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 GİRİŞ 
 Temelde bir yerbilimi olmakla birlikte araştırmalarının merkezinde insan, 
yani toplum olan coğrafyanın amacı insan ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri 
ortaya koymaktır. Bu nedenle coğrafya daha çok; "yeryüzünde meydana gelen fiziki,  
beşeri ve iktisadi olayları, insan ve çevre özellikleri arasında ilişkiler kurarak 
inceleyen bir bilimdir" şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bilimi bağımsız yapan 
düşünce sisteminin esası ise, başta dağılış olmak üzere, bağlantı ve sebep-sonuç 
ilkeleridir (Doğanay,1989). 
 
 Coğrafyanın asıl amacının mekan farklılık ve benzerliklerinin, yani değişik 
coğrafi görünümlerin analizi, insanın mekânı olan yeryüzünün tanınması, dolayisiyle 
de daha iyi faydalanmalara katkıda bulunmak olduğu gözönüne alınırsa 
(Tümertekin, 1994:9), bunda hiç şüphesiz arazide yapılacak gözlemlerin önemli bir 
yeri vardır. Coğrafyada özellikle 1950'lerden sonra uygulamaya yönelik araştırmalar 
büyük yoğunluk kazanmıştır. Toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlarımıza 
coğrafî mekânda varoldukları şekilde inceleyerek yaklaşılması gereği açıktır. 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra insanın oluşturduğu mekânların, yani 
toplumun mekânı nasıl organize ettiğinin incelenmesinin ağırlık kazanması 
uygulamaya yönelme eğilimine hız kazandırmıştır (Tümertekin, 1994:12). Artık her 
alanda bir gelişigüzellikten ziyade planlı yaklaşımlar dikkati çekmekte, daha iyi 
yararlanmalarda bulunmak mekan düzenlemelerine ilgi her geçen gün artmaktadır. 
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımından, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına 
varıncaya kadar insanlığın geleceğini tehdit eden birçok problemin çözümü 
eğitimden geçmektedir. Tüm bu sorunlara duyarılı olacak bir neslin yetişmesi ise bu 
konularda bilgi sahibi olan kaliteli öğretmenlerin yetişmesi ile mümkündür. 
Dolayisile planlama, artık bir yükseköğretim ders konusu olmaktan ziyade asgari 
olarak herkesi ilgilendiren bir genel kültür meselesidir. Inanıyoruz ki yakın bir 
gelecekte tıpkı çevre sorunları gibi planlama dersleri de ilk ve orta öğretim 
kurumlarımızda yer alacaktır. O halde sadece belli fakültelerin değil, konuya yakın 
olan tüm yükseköğretim kurumlarının planlama eğitimine ağırlık vermeleri gerekir. 
Işte burada coğrafya ön plana çıkmakta ve planlama eğitiminde bu boşluğu 
dolduracak bilim dallarının başında gelmektedir. 
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 Özellikle coğrafyada en son yaklaşım olarak kabul edilen uygulamalı 
coğrafya devresi esas alınırsa interdisipliner bir bilim olan plânlamanın temelini 
önemli ölçüde coğrafya teşkil etmektedir. Çünkü plânlama "ister çevre potansiyelinin 
en rasyonel ve en radikal bir şekilde değerlendirilmesi, isterse toplumun istek ve 
ihtiyaçları ile eldeki imkânları dengeleştirmektir" şeklinde tanımlansın, sonuç olarak 
değerlendirmeye alınan nesneler, çevrenin potansiyelidir. Coğrafyacı çevreyi  yani 
coğrafi ortamı (landscape'i) en iyi tanıyan, analitik metodlarla sorunlarını saptayan  
bir eleman olduğuna göre , onun pratiğinden mutlak olarak yararlanmak, 
plânlamada en akılcı yoldur (Doğanay,1989). 
 
 Tüm bu gelişmeler coğrafya ile plânlamayı birbirine yaklaştırmış, sonuçta 
da plânlama eğitiminde coğrafyanın önemli bir yer edinmesi durumu ortaya 
çıkmıştır. Plânlamacı gerek kır, gerekse şehirde düzeltmeye başlamadan önce 
varolan landscape'i (coğrafi görünümü) anlamak zorundadır. Şu halde plânlamada 
coğrafya eğitimi iki bölüme ayrılabilir. Bunlardan birincisi; coğrafyanın ilkelerinin 
öğrenilmesi, yani mekân organizasyonunu açıklama için gerekli bilgiler, ikincisi ise; 
ülke coğrafî görünümünün esasları, yani doğal ve beşerî olayların dağılışı, diğer bir 
deyişle mekândaki karşılıklı etkileşimin ortaya konulmasıdır (Tümertekin,1984). 
Sınıfta anlatılan teorik dersler bunlardan birincisini ele alırken arazi tatbikatları 
dersleri de ikincisi, yani mekandaki karşılıklı etkileşim üzerinde durmakta, mevcut 
yapıyı tesbit edip başka nasıl olabilirdi? sorusunu sorarak planlamada esas alınacak 
temel bilgilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Arazi tatbikatları dersleri tüm bu 
yönleri ile iyi düşünülmüş ve uygulamaya konulmuş, coğrafya eğitiminde önemli bir 
adımdır.  
 
 Tümertekin'in coğrafyanın amacı ve önemi ile ilgili olarak Ekonomik 
Coğrafya kitabının giriş kısmında da belirttiği gibi; "Coğrafyacı gözlerini açmasını 
ve bakmasını bilendir. Fakat görmek için sadece görmeyi istemek yeterli değildir. 
Gerek fiziki, gerekse beşeri coğrafyada yeryüzündeki olayları açık bir şekilde 
görmek için eğitim  hiç te kolay olmayan bir ilk adımdır. Günümüzde neyin 
varolduğunun saptanması başlıca  coğrafi yöntemdir. Bugünkü coğrafyada alan 
çalışmasının giderek önem kazanmakta olması , kuşkusuz, coğrafyanın bu özelliği 
ile ilgilidir....Nitekim, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş ülkelerde bir 
yandan coğrafyanın bir uygulamalı bilim olduğunun kabul edilmesine paralel 
olarak eğitim programlarında yalnızca kuramsal (teorik) bilgilerle yetinilmeyerek 
alan çalışmalarına yer verilmekteyken, öte taraftan da yan bilimlerle sıkı ilişkiler 
kurulmaya başlanmıştır (Tümertekin,1994:36-37).  
 



 "Coğrafya deneylere dayanan bir bilim değil, bir müşahede ilmidir" diyen 
ve bu konuda çok sayıda çalışması olan Izbırak'a göre; "Coğrafyanın prensipleriyle 
işlenecek olan konular, çoğunca, yeryüzündeki (bir çevre, bir yöre veya bir 
bölgedeki) olayların gözlenmesi (müşahedesi) yoluyla sağlanır. Diğer tabiat 
ilimlerinde de önemli yeri olan gözlem yani müşahede, bir olayı veya konuyu, 
inceden inceye görme ve gözleme işidir.Bu da yerinde yapılan araştırma gezileri 
ile mümkün olur" (İzbırak,1968). 
 
 Bu makalenin amacı arazi tatbikatları dersini alan bölümümüz öğrencilerin 
konu hakkında aydınlatmak ve araziye çıkmadan önce gidilecek yerler hakkında bir 
ön hazırlık yapabilmeleri için güzergahlarla ilgili literatür vermektir. Daha önce 
arazi tatbikatlarına katılan öğrencilerimiz tarafından bu hususun üzerinde önemle 
durulmuş olması bizi böyle bir çalışma yapmaya sevketmiştir. Makalenin ikinci 
amacı ise diğer üniversitelerimizin coğrafya bölümlerinde olmayan böyle bir dersin 
19 Mayıs Üniversitesi'nde nasıl uygulandığı hakkında ilgili okullara özet bilgi 
sunmaktır.   
 
