö~tim yönteminde öğrencilerin öğrenme düzey

leri cinsiyete göre değişip-değişmeyeceği belirlenrnek istenmiştir. 

Araştırma, deneme ve kontrol gruwnda bulunan deneklerin, 

öğrenme finitesi ile ilgili başarı düzeyleri arasında öğretimden 

önce anlamlı bir fark olmadığı.::. ; deneme grubunda programlı öğre

tim yöntemiyle yapılan öğretimde, kontrol grubunda geleneksel yön

temle yapılandan daha başarılı sonuç alınacağı; programlı öğretim 

yöntemi ile yapılan öğretimda öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
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cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olmayacağı, deneneelerine da

yanmaktadır. 

Bu alanda Türkiye'de yapılan çalı~nın az olması nedeniy

le, yeni yapılacak aragt~malara yardımcı olacağı; ileride yapıl

ması dügUnUlen bilgisayar destekli eğitimde, ders programlarını 

bu yönteme göre hazırlayacak elemanların yetigtirilmesi gereğini 

gUDdeme getireceği; lise iki ve UçüncU sınıfta bu dersi okumayan 

öğrencilere ÖSS 1ye hazırlanmeda bu derale ilgili bilgileri kendi 

kendine öğrenerek tamamlayabilecekleri materyalıerin geliştirilme

sinin yararlı olacağı; meslek liseleri öğrencileri için, bu ders

le ilgili bilgileri keodi kendine öğrenecekleri kitapların hazır

lanabileceği; dışarıdan lise bitirecek bireylere kolay öğrenme , 

sağlayan öğrenme kaynaklarının sunulmasıyla ilgili fikirlerin ge

li,mesine yardımcı olacağı, bu araştırmanın önemini oluşturmakta

dır. 

Bu araştırmada, eşleştirmede kullanılmak üzere geliştirilen 

ankete öğrencilerin verdiği yanıtların; diploma notlarının; coğ

rafya karne notlarının düzey belirleme testinden aldıkları puanla

rın gerçek durumlarını yansıttığı ve kontrol grubuna uygulanan öğ

retim yöntemi, öğretmenin diğer derslerindeki uyguladığı yöntem

den farklı olmadığı, varsayılmıgtır. Bu araştırmada, programlı öğ

retim yönteminin etkililiği ile ilgili bulgular, Eskişehir Cumhu

riyet Lisesi 4/E ve 4/G sınıfı öğrencileri, lise birinci sınıf 

coğrafya dersi "Harita Bilgisi" ünitesi ile sınırlıdır. Bir anlam 

karıgıklığı yaratmasını önlemek için aragtırmada sıkça geçen tanım

lar ayrı bir başlık halinde verilmiştir. 

Deneysel araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın evrenini 
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Eskişehir Cumhuriyet Lisesi, lise birinci sınıf öğrencileri oluş

turmaktadır. 3146 öğrencinin öğrenim gördüğü ve 137 öğretmenin 

görevli olduğu okulda ortaokul ve lise düzeyi öğrencileri birlik

te öğrenim görmekte ve ikili öğretim yapılmaktadır. 

örneklemin belirlenmesinde, önce öğretmen faktörü ele alın

mış, lise birinci sınıfları okutan iki coğrafya öğretmeninden bi

risi kura yoluyla belirlenmigtir. Ö~retmen faktörü sakıncalarını 

ortadan kaldırmak igin, deneme ve kontrolgrupları aynı öğretmenin 

okuttuğu sınıflardan aynı yöntemle belirlenmiş ve 4/E gubesi kont

rol, 4/G şubesi de deneme grubu olarak belirlenmigtir. 

Bu araştırmada, alınacak denaklerin eşleştirmesinde, "eş

leştirilmig grup yöntemi" uygulanmıştır. Eşlegtirmede esas olmak 

Uzere,öğrencilerin ortaokul diplema notları, birinci dönem coğraf

ya karne notları, hazır oluş düzeyini belirleme testi notları a

lınmıg ve öğrencilerle ilgili kiotsel bilgileri, ailevi durumu ve 

bagarıyı etkileyen k~şulları igeren bir anketten elde edilen veri

lerden yararlanılmıgtır. 

Önce, her iki gube öğrencilerine ait diplema notları, birin

ci dönem coğrafya karne notları ve hazır oluş düzeyini belirleme 

testi notlarının ham puanları belirlenmig, bunların şubelere göre 

aritmetik ortalamaları ile standart sapmaları hesaplanmıştır. Her 

öğrencinin ayrı ayrı diplema notu, coğrafya karne notu, hazır o

luş düzeyini belirleme testi notu standart t-puanı cinsinden belir

lenmiştir. Uç ölçüte göre ayrı ayrı elde edilen standart "t-puan

ları" toplanarak her öğrenci için bir standart "t-puanı" saptanmış

tır. Elde edilen standart t-puanlarla birlikte, öğrencilerin kaç 

yıllık oldukları ve cinsiyetleri de dikkate alınarak eşleştirmeleri 
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yapılmış ve iki gubede 30'ar öğrenciden olugan 60 öğrenci denek 

olarak saptanmıştır. Kigisel bilgileri, ailevi durumu ve başarıyı 

etk11eyen koşulları içeren 17 maddelik anketin 13 maddesinde denek

ıerin bUyUk benzerlik tagıdığı saptanmıut:ır. 

Programlı materyalin hazırlanması Uç aşamada gerçekleşti

rilmigtir. Hazırlık agamasında, önce programlanacak Unite saptan

mıg sonra ünite temel öğelerine ayrılarak içerikteki kavramlar, 

terimler, olgular, alıoı, yöntem, ölçüt, genelleme, ilke ve kuram

lar belirlenmig, Uniteye ilişkin amaçlar belirlenerek, bu amaçla

ra ne kadar ulaşıldığını belirlemek amacıyla son test hazırlanmış 

ve materyalin "doğrusal program modeline" göre yazılması kararlao

tırılmıotır. İkinci aoamada, içerik az miktarda bilgiyi, verilen 

bilgiyi pekigtirecek bir örneği, ardından bilginin değişik keli

melerle ifadesiyle bir anahtar sözcüğün buldurulmasını sağlayan 

maddeler halinde yazılmıştır. Yazılan taslak materyal bu alanda 

uzmanıa,mıf bir öğretim Uyesine denetlettirilerek, önerileri doğ

rultusunda dUzeltmeler yapılmıotır. Yazımınıdan sonra, UçüncU a

şamada taslak halindeki materyalin ve son testin (sınama arac~) 

denemesi yapılmıu , bunun için gruptan seçkisiz olarak (random ) 

alınan öğrenciler üzerinde Uç defa denenmig; dil, bilgilerin veri

lig sırası, sunu biçimi, şekillerin anlagılırlığı, örneklerin uy

gunluğu yönünden materyalin denenmesi; testle ilgili olarak da 

soruların gUçl~, seçeneklerin uygunluğu, soruların formüle edi

lig biçimi üzerindeki dUgUncelerinden elde edilen verilere göre 

taslak materyal ve son teste (sınama aracına) son şekli verilerek 

çoğaltılmıotır. 

Aragtıı'IDanın uygulama aşamasında önce, öğrencilerin bu 
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üniteyle ilgili biligsel girig davranışlarını belirlemek amacıyla 

uygulanan hazır oluv düzeyini belirleme testinin verilerine göre 

saptanan eksiklikler her iki grupta da giderilmi V, ardından önce

den hazırlanan sınama aracı denaklerin giriş düzeylerini belirle

mek amacıyla "öntest" olarak uygulanmıştır. ön test uygulamasından 

sonra, kontrol grubuna öğretmen tarafından geleneksel yöntemle ko

nu sunulmuş, deneme grubuna programlı materyaller dağıtılarak ge

rekli açıklamalar yapılmış ve kendi kendilerine öğrenmeye başla

mışlardır. Değişik günlerde ve iki ders saati süren ünitenin öğre

nilmesi süreci sonunda her iki gruba da son testler uygulanmıştır. 

Grupların, ön test ve son testten elde edilan ham puanların arit

metik ortalamaları alınarak aradaki puan farkının değişik öğretim 

yöntemlerimden ileri gelip gelmediğini %5 anlamlılık düzeyinde 

araştırılmıvtır. Aritmetik ortalamaların bulunmasından sonra şun

lar aranmıştırı 

1) Deneme ve kontrol gruplarının ön test aritmetik ortala

maları farkı, 

2) Deneme grubu ön test ve son test aritmetik ortalamalar 

farkı, 

3) Kontrol grubu ön test ve son test aritmetik ortalama

ları farkı, 

4) Deneme ve kontrol grubu son test aritmetik ortalamala

rı farkı, 

5) Dene.e grubu kız ve erk:a k öğrencilerinin ön test ve son 

test aritmetik ortalamaları farkı bulunmuştur. 

Araştırma sonunda şu bulgular ortaya çıkmıştır: 

1) Deneme ve kontrol gruplarının ön test puan ortalamaları 
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arasında anlamlı bir fark bulunmamıgtır. Bu sonuca göre, deneme 

ve kontrol gruplarının öğretimden önce ö~nme Uni tesi .. ile ilgili 

bagarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirlen

mig; aynı zamanda gruplar arasında, deney igleminden önce yapılan 

eglegtirmenin de geçerli ve güvenilir olduğu ortaya çıkmıgtır. 

2) Deneme grubunda bulunan denaklerin ön test puan ortala

maları ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bir bagka ifade ile programlı öğretim yöntemi ile 

ders iglendikten ~onra, deneme grubunun puanlarında ön test pu

anlarına göre anlamlı derecede bir yükselme olmuştur. 

3) Kontrol grubunda bulunan denaklerin ön test puan orta

lamaları ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmugtur. Bagka bir ifade ile, geleneksel öğretim yöntemi ile 

ders.iglendikten sonra, kontrol grubunun puanlarında ön test pu

anlarına göre anlamlı derecede bir yükselme olmuştur. 

4) Deneme ve kontrol gruplarının son test aritmetik orta

lamaları arasınca deneme grubu lehine anlamlı bir fark bulunmug

tur. Bu farkın, iki benzer grupta uygulanan iki farklı öğretim 

yönteminden kaynaklandığı kanıtlanmıgtır. Diğer bir ifade ile, 

programlı öğretim yönteminin uygulandığı deneme grubundaki denek

ler lise birinci sınıf coğrafya dersi "Harita Bilgisi" ünitesinde, 

aynı Uniteyi geleneksel öğretim yöntemi ile öğrenen kontrol gru

bundaki deneklere göre daha başarılı olmuşlardır. Böylece, prog

ramlı öğretim yöntemiyle öğrenen grubun geleneksel öğretim yönte

mine göre daha bagarılı sonuç alınacağını öne sitren birinci denen

ce doğrulanmıgtır. 
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5) Deneme grubunda bulunan kız ve erkek denaklerin ö~ test 

ve son test puanları aritmetik ortalamaları arasında kız öğrenci

ler lehine bir fark bulunmuştur. Buna göre deneme grubundaki kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları görül

müştür. Bir ~şka· ifade ile deneme grubunda lise birinci sınıf 

coğrafya dersi "Harita Bilgisi" Unitesinde, programlı öğretim yön

teminden, kız öğrenciler erkeklere kıyasla daha fazla yararlanmış

lardır. Böylece, araştırmanın ikinci denencesinde "programlı öğre

tim yöntemiyle yapılan öğretimda cinsiyete göre farklı bir sonuç 

alınamayacağı" nı ileri süren iddia doğrulanmamıştır. 

B. Yargı 

Aragtırmanuı bulgularına göre, lise birinci sınıf coğraf

ya dersi "Harita Bilgisi" ünitesinin öğretiminde programlı öğretim 

yöntemiyle ders gören denekler, öğretmen denetimindeki geleneksel 

yöntemle ders gören deneklerden daha fazla başarı sağlamışlardır. 

Diğer bir deyişle , lise birinci sınıflar üzerinde yapılan deney

sel araştırmada, coğrafya öğretiminde programlı öğretim yöntemi

nin öğrenci başarısı açısından geleneksel yöntemden daha et.kili 

olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Coğrafya öğretiminde programlı öğretim yönteminin kız ve 

erkek öğrencilerde öğrenme bagarısı açısından aynı etkiye sahip 

olmadığı; kız öğrencilerin erkeklere göre daha fazla başarı gös

terdikleri görülmüştür. 

Bu bulgular ışığında lise birinci sınıf coğrafya derslerin

de programlı öğretim yönteminin kullanılması durumunda daha etkili 

bir öğretim yapılabileceği yargısına varılmıştır. 
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Öte yandan, deneme grubundaki deneklerle yapılan görü§me

lerde.l bu yöntemle ders işlemakten memnun olduklarını söylemeleri 

programlı öğretimin, öğrencinin derse olan ilgisi üzerinde de olum

lu etkisi olduğu izlenimi vermektedir. 

c. öneriler 

Ara§tırmanın bulguları çarçeveşinde önerilerin, yöntemin 

öğretimine ve uygulamaya yönelik olarak bulunulmasında yarar gö

rülmüştür. 

ı. Yöntemin Öğretimine Yönelik Öneriler 

a. Araştırma süreci içinde Türkiye • de programlı öğretim 

yöntemine ilitkin orijinal deneysel çalı§maların ve çevirilerin 

az olduğu gözlenmiştir. Eğitim sorunlarının giderek ağırla§tığı 

çağımızda geleneksel öğretim yöntemlerine destek veya alternatif 

olabilecek programlı öğretim yöntemiyle ilgili uygulamalı araştır

maların ve çevirilerin daha çok yapılması teşvik edilmelidir. Bu 

amaçla, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarında 

bu alamn yer almasına çalı§J.lmalıdır. 

b. Eğitimin temel öğelerinden olan öğretmenlerin, öğreti

me zenginlik katarak öğrencilerini gUdUleyebilmelerine olanak 

sağlamak için bu yöntem hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu 

amaçla öğretmen yetiştiren kurumlarda, örneğin eğitim fakültele

rinde programlı öğretim konusu ya ayrı ders olarak veya ilgili 

dersler içerisinde geniş olarak ele alımp iglenmelidir. 

o. Programlı öğretim yöntemi, deneysel psikolojinin veri

lerine dayalı olarak geliştirilmiş bir öğretim yöntemi olduğun

dan, bu yöntem ilkelerine göre öğretim.materyali hazırlanması 
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bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bunu sağlamak için Milli Eğitim 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı ve üniversitelerin ilgili birimlerinde 

materyal hazırlayacak çalıoma grupları oluşturulmalıdır. 

2. UYgulamayla İls!li öneriler 

a. Demokratik toplumlarda devletin temel görevlerinden 

biri• eğitimde demokrasiyi sağlamaktır. Bu da başta eğitim iste

minde bulunan bireylere fırsat eşitliği sağlamakla gerçekleşmek

tedir. Herhangi bir nedenle örgUn eğitim kurumlarına devam edeme

mio ve,a etmek istemeyip dışarıdan hazırlaDarak bir eğitim kuru

munu bitirmek isteyen bireylere programlı öğretim yöntemine göre 

hazırlanmış ders kitapları hazırlanması yoluna gidilmelidir. 

b. Meslek liseleri öğrencilerinin okumadıkları coğrafya 

bilgilerindeki eksikliğin üniversite giriş sınavlarında meydana 

getirdiği eşitsizliği gidermek için. bireysel ve kendi kendine öğ

renmeye ol9nak· veren programlı öğretim yöntemine göre coğrafya ki

tapları hazırlanmalıdır. 

o. Genel liselerin iki ve UçünoU sınıflarında çeşitli ne

denlerle coğrafya dersini seçmemiş öğrencilerin bu derale ilgili 

bilgi eksikliklerini gidermelerini sağlamak için bu yönteme göre 

hazırlanmış ders notları hazırlanmalıdır. 

d. Gelişmiş Ulkelerde uygulanan bilg~sayar destekli öğre

timden Türkiye'de de yararlanılması planlanmaktadır. Bu uygulama

da, ünitelerin programlı öğretim yöntemine göre hazırlanması ge

rektiği uzmanlaroa belirtilmektedir. Bu uygulamadan amaçlandığı 

oranda yararlanabilmek için de programlı öğretim yöntemi ve bunun 

bilgisayar destekli ö~tim uygulamaları konusunda ön denemeleri 

başlatılmalıdır. 
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e. Coğrafya da dahil olmak Uzere, disiplinlerde uygun üni

teler bu yönteme göre hazırlanmalıdır. Böylece, hem öğrenciler i

Qin öğrenme etkinliklerinde olumlu bir değigiklik ve öğretmene ne

fes aldırmak, öğrencilere rehberlik rolUnU sağlıklı yapabilmesi 

iQin kendisine zaman sağlama olanağı yaratılmıg olunacaktır. 

f. Aravtırma sırasında gözlenen bir diğer husus da prog

ramlı öğretim yöntemine iligkin QalıCJmaların daha çok "doğrusal 

program modeline" göre yapılmıv olmasıdır. "Dallara ayrılan prog

ram modeline" gör~ gelivtirilecek programlı materyallerle de de

nemeler yapılmasl.Dda yarar bulunmaktadır. Ayrıca, basit de olsa 

programlı öğretimda program sunu aracı olarak öğretme makineleri 

yapma ve hizmete sunma giriuimleri de ülkemizde baglatılmalıdır. 
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EK 1 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 

ESKİŞEHİR 

11 

21.12.1987 

Enstitümüz Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans öğrencilerinden 

Metin Özden, " Coğrafya Öğretiminde Programlı Öğretiminin Uygula

nabilirliği " adlı yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. 