 Metod olarak önce arazi tatbikatlarının coğrafya eğitimindeki yeri ve önemi 
üzerinde kısaca durulmuş, ardından da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümündeki arazi tatbikatları uygulaması örnek 
olarak ele alınmıştır. Gidilen yerler hakkında elimizde oldukça fazla miktarda 
döküman olup, bunların bu makale çerçevesinde takdimi imkansız olduğundan, 
burada sadece güzergahlar üzerindeki istasyonların adları zikredilerek, ilgili yerler 
hakkında ayrıntılı bir bibliyografya sunulmuştur. Güzergahlar üzerindeki her 
istasyonla ilgili detaylı bilgi, şekil, harita ve fotoğraflar daha geniş boyutlu bir başka 
çalışmamızda ele alınacaktır. Derselere katılan öğrencilere arazi tatbikatları ile ilgili 
bir de anket uygulanmış, konu ile ilgili olarak alınan cevaplar da makalede ayrıca 
değerlendirilmiştir. 
 
 A.COĞRAFYA EĞITIMİNDE ARAZİ TATBİKATLARININ YERİ 

VE ÖNEMİ 
  
 Alan (ya da arazi) coğrafyanın labaratuarıdır. Arazi, daha önce ileri 
sürülmüş bazı genel fikir ya da kuralların doğruluk derecesini sınamak ya da 
bunların gerçeğe uyup uymadığını kanıtlamak için malzemenin toplandığı, 
gözlemlerin kaydedildiği yerdir. Gerçekten de coğrafya öğrencilerinin, söz gelimi, bir 
şehrin caddelerinde dükkanların çeşitleri ve işlevlerini kaydetmek, ya da merkezi yer 
teorilerinin geçerliliğini değerlendirmek üzere araziye çıkarılmaları, (örneğin fizik 



öğrencilerinin labaratuarda bir kapalı silindirdeki basınç ve sıcaklık değişimlerine 
Boyle kanunu uygulamalarına eş) bir eğitim ve araştırma yöntemidir. Başka bir 
deyişle herhangi bir labaratuar gibi , arazi de coğrafyacı için başka hiçbir yerde elde 
edemeyeceği bilgileri toplayacağı bir yer; aynı zamanda da derslerde anlatılan 
konuların uygulama ve örneklerinin de gösterilme alanıdır (Özgüç, 1984: 64). 
Şüphesiz alan gözlemlerinin sayısal ölçmeler yanında büyük ölçüde görme, duyma, 
koku alma ve belki de dokunmayla algılanan niteliksel ölçmeleri de içine almakta 
oluşu, alan çalışması için coğrafyacının algılama gücünün belirli bir düzeyde 
gelişmiş olmasını gerektiriyorsa da, bu da yine ancak daha sık araziye çıkılarak 
telafi edilebilecek bir durumdur. Ayrıca arazi gezileri (field trip/excursion) beşerî ya 
da fiziki landcape'deki ilginç ilişkileri hemen izleyebileceğimiz şekilde yapılıyorsa bir 
taslak oluşturma veya not tutma şeklinde bir kayıt yapılması gözlemleri 
birleştirmede önemli bir rol oynayacağından bütün bu hususlar bir bütünlük içinde 
ayrıca değerlendirilmelidir. 
 
 Arazi tatbikatları sadece bugün için değil geçmişte de coğrafya eğitiminin 
önemli bir parçası idi. Nitekim çağdaş coğrafi düşüncenin oluşumunda büyük bir 
yere sahip olan P.V. de la Blache coğrafyanın tasvir edici yöntemi ile arazi 
tatbikatları konusunda şöyle demektedir; "Coğrafya, özünde tasvir edici bir bilim 
olarak kendini ayırdeder. Açıklamalardan vazgeçtiği için değil, daha doğrusu, 
olgular arasındaki ilişkilerin, zincirlemelerin ve evrimlerinin incelenmesi, 
bunların herbiri açıklamaya götüren birer yol olduğu için. Ancak bu konunun 
kendisi coğrafyayı, hem de bütün öteki bilimlerden daha çok, tasviri yönteme 
titizlikle uymaya zorlar. Sözünü ettiğimiz başlıca görevlerden biri de, coğrafyayı 
ilgilendiren olayların konumuzu belirlemek, bulundukları yerleri, kapladıkları 
alanı kesinlikle saptamak değil midir zaten? Hiçbir belirti, hatta hiçbir ayrıntı 
gözden kaçmamalıdır; hissedilir kalmaya çalıştığımız bütün içinde herbirinin ya 
etken ya da etkilenen olarak bir değeri vardır. Öyleyse bunları niteleyen koşulların 
tümünü belirlemek ve eksiksiz bilançolarını çıkarmak gerekir. Doğanın gözlerimiz 
önüne serdiği zengin şekiller yelpazesi içinde koşullar öylesine çeşitli, öylesine 
kesişen, öylesine karmaşıktır ki hemen tümünü kucakladığını sanan kişi hayal 
kırıklığına uğrar. Özellikle iki hataya düşmemek gerekir: Aralarından olayların 
kayıp geçeceği çok basit ve katı çözümler hatası ile açıklık getirmek yerine listeyi 
kabartan sayıca çok formül sunma hatası. Tasvirde, tanımlamak ve sınıflandırmak, 
sonra da bunlara dayanarak sonuçlar çıkarmak mantık açısından tutarlı 
işlemlerdir; ne var ki coğrafyanın konusu olan doğal olgular zihinsel kategorilere 
herzaman uysallıkla boyun eğmezler. Coğrafyanın tasvirleri tıpkı kendi konusu 
gibi esnek ve çeşitli olmalıdır. Halkın terimlerinden beslenmek çoğu kez coğrafya 



için bir kazançtır; halk terimleri doğrudan doğruya doğa ile ilişki içinde 
oluştukları için, hayattan alınan herhangi bir adlandırma, herhangi bir atasözü, 
ya da köy deyişi bir ilişkiyi, bir dönemselliği, bir raslantıyı aydınlatabilir. Yani 
coğrafyayla doğrudan ilgili olan herşeyi aydınlatabilir.Coğrafya kitaplarında ya 
da araştırmalarında şekillerin, resimlerin gün geçtikçe daha çok yer kaplaması 
zaten bu nedenledir. Çizimler, fotoğraflar tasvire yorum niteliğiyle 
katılmaktadırlar. Şematik şekiller görselleştirme aracı olarak işe yararlar. Ancak 
gerçekliği sıkı sıkıya kucaklamaya yarayacak çözümleme yolu ve günümüzde 
coğrafi gezilerde sık sık yapılabilen doğrudan gözlemlerin denetlenmesi olarak 
çizimlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Ülkemizde yerleşen gezilerek yapılan dersler 
alışkanlığı şu son yılların en önemli eğitsel kazancıdır. Açık hava okuludur bu; 
bütün ötekilerden çok daha sağlıklı ve etkilidir. Bu okul okutacağı metinleri 
önceden seçer; bunlar coğrafyacının zihnine ülke düşüncesini kazıyan ayırıcı 
özellikler bütününün çok daha kolay kavranılabilir bir görüş açısı içinde 
toplandığı peyzajlardır" (Tümertekin,1990:117). 
 