Cumhuriyet Lisesinde yapacağı araştırma için kendisine izin 

verilmesini ve yardımcı olunmasını arz ve rica ederim. 

Müdür 

Doç. Dr. Fazıl Tekin 
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EK 2 

T.c. 

ESKİŞEHİR İLİ 

Mill~ Eğitim Geçlik ve Spor MUdürlUğU 

Sayı KUltür Hiz. Şb. 311/48121 

Konu : Yüksek Lisans tezi. Eski~ehir, 28 .12.1987 

İL MAKAMINA 

ESKİŞEHİR 

Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bi

limleri Yüksek Lisans öğrencilerinden Metin Özden'in, • Coğraf

ya Öğretiminde Programlı Öğretim Yönteminin Uygulanabilirliği" 

adlı yüksek lisans tezi ara~tırmasını Cumhuriyet Lisesinde yapma

sını istedikleri, Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müdürlüğü'nUn 21. 12. 1987 tarih ve 412 1 467 sayılı yazıları ile 

bildirilmekte olup, yazı ekte sunulmuotur. 

Konu Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Makamlarınızca 

da uygun görüldüğü takdirde gereğini müsaadelerinize arz ve tek-

lif' ederim. 

Ek: 1 

Olur 
25.12.1987 

Özer AYDINATAY 
Vali Yardımcısı 
Vali a. 

Mehmet Kılıçoğlu 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü 



Sayı 

Konu 

EK 3 

T.c. 

ESKİŞEHİR İLİ 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor MUdürlUğW 

Kültür Hiz. Şb. 311 / 6668 Eskişehir, 30.12.1987 

Yüksek Lisans tezi 48573 

CUMHURİYET LİSESİ MÜDURLUGÜNE 

ESKİŞEHİR 
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Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bi~ 

limleri Yüksek Lisans öğrencisi Metin Özden'in ır Coğrafya Öğre

timinde Prograııılı Öğretim Yönteminin Uygulanabilirliği 11 adlı Yük

sek Lisans tezi araştırmasını okulunuzda yapabilmesi, İl Makamı'

nın 28.12.1987 tarih ve 311 / 48121 sayılı İl Onayları ile uygun· 

görUlmU; olup, bir adet onay ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rioa ederim. 

Müdür Adına 

EK: ı adet tı Onayı 

311/9 

4.1.1988 

Özer Bulut 

Şube Müdürü 



EK 4 

HAZIR OLUŞ DUZEY!N! BEL!RLEME TEST! 

YÖNERGE 

Değerli Öğrenci 

ı. Bu test, bir sınav niteliğinde değildir. Alacağınız 

puan da not olarak değerlendirilmeyecektir. 

2. Bu test, bir Uniteye başlarken gereklii olan " hazır 

oluş durumunu " belirlemeye yöneliktir. Sizin daha önce okumuş 

olduğunuz "Yeryuvarlağı ve Evren"" ünitesindeki öğrenme tirünleri

ni yoklamayı amaçlamaktadır. Saptanacak öğrenme eksikliklerininin 

ileride tamamlanma yoluna gidilecektir. 

3. Sağlıklı bir sonuca ulaşmamızı sağlamanız için, sadece 

kendi bilgilerinize dayalı olarak soruları yanıtlayınız. Hatırla

yamadığınız soruları boş bırakınız. 

4. Test, 20 " çoktan seçmeli " sorudan oluşmakta olup, 

yanıtlamanız için 15 dakika süre verilmektedir. Her sorunun doğ

ru seçeneği cevap kağıdındaki ilgili haneye işaretlenecektir. So

ru kağıtlarına herhangi bir işaret koymayınız ve yazı yazmayınız. 

Başarılar Dilerim. 

Metin Özden 
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SORULAR 

ı. Yeryuvarlağı, merkezden yerkabuğuna doğru bir takım ta

bakalardan meydana gelmi~tir. Bu tabakaların sıralanı~ı ile ilgi

li en doğrq yakla~ım a~ağıdakilerden hangisidir? 

a- Ağırlıkların& göre merkezden yüzeye doğru sıralanmı~lardır. 

b- Katı tabakanın üstüne sıvılar yerle~~tir. 

c- Sıralanı~larında pelirli bir kural yoktur. 

d- Yag durumuna göre merkezden yUzeye sıralanmı~lardır. 

2. Yerkabuğunun bileşiminde bulunan temel madde a~ğıda

kilerden hangisidiri 

a- Hidrojen ve oksijen 

c- Silikatlı maddeler 

b- Demir ve nikel bileşimi 

d- Volkanik maddeler 

3. Yeryuvarlağının yarıçapı yakla~ık kaç kilometredir? 

a- 3175 km. b- 6370 km. c- 40.000 km. d- 40.009 km 

4. Yeryuvarlağının gerçek şekline verilen ad aeağıdakiler

den hangisidir? 

a- Disk b- Geoid c- Elipsoid d- Sferoid 

5. A~ğıdaki tanımlardan hangisi " geoid "i en iyi ~ekil

de karşılamaktadır? 

a- Kutuplardan basık, ekv&tor tarafı ~i~kince, yüzeyi 

pürUzlU bir şekil. 

b- Ekvator ve kutup yarıçapları e~it, tam bir kUre. 

c- Güney kutbundan basık kUremsi bir şekil. 
d- UstU yarımkUra biçiminde atmosferle kaplı olan bir 

disk. 

6. Yeryüzünde bir noktanın enlem ve boylamlar yardımıyla 

yerinin belirlenmesine ne ad verilir? 

a- Özel konwn 

c- Matematik konum 

b- Stratejik nokta 

d- Doğal nokta 
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7. Bir yerin denize, dağlara, komşu ülkelere, ticaret yol

larına göre yerinin belirlenmesine ne ad verilir? 

a- Yerel konum 
c- Özel konum 

b- Siyasi konum 

d- Ticari konu 

s. Kutuplara eşit uzaklıkta olan ve dünyayı iki eşit par

çaya böldüğü varsayılan en büyük daireye ne denir? 

a- Eksen b- Ekvator 

c- Ekliptik düzlemi d- Yerin merkezi 

9. Aşağıdakilerden hangisi paralel dairelerinin özelliği

ni en iyi açıklamaktadır? 

a- Ekvatora ve birbirlerine paralel olarak çizildiği 

varsayılan gemberlerdir. 

b- Aralarında Birer derece uzaklık olan ve birbirleri

ne eşit olan çemberlerdir. 

c- Ekvatoru birer derece aralıklarla kesen yarıdaire

lerdir. 

d- Kutupları birleştiren ve sayıları 180 tane olan çem

berlerdir. 

10. Kutuptan kutba uzanan, paralelleri dik olarak kesen 

va birer derece aralıklarla çizilmiş olan yarıdairelere ne ad ve

rilir? 
a- Enlemler 
o- Yer ekseni 

b- Meridyenler 
d- Aydınlanma dairesi 

11. TUm ülkelerce " Başlangıç' ·Meridyeni 11 olarak ka bul edi

len meridyen hangisidir? 

a- Greenwich meridyeni b- ~erro Adası meridyeni 

c- Paris meridyeni d- Asor Adaları meridyeni 
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12. Yerküre üzerinde paralel ve meridyenlerin oluşturdu

ğu ağa ne ad verilir? 

a- Enlem faktörü 

c- Matematik konum 

b- Coğrafi koordinatlar 

d- Coğrafi konum 

13. Auağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden 

değildir? 

a- Kutup noktalarında birleşirler. 

b- Ekvatordan kutuplara gidildikçe boyları kısalır. 

c- Aralarındaki uzaklık kuşuçuşu yaklaşık lll km.dir. 

d- 90 ~ane kuzey yarıküre, 90 tane de güney yarıküre-

dedirler. 

14. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliği değildir? 

a- Birer derece aralıklarla çizilmişlerdir. 

b- İki meridyen arasında dört dakikalık uzaklık vardır. 

c- Başlangıç meridyeni en uzunduu. 

d- 180 tane doğu yarıkUrede, 180 tane de batı yarıkUre

dedirler. 

15. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın hareketleri ile ilgi

li olgu değildir? 

a- Dünyanın ekseni etrafında dönmesi nedeniyle aydın-

lanma dairesi sürekli yer değiştirir. 

b- Dünya ekseni etrafında doğudan batıya doğru döner. 

c- Dünyanın dönüş hızı ekvator üzerinde saatte 1660 km.dir. 

d- Bir noktanın güneş ışınlarını alma durumu sürekli 

değişir. 

o 1 
16. Ekvatorun 23 27 kuzey noktalarından geçtiği varsayılan 

daireye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Oğlak dönencesi b- Kutup dairesi 

c- Tarih değiştirme çizgisi d- Yengeç dönencesi 
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o ~ 

17. Ekvatorun 23 27 güney noktalarından geçtiği varsayı-

lan daireye ne ad verilir? 

a- Tropikal kuşak 

c- Oğlak dönencesi 

b- Yengeç dönencesi 

d- Kutup dairesi 

18. A§ağıdakilerden hangisi " Kutup gündUzti 11 kavramını 

kar§ılamaktadır? 

a- Kutup noktası ile kutup çemberi arasında kalan kı-

sımlarda güneşin ba tmadığı sUre 

b- Kutuplarda kalıcı karların oluşturduğu beyazlık 

o-Kar beyazlığının gözlerde yarattığı rahatsızlık 

d- Kutup kuşağJ.nda oluşan soğuk iklim 

19. "Kutup çemberinin" geçtiği noktalar aşağıdaki seçenek

lerden hangisinde belirtilmiştir? 

a- Kuzey ve güney kutupları birleştiren yarıdaire 

b- 90°lik kuzey ve güney noktalar 

c- 66°JJkuzey ve güney noktalar 

d- Kutuplardan geçtiği varsayılan doğru 

20. Bir nokta ile ekvator arasında kalan meridyen yayının 

açı cinsinden uzaklığına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Yengeç dönencesi 

c- Boylam 

b- Başlangıç meridyeni 

d- Enlem 

Test bitmiştir. Yapamadığınız sorular için tekrar geriye 

döntip kontrol ediniz. 
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EK 5 

KİŞİSEL BİLGİ ANKETİ 

ı. Adınız ve Soyadınız . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Doğum tarihiniz • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.3. Cinsiyetiniz "işaretleyiniz" ( ) ı. Kız 
( ) 2. Erkek 

4. Babanız sağ mı ölü mU? ( ) ı. Sağ 
( ) 2. Ölü 

5. Babanız öz mU Uvey mi? ( ) ı. öz 
( ) 2. üvey 

6. Anneniz sağ mı ölU mU? ( ) ı. Sağ 

( ) 2. Ölü 

7. Anneniz öz mü üvey mi? ( ) ı. öz 
( ) 2. üvey 

AİLE DURUMU 

s. Babanızın öğrenim derecesi aşağıdakilerden hangisidir? 

( ) ı. Okur-yazar değil ( ) 5. Lise veya dengi 
( ) 2. Okur-yazar ( ) 6. Yüksekokul-Universite 
( ) .3. İlkokul ( ) 7. Daha yüksek 
( ) Ortaokul 

9. Annenizin öğrenim derecesi aşağıdakilerden hangisidir? 

( ) ı. Okur-yazar değil ( ) 5. Lise veya dengi 
( ) 2. Okur-yazar ( ) 6. Yüksekokul-Üniversite 
( ) J. İlkokul ( ) 7. Daha yüksek 

( ) 4. Ortaokul 

ıo. Babanızın görevi nedir? 

( ) ı. K emur ( ) 5. İşsiz 
( ) 2. İşçi ( ) 6. Emekli 

( ) .3. Esnaf ( ) 7. Başka nbelirtiniz" 

( ) 4. Çiftçi 
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ı ı. Annenizin görevi nedir? 
( ) ı. Ev kadını ( ) 4. Emekli 
( ) 2. Memur ( ) 5. Başka "belirtiniz" . . 
( ) 3· !şçi 

12. Aileniz in orta lama aylık geliri kaç Türk lirasıdır? 

( ) ı. 100.000 TL.den az ( ) 5. 250.000-390.000 
( ) 2. 100.000-150.000 (. ) 6. 300.000-350.000 

( ) 3. 150.000-200.000 ( ) 7. 350.000-400.000 
( ) 4. 200.000-250.000 ( ) a. 400.000 den fazla 

BAŞARIYI ETKiLEYEN KOŞULLAR 

13. Lise birinci sınıfta kaç yıllık öğrencisiniz 

( ) ı. Bir yıllık 

( ) 2. İki yıllık 

14. Ders çalışmak için elverişli bir odanız var mı? 

( ) ı. Evet 

( ) 2. Hayır 

15 Temel ihtiyaçlarınızı karşılamasının dışında, ailenizden aldı-

ğınız harçlık haftada kaç liradır? 

( ) ı. ı.ooo TL.den az ( ) 4. 3.000-4.000 TL. 

( ) 2. ı.ooo-2.ooo TL. ( ) 5. 4.000-5.000 TL. 

( ) 3. ~.ooo-3.ooo ·TL. ( ) 6. 5.ooo TL.den fazla 

16. Öğrenirninizde başarınızı engelleyen herhangi bir sağlık 

probleminiz var mı? 

( ) ı. Var "belirtiniz": ••••• 

( ) 2. Yok 
( ) 3. Başka "belirtiniz": •••• 

17. Öğreniminiz sırasında kimin yanında k:alıyorsunuz? 