 Coğrafya eğitiminde arazi tatbikatlarının yeri ve önemi ile ilgili olarak 
öğrenciler tarafından ileri sürülen şu görüşler de kayda değerdir;"Coğrafya 
eğitiminde arazi tatbikatları, konunun bizzat yerinde görülüp, daha kolay 
öğrenilmesi ve kavranmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenci daha önce sınıfta 
işlenen konuyla karşı karşıya gelince konuya ilgisi artar. Derslerde anlatma 
yoluyla yalnızca kulağa hitabeden bir öğretim tam anlamıyla sağlıklı 
olmaz.Eğitimin birkaç duyu organına birden hitap etmesi gerekir.  Arazide hem 
öğretmenin  saha ile ilgili açıklamalarını dinleme, hem de anlatılan sahayı bizzat 
görme imkanının olması, yani gözle kulağın öğretim faaliyetine birlikte katılması 
öğrencinin daha iyi ve kalıcı bir şekilde öğrenmesini mümkün kılar. Ayrıca 
öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle  daha iyi bir şekilde kaynaşmasını 
sağlayacak bir ortam oluşmuş olur. Öğrencilerin derse karşı ilgileri artar. Ayrıca 
dershanelerde yapılan  derslerde  çoğu öğrenciler konudan sıkılıp, dersin biteceği 
saati iple çekerken, arazide yapılan derslerde öğrenciler daha fazla bir istek ve 
şevkle dersi takip ederler ve tatbikatın bitmesini istemezler. Araziye gidildiği vakit 
coğrafyacı, coğrafi bilgi atmosferinde kendini farklı hissedecek ve böylece 
mesleğiyle ilgili duygusal doyum da sağlanmış olacaktır. Arazi tatbikatları ile 
öğrenciler ortak iş yapma zevkini tadacaklar ve birbirleri ile kaynaşacaklardır. 
Yurdun farklı bölgelerinden gelerek aynı sınıfta toplanan gençler bu yolla milli  
birlik ve bütünlüğün de güzel bir örneğini vermiş olacaklardır. Ayrıca dört duvar 
arasında sıkıcı bir havada  ders yapmanın verdiği stres, açık havanın ve geniş 
arazinin verdiği psikolojik rahatlıkla bastırılmış olacaktır. Bu ders vasıtası ile 



araziye çıkartılan üniversite gençliğinin toplumla ilişkide bulunması sağlanacak ve 
böylece coğrafi bilgilerin hayata uyarlanmasında ilk adım da atılmış olacaktır. 
Dileğimiz, aracın ve gerecin yeterli olduğu, öğrenmenin yoğun, öğrencinin istekli 
ve girişken olduğu daha güzel ve yeni arazi tatbikatlarıdır. Arazi tatbikatları dersi, 
ilerideki hayatımızda bir yöreyi gezerken ve incelerken neye ve nelere dikkat 
etmemiz gerektiği açısından bizlere  birer rehber olacaktır. Bu tatbikatlarla, 
sınıflarda gördüğümüz dersler esnasında körelen duyu organlarımız harekete 
geçiyor ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor". 
 
 Bu derslerin, Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'yi tanımak ve aldıkları 
eğitimle ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmek için gelen öğrencilerimiz için 
de büyük önemi vardır. Yurtdışından gelen yaklaşık 10 000 civarındaki bu 
öğrencilerin maalesef çok büyük bir çoğunluğu dört duvar arasına sıkışmış bir 
eğitimden geçerek geriye dönecekler, ülkemizi gerçek anlamda tanıma fırsatı 
bulamayacaklardır. Okulumuzda öğrenimlerine devam eden Türki öğrencilerimiz de 
bu derslerden son derece memnun olduklarını belirterek, içlerinden bir tanesi şu 
tesbitlerde bulunmuştur; "Benim için Coğrafya Bölümündeki arazi tatbikatlarının 
çok önemli bir yeri vardır. Çünkü değişik bölgelerde yer alan iki ülke arasındaki 
coğrafi farklılıkları görmekte ve öğrenerek karşılaştırma yapmaktayım. Bunlardan 
birincisi fiziki farklılıklardır. Başta iklim olmak üzere ülkelerimiz arasında 
topografya şekillerinde de değişiklikler vardır. Türkmenistan'ın kurak ve yarıkurak 
karasal bir iklime sahip olması, bu iklime bağlı olarak kurak bölge topografyası 
şekillerinin oluşmasına yol açmıştır. Halbuki Türkiye'nin bol yağmurlu bir iklime 
sahip olması büyük ölçüde flüvial topografya şekillerinin oluşmasına yol açmıştır. 
Bu ise benim farklı topografik şekilleri gezerek ve görerek öğrenmeme yardımcı 
oluyor. Iklim farklılığı aynı zamanda bitki örtüsünün de farklı olmasına yol 
açmıştır. Bunları hep gezerek görüyorum. Ikincisi beşeri farklılıklardır. Türkiye ve 
Türkmenistan kültürleri aynı köke bağlı olmasına rağmen zaman içinde değişikliğe 
uğramıştır. Bu değişim farklı coğrafi bölgeler  ve farklı milletler ile 
etkileşmelerden meydana gelmiştir. Başta dil olmak üzere yerleşim şekillerinde de 
büyük değişiklikler olmuştur. Arazi tatbikatları dersinde hem yerleşme hem de ev 
tiplerinin bizim yörelerimize göre farklı olduğunu gezerek görmekteyim". 
  
 B. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULANAN 
ARAZİ TATBİKATLARI 

 
 1.Dersin niteliği 



 Giriş kısmında belirtilen açıklamalar gözönünde tutularak 1993-1994 
döneminden itibaren son 3 yıldır bölümümüzde haftada (1 saat teorik, 2 saat de 
pratik olmak üzere) 3.sınıf öğrencilerine kış ve yaz dönemi ile birlikte yıllık olarak 
toplam 3 saat/kredi karşılığı arazi tatbikatları dersi uygulamaya konulmuş 
bulunmaktadır. Haftada 1 saat olan teorik dersler sınıfta yapılmakta, bu derslerde 
gidilecek güzergâh hakkında bilgi verilmekte veya gidilen yerler hakkında bir 
değerlendirme yapılmaktadır. 2 saate karşılık gelen aylık 8 saat pratik ders ise ayda 
1 kez araziye çıkılarak değerlendirilmektedir. Bir yıl boyunca her iki dönemde 
toplam olarak 6 defa araziye çıkılmaktadır. Fakültemizde gece eğitimi de devam 
ettiğinden, aynı şeyler onlar için de sözkonusu olmakta, öğrenciler ayda bir kez 
araziye çıkarken, derse giren öğretim üyeleri gece ve gündüze ayrı ayrı olarak ayda 
iki kez araziye çıkmış olmaktadırlar. Tatbikat aracını üniversite  karşılamakta olup 
bu iş için her ay 2 cumartesi günü rektörlükçe bir otobüs tahsis edilmektedir. 
Otobüsün yakıt giderleri öğrenciler tarafından, şoförünün o günkü iaşesi ise görevli 
öğretim üyeleri (Yrd.Doç.Dr.Ali UZUN ve Yrd.Doç.Dr.Cevdet YILMAZ) 
tarafından karşılanmaktadır. Öğretim üyeleri cumartesi günleri yaptıkları bu dersler 
içen normal ders ücreti dışında herhangi bir yolluk ve yevmiye de almamaktadırlar. 
Burada kişisel bir özveri sözkonusudur. Fakat bu sayede öğretim üyeleri de arazide 
yaptıkları gözlemlerle yeni araştırma konuları ve sahaları tesbit etmekte, bunun için 
ön bilgiler toplayarak arazi tatbikatlarını kendileri için birer araştırma gezisi gibi 
düşünmektedirler. 
 
 2.Ders öncesi hazırlıklar 
 Tatbikat öncesi öğrencilere gidilecek güzergah hakkında bilgi verilmekte, 
konaklama yerlerinde yemek yeme imkanının olup olmaması ve hava durumuna 
bağlı olarak yanlarına almaları gereken yiyecek, giyecek vb. hususlarda 
uyarılmaktadırlar. Başarılı ve doyurucu bir tatbikatın ancak kurallara uymakla 
mümkün olduğu belirtilerek, öğrencilerin grup yöneticisinin sözünden çıkmamaları 
gerektiği, otobüse binme, inme ve verilen zaman süresine tam olarak uymaları vb. 
konulara dikkat etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bir dönemde yapılan üç 
tatbikattan ancak birine gelen bir öğrencinin devamsızlıktan kalacağı, ikisine gelip 
birine gelmeyenin ise bütünlemeye bırakılacağı bu nedenle öğrencilerin tatbikatlara 
devam etmeleri gerektiği  hatırlatılmaktadır. 
 