( ) ı. Ailemin 

( ) 2. Akrabalarımın 

( ) 3. Pansiyonda 

( ) 4. Başka "belirtiniz": •••• 
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EK 6 

4 / E ŞUBESİ ÖGRENCİLERİNE AİT t STANDART PUANLARI 

Dene k Diploma Coğrafya Hazır Oluş Ağırlıklı 
Kod. Notu Notu Testi t Puanı No. t Puanı t Puanı t Puanı 

ı 45,1 43,2 45,5 133,8 

2 37,4 43,2 45,5 126,1 

3'· 65,6 48,4 59,6 173,6 

4 62,2 69 66,7 197,9 

5 64,8 69 70,2 204 

6 65,6 63,9 45,5 175 

7 45,1 53,6 52,6 151,3 

8 48,5 43,2 45,5 137,2 

9 49,4 58,7 63,1 171,2 

10 57,9 63,9 56,1 177,9 

ll 41,7 43,2 49 133,9 

12 51,9 53,6 52,6 158,1 

13 41,7 43,2 45,5 130,4 

14 52,8 53,6 45,5 151,9 

15 63,9 63,9 56,1 183,9 

16 58,8 63,9 59,6 182,3 

17 53,6 53,6 52,6 159,8 

18 68,2 69 45,5 182,7 

19 41,7 38,1 34,9 114,7 

20 44,3 48,4 56,1 148,8 

21 46 53,6 56,1 155,7 

22 51,9 53,6 59,6 165,1 

23 69,9 63,9 56,1 189,9 

24 59,6 48,4 49 157 

25 46,9 53,6 49 149,5 
26 37,4 38,1 63,1 138,6 

27 57,9 58,7 63,1 179,7 

28 51 53,6 56,1 160,7 
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Dene k Diploma Coğrafya Hazır Oluş Ağırlıklı 
Kod. Notu Notu Testi t Puanı No. t Puanı t Puan:ı. t Puanı 

29 55,3 48,4 56,1 159,8 
30 58,8 58,7 56,1 173,6 

31 59,6 63,9 59,6 183,1 

32 53,6 69 56,1 178,7 

.33 48,5 48,4 49 145,9 

34 60,5 58,7 49 168,2 

35 43,4 38,1 49 130,5 

36 37,4 38,1 27,9 103,4 

37 36,5 32,9 45,5 114,9 

38 39,1 43,2 24,4 106,7 

39 40 43,2 38,5 121,7 

40 39,1 43,2 38,5 120,8 

41 36,5 32,9 34,9 104,3 

42 47,7 43,2 49 139,9 

43 37,4 43,2 52,6 133,2 

44 44,3 38,1 42, 124,4 

45 46 38,1 31,4 115,5 

46 38,2 43,2 38,5 119,9 

47 68,2 58,7 59,6 186,5 

48 57,1 48,4 66,7 172,2 

49 59,6 53,6 52,6 165,8 

50 40 27,8 42 109,8 

51 51,9 48,4 45,5 145,8 

52 63,9 53,6 59,6 177,1 

53 35,6 38,1 66,7 140,4 

54 46 43,2 38,5 127,7 

55 36,5 48,4 38,5 123,4 

56 38,2 48,4 38,5 125,1 

57 41,7 43,2 42 126,9 

58 57,9 53,6 52,6 164,1 
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EK 7 

4 / G ŞUBESİ ÖGRENCİLERİNE AİT t STANDART PUANLAR! 

Dene k Diploma Coğrafya Hazır Olu§ Ağırlıklı 
Kod. Notu Notu Testi t Puanı 
No. t Puanı t Puanı t Puanı 

ı 57,5 49 68,7 175,2 
2 48,8 55,4 40,8 145 

.3 68,9 74,8 76,7 220,4 

4 40,9 55,4 52,8 149,1 

5 67~1 61,9 56,8 185,8 

6 .37,4 55,4 44,8 137,6 

7 65,4 61,9 48,8 176,1 

8 55,8 61,9 48,8 166,5 

9 61,9 55,4 48,8 166,1 

10 44,4 42,5 40,8 127,7 

ll 50,5 .36,1 28,9 155,5 

12 40,9 55,4 52,8 149,1 

13 46,1 49 52,8 147,9 

14 47,9 42,5 .32,9 12.3,3 

15 48,8 74,8 64,7 188,.3 

16 58,4 55,4 60,8 174,6 

17 54 .36,1 56,8 146,9 

18 66,.3 55,4 60,8 182,5 

19 54,9 55,4 64,7 175 

20 51,4 49 44,8 145,2 

21 50,5 36,1 52,8 1.39,4 

22 45,3 49 44,8 1.39,1 

2J 51,4 49 48,8 149,2 

24 53,1 49 56,8 158,9 

25 64,5 74,8 48,8 188,1 

26 68 55,4 52,8 176,2 

27 ,. 75 68,.3 56,8 200,1 

28 70,6 68,3 56,8 195,7 

29 55,8 55,4 40,8 152 
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Dene k Diploma Coğraf'ya Hazır Oluş Ağırlıklı 
Kod. Notu Notu Testi t Puanı No. t Puanı t Puanı t Puanı 

30 56,6 42,5 52,8 151,9 
31 59,1 49 48.8 156,9 
32 48,8 42,5 44,8 136,1 

33 48,8 42,5 48,8 140,1 

34 39,1 36,1 48,8 124 

35 43,5 49 68,7 161,2 

36 42,6 49 56,8 148,4 

37 56,6 55,4 64,7 176,7 

36 48,8 42,5 36,9 128,2 

39 46,1 42,5 44,8 133,4 

40 38,3 36,1 48,8 123,2 

41 49 36,1 28,9 114 

42 37,4 55,4 40,8 133,6 

43 52,3 55,4 52,8 160,5 

44 46,1 55,4 52,8 154,3 

45 56,6 55,4 52,8 164,8 

46 68 61,9 68,7 198,6 

47 57,5 55,4 60,8 173,7 

48 41,8 42,5 48,8 133,1 

49 37,4 36,1 36,9 110,4 

50 42,6 36,1 44,8 123,5 

51 44,4 42,5 36,9 123,8 

52 35,6 42,5 40,8 118,9 

53 43,5 42,5 40,8 126,8 

54 39,1 49 60,8 148,9 

55 43,5 42,5 52,8 138,8 

56 46,1 42,5 36,9 125,5 

57 39,1 42,5 40,8 122,4 

58 37,4 42,5 40,8 120,7 

59 43,5 49 44,8 137,3 

60 38,3 42,5 44,8 125,6 
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EK 8 

EŞLEŞTİRİLMİŞ GRUPLAR 

4-E 4-G 

Kod. Cinsiyet t Puanı Kod. Cinsiyet t Puanı 

No; Kaç Yıllık No. Kaç Yıllık 

18 K 183 18 K 183 

57 K (2 Yıl) '127 53 K (2 Yıl) 127 

55 K (2 Yıl) 123 40 K (2 Yıl) 123 

52 K 177 37 K 177 

6 K 175 ı K 175 

30 K 174 47 K 174 

49 K 166 9 K 166 

28 E 161 43 E 161 

24 E 157 31 K 157 

22 K 165 45 E 165 

14 K 152 29 K 152 

20 K 149 23 K 149 
. 42 K 140 33 K 140 

26 E 139 21 K 139 

ll K 134 42 E 134 

43 E 133 39 E 133 

44 E 124 34 E 124 

45 K 116 ll K 116 

54 K (2 Yıl) 128 10 K 128 

39 E 122 57 E (2 Yıl) 122 

7 E 151 30 E 152 

4 K 198 46 E 199 

51 E 146 17 K 147 
3 K 174 19 E 175 
56 E (2 Yıl) 125 60 K (2 Yıl) 126 
47 K 187 5 K 186 
19 K 115 41 K 114 
ı E 134 48 E 133 
53 E 140 20 E 139 
25 E 150 4 E 149 
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EK 9 

EŞLEŞTİRMEDE DİKKATE ALINMAYAN 3 ÖLÇÜTE GÖRE 

GRUPLARDAKİ DENEKLERİN DURUMLAR! 

TABLO 1 

Denaklerin Babalarının Öğrenim Durumu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

Okur:yazar değil 

Okur-yazar 

İlkokul 5 16,67 lO 33,33 
Ortaokul 1 23.33 3 lO 
Lise veya dengi lO 33,33 9 30 
YUksekokul-Uni. 8 26,76 8 26,67 

TOPLAM 30 100 30 100 

TABLO 2 

Denaklerin Annelerinin Öğrenim Durumu 

KG DG 

Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

Okur-yazar değil 
Okur-yazar ı 3,33 ı 3,33 
İlkokul 16 53,33 20 66,67 

Ortaokul 5 16,67 3 10 
Lise veya dengi 5 16,67 5 16,67 

YUksekokul-ttni. 3 10 1 3,33 

TOPLAM 30 100 30 100 

92 
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TABLO 3 

Denaklerin Aldıkları Haftalık Harçlık Durumu 

KG DG 

Haftalık Harçlık Sayı Oran(%) Sayı Oran(%) 

ı- ı.ooo TL.den az 8 26,67 8 26,67 
2~ ı.ooo-2.ooo TL 12 40 15 50 
3- 2.000-3.000 TL 5 16,67 2 6,67 
4- 3.000-4.000 TL 3 lO 

5- 4.000-5.000 TL 2 6,67 ı 3,33 
6- 5.000 TL.den fazla 3 lO ı 3.33 

TOPLAM 30 ıoo,oı 30 100 
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c. Verilen tanımın "kesirli ölçek" kavramına ait olduğunu 

bulup işaretleme. 

d. "Çizik ölçekle" ilgili özelliği verilenler arasından bu

lup i~retleme. 

e. "BUyük ölçek "le ilgili özelliği verilenler arasından bu

lup işaretleme. 

f. "BUylik ölçekli harita" kavramına ait tanımı verilenler a

rasından bulup işaretleme. 

g. Ölçek paydasındaki sayının bUyUmesiyleortaya çıkan özel

liği, verilenler arasından bulu.p işaretleme# 

h. Verilen tanımın "plan" kavramına ait olduğunu bulup işa

retleme. 

ı. Verilen tanımın "bUyük ölçekli topoğrafya haritası" kav

ramına ait olduğunu bulup işaretleme. 

i. Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "kUçUk ölçekli 

coğraf'ya haritası" kavramına ait olduğunu bulup işaretleme. 

k. "Fiziki harita" kavramına ait tanımı verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

ı. Verilen bir dizi özellik arasından "tematik harita" kav

ramına ait olanı bulup .; .. ;~retlemek. 

m. Verilen bir tanımın, seçenekler arasından "atlas" kavra

mına ait olduğunu bulup işaretleme. 

Amaç 3: 

"Haritada yerşekillerinin gösterilmesi" konusuyla ilgili kav

ram ve terimleri belleyebilme ( 19-22 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Verilen bir dizi tanımdan "izohips" kavramına ait olanı 

bul~p işaretleme. 
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b. "İzohips" kavramına ait tanımı, verilenler arasından bu~ 

lup i§aretleme. 

c. Verilen özelliklerden "izohips" 1. .amına ait olanları 

bulup işaretleme. 

d. "Harita boyama" işinin nedenini, verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

e. Verilen tanımın, seçenekler arasından "izobat" kavramı

na ait olduğunu bulup işaretleme. 

Amaç 4: 

"Haritalardan yararlanma ve harita Uzarinde ölçmeler konusuy

la ilgili kavramları ve terimleri belleyebilme (23-26 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Verilen tanıın.n, seçenekler arasından "harita işaretleri" 

ne ait olduğunu bulup işaretleme. 

b. Verilen tanımın, seçenekler arasından "harita lejandı"na 

ait olduğunu bulup işaretleme. 

c. "Uzunluk hesaplama" ile ilgili tanımı, verilenler arasın

dan bulup işaretleme. 

d. "Alan ölçmek" ile ilgili tanımı, verilenler arasından bu

lup işaretleme. 

Amaç 5: 

"Harita ve Ölçek" konusuyla ilgili olguları belleyebilme 

(27-28-29 no.ıı öğeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Yeryuvarlağı üzerindeki şekillerin en doğru olarak "yer

küre" Uzerinde gösterilebileceğini verilenler arasından 

bulup işaretleme. 
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b. Yerşekillerine "kuşbakışı" olarak bakılınca, biçim ve bo

yutlarının doğru olarak çizileceğini verilenler arasın

dan bulup işaretleme. 

c. Bütün yerşekilleri aynı ölçüde kUçUltülünce, yerşekille

rinin boyutlarıyla ilgili hataların ortadan kalkacağını 

verilenler arasından bul~p işaretleme. 

Amaç 6: 

"Harita i:Slçeği ve harita çeşitleri" konusuyla ilgili olgula

rı belleyebilme (30 no.lı öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. KüçUltme fazlalaştıkça, haritadaki ayrıntıların azalaca

ğını bulup işaretleme. 

AmaQ 7: 

"Haritada yerşekillerinin gösterilmesi" konusuyla ilgili olguları 

belleyebilme (31 no.lı öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Aynı yükseltideki noktalardan geçen düzlemin, izdüşümU

nUn kBğıda çizilmesiyle, izohips eğrisinin (eşyükselti) 

elde edileceğini verilenler arasından bulup işaretleme. 

Amaç 8 : 

"Haritalardan yararlanabilme ve harita üzerinde ölçmeler" konusuy

la ilgili olguları belleyebilme (32 no.lı öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Haritadaki uzunluk ile ölçek paydasını çarpınoa "gerçek 

uzunluğun" bulunacağını verilenler arasından bulup işa

retleme. 
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Amaç 2: 

"Harita ve ölçek" konusuyla ilgili alışı, yöntem ve ölçütle

ri belleyebilme (33-35 no.lı öğeler). 

Davranışbal amaçlar: 

a. Yerşekillerini haritada gösterebilmek için, izlenecek 

yolun, "cisimlerin belli bir oranda kUçültülmesi" oldu

ğunu,verilenler arasından bulup ivaretleme. 

b. Harita çizimlerinde kullanılan yöntemin "ha ri ta projek

siyonu" veya "harita izdüşümü" olduğunu verilenler ara

sından bulup işaretleme. 

c. Cisimlerin uzaklık ve boyutlarında yanlışlık olmaması i

çin yerşekillerinin "tam tepeden" görülmesi gerektiğini ve

rilenler arasından bulup işaretleme. 

Amaç 10: 

"Harita ölçeği ve harita çeşitleri" konusuyla ilgili alışı, 

yöntem ve ölçütleri belleyebilme (36-37 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Ölçeğin küçüleceğini, ölçek paydasındaki rakamın büyüme-

si yoluyla olacağını verilenler arasından bulup işaretleme. 

b. Ayrıntıların "büyük ölçekli" haritalarda daha fazla görü

lebileceğini verilenler arasından bulup işaretleme. 

Amaç ll: 

"Haritada yerşekillerinin gösterilmesi" konusuyla ilgili alı

şı, yöntem ve ölçütleri belleyebilme (38 no.lı öğe). 

Davranı,sal amaçlar: 

a. İç taraftaki izohipalerin, dıştakilere göre daha yüksek 

yerleri belirttiğini verilenler arasından bulup işaret

lema. 
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Amaç 12: 

"Haritalardan yararlanma ve harita üzerinde ölçmeler11 konusu 

ile ilgili alışı, yöntem ve ölçütleri belleyebilme (39 no.lı öğe). 

Davranı~sal amaçlar: 

a. Harita üzerindeki uzunlukları ölçmeda izlenecek yolun, 

cetvel veya kağıt şerit kullanmak olduğunu verilenler a

rasından bulup işaretleme. 

Amaç 13: 

Harita ve ölçek" konusuyla ilgili genellema ve ilkeleri bal

ıeyebilme (40-41 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Yerşekillerinin tam te.peden görülerek ve belli bir oran

da kUçUltUlerek bir kBğıda çizilmesiyle, haritaların or

taya çıktığını verilenler arasından bulup işaretleme. 

b. Haritaların, projeksiyon sistemine göre gizildiğini bu

lup işaretleme. 

Amaç 14: 

"Harita ölçeği ve harita çeşitleri" konusuyla ilgili genel

lema, ilke ve kavramları balıeyebilme (42 no.lı öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. BUyük ölçekli haritaların, yeryüz\mdeki ayrıntıları daha 

iyi görUlmesini sağlamak için yapıldığını, verilenler a

rasından bulup işaretleme. 

Amaç 15: 

"Haritada yerşekillerinin gösterilmesin konusuyla ilgili ge

nelleme, ilke ve kuramıarı belieyebilme (43 no.lı öğe). 
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Davranışsal amaçlar: 

a. !zohipslerin dik yamaçlarda sık, az eğimli yerlerde sey

rek geçtiğini, verilenler arasından bulup işaretleme. 

Amasc ı6: 

"Haritalardan yararlanma ve harita üzerinda ölçmeler" konu

suyla ilgili genelleme, ilke ve kuramıarı belleyebilme (44 no.ıı 

öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Haritadaki uzunluğun ölçek paydası ile çarpımı ve iste

nen birime çevrilmesiyle "gerçek uzunluk"un ortaya çıktı

ğını verilenler arasından bulp işaretleme. 