 Bütün bunların yanında, gidilen güzergahlarla ilgili olarak aşağıda verilen 
bibliyografik kaynakların tatbikat öncesi öğrenciler tarafından mutlaka gözden 
geçirilmesi istenmekte, böylece gidilecek yerler hakkında hem bir ön bilgi verilmiş 



olmakta, hem de muhtelif hocalarımız tarafından yapılan çalışmalarda verilen 
bilgiler arazide test edilmektedir. 
 
 3.Kullanılan araç - gereçler ve yöntem 
 Tatbikatlar sırasında arazide çekimler yapmak ve daha sonra bunları ilgili 
diğer öğrencilere göstermek için videokamera kullanılmaktadır. Ayrıca öğretim üyesi 
ve öğrenciler de fotoğraf makinalarıyla ilginç gördükleri şekil ve oluşumların 
resimlerini çekmektedirler. Altimetre, pusula ve klizimetre  vb. araçlar da alınarak 
gerektiğinde ölçümler yapılmakta, böylece bir yandan öğrencilerin bu aletleri 
kullanma becerileri geliştirilirken, diğer yandan da öğretim üyeleri tarafından yeni 
yazılacak makaleler için malzeme toplanmış olmaktadır. Gerek otobüste seyehat 
halinde iken yol kenarlarında görülen şekilleri açıklamak için, gerekse belirlenen 
istasyonlarda öğrencilere bilgi vermek amacıyla megafon en çok kullanılan alettir. 
Arazide alınan gezi-gözlem notlarının raporları tatbikat bitiminde öğrencilerden 
isteneceğinden, her öğrencinin yanında not defteri ve kalem getirmesi zorunludur.  
 
 Tatbikatlar sırasında başta grup lideri seçimi olmak üzere öğrencilere de 
çeşitli idari görevler verilmektedir. Dersler arazide önce bir önbilgi, ardından da 
soru-cevap şeklinde işlenmekte, sahada tesbit edilen olumsuzluklar dönüşte ilgili 
mercilere ulaştırılmak üzere ayrıca rapor haline getirilmeektedir. Hatta, videokamera 
ile çekilen muhtelif görüntülerin arazi dönüşü yeniden öğrencilere gösterilmesi 
yanında, bunların yerel televizyonlara program olarak sunulması vb konularda da 
öğrencilerimizden teklifler gelmektedir. Fakat çekilen filmlerin montajı için ayrı 
sistemler gerektiğinden henüz böyle bir çalışma gerçekleşmemiştir. 
 
 4.Güzergahlar ve bunlarla ilgili bibliyografya 
 Aşağıda başlıca tatbikat güzergâhları verilmiş olup (ayrıca bkz.şekil-1), 
bunlar genel olarak günübirlik gidilip gelinen yerlerdir1. Bu tatbikatlar sırasında  
gözlem yapılan ve öğretim üyeleri tarafından hakkında bilgi verilen istasyonlar da 
ayrıca aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca gidilen yerler ve ele alınan konular hakkında bir 
bibliyografya da öğrencilere verilmekte, böylece araziye çıkmadan önce talebelerin 
bir önbilgi edinmesi sağlanmış olmaktadır. Yine bu güzergâhlar üzerinde 
öğrencilerimiz tarafından daha önce yapılmış veya o yıl yapılmakta olan bitirme 
tezleri varsa bunlardan da yararlanılmakta, tez çalışması olan son sınıf öğrencileri 
tatbikata davet edilerek arkadaşlarına yerinde bilgi vermeleri sağlanmaktadır. 

                                                   
1 Fakültemizde her yýl ayrýca 2 ilâ 7 gün arasýnda deðiþen, genellikle bölge dýþýna yapýlan ve 
bütün sýnýflardan isteyen öðrencilerin katýldýðý büyük arazi tatbikatlarý da yapýlmaktadýr. Fakat 
burada bunlara temas edilmeyecektir. 



Böylece son sınıfa geldiklerinde bitirme tezi yapacak olan öğrencilere, daha üçüncü 
sınıfta iken arazide nelere dikkat etmeleri gerektiği, mekânsal ilişkilerin neler olduğu, 
ya da nasıl olması gerektiği, kendileri için lazım olan  verileri nasıl ve ne şekilde elde 
edebilecekleri vb. hususlarda da bilgi     verilmiş olmaktadır. 
 
 a) Samsun-Alaçam-Gerze-Sinop-Ayancık güzergahı 
 Bu güzergahta tatbikata Alaçam'dan itibaren başlanmakta olup, sırasıyla 
Alaçam ilçe merkezi, Geyikkoşan mesire yeri ve plajı, Yakakent, Çamgölü, 
Güzelceçay, Kaymakam kayası, Gerze, Çiftlik heyelan sahası, Sinop şehir merkezi, 
Boztepe, Akliman ve Sarıkum'da incelemelerde bulunulmakta (şayet vakit kalırsa) 
Ayancık'a kadar gidilerek buradan geri dönülmektedir.  
  
 Faydalanılabilecek kaynaklar 
 Araziye çıkmadan önce bu tatbikatla ilgili olarak öğrencilerin okuması 
gereken kaynaklar aşağıda gösterilmiştir. Her öğrenci bu kaynaklardan (aslı ya da 
fotokopisinden) bir veya daha fazlasını yanında götürerek bizzat yerinde 
karşılaştırma yapma  imkanına sahip bulunmaktadır. Bu kaynaklar genellikle 
öğrencilerin kütüphanede kolaylıkla bulabiliceği eserler olup, şayet bulamazlarsa 
ders hocaları kendi kitaplarından fotokopi çektirmelerine izin vererek bu konuda 
öğrencilerine yardımcı olmaktadırlar. 
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Katmerlikaya), Toptepe Köyü (Ladik) Monografyası (Ahmet Güney), Amasya ve 
Yakın Çevresinin Coğrafi Özellikleri (Fatih Üçok), Suluova Şeker Fabrikasının 
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Kaplıcaları (Seher Taş). 
 
 e)Samsun-Havza-Vezirköprü güzergahı 
 Bu güzergahta tatbikata Havza ilçe merkezinden başlanmaktadır. Havza 
kaplıcalarının turizm açısından önemi ve Kuzey Anadolu Fay hattı ile ilgisi üzerinde 
durulmakta, Atatürk'ün kaldığı ev ziyaret edilerek Kurtuluş Savaşımızın 
başlangıcında Havza'nın yeri ve önemi ile ilgili olarak da bilgi verilmektedir. Daha 
sonra Vezirköprü yönüne hareket edilerek yol boyunca görülen şekiller üzerinde 
durulmaktadır. Vezirköprü'de ise şehrin kuruluş yeri, sosyo-ekonomik özellikleri vb. 
hususlardan bahsedilerek, Altınkaya baraj gölüne kadar gidilerek buradan geri 
dönülmektedir. 
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 Bu güzergahta tatbikata Çarşamba ilçe merkezinden başlanmakta, sırasıyla; 
Yeşilırmak deltası, deltanın barajlar yapılmadan önceki büyüme hızı, kıyıdaki 
hareketli kumullar, yazlık alanları, Çarşamba ovasındaki yoğun tarımsal faaliyetler, 
düz alanlardaki dağınık yerleşmenin nedenleri vb. hususlar üzerinde durularak 
Yeşilırmak vadisi boyunca güneye doğru gidilmektedir. Bu hat üzerinde de  Suat 
Uğurlu Barajı ve HES, vadi boyunca her iki yamaçta yer alan dağınık yerleşme 
şekilleri, Ayvacık ilçe merkezi ve son olarak da Hasan Uğurlu Barajı ve HES 
gezilerek bu barajların Türkiye'nin toplam enerji üretimi içindeki önemleri 
vurgulanmakta, barajların inşası, elektrik üretimi ve enterkonnekte sistem hakkında 
da bilgi verilmektedir. 
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 f)Samsun Şehir Içi ve Tekkeköy Çevresi 
 Başka illerden gelerek Samsun'da dört yıl üniversite eğitimi gören  fakat bu 
uzun dönem boyunca bir iki cadde hariç Samsun'u tanıyamayan öğrencilerimize bu 
şehri tanıtmak oldukça ilginç olmaktadır. Bu tatbikatta Samsun müzesi gezilerek 
gerek tarihi çağlar içinde, gerekse Cumhuriyet dönemi boyunca Samsun'un geçmişi 
hakkında bilgi verilmekte, ardından Samsun şehir merkezi içinde kalan heyelan 