Amaç 17: 

"Harita ve ölçek" konusuyla ilgili bilimsel bilgileri kavra

yabilme ( 45-46 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Haritadaki iki yer şeklinin ilişkisini açıklayan ifade

lerden doğru olanını seçip işaretleme. 

b. Yerşekillerinin yeryüzündeki yerlerinin doğruluğu ile 

coğrafi koordinatların ilişkisini açıılayan ifadelerden 

doğru olanı seçip işaretleme. 

Amaç 18: 

"Harita ölçeği ve harita çeşitleri" konusuyla ilgili bilimsel 

bilgileri kavrayabilme (47-49 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Harita ölçeği ile, aynı haritaya ait gerçek yeryüzü şe

killeri arasındaki ilişkiyi açıklayan ifadeyi seçip işa

retleme. 
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b. Haritadaki uzunluk ile, aynı haritanın çizik ölçeği ara

sındaki ilişkiyi açıklayan ifadeyi verilenler arasından se

çip işaretleme. 

c. Planlarla, küçük ölçekli haritalar arasındaki ilişkiyi a

çıklayan ifadeyi verilenler arasından bulup işaretleme. 

Amaç 19: 

"Haritada yerşekillerinin gösterilmesi" konusuyla ilgili bi

limsel bilgileri kavrayabilme (50-51 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. İzohipslerle, arazinin eğimi arasındaki ilişkiyi açıklayan 

ifadeyi verilenler arasından seçip işaretleme. 

b. Haritadaki renklerle, yeryüzündeki yükseklikler arasındaki 

ilişkiyi açıklayan ifadeyi verilenler arasından bulup işa

retleme. 

Amaç 20: 

"Haritalardan yararlanma ve harita üzerinde ölçmeler" konusuy

la ilgili bilimsel bilgileri kavrayabilme (52 no.lı öğe). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Gerçek uzaklık ile bunun harita üzerindeki uzunluğu arasın

daki ilişkiyi verilenler arasından bulup işaretlema. 

Amaç 21: 

"Harita ve ölçek" konusuyla ilgili bilimsel bilgi ve yöntem

leri uygulayabilme (53-54 no.lı öğeler). 

Davranışsal amaçlar: 

a. Yerşekillerine tam tepeden bakılınca, onların "kuşbakışı" 

olarak görUlebileceğini verilenler arasından bulup işaret

lema. 
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b. Harita ölçeğinin paydasındaki rakama bakarak, o haritada 

yerşekillerinin ne kadar küçültülmüş olduğunu, bulup işa

retleme. 

Amaç 22·: 

"Harita ölçeği ve harita çeşitleri" konusuyla ilgili bilimsel 

bilgi ve yöntemleri uygulayabilme ( 55 no.lı öğe). 

Davranıusal amaçlar: 

a. Haritalarda küçültmenin azalmasıyla, aynı alana ait harita

da yeryüzü ayrıntılarının daha fazla görülebileceğini, ve

rilenler arasından bulup işaretleme. 

Amaç 2j: 

"Haritalarda yerşekillerinin gösterilmesi" konusuyla ilgili 

bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulayabilme ( 56 no.lı öğe). 

Davranışsal amaç: 

a. Haritadaki bir dağa ait eğim durumunun nasıl olduğunu izo

hipalere bakarak belirleme. 

Amaç 24: 

"Haritalardan yararlanma ve harita üzerinde ölçmeler" konusuy

la ilgili bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulayabilme (57-58 no.lı 

öğeler). 

Davranışsal amaçlar : 

a. Harita üzerinde ölçülen uzunluğun, ölçek paydası ile çarpı

lıp, çıkan sayının istenilen birime çevrilmesiyle gerçek 

uzaklığın nu kadar olduğunu hesaplama. 

b. Kare yöntemiyle, harita üzerinde ölçülen bir alanın, o ha

ritaya ait ölçeğin karesi ile çarpılıp, çıkan sayının iste

nilen birime çevrilmesiyle, gerçekte ne kadar yüzölçümü 

olduğunu hesaplama. 



EK 12 

"HARİTA B!LGİSİ" UNİTESİ İLE İLGİLİ 

SINAMA ARACI (SON TEST) 

YÖNERGE 

Değrli Öğrenci, 

ı. Bu test, kanaat notunuzu etkileyecek bir sınav niteli

ğinde ~eğildir. Alacağınız puan bilimsel bir araştırma için veri 

olarak değerlendirilecektir. Bilimsel araştırmanın sağlıklı ola

bilmesi için, sorulara samimi olarak ve sadece kendi bilgilerini

ze dayalı cevap veriniz. Bilmediğiniz soruyu işaretlemeyiniz. 

2. Bu test 50 çoktan seçmeli soru tipinde hazırlanmıg o

lup, her sorunun bir doğru yanıtı vardır. Seçeceğiniz doğru yanıtı, 

cevap kağıdındaki ilgili haneye igaretleyiniz. 

3. Soruların cevaplanma sUresi 37,5 dakikadır. 

4. Cevap kağıdı Uzerine ad, soyadı ve nurnaranızı okunak-

lı olarak yazınız. Soru kağıdı Uzerine herhangi bir işaretlema yap

mayınız. 

5. Sınav sonunda soru kağıdınızı ve cevap kağıdınızı tes

lim etmeyi unutmayınız. 

Başarılar dilerim. Metin Özden 



103 

ı. Bir yeryüzü parçasının kuşbakışı olarak ve belli bir oranda 

küçültülerek bir düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen ürüne 

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Kroki b- Harita c- Jlotoğraf d- Grafik 

2·. Aşağıdakilerden hangisi "kuşbakışı" kavramının karşılığıdır? 

~a- Yerşekillerinin tam tepeden görünüşü 

b- Yerşekillerinin bir noktadan görünüşü 

c- Yerşekillerinin küçültülmüş boyutlarla görünüşü 

d- Yerşekillerinin bir büttın olarak görünüşü 

J. Haritalarda uygulanan küçültme işlemi nasıl ya.pıll.r? 

a- Sıradağlar daha fazla küçül tl.ilür. 

b-·Arka plandaki yerşekilleri daha fazla küçültülür. 

~ c- Tüm yerşekilleri aynı oranda küçültülL~. 

d- Yerşekillerinin türüne göre küçültme oranı değişir. 

4., Haritaların kuşbakışı görünüşe göre çizilmesinin temel nedeni 

nedir? 

• a- Yerşekillerinin biçim ve boyutlarının doğru olması 

b- Bütün yerşekillerinin görUlabilmesi 

c- Yerşekill erinin daha ayrıntılı görülebilmesi 

d- Yeryüzünün bir düzlam olarak görUlabilmesi 

5. Konum belirleme ve harita çizimlerinde lrullanılan parelel ve 

meridyenler ağına ne ad verilir? 

a- Doğu ve batı boylamları b- Harita projeksiyonu 

c- Başlangıç meridyeni vd- Coğrafi koordinatlar 

6. Aşağıdakilerden hangisi, harita çizimlerinde dikkate alınan 

özelliklerdendir? 

a- Cisimleri bir düzlem olarak kabul etmek 

b- Cisimlere profilden bak,nak 

c- Cisimleri kuşbakışı görmek 

d- Uzunlukları kabataslak çizmek 
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7. Harita çizimlerinde, "tam tepeden" bakılmazsa, aşağıdaki ha

lardan haneisi meydana gelir? 

., a- Cisimlerin boyutlarında ve uzaklıklarında farklılık olur. 

b- Yönler belli olmaz. 

c- Yerşekillerinin biçimlerinde farklılık olmaz. 

d- Cisimlerıi.n boyullarında farklılık olmaz. 

8. Aşağıdakilerden harJ.eisi "harita ölcc?:inin" tanımıdır? 

.., a- Ger çe k uzunluklar la, bunların haritadaki uzunlukları arasın-

daki lcüç\il tme oranı. 

b- YeryUzUndeki uzunlukların kuşbakışı olarak çizilrnesi. 

c- Yerşekillerinin harita kasıdına sıcacak şekilde küçtiltUlmesi. 

d- Haritadaki yerşekillerini n, gerçe:-:te hangi boyutta olmaı:ıı. 

9. Yerküre üzerindeki parelel ve nreridyen ağının dUz bir kaeıda 

geçirilmesinde uygulanan yöntemlere ne ad verilir? 

a- Harita ölçeel b- Kuşbakışı yöntemi 

· c- Harita projeksiyonu d- CoGı•afi koordinatlar 

10. Genellikle okullarda kullanılan görsel araçlardan "yerkUre"le

rin az kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden haneisidir? 

a- Pahalı ve Ure·timinin az olması 

b- Yanlışlıklara fazla yer vermesi 

c- Yerşekillerinin birbirlerine eöre uzaklıklarını doğru ola-· 

rak belirleyememesi. 

, d- Ayrıntılara az yer vermesi ve kullanışsız olması 

11. Yeryüzündeki gerçek uzunluklarla, bunların haritadaki uzunluk

ları arasındaki küçUltme oranına ne ad verilir? 

a- Matematik coğre.fya 

c- Orantı 

b- Ölçek 

d- Harita izdüşUmU 

12. Haritadaki küçültme oranını, payı "1" olan bir kesirle göste

ren sayıya ne ad verilir? 

a- Bayağı kesir 

c- Çizik ölçek 

/b- Kesirli ölçek 

d- KUçültme sayısı 
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zamanda haritaların altında bulunan "çizik ölçek"in gerçek iş-· 

levi aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Haritadaki uzunlu~un gerçekte ne kadar olduğunu belrtir. 
1 

b- Haritada gösterilemayen e~irııin hesaplanmasını sağlar. 

c- Haritada gösterilemayen derinliklerin hesaplanmasında kul

lanılır. 

d- Demiryolu ağlarını ifade eder. 

14. 1/200.000 olan ölçeğin paydası neyi ifade eder? 

a- İki nokta arasındaki uzaklığın 200.000 metre olduğunu 

b- Haritanın 200.000'1111: türde oldut,'7unu 

c~Aynı haritadan 200eOOO adet basıldığını 

v d.;. Gerçek uzunluğun 200.000 defa küçUl tUldUğünU 

15. Ölçek paydasındaki sayının büyümesiyle meydana gelen olgu a

şağıdakilerden hangisidir? 

a. Harita ölçeği büyür. 

b- Ayrıntılar daha fazla görülür • 

. c- YeryüzUnUn ayrıntıları daha az görülür. 

d- KUçültme oranı azalır. 

16. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür? 

., a- 1/5.000 b- 1/50.000 c- 1/500.000 d- 1/5.000.000 

17 .ölçek paydasındaki sayının kUçUk olduğu bir haritada aşağıda-· 

kilerden hangisini gözlernek olanaklıdır? 

' a- Yeryüzündeki ayrıntılar daha çok görülür. 

b- Yeryüzünün sadece anahatları görülür. 

c- Harita ölçeği küçülür. 

d- Yerşekilleri kabataslak görülür. 

ıs. Belirli bir bölgeye ait ayrıntıları daha fazla görebilmek için 

gereksinim duyulan harita aşağıdakilerden hangisidir? 

a- Küçük ölçekli olanı 

b- Ölçek paydasındaki sayının büyük olanı 

c- Boyutları büyük olanı 

· d- Ölçeği büyük olanı 
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19. 1/200.000 ölçekli bir haritada "1" santimetrelik uzunluk ger

çekte kaç kilometreyi gösterir? 

a- 20 Kın. .b- 2 Km. c- 200Kın. 

20. BUyük ölçekli harita neye denir? 

a- Boyutları bUyük olana~ 

~ b- Ölçek paydasındaki sayı küçük olana 

c-Yerşekillerini bUyük gösterane 

d- Ölçek paydası büyük sayıdan oluşana 

d--0,2 Kın. 

21. Plan-haritaları belirleyen temel özellik aşağıdakilerden han

gisidir? 

a- Belirli bir ölçeğinin olmaması 

b-Ölçeği 1/lOO.OOO'den küçük olması 

c- Ölçeği 1/lO.OO'den büyük olması 

d- Yerşekillerini göstermeda kullanılmaması 

22·. Planlarla küçük ölçekli haritalar arasındaki en önemli fark 

hangi bakımdan olmaktadır? 

a- Eğitim alanında lrullanılabilirlik 

b-Ayrıntılara yer verebilma 

c- Yapımındaki güçlük 

d- Fiatlarındaki farklılık 

23. BUyük ölçekli topoğrafya haritaları aşağıdaldlerden hangisi-ı-

ne girer? 

a- Ölçeği 1/10.000-1/100.000 arası olanlar. 

b- Ölçeği 1/100.000-1/l.OOO.OOO arası olanlar. 

c- Ölçeği 1/loOOO.OOO"dan küçük olanlar. 

d- Ölçeği 1/10.000' den büyük olanlaı". 

24. Okulunuzdaki 1/800.000 ölçekli Türkiye fiziki harita hangi 

tür haritalar grubundandır? 

a- Tema tik harita b- Topoğrafya haritası 

. c- Küçük ölçe!üi topocrafya har. d-BUyiik ölçekli harita 

25. Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritaların özelliğindendir? 

~ a-YeryüzünUn fiziki özellikleri ve yüksel tilerini doi?;al haliy-

le gösterir. 

b-Yeryüzlindeki cocrafi olayları belli bir yoruma göre gösterir. 

c-Atmosferdeki basınç merkezierini ve dağılışını gösterir. 

d- Yeryüzü eekilleri ile iklim arasındaki ilişkileri gösterir. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi "tematik" haritalardan değildir? 

, a-1/200.000 ölçekli Tiirkiye topoğrafya haritası 

b- 1/2.000.000 ölçekli Ttirkiye maden yatakları haritası 

c- 1/1.500.000 ölçekli TUrkiye siyasi harita 

d- l/2.ooo.ooo ölçekli Türkiye karayolları haritası 

27. Değişik türden haritaların bir araya e;etirilerek ciltlenmesiy

le oluşan eserlere ne ad verilir? 

a- Coğrafi koordinat 

c- Harita bilgisi 

b- Haı•i ta projeksiyonu 

d- Atlas 

28. Aşağıdaki tanımlardan haneisi "izohips"in karşılığıdu•? 

a.,. Kara ve denizi birleştiren lcıyı çizgisi 

b- Aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğri 

c- Aynı basınçteki noktalaı·:ı.. birleştiren eC;ri 

d- Kutupları birleştiren yarıdaire 

29. İzohipsin Türkçe lmrşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a- İzdüşüm çizgisi . b- Eşyükselti eğrisi 

c- Coğrafi koordir~t d- Eşderinlik eğrisi 

30. Aşağıdaki özelliklerden hangisi izohipslere ait değildir? 

a- Bir izehipsin geçtiği noktalarda yükseklik aynıdır. 

b- İzohipsler iç içe kapalı e~riler oluşturur. 

c- İzohipslerin kesiştiği yerde eğim artar. 

d- Her izohips kendinden yüksek izehipsin çevresini dolaşır. 

31. Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait özelliklerden biridir? 

a- Eğimin fazla olduğu yerlerde, izohips aralığı sıktır. 

b- En içteki izopis en derin yeri gösterir. 

c- Geniş arazilerde kapalı eğri oluşturma3lar. 

d- Ekvator en büyük izohipsi oluşturur. 

32. Aynı yükseklikteki noktalardan geçen bir yatay düzlemin• ya-
... 

macı kestiği noktaların izdüşümü bir kağıda çizildiğinde elde edilen 

· eğriye ne ad verilir? 

a- Harita projeksiyonu 

c- Harita izdüşi..imü 

b- İzohips aralıGı 

d- EşyUkselti eğrisi 
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33. Coğrafya hari talarırıda izohips aralıklarJ.nın boyanmasının 

temel nedeni nedir? 

a- Yerşekillerininve yükseltilerin görülmesini kolaylaştırmak. 

b- Daha güzel bir görsel araç sunmak 

c- Öğrencilerin ilgisini çelnnesini sağlamak 

d- Akarsuların yerlerini daha iyi belirlemek 

34. Fiziki haritalarda, ba~kaca bir açıklama yapılmamışsa, yeşil 

renkle boyanmış yeryer neyi ifade eder? 

a- Ormanlık alanları 

c- Alçak yerleri 

b-·Ovalaa 

35. Yandaki toposrafya harita

sında B izohipsi lOOm., A izohipsi 

50 m. yüksekliği göstermektedir. 