sahası ve kaçak yapılaşmalarla ilgili açıklamalarda bulunulmaktadır. Havaalanı 
çevresinden Samsun'un denize bakan tarafı ile iç kesime bakan tarafının yerleşmeler 
ve iktisadi faaliyetler açısından  ne kadar farklı olduğu bizzat yerinde 
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gelişme alanları, sanayinin kuruluş yeri, Samsun Limanı vb. hususlar üzerinde 
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alanı ilan edilen Tekkeköy mağara yerleşmeleri gezilerek yörenin prehistorik geçmişi 
ve bugün için arzettiği turizm potansiyeli üzerine değerlendirmelerde 
bulunulmaktadır. 
 
 
KAYNAKLAR: 
 
DARKOT, B.(1966) "Samsun", İslam Ansiklopedisi, Cilt:10, MEB Yay., Istanbul. 
 
KODAMAN, B.(1990) "18.Yüzyıl Sonunda Samsun Gümrüğü", 2. Tarih Boy. Kd. 

Kong. Bild. (1-3 Haziran 1988), Sf.92-97, Samsun. 
 
ÖNER, E.(1990) Samsun ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası, A.Ü.Sos.Bil.Enst. 

 (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara. 
 
TANOĞLU, A.(1944) "Samsun Şehri", Samsun Ünv.Haftası, Sf.283-296, 

Istanbul. 
 
TATLIDIL, E.(1988) "Göç ve Kentsel Gelişme: Samsun Örneği", 1.Tarih 

Boy.Kd.Kong. Bild.(13-17 Ekim 1986), Sf.351-374, Samsun. 
 
UZUN, A.(1993) "Tekkeköy Çevresinde Kovuklu Çözülme Şekilleri", 19 Mayıs 

 Ünv. Eğitim Fak. Der. Sayı:8, Sf.291-304, Samsun. 
 
UZUN, A.(1994)"Tekkeköy'deki Mağara Yerleşmelerinin Turizm Açısından 

Önemi",  1994 Turizm Yıllığı, T.C. Kalkınma Bankası Yay., Sf.308-316, 
Ankara. 
 

UZUN, A.(1995) "Tekkeköy'de (Samsun) Mağara-Kale Yerleşmeleri", Doğu Coğ. 
Der. Sayı:1, Sf.413-433, Erzurum. 

 



UZUNEMINOĞLU, H.(1992/a) Samsun, Bir Uygulamalı Şehir Coğrafyası, 
İ.Ü.Sos.Bil.Enst. (Yayınlanmamış doktora tezi), Istanbul. 

 
UZUNEMINOĞLU, H.(1992/b) "1990 Genel Nüfus Sayımı ve Samsun Ili Nüfusu", 

19 Mayıs Ünv. Eğitim Fak. Der. Sayı:7, Sf.279-284, Samsun. 
 
UZUNEMINOĞLU, H.(1993) "Şehirlerin Alan Bakımından Genişlemesi ve Samsun 

Örneği", 19 Mayıs Ünv. Eğitim Fak. Der. Sayı:8, Sf.273-290, Samsun. 
 
UZUNEMINOĞLU, H.(1994) "Samsun'da Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışı, Gelişme 

Alanları ve Başlıca Sorunları", 19 Mayıs Ünv.Eğ.Fak.Der.Sayı:9, 
Sf.261- 292, Samsun. 

 
YEDIYILDIZ, B.(1988) "1485-1576 Yılları Arasında Samsun Şehri" 1.Tarih 

Boy.Kd.Kong.Bild. (13-17 Ekim 1986), Sf.297-304, Samsun. 
 
 
ÖĞRENCILERIMIZ TARAFINDAN YAPILAN BITIRME TEZLERI;
 Samsun'da Balıkçılık Faaliyetleri (Ediz Gürler), Tekkeköy'de Tütün 
Üretimi (Mehmet Koyuncu), Samsun Azot Fabrikası ve Çevreye Etkileri (Hüseyin 
Baba), Samsun Limanı (Yalçın Karabayır), Gökçepınar Köyünde (Samsun) 
Nüfus Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler (Hasan Yalçınkaya), Samsun'da 
Mobilya Sanayi (Şenol Tuğ), Gelemen D.Ü.Ç.(Nuray Kemiksiz), Tekkeköy 
Monografyası (K.Talip Şahin), Samsun Organize Sanayi Bölgesi (Zekeriya 
Özyürek), Balaç Köyü (Samsun) Monografyası (Murat Yılmaz), Samsun'da 
Çevre Kirliliği (Aynur Yurt), Uygur (Küplüce)(Samsun) Monografyası (Ayşegül 
Eren), Samsun Sigara Fabrikası (Yavuz Tural). 
 
 
KAYNAKLAR: 
 
ARDOS, M.(1984) Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi, Cilt:I, İ.Ü.Ed. Fak.Yay. 

No:3199, Istanbul. 
 
AKKAN, E.(1966) "Şahinkaya Yarmavadisi", Coğrafya Araştırmaları Dargisi, 
 Sayı:1  Ankara. 
 



AKTAŞ, H.(1994) "Orta Karadeniz Bölümünde (Yeşilırmak-Melet Suyu-Kelkit 
 Vadisi  Arası) Bitki Alanlarının Dağılışı", Türk Coğ. Der. 
Sayı:29, Sf.347- 358, Istanbul. 

 
ARDEL, A.(1973) "Türkiye'nin Denizleri (I.Karadeniz)", 

I.Ü.Coğ.Enst.Der.Sayı:18-19, Sf.275-279, Istanbul. 
 
DOĞU, A.F.-ÇIÇEK, I.-GÜRGEN, G.(1994) "Borabay Gölü (Amasya)", A.Ü. 

Türk. Coğ. Arş Ve Uyg. Merk. Der., Sayı:3, Sf.243-254, Ankara. 
 
ERER, S.(1983) Merzifon Depresyonu Ve Çevresinin Jeomorfolojik Etüdü, 

 İ.Ü.Ed. Fak.Yay. No:3100, Istanbul. 
 
GÜRSOY, C.R.(1956) "Samsun Gerisinde Karadeniz Intikal Iklimi", A.Ü.DTCF 

 Dergisi, Sayı:1-2, Sf.113-129, Ankara. 
 
KARABULUT, Y.(1981) "Karadeniz Coğrafi Bölgesi Nüfusu (1.Şehirsel)", 

A.Ü.DTCF, Coğ. Arş.Der., Sayı:10, Sf.123-151, Ankara. 
 
KARABULUT, Y.(1989) "Karadeniz Bölgesi Nüfusu (2.Kırsal)", Coğrafya Arş. 

Der. Sayı:1, Ankara. 
 
KARABULUT, Y.(1994) "Türkiye'de Elektrik Enerjisi", A.Ü. Türkiye Coğ. Arş. 

ve Uyg. Merk. Der. Sayı:3, Sf.53-78, Ankara. 
 
KÖKSAL, A.(1988) "Karadeniz Bölgesinin Turizm Coğrafyası", 1.Tarih Boyunca 

Karadeniz Kong. Bild.(13-17 Ekim 1986), Sf.69-76, Samsun. 
 