C izohipsi kaç m.lik yüksekliği 

gösterir? 

a- 250 m. 

c- 150 m. 

b- 350 m. 

~d~ 200 m. 

d- Tarım alanlarını 

36. Coğrafi olgu ve renk ilişkisi doGru olan ilcili hangisidir? 

a- Ova-yeşil b- Bozkır-sarı ~ 

c- Yüksek yerler-kahverengi d- Dağ-kahverengi~ ~ 

37. Yandaki haritada en dik 

yamacı gösteren kesit hangi ra

kamla gösterilmi§tir? 

a- I 

c- III 
b- Ir 
d- IV 

38. Aynı derinlikteki noktaların 

eğrilere ne ad verilir? 

a- Deniz çukurluğu 

c- İzohips 

b- Eşyükseklik eerisi 

d- İzobat 

39. Harita çerçevesi içindeki yeryttzü parçası i.izerinde bulunan 

bilgileri ifade eden simeelere ne ad verilir? 

a- Kroki 

c- Eşyükselti eSrisi 

b- Harita işaretleri 

d- Yüzey şekilleri 



109 

40. Haritada kullanılan işaretierin anlamlurırun topluca eösteril

diği böltime ne ad verilir? 

a- Harita bilgisi 

c- Harita teması 

b- Harita ölçeti 

d- Harita lejandı 

41. Haritadan faydalanarak, yeryüzündeki gerçek uzunluğu hesapla

male için hangi işlemi yapmak gerekir? 

a- Ölçek paydası kilometreye çevrilir. 

b- Ölçek paydası haritadaki uzunluğa bölünür. 

c- Ölçek paydası ile haritadaki uzunluk çarpılır, çıkan sayı 

yüze bölünür. 

, d- Haritadaki uzunluk ile ölçek paydası çarpılır. 

42. Aşağıdaki ölçeklere göre çizilen, aynı alana ait haritalar

dan hangisinde ayrıntılar en fazla_görülür? 

a- 1/25.000 b- 1/250.000 c- 1/800.000 d- 1/5.000.000 

43. Ölçeği 1/800.000 olan bir haritada iki nokta arasındaki uzun

luk JO milimetre gelmektedir. Bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık 

kaç kilometre gelir? 

a- 2,4 ıan. b-: 24 ıan. c- 240 km. d- 2666km. 

44. Ölçeği 1/1.000.000 olan bir Türkiye haritasında A ve B kasaba

ları arası~ santimetre, B ve C kasabaları arası i_ santimetre geliyor. 

A. kasabasından C kasabasına ulaşmak için B kasabasından geçmek gerek-
-

tiğine göre A ve C kasabaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir? 

a- JO lan •. b- 60 km. c- 600km. d- 166 km. 

45. '(ll ll f f f r 1.10 
B Km· 

Yukarıdaki çizik ölçe~e göre yanda 

görti.len A ve C noktaları arasındaki uzaklık 

yaklaşık kaç kilometredir? 

a- 10 km •. b-- JO km. c- 50 km. d- 100 km. 

46. Aşağıdaki çizik ölçek_i santimetredir. Bunun kesir ölçeği han-

gisidir? fl~jl Iiiiif fO to0 ,~m. 

· a- 1/3.750.000 

c- l/6.ooo.ooo 

b- 1/5.000.000 

d- 1/60.000.000 
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47 o Bir alan haı•i taya geçirilirken yapılan küçül tme işlemi hangi 

esasa göre yapılmaktadır? 

a- Harita ölçeğinin karesi lcackır Jcüçül tülür. 

b- Harita ölçeği kadaı~ kUçültUli.i.r. 

c- Ölçek karesinin yüzde biri kadar küçültülUr. 

d- Bir milyon de:fa küçültülUr. 

48. Haritadan yararlanarak, bir alana ait yUzölçUmü hesaplamada 

izlenecek yol hangisidir? 

a- Ölçek paydası yüz ile çarpılır. 

b- Haritadaki alanla ölçek paydası çarpılır. 

c- Ölçek paydasını:ı1 kaı•esi Rlınır ve yUze bölUnllı• • 

d~· Haritadaki alan ölçek pı..:ydasının karesiyle çarpılır. 

49. Ölçeği 1/800.000 olan bir haritada 110 milimetrç kare (mm2) 

gele.n bir e;öltin gerçek yUzölçümü kaç ldlometre kare 
2 

(lan· ) eder? 

2 2 2 a- 7,04 lan b- 7040 km c- 70,4 km 2 
d- 880 km 

50. 1/2.000.000 ölçekli bir Türk:iye haritasında, kare yöntemiyle 

yapılan öıçümde Marmara denizinin büyüklüğU yakla§ık ~.santiınetre 

kare geldiğine göre, bu denizin gerçek yüzölçümü yaklaşık kaç kilo

metre kare eder?. 

2 
a- 58 lan 

2 
b-- 580 kın 

2 c- 1160 lan d- 11600 Ian2 

Test bitmiştir. Kalan zamanınızda yapamadıcınız sorulı=ı.r için 

tekrar geriye dönüp kontrol ediniz. 
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DENEME GRUBU İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ 

PROGRAMLI MATERYAL 

AÇIKLAMA 

Değerli Öğrenci, 

Elinizde bulunan materyal, "programlı öğretim" yöntemine 

göre hazırlanmı§ olup, aizlerin haritalarla ilgili bilgileri daha 

iyi öğrenmeniz! amaçlamı§ bulunmaktadır. Bu yöntemde, öğrenilmesi 

istenen bilgiler kUçUk parçalara ayrılarak, ayrı ayrı maddeler ha

linde sunulmu~tur. Her maddede: a- Küçük bir bilgi, b- Bilgi ile 

ilgili bir örnek, c- Bilginin anla~ılma durumunu kontrol için bir 

soru, d- Cevabınızın doğruluğunu kontrol için bakaoağınız yeri be

lirten yönerge olacak ve bir sonraki maddenin sol üst kısmında so

runun cevabı bulunacaktır. 

Yönerge 

ı. Size verilen kartonu birinci maddeyi kapatacak şekilde 

materyalinizin ilk sayfası Uzerine koyunuz ve kartonu yukarıdan 

a~ağıya doğru kaydırınız. Birinci madde açığa çıkınca okumaya 

ba~layınız. Maddede verilen bilgiyi iyice öğreniniz. Zira, bir 

sonraki maddedeki bilgi, bir önceki maddede verilen bilgiye dayan

maktadır. 

2. Bilgi ve bilgiyle ilgili örneği iyice öğrendikten son

ra soru bölUmUDU dikkatle okuyunuz. Soru içindeki noktalı yere, 
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her noktaya bir harf gelecek şekilde istenen sözeUğU yazınız. 

3. Kartonu aşağıya doğru kaydırınız. Bir sonraki maddenin 

sol üst köoesinde, önceki maddenin doğru cevabını bulacaksınız. 

Verdiğiniz cevapla aynı ise ikinci maddeyi okumaya baolayabilirsi

niz. Cevabınız yanlıg ise, maddede verilen bilgiyi dikkatle yeni

den okuyunuz. Doğru cevabı mutlaka kendi çabanızla bulmaya çalışı-

nız. 

4. Sizden istenen e.ylem, kartonu kal dırmadan yöneltilen 

soruyu cevaplamanız ve sonra verdiğiniz cevapla karşılaştırmanız

dır. Eğer kartonu kaldırıp hemen doğru cevabı görmek isterseniz, 

hiç bir şey öğrenemeyip kendinizi aldatmış olursunuz. Zira, sınav

larınız ayrıca yapılacaktır. 

5. Materyali bitirdikten sonra tekrar etmek isterseniz, 

evvelce verdiğiniz cevapları temizce siliniz ve yukarıda anlatıl

dılı şekilde maddeleri tekrar ediniz. Materyalinizi evinizde de 

kullanabilirsiniz. 

Baoarılar dilerim. Metin Özden 

ESKİŞEHİR - 1988 
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HARİTA BİLGİSİ 

Harita ve Ölcek 

No:l -
Haritalar, yeryüzünUn tamamJ..nın ya da bir parçasının kuşbakı

~:ı;. olarak ve belli bir ölçeğe e;öre kUçUl tülerek bir dUzlem 

Uzer:tne çizilmi~ ~Jelclidir. 

• Örneğin, Türkiye'nin lruşbakışı ol~rak ve belli bir ölçeğe 

göre küçültülerek bir lmC;ıda çizilmesiyle, TUrkiye•nin hari

tası elde edilmiş olur. 

•· Demek ki, yeryUzUnün bir bölümünü k"Uşbakışı olarak ve belli 

bir ölçe ~e c;öre küçül te re k bir dUzlem Uzerine çizmekle o ye

rin •• ••. ~sı1ıı ~izmiş oluruz • 

• Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, hor noktaya bir 

harf gelecek şekilde doldurunuz. 

Yanıtınızın dogrulucunu kontrol için, bir alt maddenin sol 

üst köşesine bakınız. 

No:2 

Kentimizdeki yerşekillerinin kuşbakışı olarak ve belli bir 

oran dahilinde ktiçültUlerek k.~ğıda çizilmesiyle, kentimizin 

haritası elde edilir. 

• Örneğin, Akarbaşı mahallesinin cadde ve sokaklarının kuş

bakışı olarak ve belli bir oran dahilinde küçUltülerek çizil

mesiyle, Akarbaşı mahallesinin haritası •••••••• olu~ • 

•. Boş bırakılan yeri her noktaya bir harf gelecek şekilde dol

durunuz. 

Yanıtınızın doC;ruluğunu alt maddenin sol Ust köşesinden kont

rol ediniz. 

çizilmiş ~-

Dünya yuvarlal-;:tır. Yuvarlak cisiınlerin haritasını yapmak 

güçtür. Çünkü bu cisimleri bir dUzlem üzerinde açı, yUzey ve 

uzunluklar olarale gösterirken hatalar ortaya çıkar. Örneğin, 

bir nokta halinde olan kutuplar, yine bir nokta halinde ancak 

yuvarlak bir cisiın üzerinde gösterilebilir. 
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Cevap No:J 

yerküre 

İşte, bu yuvarlak yitzün Uzerindeki 

noktaların yerlerini en doğru ola

rak yine yuvarlak bir cisim olan 

"yerktire" üzerinde eöstermek müın,.. 

kündür. Yanda şeklini gördüğünüz 

yerkUreye "mücessem küre"de denir. 

• Bu bilgiler ışığında şu söylene-

bilir: Dünya haritasını çizerken 

yerşekillerini gerçeğine en yakın 

olarak ancak ••••••• üzerinde gös
termek mümkündür. 

•· Her noktaya bir harf gelecek şe

kilde doldurunuz. Kontrol igin bir 

aıt madde sol üste bakınız. 

No:4 
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Yeryüzünün ayrıntılar:ı_'Ylı yerküre üzerinde cösterınek mümkün 

değildir. Ayrıca, bu aracı taşımak güçlüğü vardır. 

• Demek oluyor ki, "yerküre"yi ne kadar büyütsek bile,. yer

yüzünün herhangi bir parçasının •• •. •·•. larını bu küre üzerin

de göstermek mümkün değildir • 

•. Her noktaya bir harf gelece1ı: şekilde uygun sözcüğü yazınız 

ve kontrol için bir alt madde sol üste bakınız. 

Cevap No:4 

ayrıntıla- ı-ro: 5 
rını Yeryüzünü ayrıntılı gösterebilmek için, büyUk küreler yap--

mak gerekir. Ancak, bUyU1c küreler çok ağır ve dolayısıyla 

kullanışsızdır. İşte, bu sakıncayı gidermek için, haritacı

lıkta yeryüzü üzerindeki şekilleri bir düzlem Uzerine çiz

mek zorunlu olmuştur. 

•· Yeryüzü şekillerini bütün ayrl.ntılarıyla gösterecek kadar 

büyük ki.i.reler yapmak müınlcün deC;ildir. nu yUzden yeryUzü 

••••.• lerini bir •••••• üzerine çizmek gerekmiştir. 

• Cümledeki noktalı yerlere gelecek uyeun sözcükleri her 

noktaya bir harf gelecek şekilde yazınız. Kontrolunu aşağı

dan yapınız. 

Cevap No:5 
şekil - düzleın 
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No:6 -
• Bir portakalın kabu~llnu yırtmadan düz bir kağıt üzerine yay

mak nasıl ki mümkün değilse, küre biçimindeki dünya üzerinde

ki şekilleri de bir haritaya hiç bozulmadan geçirmek mümkün 

değildir. Bazı bozulmalar oluşur. 

• Örneğin, gerrçekte bir nokta halinde olan kutuplar, harita

da geniş bir yüzey halinde gösterilir. Yani, biçim ve uzunluk

larda bozulmalar ortaya çıkar. 

•· O halde, küre biçimindeki dünyanın üzerindeki şekilleri düz 

bir kSğıda naklederken biçim ve boyutlarda bir takım,. ••• ••·• .... 

olabilmektedir • 

.. Her noktaya bir harf gelecek şekilde boşluğu doldurunuz ve 

doğruluğunu alt madde sol üstten kontrol ediniz. 

Cevap No:6 

bozulmalar No:7 -
Yeryüzünün bir haritasını gerçeeine llYGUn olarak çizmek için 

paralel ve meridyen dairelerinden faydalanılır. Yerküre üze

rine çizilen paralel ve meridyen dairelerinden oluşan bu ağa 

"coğrafi koordinatlar" denir • 

• işte, yeryüzündeki noktaların yerlerinin docrulueunu ve yer

şekillerinin gerçeğe uygunluğunu sağlamak için coğrafi koor

dinatlardan faydalanılır. 

• Demek ki, yerküre üzerindeki noktaların yerleri doğru ola

ancak coğrafi •• ••·• •• •• lara göre belirlenebilir. 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde boşluğu doldurunuz ve 

doğrulueunu alt madde sol üstten kontrol eO.iniz. 

Cevap Uo:7 

koordinat li.2..:..§. 

YeryUzthıU bir düzleın üzerine geçirmek haritacılığın esasını 

te~kil eder. Haritacılıkta başta gelen güçlük ise,. yerküre ü

zerindeki parelel ve meridyen dairelerinin meydana getirdiği 

ağı yani coğrafi koordinatları şekil bozulmasına uğramadan 

dUzlern üzeı•ine nakletmektir. Bunun için "harita izdUştimii'~ veya 

"ha ri ta projeksiyonu"denilen -yöntemler kullanılır. 
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• Coğrafi koordinatları, yani paralel ve meridyen daireleri 

ağını düzleme docru olarak geçirabilmek için, harita •••••••• 

veya harita projeksiyonu yöntemlerinden fo.ycl1lanılır. 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde cümledeki bo~ yeri dol

d~unuz ve docrulu[;unu alt me.dde sol üstten kentrol ediniz. 

Cevap No:8 

izdttşümü l!2..:.2, 
Haritalarm çiziminde, btitün cisimleri tam teneden görti.nitşüy

le çizmek esastır. Bu uyeulamo.ya "lcu~bakışı"denir • 

• Örneğin, bir helikoptere binip Hükümet Binasına tepeden bak-

makla o binayı 
g • • e • • • • o· e;örmtiş oluruz. 

• Cümledeki boş yeri her noktaya bir harf c;elecek şekilde dol

durunuz ve aşağıdan kontrol ediniz. 

Cevap No:9 

kuşbakışı No:lO 

Her cisme tam tepeden bakılmazsa, yeryüzUndeki şekillerin bi-· 

çimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uza}::lıklarında 

değişmeler olur. 

•· Örneğin, okul binasına tepeden de~ilde yandan bakarsak bina

yı bütU.n boyutu ile e;ö remeyiz. Binanın bUyüklLiğü hakkında yan

lış bilgileniriz. 

o· Bu bakımdan cisimlerin haritaları çizilirkerl., onların biçim

lerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında hata

ların olmaması için, ti~ şekiliere ••• tepeden bakılmalıdır • 

• Boş yeri uygun sözcükle doldurup aşağıdan kentrol ediniz. 

Cevap No:lO 

.tam No:ll 

• Yerşekillerine "kuşbakışı" olarak bakmakla, onları tam tene

den görme olanağı elde ederiz • 

• Eskişehir' in kuşbaleışı görünüşUnU de ancak ona tam ••••••• 

bakarak elde ederiz • 

• Noktali yeri her noktaya bir harf eelecek şekilde doldurunuzo 

Cevap No:ll 

tepeden 
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No:12 

Kücül tme ;yapılmadan bir yerin, örneğin Ttirkiye 1 nin haritasını 
... 

çizmek için, Türkiye kadar bir kağıda gereksinim vardır. Bu i-

se pratikte mümkün değildir • 

• O halde, harita çizmek için •••••••• yapmak bir zorunluluk

tur. Aksi taktirde sınırsız kSğıt ihtiyacı doğar • 

• Noktalı yeri doldurunuz ve aşağıdan kontrol ediniz. 

Cevap No:l2 

küçültme No:l3 

Bir yeryüzü parçasınırı haritasını çizmek için, mutlaka kiiçillt

~ yapmak gerekmektedir • 

• ÖrneC;in, Ankara' nın haritasını çizmek için kUçt.il tme yapmalıyız • 

• ·Eskişehir'de bir yeryüzU parçası olduC;una göre, buraı:un hari

tası çizilirken de belli bir ölçüde ••• •·• ••• yapılması gerekir • 

• noktalı yeri doldurunuz ve aşağıdan kontrol ediniz. 

Cevap No:l3 

küçültme Netl4 
Yeryüzündeki şerçek uzunluklar küçültülerek haritaya geçirilir. 

Küçültme yapmadan yeryüzü uzunluklarının haritasını yapamayız • 

• örneğin, küçültme yapmadan Türkiye'nin tamamını harita ile eös

termek mümkün değildir. 

•· O halde, haritada görülen uzunluklar, gerçek uzunlukların 

••••••••••• şeklidir. 

•· Her noktaya bir harf gelecek şekilde noktalı yeri doldurunuz .. 

Cevap No:l4 

küçültülmüş No:l5 

Ancak, küçültme yaparken dikkat edilecek husus, bütün gerçek 

uzunluklar aynı ölçiide küçUl tm. erek hari taya çiz ilir • 

• Örneğin, yerşekilleri arasında küçültme farklı olursa, onla

rın boyutlarında ve biçimlerinde hatalar ortaya çıkar • 

•. Bir Türkiye haritasında, dağlar daha çok, akarsular daha az 

küçültülürse, bunların boyutlarında ve biçimlerinde ••••••• 

ortaya çılı:acaktır. 

'C'evap No:l5 

hatalar 
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Harita ÖlçeÇ;i ve Harita Çef}itlcri 

No:l6 

Gerçek uzunluklar haritaya geçirilirken yapılan kUçültme işi 

gelişigüzel olmaz. Bu bir bırala göre yapılır. 

Küçültme işini belli bir orana e;öre yapmak e;erek:melctedir, 

• Ankara'nın haritası yapılırken de belli bir ••••• göre kü

çültme yapılmaktadır, 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde boşlu~~u doldurunuz. 

Cevabınızı kontrol için bir alt maddenin sol i.istüne bakınız. 

Cevap No:l6 

or ana Ho:l7 

Yeryüzündeki gerçel~ uzunluklarla, bunlnrın hari. tn U?. erindeki 

uzunlukları arasırır12.1d kUçUl tme oranına 11 c5lçek" denir. 

, Yani, haritn üzerinı:1elci nzı.mlut;nn, c;eı"çek u;~unluca m.·rını o 

haritanın ölçeQini veri:r, 

• Demek oluyor ld, harita Uzerindeki uzunluklar, gerçe1c uzun

lukların belli bir •••• , oranıncia ki.\çl.tl tUlerek gösterilmiş şek

lidir, 

• Her noktaya bir harf e;elece!< şekilde boşluğu ioldurunuz. 

Cevap No:17 

ölçek No:l8 

Ölçek, gerçek uzı.mlu[:un kaç defa küçül ttilerele hari taya c;eçiril

diğini ifade eder, Örne[;in,l/1,000 ölçesi, yeryUzüncleki bir 

gerçek uzunluğun bin defa küçUltUlerek haritaya eeçirildiE;ini 

belirtir, 

, Sizde, 1/1,000 ölçekle yani,bin defa kUçülterek çalı~ma oda

nızı bir kağıda çizmeye çalı~ınız, 

• Herhangi bir haritada, gerçek uzunlukların ne kadar küçUltül

düğUnü anlamak için o haritanın • .. • • • • • bakmak gerekir • 

• Her noktaya bir harf gelecek ~eldlde bo~luğu doldurunuz. 

Kontrolunu aşağıdan yapınız. 

Cevap No:l8 

ölgecine 



Cevap No:l9 

raksım 

(sayı) · 

Cevap No:20 
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No:l9 

Bayağı leesirlerde çizginin üstl.indeki ral<"..am "pay", al tındaki 

rakam ise ''payda"dır •. Örneğin 1/5 gibi. Bayağı kosirle göste

rilen ölçeklerde, paydadaki rakam, paya göre kaç defa küçült

me yapıldığını belirtir • 

• Sizde, bir haritaya bakarok bayağı kesirle gösterilmiş olan 

ölçeğini tesbit ediniz • 

• Demek ki, haritalarda gerçek uzunluklar ölçeğin paydasında

ki ••••• kadar küçültülmtiş demektir. 

No:20. 

Ölçeklerde pa daima .::h"rakamı ile gösterilir. Kesrin paydasın

daki rakam ise, gerçek uzunlukların lmç defa küçül tüldüğünü 

göstermektedir • 

• örneğin, 1/25.000 ölçecinde, gerçek uzunluklar 25 bin defa 

küçültülerek haritada gösterilmiştir. 

• Ölçeği 1/50.000 olan bir haritada yeryüzündeki gerçek uztın

luklar •••• •· defa küçttl tülerek hari taya çizilmiştlı ... 

• Noktalı yere doğru rakamı yazınız. Aşağıdan kontrol edini~. 

50 b.in NO: 21 

Cevap No:21 

ı.ooo.ooo 

Gerçekteki uzunlukları ı.ooo.ooo defa kt.i.çUlterek haritaya ge

çirirsek, o haritanın ölçeği 1/l.ooo.ooo olur • 

• O halde 1/1.000.000 ölçekli bir haritada, gerçek uzunluklar 

aslım\ göre •• ••. •• defa küçültülerek haritaya geçirilmiş olur. 

No:22 

Ölçeği 1/25.000 olan bir haritada, 1 milimetrelik uzwıluk ger

çekte 25.000 milimetre, 1 santemetrelik uzunluk da gerçekte 

yine 25.000 santimetre gelir • 

• Örneğin, 1/100.000 ölçekli bir haritada 1 mtlimetrelik uzun

luk gerçekte 100.000 milimetredir. Btmu metreye çevirirsek_! 

milimetrelik uzunluk gerçelete 100 metreyi cöste:dr. 

Haritadaki ı mm. = Gerçekte ıoo.ooo mm. 

" ı mm. = "' 100 metre eder. 



Cevap N0:22 

25metre 

Cevap No: 23 
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• O halde sizde, ölçeği 1/25.000 olan bir haritada, 1 milimet

re lik uzunluğun gerçekte •• metre olducunu hesaplayabilirsiniz • 

• Hesaplamayı ya:9arak noktalı yere eelecek sayıyı yazınız. 

No:23 

Ölçelli 1/l.ooo.ooo olan bir TUrkiye ha:::·i tasında "1" milimetre

lik uzunluk, c;erçekte "1" kilometrec1ir. ÇUnki\, ı.ooo.ooo mili

metrenirı ldlometre birimine çevrilmesi ile bulunan de]:';er "1" 
kilometre eder. ı.ooo.ooo mm.= ı.ooo metre = ı km, 

• Aym. harita Uze:r·indc iki kent arasındaki uzal:lık 1 so.ntiınet

re eeldiğine göre aradaki uzaklıcın •• kilometre olr.ıası gerekir. 

• Soru cümlesindeki noktalı yere ~elecelc doC;rÜ rakamı hesapla

male için, öJ.ge2in paydanındn~d rakamı kilor.ıctre birimine çevir. 

Kontrol için bir alt madde sol üste bakınız. 

10 kın. No:24 

Cevap No:24 

ölçek 

çiz ik 

Haritalarda ölçekler ya yukarıda anlatıldıeı c;ibi payı "1" o

lan bayağı kesirle cösterilir ı;soo.ooo,ı;ı.ooo.ooo gibi. Btm

lara "kesirli ölçek" denir. 

Ya da, hari tedaki uzunlukların gerçektı:ı ne kadar· uzaklı[:a e§i t 

olduğunu belirten taksimatlı bir cetvel ile gösterilir. Bunun 
10 0 10 ı.o 30 ~o · bi B t · · ı·· "1 kl '' · · ı. ··ı oııımm "'"· r.sı • u ~tr u o çe ~ ere çızır: o --

çek denir. 

Demek oluyor ki, haritalarda iki türlü ölçek kullanılıyo::.·. Ba

yağı kesirle gösterilenlere kesirli ••••• , taksimatlı cetvel 

ile gösterilanıere • • • • • ölçeJ: adı verilir • 

• Noktalı yerlere gelecek doğru sözcükleri yazınız. 

No:25 

Çizilc ölçeklerdeki taksimatlar, o haritadaki uzunluğun gerçek

te ne kadar olduğunu gösterir. 

Örneğin,yandaki çizik ölçeC;e göre 

harita üzerindeki ~ \ 

~CIICIICidft:::fi0II .. 1°C0:::1ıLI0IIIt2k~~· 
uzı..mıu.::;unu kalemimizle öl-

çüp, ölçeğin üzerine koyduğumuzdu, A ve B noktaları aras1.nda 

150 kın. uzaklık olduıSunu buluruz. 



Cevap No:25 

uzaklık 

Cevap No:26 

büyük 

Cevap No:27 

fazla 

Cevap No:28 
küçük 
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• Şu halde , bir haritada iki nokta arasındaki uzaklıC;ın c;er

çekte ne kadar olduD;unu bulmak için: Bir ip veya cetvelle bu 

noktaların arasındaki uzalclık ölçülür.; ~lçü1en miktal!, ip ve

ya cetvelle çizik ölçecin üzerine getirilerek gerçek ••••••• 

okunur. 

~ Her noktaya bir harf gelecek şekilde boşlurru doldUDUnuz. 

No:26 

Ölçele paydasındaki sayı ne kadar küçük olursa, küçül tme oranı 

o kadar az olur. Bu yüzden haritanın ı'teğeri bUyük olur. Yani, 

haritada gösterilen ııekiller de büytik gözükUr. 

• İşte bu yüzden paydasındaki sayının küçUk olduğu haritalara 

"büyük ölçekli'~ haritalar denir. Örneğin, 1/100.000 ölçekli 

harita 1/1.000.000 ölçekli haritadan daha büyük ölçeğe sahiptir. 

•· O halde, ölçeği 1/200.000 olan bir Türkiye haritası, 

1/800.000 olan diğer Türkiye haritasından daha ••••• ölçeklidir. 

No:27 

Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranının.daha az olduğunu 

yukarıda söylemiştik. 

Bu haritalarda, tıpkı yeryUztme yakından bakılıyormuş gibi 

ayrıntılar daha fazla gösterilebilir • 

•. Aynı yeryüzü parçasına ait çizilecek hnritalardan, bi.tyUk 

ölçekli olanlarda (yani paydası küçük olan ölçeklerde) ayrın

tıları daha ••• •• gösterme le rnümkündi.ir. 

• Hernoktaya bir harf gelacele şekilde nokt:1lı yeri doldurunuz. 

No:28 

Ölçek kesrininpaydasındaki sayı ne kadar büyUk olursa küçUlt

me oranı o kadar fazla olur. Yani, yeryüzUndeki uzunluklar o 

kadar fazlu küçültUlUr. Böyle haritulara "küçUk ölçekli" ha

ritalar denir • 

• Örneein, 1/1.000.000 ölçeği, 1/100.000 ölçeğine göre daha 

küçüktür • 

• Bu demektir ki, TUr1ciye'nin 1/ı.ooo.ooo 0lçckli haritası, 

1/200.000 ölçeklisine göre r1ı;:ha ••••• ölçekli<'l.ir. 



Cevap No:29 

az 

Cevap No: 30 

fazla 

Cevap No:31 

plan 
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Ho:29 

KUçük ölçekli harita larda k~i(;til tmo o:r.cı.nı fa::üı:ı.d:ı.r. Bu h?.ri ta-

larda ayrıntıl::.r:.ı. ctister•'ı''J1-: c:UçtUr. Tı.pkı ~re:ı:-;:(.iztine uzaktan 

bakılıyormu~ gibi, ay-.rıntı1!l:~ c;örrnnıozl8-'-'~ 

•· Aynı alana ait çi7ıil•7n hnrj t'ı.lar.::l.::nı, kttçii.k i:Jlçokli olı:mda 

ayrıntılar daha •• gösterilıniçı olur • 

• Noktalı yere cloğru sözeUğU yazınız. 

No:30 

Aynı alana ait haritalardan, ölçeL;i 1/100.000 olan harita 

1/800.000 olan.:tan daha bilyUk ölçe~e sahiptir. Bunda kltçttl tme 

oranı az oldu~undan yeryUzUnc1eki ayrıntıları, diğerine göre 

daha fazla görrnek müınl(UndHr • 

• Yukarıdaki bilgiye göre, 1/100.000 ve 1/800.000 ölçekli iki 

haritadan 1/100.000 olanda ayı~:ı..ntılar, diğerine göre daha 

••••• görUlacek deme1ctir. 

• Noktalı yeri uygun sözcUkle doldurunuz ve do[truluğunu a~a

{;ıdan kontrol ediniz. 

Ölçeğine Göre Harita Çeşitleri 

No:31 

Ölçek büyUklüğüne göre haritalar dört bölüme ayrılır: 

a- Planlar. Ölçekleri 1/lO.OOO'den büyük olanlardır. (Örne-

ğin 1/2.000 gibi). 

b- BüyUlc Ölçekli Topoğrafya Haritaları. Ölçekleri 1/10.000-

1/100.000 arasanda olanlar. (Örneğinl/50.000 gibi). 

c- Küçi.ik Ölçekli Topofıra:I'ya Haritaları. Ölçekleri 1/100.000-

1/1.0000000 arasında olanlar. (Örne[";in 1/250.000 gibi). 

d- Küçük Ölçekli CoÇraf;za Haritaları., Ölçekleri l/l.OOO.OOO'c1an 

küçük olanlardır. (Örneğin 1/5.000.000 gibi) •. 

.. Ölçeği 1/5.000 olan Eskigehir haritası •• •·• hari tular gru

buna gire~.Bunda ayrıntıları yeterince görmek mümkündür • 

• listteki bilgilere göre cümledeki noktalı yeri doldurunuz 

ve do/truluğunu aşasıdan kontrol ediniz. 



Cevap No:J2 

büyük 

Cevap No:3J 

büyUk 

Cevap No:J4 

görmek 

Cevap Ho:J5 

fiziki 

tematik 

No:32 

1/50.000 ölçekli bir İstanbul haritası 

rafya haritaları c;rubuna girer • 
••••• 
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ölçekli topo~-

• Bir önceki maddede verilen bilgilere göre yere gelecek söz

cUğü yazınız ve doğruluE;unu aşacıc.an kontrol ediniz. 

No:JJ 

Ölçeği 1/100.000 ile 1/1000.000 arasında bulunan haritalara 
11 küçük ölçekli topoi':rafya" haritaları denildiU;i yulmrıdald mad

delerele açıklanmıştı • 

• O halde, Türkiye'nin 1/500.000 ölçesine göre 0izilmiş bulunan 

"kUçülc ölçekli topoğrafya" haritasında ayrıntıları, yine TUrki

ye ., nin 1/25.000 ölçe~ine göre çizilmiş "..... ölçel~li topoğ

rafya" haritasındakiler kadar görmek r:ıümkü.n de[;ildir. 