KURTER, A.(1958) "Orta Kızılırmak Bölümünde Şekerpancarı Ziraati", İ.Ü. Coğ. 

Enst. Der., Sayı: 9, Sf.136-141, Istanbul. 
 
NIŞANCI, A.(1988) "Karadeniz Bölgesinin Iklim Özellikleri ve Farklı Yöreleri", 

1.Tarih Boyunca Karadeniz Kong. Bild. (13-17 Ekim 1986) Sf.223-
233, Samsun. 

 
NIŞANCI, A.(1989)"Orta Karadeniz Bölümünde Mevsimlik Hava Tipleri 

Bakımından Önemli Devreler", AKDTYK Coğ.Arş.Der.Sayı:1, Sf.69-
84, Ankara. 



 
ÖNER, E.-ÇIÇEK, I.(1987) "Heyelan Olayları ve Karadeniz Kıyı Şeridinden 

Örnekler", Jeomorfoloji Dergisi, Sayı:15, Sf.53-64, Ankara. 
 
ÖZ, M.(1991) "Tahrir Defterlerine Göre Canik Sancağı'nda Nüfus (1455-1643)", 

19 Mayıs Ünv. 
  Eğitim Fak. Der. Sayı:6, Sf.173-206, Samsun. 
 
ÖZÇAĞLAR, A.(1993) "Türkiye'de Şeker Fabrikalarının Coğrafi Dağılışı ve Şeker 

Üretimimiz", A.Ü. Türkiye Coğ. Arş ve Uyg. Merk. Der. Sayı:2, Sf. 69-
122, Ankara. 

 
ÖZGÜÇ, N.(1987) "Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve 

Dağılışı", I.Ü.Ed. Fak. Coğ.Der. Sayı:2, Sf.35-70, Istanbul. 
 
ÖZSAIT, M.(1990) "Orta Karadeniz Bölgesinde Yeni Prehistorik Yerleşmeler", 2. 

Tarih Boyunca Kd. Kong. Bild.(1-3 Haziran 1988), Sf.124-130, 
Samsun. 

 
PEKCAN, N.(1988-1992) "Ladik-Erbaa-Niksar Bölgesinin Jeomorfolojisi Üzerine 

Bazı Gözlemler", I.Ü.Ed. Fak. Coğ. Böl. Der. Sayı:3, Sf.175-188, 
Istanbul. 

 
SÜR, Ö.(1972) "Heyelan Olaylarına Sebep Olan Faktörler ve Bunların Türkiye'de 

Etkili Bulunduğu Alanlar", Coğrafya Arş. Dergisi, Sayı:3-4, Ankara. 
 
SÜR, Ö.(1993) "Türkiye'nin Deprem Bölgeleri", A.Ü.Türkiye Coğ.Arş ve Uyg. 

 Merk. Dergisi, Sayı:2, Sf.53-68, Ankara. 
 
ŞAHIN, K.(1994) Vezirköprü Yöresinin Zirai Faaliyetleri ve Iklim Koşulları 

 Arasındaki Ilişkiler, 19 Mayıs Ünv. Sos.Bil.Enst.(Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Samsun. 

 
ŞAHIN, K.(1995) "Ladik-Hamamayağı Kaplıcası", 19 Mayıs Ünv.Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Sayı:10, (Baskıda), Samsun. 
 



TANDOĞAN, A.(1990) "Karadeniz Bölgesi ve Kıyı Kesimde Yer Alan İllerin 
Türkiye Nüfus Hareketleri İçerisindeki Yeri", 2.Tarih Boy.Karadeniz 
Kong. Bild. (1-3 Haziran 1988), Sf.438-467, Samsun. 

 
TANOĞLU, A.(1944) "Samsun Limanı ve Hinterlandı", Samsun Ünv. Haftası, 

 Sf.44-71, Istanbul. 
 
TAŞLIGIL, N.(1992) "Türkiye' de Tütün Ziraati", Türk Coğ. Dergisi, Sayı:27, 

Sf.129-138, Istanbul. 
 
TUNCEL, M.-DOĞANER, S.(1989)"Amasya'da Turizm: Coğrafi İmkânlar, 

Sorunlar ve Öneriler", AKDTYK Coğrafya Arşt.Dergisi, Sayı:1, 
Ankara. 

 
TÜMERTEKIN, E.(1971) "Türkiye'de Kademeli Göçler", İ.Ü. Sos. Antrp. ve Etn. 

Böl. Dergisi, Sayı:1, Sf.47-58, Istanbul. 
 
YALÇINLAR, I.(1951)" Samsun Bölgesinin Bünyesi", I.Ü.Coğ.Enst.Der., Sayı:2, 

Sf.127-130, Istanbul. 
 
YOLALICI, M.E.(1991) "XIX.Yüzyılda Canik Sancağı'nda Zirai Üretim", 19 

Mayıs Ünv. Eğitim Fak. Der. Sayı:6, Sf.325-330, Samsun. 
 
 
ÖĞRENCILERIMIZ TARAFINDAN YAPILAN BITIRME TEZLERI; 
 Ladik Gölü (Ümmet Ercan), Amasya'da Elma Yetiştiriciliği (Fatma 
Taşdemir), Suluova Monografyası (Erdeşir Kizir), Suluova'da Tarımsal 
Faaliyetler (Serap Dırık), Ayvalı  Köyü  (Ladik) Monografyası (Halil 
Katmerlikaya), Toptepe Köyü (Ladik) Monografyası (Ahmet Güney), Amasya ve 
Yakın Çevresinin Coğrafi Özellikleri (Fatih Üçok), Suluova Şeker Fabrikasının 
Şehirleşmeye Etkileri (Nilgün Bozacıoğlu), Damlaçimen Köyü (Amasya) 
Monografyası (Lokman Cansız), Çeltek Kömür Işletmeleri (Bahadır Çevik), 
Gölbeyli (Borabay/Amasya) Monografyası (Eren Şenol), Hamamözü (Amasya) 
Kaplıcaları (Seher Taş). 
 
 e)Samsun-Havza-Vezirköprü güzergahı 
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durulmakta, Atatürk'ün kaldığı ev ziyaret edilerek Kurtuluş Savaşımızın 
başlangıcında Havza'nın yeri ve önemi ile ilgili olarak da bilgi verilmektedir. Daha 
sonra Vezirköprü yönüne hareket edilerek yol boyunca görülen şekiller üzerinde 
durulmaktadır. Vezirköprü'de ise şehrin kuruluş yeri, sosyo-ekonomik özellikleri vb. 
hususlardan bahsedilerek, Altınkaya baraj gölüne kadar gidilerek buradan geri 
dönülmektedir. 
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 5. Öğrencilerimizin arazi tatbikatları ile ilgili izlenimleri 
 Makale yayına hazırlanmadan önce arazi tatbikatları dersini alan ve araziye 
çıkmış olan öğrencilere; "Bu dersin size faydası ne olmuştur?" şeklinde sorduğumuz 
kısa soruya aldığımız cevaplar aşağıda üç grup olarak verilmiştir. Birbirinin aynı 
olan cevaplardan yalnız bir tanesi dikkate alınmıştır. Bunlardan iki öğrencimizin 
cevabı da giriş kısmımıza alınarak orada değerlendirilmiştir. 
 
 a)Tatbikatların coğrafya eğitimindeki yeri ile ilgili görüşleri 

  -Gidilen yerlerin sadece coğrafi özelliklerini değil, tarihi, ekonomik ve 
sosyal yönlerini de öğrenme imkanına sahip olduk. 