No:J4 

A tla;ılarda bulunan haı~i ta ların ve okullarda kullanılan duvar 

'haritalarının hemen tUmi.i, ölçeği 1/l.OOO.OOO'dan kUçiilc olan 

"küaUk olaekli cof;rafva harita ları" c;ı~ubıma e;irer. Bu harita

larda ayrıntılar pele göriHmezler • 

• örneğin, 1/JO.ooo.ooo ölçeği.olan "kUçUk ölçekli" dftnyahari

tasında Sakarya aka:r-::myum.m kollarını • • • • • •. r:ıth;:l:ün de[;ildir • 

.. Cümleyi doli;ru sözcUkle tamamlayınız. 

İçeriklerine Göre Harita Çe;itleri 

~? 
EE;i tim ve öğretimda kullanıla "l:Uçük ölçe Idi co[:rafye>." he. ri ta-

ları, içeriklerine ;:öre ikiye ayrılırlar 

a. Fiziki haritalar 

b. Tema tik hari tn lar !!:onulu harita lar) 

• Coğrafya haritaları, ister atlcsla:ı:·dn ols:..m, iGter çetıi tli ki

taplarda olsun, ister duvaı· haritaları niteli.:linde olsun; ya 

•••••• harita, yada ••••••• (konulu) hnrita öze1liC;ine göre 

çizilınişlerdir • 

• Hoktalı yerlere ge leeele docru l:uvrnmla:ı:-ı yazunz. 



Cevap No:J6 

değişilclik 

Cevap no:J7 

fiziki 

Cevap No:38 

doC;al 

Cevap No-ı39 
tematik 
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No:J6 

Fi::.iki hartta grubundakiler, yeryUzündeld olay ve olguların yo

rumlama yapmadan oldu.?.:;u gibi yani, dol"tal hali değiştirilmeden 

çizimiyle elde edilirler • 

•. Bu haritalarda yeryUz ünün fiziksel özellikleı"i, dağları, ova

ları, yükseltileri, akarsu ve gölleri, denizierin derinliği ~

Cal haliyle gösterilir. 

• O halde, fiziki haritalar yerackillerini doii;al haliyle, yani 

hiç bir •••••••••• yapmadan gösteren haritalardır • 

• Her noktaya bir harf eelecek şekilde bo§ yeri doldurunuz. 

Doğru yanıtı alt madde sol üstten kontrol ediniz. 

No:.J7 

Demek oluyorki, yeryüzUndeki şekilleri ve oleuları, hiç bir yo-

rumlama ve değiştirme yapmadan gösteren ha ri ta la ra biz ....... . 

harita demekteyiz. 

No:38 

Okullarda kullanılan 1/l.ooo.ooo ölçekli Türkiye Fiziki hari

cında yeryüzü şekilleri, akarsular, denizler ve derinlik basa

makları doğal halleri deciştirilmeden çizilmiştir • 

• Örneğin, 1/2.000.000 ölçekli İçanadolu Böleesi fiziki harita

sında Erciyes dağı ••••• hali ile çizilecek demektir • 

• Soru-cümlesindeki noktalı y~ı·i 36. maddedeki bilgiler ışıltın

da doldurunuz ve kontrol ediniz. 

No:39 
35 no.lı maddeele belirtilen, içeriklerine göre "tomatik" yani 
11 koııulu"hari talar bir yortUn, bir çözüm veya bir sentezi gerek

tiren bir inceleme sonunda ortaya çıkmıı;;ı haritalardır • 

• Bunlar yerleşim yerleri, siyasi ve idari durum, tarım ürimle

ri ve bölgeleri, maden yatakları 1 endüstri alanları, yollar, 

tarihi olaylar,ekonomik etkinlikler e;ibi konuları içerirler. 

" Buna göre, Karayolları Genel r11UdUrlüğünce hazırl:::man ve üze

rinde TUrkiye'nin karayolları a[;ını gösteren l/2 •. ooo.ooo ölçek

li "karayolları haritası" u••••• hnrj_tnlar erubuna girer. 



Cevap No:40 

tematik 

Cevap Ho:41 

tematik 

Cevap No:42 

atlas 
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No:40 

Okullarda kullanılan,Türkiye'nin komşularını, il, ilçe ve coğ

rafi bölge sınırlarını gösteren 1/1.500.000 ölçeldi siyasi ha

rita da tematik.haritadır • 

• Yine 1/2.000.000 ölçekli Türkiye jeolojik haritası ••••••• 

haritalar grubuna girer. 

Ho:41 

"~ama" fransızca "tem" sözeücünden dilimize geçmiş olup "konu" 

demektir •. 

!'Tematik hari ta'J, belli bir amaçla ineelenere ı.:: çizilmi~, belli 

bir konusu olan "konulu harita"anlamına gelir. Örne~in, r.1aden 

Teıtkilc Arama Enstitüsünce hazırlanan Türldye'nin yeraltı zen

ginlil:..lerini gösteren harita bir tomatik ha:ı..•itadır .. 

•. Buna göre Türldye' nin turistik yerlerini ve buraya eiden ula

şım olanaklarını gösteren harit~lar da ••••••• haritalar gru

buna girerler • 

• Her noktaya bir harf gelecek :ıekilde boeı yeri doldurunuz ve 

doğrultığunu alt maddenin sol Ustünden kontrol ediniz. 

No:42 

İster "fiziki", ister "ter:ıatik" olsun, çeşitli harita 'h rın bir 

araya' getirilmesiyle olue;turulan eserlere "atlas" denir • 

• örneğin, elinizde dUnya ülkelerinin ve kıtalarl.ll 'fiziki ve 

ekonomik durumlarını gösteren haritalar birlikte ciltlenerek 

bir atlas olu~turmaktad1ı•. 

,. Türkiye'nin fiziki, siyasi, ekonomik du:rumlarını,iklim ve 

yağış durumlarl.lu, ma den kayne.klarını ayrı ayrı gösteren hari

taları bir cilt halinde topladığımızda, Türkiye hakkında bir 

• • • • • meydana eetirmiş oluruz • 

o Boş yere doğru sözcü~üyazınız. 



Cevap No:43 

izohips 

Cevap No:44 

yükseklikte 

Cevap No:45 

izohipsler 

129 

Haritada Yer~ekillerinin Gösterilmesi 

Ho:43 

Bilindiği gibi yer~rüzü dümdUz değil daclar, tepeler, vadiler 

ovalar gibi çeşitli engebelerden olu~maktadır. Haritalarda bu 

engebeleri de r;östermelc gereklidir. 

İşte, haritalarda bu engebeleri göstermeye yarayan çeşitli 

yöntemler kullanılır. Bunlardan en basit ve en önemlisi "1:!.2.
hips" (e\Şyükselti e~risi) yöntemidir • 

• Örnecin, Erciyes dağı bir engebedir. Bu engebeyi harita üze

rinde ••..... •. yöntemiyle göstermek gerekir • 

•. Her noktaya bir harf gelecek şekilde naldalı yeri doldurunuz. 

No:44 

"İzohips", "eşyL:ksel ti eğrisi" anlamına gelenbir terimdir. 

Bu eğriler, deniz yUzünden aynı yükseklikte bulunan noktaların 

birleştirilmesiyle elde edilen eerilerdir • 

• Demek ki, bir izohips eğrisinin geçtiği bütün noktalar de

niz yüzünden aynı •••••••••••. bulunuyor anlamına gelir. 

• Her noktaya bir harf gelecek şekilde noktalı yeri dolduru

nuz ve aşağıdan kontrol ediniz. 

No:45 

İzohipsleri elde etmek için, yeryü

zündeki şekillerin, belli yükselti

lerden geçen yatay düzlemlerl~ ke

sildiği varsayılır. Bu yatay düzlem

lerin yamaç ile yaptığı kesitin. 

izdUşümü haritaya çizildiğinde 

yandaki şekilde görüldüğü gibi izohipsler ortaya çıkar • 

• Herhangi bir tepenin belirli yükseltilerinden yatay dtizlem

ler geçirir, bu düzlemlerin yamacı kestiği noktaların izdüşü-

mü haritaya çizilirse tapeye ai,.t • • .......... •- ~rtaya çıkar. 



Cevap No:46 

kapalı 

Cevap No:47 

yükseklik 

No:46 

İzohips eğrileri çizilirken 

bir tepenin belirli yüksel

tilerinden düzlemler geçiril

miş varsayılır. Bu düzlemle

rin tepenin yamaçlarını kes

tikleri noktalar, yandaki 

~ekilde görüldücü gibi bir 

takım kapalı eğriler meyda-

na getirir. 

İşte, bunların kacıt üzerinde~ 

ki izdüşümlerinden, iç içe 

k~palı eğriler ortaya çıkar. 

Bunların (izohipslerin) her

biri aynı yükseltiyi gösterir • 
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3oo 

{o o 

• :Bir tapeye ait 100 metrelik noktalardan bir yatay düzlam ge

çirilse, düzlernin yamaç~arı kestiği. noktaların izdüşümü kSğıda 

çizildiğinde ortaya çıkan eşyükselti (izohips) eğrisi •••••• 

bir eğri oluşturur. 

• Noktalı yeri doğru sözetikle tamamlayınız 

No:47 

Yukaladaki bilgilerden anlaşıldığı gibi, izohipslerin (eşyUk

selti eğrilerinin) en önemli özelliklerinden birisi; bunların 

iç içe kapalı eğrilerde~ oluşmasıdır. 

Diğeri de, bir izehipsin geçtiği bütün noktalarda "yUksekliğin 

~~~ olmasıdır • 

• Si~de, sın~ınıza getirilen Türkiye fiziki haritasını incele

yiniz ve bir izehipsin geçtiği yerleri takip ediniz. 

• Demek ki; TUrkiye fiz ilci har i tasında Ereiye ş dağının 1000 me t

relik izohipsi bir kapalı eğri olup, bunun geçtiği bütün nok-

talarda ............ •·• aynı demektir. 



Cevap No:48 

eğimli 

Cevap U o; 49 
eğimli 

dik 
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No:48 lti re 
Şimdi de batı yamacı <lik, doğu 'too 

3cıo 
yamacı az eŞimli, 400 metre ~ 

yüksekliğinde bir dağı ele ala- ı~ 

lım •. Bu dağı 100 metrede bir 
i 

geçen dUzlemlerle kestiğimiz 

takdirde, önceki örnektan fark

lı izohipsler elde edilir. 

Yandaki şekilde e;örüldU8U gibi 

ağirnin fazla olduğu butı yamQç

ta izohipsler birbirlerine ya-· 

~,eğimin az olduğu doğu yamaç

ta izohipslerin aralarındaki 

açıklık fazludır • 

• Şimdi Türkiye fiziki haritasına bnlanız, qUneydoğuanadolu 

bö le;esind~ izohips aralıklurının /Senil], a.ııc. kuzeyindeki gtiney 

doğu Toroslarda sık oldu~unu göreceksiniz • 

• , Demek ki,. haritalarda izohipslerin sık zeçtici yerlerin cer

çekte dik yamaçları, seyre.l:: e;eçtiği yerlerin ise az • • •• •. ya

maçları gösterdieini anlarız • 

•. Yukarıdaki şekli inceleyerek noktalı yeri doldurunuz. 

Ho:49 
O halde, izohipslerin bir diC;er özellisi de arazJ.nin en;imini 

ifade etrneleridir • 

• Deinek oluyor ki, izohips aralıklarım.n sık olducu yerlerin 

e;erçekte dik, seyrek olducu yerlerin az e.G·imli oldu(i:unu anla

malıyız • 

• İçanadolu bi5le;esinde izohipslerin seyrek olması, bu böle;e 

arazisinin az •••••• olduC;unu, buna kar:3ın !'"..aradeniz bölge

sinde izohips aralıklarının sık olması, bu bölge arazisinin 

O···· olduğunu anlatır. 

No:50 

Önceki maddelerde bulunan şekillere dikkat edilirse, izehips

ler hiç bir zaman birbirini kesmeyen, iç içe kapalı ecı~iler 

halindedirler. 



Cevap No:50 

kesme si 

Cevap No:51 

yüksek 

Cevap No:52 
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.1zohipslerin herbiri belli bir yüksekliği gösterdiğine göre, 

haritalardaki izohipslerin birbirlerini ...... •·•· imkansızdır. 

No:51 

Her izohips. kendinden daha yüksek 

noktaları gösteren izohipsin çevre

sini dolaşır. Yandaki şekilde 100 

metrelik yükseklikleri gösteren izo

hips, 200 m. yükseltliğindeki noktala

rı gösteren izohipsin etrafını dola~mÇllct~dır • 

• Erciyes dağına ait izohipslerin dışa .. doğru olanları daha al

çak yerleri, en içteki ise dağın en •••••• noktasını ifade 

eder. 

No:52 

Yukarıda bir yeryüzü şekli ve onun izohipslerle görünükü çizil

miştir. İzohipslerin genel özelliklerini bu şekillere bakarak 

tekrar saptayalırn. 

ı. İzohipsler iç içe •••••• eğriler halindedirler. 

2. İzohipsler birbirlerini hiç bir zaman •••••• ler. 

3. Bir izohipsin geçtiği bUtUn noktalarda ••••••••• aynıdır. 

4. İzohips aralıklarının sık olduğu yerlerde ..... fazladır, 

seyrek olduğu yerlerde eğim •• dır. 

5. Her izohips kendinden daha ••• •••· izohipsin çevresini do

laşır • 

• Noktalı yerlere gelecek doğru sözcUkleri bularak yazınız. 

kapalı - kesmez. - yükseklik - eğim - az - yüksek 



Cevap No:53 

alçak 

yüksek 

Cevap No:54 

yüksek 

yeşil 

Cevap Na:.: 55 
derin 
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No:53 

Coğrafya haritalarında izohipslerin araları yerşekillerini da

ha iyi belirtabilmek için boyanmıştır. 

Boyama işinde, belli yükseltiter için belli renkler kullanılır. 

Alçak yerler yeşil ve yeşilin tonları, az yüksek yerler sarı

nın tonları, .. yüksek yerler için de kahverengi ve tonları kul

lanılır • 

• Türkiye fiziki haritasında Çukurova'nın yeşil ile boyaruması 

bu ovanın ••••~ olmasından, Erzurum ovasının kahverengi olma

sı, o ovanın •••••• olmasından ileri gelmektedir • 

• Noktalı yerleri, her noktaya bir harf eelecek şekilde doldu

runuz ve doğruluğunu alttan kontrol ediniz. 

lfo: 54 

Fiziki haritAlarda renkler dağ, ova, plato c;ibi co[Tafi olgu

ları belirtmez. Yükseklikterin kolay anlaşılabilmesi için izo

hipslerin arası boyanır • 

• Türkiye fiziki haritasında Docuanadolu'nun tamamen kahveren

gi ve tonla.rıyla boyalı olması, oranın • • • • • • bir arazi yapı-· 

sı olması yüzündendir. Deniz kenarları alçak olduBundan dolayı 

da • buraları •• •·•. renkle boyanmaktadır. 

No:55 
Bundan önce, izohips yöntemi ile yer

yüzUnUn yükseklik basamaklarının gC:Iste

rildiğini öğrendiniz. Aynı yöntemle de

rinlikler de gösterilir. 

Yeryüzündeki çukurlukların (deniz göl) •.• !.Qpqn'-4 

aynı de:cl.nlikte olan noktalarının birleştir:i.lmesiyle "eşderin

lik" eŞrileri elde edilir.Bu eğrilere izohips değil, "izobat" 

adı verilir. 

• Örneğin yukardaki şekilde Sapanca gölünlli~ kıyıdan itibaren 

giderek derinleı;ıtiğini easteren izo~tlar e;örUlmektedir. 

• Görüldüğü gibi, aynı derinlikteki noktaların birleştirilme

siyle elde edilen izobatlardan, bir içteki dıştakine göre da

ha ••••• yerleri göstermektedir. 



Cevap No: 56 
mavi 

koyu 

Cevap No: 57 

haritalar 

Cevap No:58 

haritalar 
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No:56 

Denizler mavi renkle boyanmaktadır. Eşderinlik eGrilerinin 

(izobatların) araları da mavi rengin tonlarıyle boyanır. Bu 

boyama işinde, kıyıdan yani sığdan derine doğru, açık maviden 

koyuya doğru bir gidiş görülür. 

• Fiziki haritalarda deniz ve göllerin az derin yerleri açık 

••••· ile boyanırken, en derin yerleri •••• mavi ile boyan-

mıştır. 

• Noktalı yerlere gelecek doğru sözcükleri bulup yr~zınız. 

Şaritadan yararlanma ve Harita Üzerinde Ölçmeler 

No:57 

Eski çağlardan beri insanlar yaşadıkları.yeri belirlemek ve 

tanımak, beslenme ve av yerlerini göstermek, kendi ve ko~şu

larının konumunu belirlemek amacıyla harita yapmak ve onlar

dan yararlanmak yoluna gitmişlerdir. Çok eksik ve ilkel olan 

bu haritalar, günümüzde gelişmiş ve doğru olarak yapılmaktadır. 

•· Demek ki., insanlar eski çağlardan beri haritadan yararlanı.,. 

maktadırlar. Ancak, ilk yapılan • •·• .......... ilkel olduklarınOt> 

dan coğrafi olayların yerleri ve biçimlerinde yanlı~lıklar 

bulunuyordu. 

• Cümleyi tamamlayınız ve aşağıdan kontrol ediniz. 

' No:58 

Haritalar günümüzde pekçok alanda kullanılmakta olup, insan 

yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Araziyi planlı olarak kullanma, sulama, ormancılak, maden ara

ma, şehir imarı, tapu-kadastro işleri, karayolu-demiryolu ve 

baraj yapmı, deniz,..kara ve hava ulaştırmacılı8ı, jeolojik ve 

arkeolajik araştırma,askerlik, turizm ve mühendislik işlerin

de haritalardan yararlanılır • 

.. Görülüyor ki, • .......... •. insanların yaşamlarını sürdürmeda 

kolaylık sağlayan önemli araçlardır. 



Cevap No:59 

işaretler le 

Cevap No:60 

.işaretlerin 

Cevap No:61 

lejand 
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Harita tşaretleri 

Uo:59 

Haritalar yalnız yer~ekillerinin biçimlerini, yükseltilerini 

vermekle kalmazlar, aynı zamanda yerleşim yerleri, kai~ ve de

miryolları, tarım alanları eibi insanların ekonomik etkinlik

lerinin eseri olan şekiller ve bileileri de zösterirler. 

Ancak, bu bilgiler çok ve çeşitli oldukları için harita Uzerin

de yazı ile anıatılmaları olanaksızdır. Omın için, bu bilgiler 

hı:..ri ta üzerinde birtnlcım iRaretlerle verilir ler • 

• Örneein, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili tUm bilgiler 

harita üzerinde yazı ile ~österilemeyece)1ind.en bunlar ancak 

bir takım •••••••••le gUsterilirler • 

• Noktalı yere uy.sun sözcii_ttti ya:;ap aşağıdan kontrol ediniz. 

Uo:60 

Harita üzeninde kullanılan bu 

işaretiere "harita isaretleri" 

ya da "harita lejandı" adı ve

rilir. 

Harita lejandı, her hnritanın 

bir köşesinde, yan tarafta gör

düğünüz işaretlerle verilir • 

• Haritadan arnaçlandıC;ı ge1dl

de yararlanabilmek için ör· 

lejanddaki •••••••••· anlam
larını ösTenmek zerekir. 

No:61 

Fiziki harita, tematik harita, topoC;rafya hnritası c;ibi çe:;ıit-
O.o. 

li harita türleri vardır. Her haritanın,ı\lejandı farklıdır. Le-

janddaki bu işaretierin anlamı her haritanın uyeun bir yerin

de bulunur. 

• O halde, haritada kullanılan ve anlamı bilinmeyen bir işa

ret i.çin haritanın • • • • • • bölümüne balanak gerekir. 



Cevap No:62 

56 k;ın. 

Cevap No:.63 

260 km. 
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Uzt.ı,tı.luk Ölçmek 

N'o:62 

Önceki maddelerde (madde 20-21) 1 yeryüzündeki gerçek uzunluk

ları haritaya geçirirken, ölçek paydasındaki sayı kadar küçül

tüldüğünü öğrenmiştiniz. 

O halde, haritadan yararlanarak yeryüzündeki gerçok u:mnlukla

rı hesaplamak için, bu işlemin tersi yapılacaktır. Yani. ö~

Uin paydasındaki rakamla, harita üzerinde ölçülerek bulunan ra

kam çarpılacak. ve çıkan ral;:arıı istenilen birime çevrilecektir • 

• örneğin, 1/l.ooo.ooo ölçekli bir harita Uzarinde iki nokta 

arasındaki uzunluk 5 santimetre (cm.) ise, 3erçekte bu uzun

luk 1.ooo,ooo x 5= 5.ooo.ooo cm, eder. Santimetreyi lcilomet

reye çevirmek için beş hane ayırmamız gerekir. Sonuçta gerçek 

uzunluğun 50 kilometre (km.) olduğunu bultwuz. 

• Atlasınızda bulunan 1/2.000.000 ölçeldi bir Türkiy_e harita

sı üzerinde Esldşehir ile Mahmudiye arasındaki uzunluk 28 mm. 

gelmektedir. Bu durunıda iki kent arasındaki gerçek uzaklıeın 

--·~·--km--· olması gerekir • 

• Hesaplamayı yaparak buldu~unuz ra~runı noktalı yere yazınız. 

Cevabınızın doğruluğunu alt madde sol üstten kontrol ediniz. 

No:63 

Şimdi, haritadan faydalanarak bulmak istediğimiz uzaklığın na

sıl hesaplandığını bir daha tekrarlayalım: 

a) önce harita üzerindeki uzunluk ölçülür, 

b) Sora, bu rakam ölçek paydası ilA çarpılır. 

c) Çıkan rakam kilometreye çevrilir,. 

Örnek: 

1/l.OOO.OOO ölçekli Türkiye haritasında Eskişehir ile Anlcara 

arası 225 mm. gelmektedir. 

Gerçek uzaklık: 229 x l.ooo.ooo = 225.ooo.ooo mm. eder. 

225.000.000 mm. ~ 225 km., olarak bulunur. 

~ S1z de, 1/l.ooo.ooo ölçekli harita üzerinde 26 cm. gelen 

uzaklığın, gerçelete • • • ıon. olducunu hesaplayabilirsiniz. 

• Hesaplamayı yaparak noktalı yere yazınız. 



Cevap No:64 

şerit 

iplik 

. Cevap Ho:65 

4400 m. 

Cevap No :·66 

44 km. 
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No:64 

Harita üzerinde ölçtilecek uzunluk di.tze;ün ise, ölçme işi cetvel 

ve::ıra porçel yardımıyla yapılır. Ancak, uzunluklar her zaman 

düzgün olmayabilir. Hitekim, ölçülecek uzunluk bir yol, akarsu 

veya kıyı çizeisi gibi kıvrımlı ise, ölçmenin d.oeru olması i(;in 

bir "kağıt şerit" veya "iplik" kullanılmalıdır • 

• Bir haritada Eskişehir ile T:1ahmudiye arasındaki karayolu düz

gün olduğundan, bu uzaklığı cetvel veya pereel yardımıyla ölç

memiz gerekirken, Porsuk çayı kıvrJ.Jnlı oldu[.ıundan bunun uzımlu-
.... 

eunu iso kağıt ..... •· ile veya ••••• lo ölçeriz • 

• Her nol:taya bir harf' gelecek e,ıekilde boş yerlere eelecek söz

cükleri yazınız. Aşaeıdan kontrol edinis. 

No:G5 -
Uyarı: 

Sonucu doğru hesaplamak için, harita üzerindeki ölçme işi mut-· 

lalm ha tas ız yapılmalıdır. 

1/50.000 ölçekli bir tstanbul Bağazı haritasında Sarayburnu ile 

Kızkulesi arası uzaklığın cetvelle ölçümü sonucu tam 3 cm. ol

duğunu görüyoruz .. Gerçek uzaklığını bulmak için: 

50.000 x 3 = 150.000 cm. 

150.000 cm = 1500: metre olarak hesaplarız •. 
.. ... 

• Aynı haritada Kadıköy ile UskUdar arasındaki yolu bir kağıt 

şerit ile ölçUyoruz. Sonra bu kağıt şeridi cetvel üzerine koya

rali: uzaklığın ne kadar olduğunu okuyoruz. Bu iki semt arasında

ki uzaklık harita üzerinde ..§§_ mm. geldiğine göre, iki semt ara

sındaki gerçek uzaklığın •••• metre olması gerekir. 

• Hesaplamayı yaparak noktalı yore bulduğunuz rakamı yazınız • 

No:66 

Ölçeği 1/800.000 olan bir Türkiye haritasında Kütahya ile Tav

şanlı arasındaki uzaklık 55 mm. geldieine göre, bu iki kent 

arasındaki gerçek uzaklık/.. kilometredir • 

• Hesaplamayı yaparak bulduğunuz rakamı noktalı yere yazınız 

ve doğruluğunu aşağıdan kontrol ediniz. 



Cevap No:67 

karesi 

Cevap No:68 

çarpılırsa 
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Alan Ölçmek 

No:67 

Bir alan haritaya geçirilirlcen, o alanın yüzölçümü, ölçek pay

dasının· karesi kadar küçültt.i.lür. 

Sözgelimi, 1/50.000 ölçekli haritada yer alan bir göl, 

50.000 x 50.000 defa küçültt.i.lerek haritaya geçirilmiş demektir. 

• Örneğin, 1/2.000.000 ölçekli Türkiye beritasında İznik gölü

nün yüzölçümü 2.ooo.ooo x 2.ooo.ooo (iki milyonı:m f"..aresi) kadar 

kUçültülerek haritaya geçirilmiştir • 

• Demele oluyor ki, alanlar haritaya geçirilirken, ölçek payda

sınırı •• •·•.. kadar küçül tülmektedir. 

No:68 

Alanlar haritaya geçirilirken ölçe[:in karesi kadar küçültüldü

Gtine göre; haritadan yararlanarak bir alanın yüzölçümünü bulmak 

için, bunun tersi bir işlem yapılır. 

Yani, harita üzerinde ölçiilen alanırı yüzölçümü, harita ölçef$inin 

karesi ile çarpılırsa, bu alanın eerçek yijzöl~ümü ortaya çıkar •. 

•. l/2.ooo.ooo ölçekli TUrkiye haritasında Uanyas gölü .§.§_mm2(mili

metre kare) geliyorsa, bu göllm gerçek yüzölçümü 

2.ooo.ooo x 2.ooo.ooo x 88 = 352.ooo.ooo.ooo.ooo 
. . 2 2 

352.ooo.ooo.ooo.ooo mm = 352 km;di~ • 

2 
ınıır. eder. 

• Demek oluyor ki,haritada ölçülmüş olan bir yüzölçümü, ölçek 

paydasının kaleesi ile •• •·• ........ gerçok yUzölçüm ortaya çıkar. 

No:69 

Haritalardan yararlanarak bir alana a1it 

yüzölçümü hesaplamada uygulanan en basit 

yöntem "kare yöntemi" dir. Bunun için 

"saydam milimetreli" kaR;ıt kullanılır. 

Bu kağıt • haritada yüzölçttınü buluna ca lı: 

olan alan Uzerine konur ve alanın sınırlai!ı, ucu inceltilmiş 

sert bir kalemle bu kağıdın üzerine çizilir. Bu sınır içinde 

kaç tane santimetre kare ve kaç tane milimetre kare oldu2;u sa

yılır. Bulunan snyı harita üzerindeki yerin yUz()lçüm:idUr. 
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.Buna e;öre Burdur e;ölUnUn yüzölçUınlinU hesaplamak için, eölün 

sınırları saydam ••.••••••••• kaeıt Uzerine çizilj_r. Ç1.zil,en sı-

nırlar içinde ne kadar santimetre bre ve miltmatre kare olduğu 

sayılarak eöllin harttk iizerindo'd yUzölçUmü bulunur. 

CEVAP No: 69 

milimetreli No:70 

Özetlersek, yüzölçUmU hesaplanacak alanın sınırları içindeld 

cm~ ve mm~ sayısı, o yerin haritR üzerindeki yüzölçümüdür. nu-· 
lunan cm~ ve mnıi sayısı ölçek paydasııu:n kaı"esi ile çar;rıla;;kt:::..r. 
Qıkan sayı cm; veya mm; olarak gerçek bUyUklUktit~. Bu sayıyı 

2 2 
m. veya km. birimine çevirerek işlem bitirilir • 

• Örneğin, 1/50.000 ölçekli harita üzerinde yUzölçümU bulunacak 

göl, saydam milimetreli kağıt üzerinde 660 mm~ gelmektedir. 

Gerçek ytizölçümü: . 

50.000 X 50.000 X 660 = 1.650.000.000.000 mm~ eder. 

Alan ölçüleri yüzer yüzer büyüdüğtme göre, 

1.65o.ooo.ooo.ooo mm; = 1.65o.ooo m; = 1,65 lan~ dir. 

• 1/50.000 ölçekli bir harita üzerinde bir parkın bilyUklüğü 
2 

geldiğine göre, bu parkın gerçek büyüklüğü ••••o-•• ın. veya 
2 • lan:.. olması gerekir • 

2 
8 cm. 

• Hesaplamayı yaparak bulduğunuz rakamları noktalı yere yazınız. 

Cevap:No:70 
2 2 .. ooo.ooo m No:71 

2 lan; Siz de 1/2.000.000 ölçekli bir Türkiye haritası üzerinde Van gö

lünün 9 , .. 25 cm; yer kapladığını düşünerek, Van gölünün gerçek 

yüzölçümünün •·••• km; geldiğini hesaplayabilirsiniz; 

Cevap N0:71 

3700 km; 

Değerli Öğrenci, "Harita Bilgisi" ünitesini:n. incelenmesini 

bitirmıg bulunuyorsun. Ancak , kendinde bu üniteye ilişkin bir eksik

lik görüyor isen, zaman kaybetmeden tela'ar Uni tenin başına dön ve ye-· 

niden incelemeye başla •. Böylece, bu ünite için saptaban amaçlara daha 

fazla ulaşmış olacak ve ünite sonunda yapılacak değerlendirme sınavın

B!.. daha fazla puan alacaksın. Başarılar ••• 
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DENEME VE KONTROL GRUPLARININ 

ÖN TEST-SON TEST PUANLAR! 

KONTROL GRUBU DENEME GRUBU 

Dene k Ön· Test Son Test Dene k ön Test 
Kod. No. Puanı Puanı Kod. No. Puanı 

18 28 68 18 36 

57 36 80 53 32 

55 32 56 40 28 

52 . 36 62 37 28 

6 34 56 ı 14 

30 28 68 47 34 

49 46 64 9 34 
28 36 66 43· 32 
24 44 54 31 30 
22 32 68 45 34 
14 24 66 29 40 
20 16 56 23 32 

42 30 64 33 20 

26 38 66 21 50 

ll 38 70 42 36 

43 28 56 39 30 

44 34 54 34 38 

45 lO 36 ll 20 

54 40 60 lO 26 

39 50 68 57 38 

7 26 64 30 40 

4 38 68 46 54 

51 38 46 17 38 

3 38 68 19 46 

56 42 68 60 34 

47 38 62 5 38 

19 24 42 41 24 

ı 44 58 48 50 

53 48 66 20 36 

25 24 54 4 38 
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Son Test 
Puanı 

64 
72 
60 
72 

82 
72 

64 
66 
60 

74 
56 
84 
56 
70 
64 
60 
60 

64 
60 

48 

64 
80 
60 
60 

52 

94 
66 
60 
86 
64 