  -Arazide gözlem ve inceleme yapma yeteneğimiz gelişti. 
  -Olayları bizzat yerinde görme ve yaşama imkanına sahip olduk 
  -Bitirme tezi hazırlarken arazide nelere dikkat etmemiz gerektiği hususnda 

bilgi sahibi olduk. 
  -Yapa yapa usta olunduğunu biliyorduk, geze geze göre göre de coğrafyacı 

olunacağını öğrendik. 
  -Nasıl Tıpçı gerçek hayatta daha az hata yapmak için doktor olmadan 

önce kadavra üzerinde eğitim görüyorsa, coğrafyacının da hayata atılmadan önce 
arazi eğitiminden geçmesi gerektiğini öğrendik. 

  -Verimli ve kalıcı bilgi elde ettik. 
  -Diğer derslerle ilgi kurmamız kolaylaştı. 
  -Sınıfta anlatılanların 1/4'i öğreniliyorsa, ben inanıyorum ki arazide 

anlatılanların 3/4'ü, hatta 4/4'ü öğreniliyor. 



  -Arazi tatbikatları bize; baktığımızı görmeyi, gördüğümüzü 
değerlendirmeyi, neden ve niçin sorularına cevap bulmayı öğretti. 

  -Gözle görülen tartışma götürmez oluyor. 
  -Iyi bir coğrafyacı arazide olunacağını öğrendik 
  -Teori pratiğe dönüştü, bilgiler pekişti. Ör.Badlands topografyasının 

tanımını birinci sınıfta öğrenmiştim. Fakat sınavdan sonra kaç kez badlands'in ne 
olduğunu aklıma getirmeye çalıştımsa da bir türlü hatırlayamadım. Onu 
hatırlamak için her defasında tekrar yazdıklarımı okumam gerekiyordu. Fakat 
arazi tatbikatında hocamız göstererek anlatınca artık badlands'i unutmam 
mümkün değil. 

  -Sınıfta verilen bilgi soyut ve göze de hitap etmiyor. Öğrencilerin çoğu da 
bu soyut bilgileri hayal güçleri ile somutlaştıramadıkları, ya da bunun için 
herhangi bir çaba gösteremedikleri için verilen bilginin tam ve doğru olarak 
algılanması ve hafızaya yerleştirilmesi güç olmakta, hatta çoğu zaman mümkün 
olmamaktadır. Bu yüzden ben şunu diyorum; Sınıfta öğrenilen su üstüne yazı 
yazmak gibi, arazide öğrenilen ise mermer üzerine kazıyarak yazmak gibidir. 

 
       b)Tatbikatların psikolojik yönü ile ilgili görüşleri 
  -Coğrafyayı daha çok sevdim, derslerden zevk almaya başladım. 
  -Derslerde kafamda kemikleşen kalıpları kırdım. 
  -Araziye çıkınca coğrafyacı olduğumu anladım. 
  -Kendimizi ilk defa arazide coğrafyacı hissettik. 
  -Iyi bir coğrafyacı olmak için doğayı çok iyi tanımamız, sonra tanıtmamız 

gerektiğini anladım. 
  -Dört duvar arasından ve derslerin sıkıcılığından kurtulduk. 
  -Tarih, Edebiyat vbg bölümlerden farklı olduğumuzu arazide anladım. 
  -Sınıfta genellikle kulağa hitap ediliyor. Diğer organlar boş duruyor. Bir 

süre sonra (ilerleyen saatlerde) dersten kendini soyutlamış olan diğer duyu 
organlarının etkisiyle dersi algılamaya çalışan kulak da bu fonksiyonunu 
kaybetmekte, böylece bırakın anlatılanı anlamayı, dersteki varlığımızı bile 
unutuyoruz. Halbuki arazi bunun tam tersi. Bütün duyu organlarımızla dersteyiz. 

  -Tatbikatlarda tabiatla iç içe olduk ve kendimizi onun bir parçası olarak 
hissettik. 

  -Sınıfta sesi çıkmayan, pasif öğrencilerin arazide derse katıldıklarını 
gördük. 

 
  c)Tatbikatların sosyal hayattaki yeri ile ilgili görüşleri 
  -Güncel hayatta göremeyeceğimiz yerleri gördük. 



  -Hocalarımızla tanışıp kaynaştık, daha iyi bir diyaloğumuz oldu. 
  -Arkadaşlarımızla bağlarımız kuvvetlendi. 
  -Sınıfta birlik ve beraberliği sağladık. Birinci ve ikinci sınıflarda görülen 

gruplaşmalar ortadan kalktı. Birbirimizi daha çok sevmeye başladık. 
  -Yeryüzü hakkında sınıfta aldığımız bilgiler bizi olgunlaştırmıyor, fakat 

arazide aldığımız bilgi bizi olgunlaştırıyor. 
  -Üniversitelerde sosyal hayat yok gibi. Bizim okulumuzda ve bizim 

sınıfımızda da öyleydi. Ta ki araziye çıkıncaya kadar. 
  -Halkı üniversite ile üniversiteli ile barıştırmak, kaynaştırmak yılladan 

beri söylenir durur. Fakat biz bunu arazi tatbikatları ile gerçekleştirdik. Gittik 
kahvelerine oturduk, çaylarını içtik. Arazisini sürmekte olana selam verip, hal 
hatır sorduk. Sorunlarını dinledik, onlarla ve çevreleri ile ilgili gözlemlerimizi 
onlara aktardık. 

  -Coğrafya biliminin ele aldığı konuların gerçek hayatta nerede ve nasıl 
kullanılabileceğini öğrendik. 

  -Halkın yaşayışını, örf ve adetlerini gördük. Özellikle biz şehirlerde 
büyüyenler için bu çok önemli bir olaydır. 

  -Hocalarımızın belirttiği "coğrafyacı toplumun sorumlu bir üyesi olarak 
bilgisinden toplumun faydalanmasını sağlamakla yükümlüdür" ilkemiz gereği 
topluma yarar sağlayıcı bilgiler kazandık. 

  -Kendi yaşadığımız ve geldiğimiz bölgelerle karşılaştırma yapma imkanı 
bulduk. Bölgesel farklılıkların nedenlerini, bunların daha çok coğrafi şartlardan 
kaynaklandığını gördük. Böylece bölgecilik yaparak bizi kullanmak isteyen kötü 
niyetli kişilere karşı bunun gerçek sebeplerini anlama ve anlatma imkanına 
kavuştuk.  

  -Tatbikatlar sırasında ortaya konan fikirlerin ülkemizin kalkınmasına yol 
gösterici ve rahatlıkla kullanılabilir olduklarını gördük. 

  -Gidilen yörelerin sahip oldukları yeraltı ve yerüstü potansiyeller 
hakkında yorumlar yaparak, bu yörelerin kalkınması için bizde çeşitli fikirlerin 
oluşmasını sağladı. 

   
 
 d)Tatbikatlarla ilgili başlıca şikayetleri, dilek ve temennileri 
 Öğrencilerimize tatbikatlarla ilgili şikayet ve dilekleri de sorulmuş, bu iki 
soruya alınan cevaplar da aşağıda verilmiştir. Bunlar dikkatle incelenip 
yukarıdakilerle karşılaştırılırsa öğrencilerimizin bazı küçük aksaklıklar dışında arazi 
tatbikatlarından büyük oranda memnun oldukları hemen anlaşılacaktır. 



Öğrencilerimizin daha çok dilek ve temenniler şeklinde olan ifadeleri aşağıda 
verilmiştir; 
  -Daha sık, daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapılsın.  
 -Ayda bir değil, haftada bir gün ve coğrafi şekillerin en yoğun olduğu 
alanlara gidilsin. 
 -Üçüncü sınıftan değil, birinci sınıftan başlansın. 
 -Kameraya alınan görüntüler dönüşte tekrar tekrar seyrettirilerek bütün 
ayrıntılar ortaya konulsun. 
 -Ulaşım araçları daha modern olsun. 
 -Hava koşulları dikkate alınsın, rüzgarlı ve soğuk havalarda yapılmasın. 
 -Tatbikata bayan hocalarımız da gelsin. 
 -Bazı şekiller öğrencilere anlattırılsın. 
 -Tatbikatlarda hocalarımız sadece coğrafyadan değil gerçek hayattan da 
bahsetsin. 
 -Yemeklerde başıboş kalmayalım. Hocalarımız önderlik edip lokantalarla 
anlaşsın. Bilmediğimiz yerde yemek yemek bize çok pahalıya maloluyor. 
 -Otobüsün benzin parası bizden alınıyor. Mademki ders mecburi, o halde 
yakıt giderini de üniversite karşılasın. 
 -Konaklama yerlerinde zaman israf edilmesin. 
 -Hocalar anlattıktan sonra "başka sorusu olan var mı? diye konuyu 
bitirmesin. Öğrencilere soru sorsun ki onların dikkatleri o konu üzerine toplansın. 
 
 SONUÇ 
 Özellikle 1950'lerden sonra uygulamalı bir bilim haline gelen coğrafyada 
arazi tatbikatlarının yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçektir olarak kabul edilmiştir. 
Tatbikatlar bir yandan teoriği pratiğe dönüştürürken, diğer yandan da masa başında 
soyut problemlerle uğraşan kişilerin yerine, bizzat yerinde gözlemler yapan, somut 
öneriler ortaya koyan bireylerin ortaya çıkmasını sağlayan coğrafya eğitiminin en 
önemli unsurlarından birisidir. 
 
 Üniversitemizin Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne gelen öğrencilerimizin en 
iyi şekilde yetişmeleri ve öğretmen olduklarında da kendilerinden sonra gelecek 
nesilleri daha iyi yetiştirmeleri için büyük bir özveri ve çaba ile arazi tatbikatı 
dersleri okutulmaktadır. Bu dersin önemi ve bölümümüzdeki uygulama şekli 
hakkında metin içinde ayrıntılı bir bilgi verilmiştir. Bu dersi alan öğrencilerimizin 
dersle ilgili görüşleri de ayrıca kendi ağızlarından yukarıda aktarılmıştır. 
Öğrencilerin ileri sürdükleri düşünceler dikkatle incelendiğinde bu derslerin son 
derece faydalı olduğu, ülkemiz üniversitelerinin diğer coğrafya bölümlerinde de 



benzer derslerin okutulmasının çok yararlı olacağına hiç şüphe yoktur. Günümüz 
şartlarında eğitimin dört duvar arasından kurtarılarak bizzat yerinde uygulamalı 
olarak öğretilmesi aynı zamanda çağdaş eğitimin de bir gereğidir* .  
   
 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği 
Bölümündeki bu ve benzeri uygulamaların bütün üniversitelerimizin coğrafya 
bölümleri tarafından takdir edileceğini ve örnek alınacağını umuyoruz. Bütün 
amacımız, binlerce genç insan yetiştirmek için öğretmen olmak isteyen adaylara en 
iyi, en kaliteli ve en çağdaş eğitimi verebilmektir. 
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* Bölümümüzde ayrıca son sınıfa gelen öðrencilere kendi yöreleri ile ilgili bitirme tezleri yaptırılmakta 
ve her öğrencinin bu tez çalýþmalarýndan elde ettikleri bilgiler, çektikleri 36 adet veya daha fazla slayt 
eþliðinde sınıflarda arkadaşlarına aktararak hemen her dönemde Türkiye'nin (sýnýftaki öðrenci 
sayýsýna paralel olarak) yaklaþýk 50 deðiþik yöresi hakkýnda birinci aðýzdan bilgi verilmektedir. Daha 
sonra yapýlan bu tezlerin bir tanesi danýþmana bir tanesi de kütüphaneye teslim edilerek ülke çapýnda 
bir arþiv de oluþturulmuþ olmaktadýr. Çünkü, tez yapan öðrencilerimiz kendi yöreleri ile ilgili olarak 
sadece teze ait bilgi deðil, ayný zamanda baðlý olduklarý illerin ticaret ve sanayi odalarýndan ekonomik 
raporlar, belediyelerden þehir planlarý, turizm bürolarýndan o yöreyi tanýtýcý kitap, broþür ve kartlar da 
getirerek bölümün kitaplýk kaynaklarýný zenginleþtirmektedirler. Þüphesiz öðrencilerimizin baþta 
hocalarý olmak üzere kendilerinden sonra gelen diðer öðrencilere en büyük katkýlarý, tezleri için 
çektikleri slaytlarý ilgili hocalara teslim ederek mezun olmalarýdýr. Böylece bölümümüzdeki hemen her 
öðretim üyesinin arþivinde kendi konusu ile ilgili olarak (4 yýldan beri yapýlan bu uygulama sonucu) 
binlerce slayt birikmiþ olup, derslerimizin büyük bir kýsmý da bu slaytlar eþliðinde görsel olarak 
öðrencilere sunulmaktadýr. 
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Alaçam çevresi; Alaçam da tıpkı Bafra gibi Kızılırmak tarafından 
oluşturulan delta ovası üzerine kurulmuştur. Tarımsal potansiyeli fazla olan 
ilçede yanlış arazi kullanımı ilk bakışta dikkati çekmekte, şehir verimli tarım 
alanları üzerinde son derece kontrolsüz bir şekilde yatay yönde gelişmektedir. 
Çevrede boşa akan dereler üzerine göletler inşa edilerek bir yandan tarımsal 
üretim arttırılabilir, diğer yandan da dikey yönde gelişme teşvik edilerek tarım 
alanlarının yerleşmeler tarafından daha fazla istila edilmesi önlenebilir. 
Alaçam'ın hemen sahilinde yer alan Geyikkoşan mesire yeri ve plajı önemli bir 
turizm potansiyeline sahiptir. Özellikle yaz mevsiminde hafta sonları 
Samsun'dan günübirlik olarak gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan bu sahada 
yeterli miktarda turistik tesis eksikliği hemen kendini göstermektedir. Daha önce 
heyelandan zarar gören köylüler için getirtilen prefabrik konutların (bu 
vatandaşlarımız için yeni evler inşaa edilmesiyle) bilahere belediye tarafından 
turistik amaçlı pansiyon olarak işletilmesi, bunların yaz aylarında mevsimlik 
olarak tatilcilere kiraya verilmesi, Karadeniz sahil şeridinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilmesinde örnek alınabilecek bir uygulama olarak 
görülmektedir. 
 Yakakent çevresi; Kızılırmak deltasının bittiği yerde kurulmuş bulunan 
Yakakent Samsun'un en batıdaki ve en yeni ilçelerinden birisidir. Sahil boyunca 



Çamgölü'ne doğru yazlıklar tarafından adeta parsellenmiş bir görünüm 
arzetmektedir. Burada dikkati çeken en önemli hususlardan birisi hiç şüphesiz 
Japonya'dan örnek alınan bir uygulamadır. Sahil boyunca denize dik olarak 
çakılan perde kazıklar vasıtasıyla kıyıda kum biriktirilmeye çalışılarak adeta 
yapay bir plaj elde edilmiştir. Sahilde herhangi bir girinti çıkıntı olmadığı için 
sürekli olarak dalgalar tarafından tehdit edilen doğal kıyı bu şekilde hem 
korunmakta, hem de yerleşmeler ile deniz arasında kalan şeridin deniz yönünde 
büyümesi sağlanmaktadır. Benzer problemi olan kıyılarımız için bu proje 
başarılı bir uygulama örneği olarak görülmektedir. 
 Çamgölü çevresi; Çamgölü çam ormanları ile denizin buluştuğu 
Karadeniz sahilinin ender köşelerinden birisidir. Bu yöre aynı zamanda 
Samsun'un günübirlik rekreasyon alanının en batı ucunu teşkil etmektedir. 
Çevrede piknik alanları olup aynı zamanda önemli bir heyelan sahasıdır. 1987 
yılında meydana gelen bir heyelanla bu yörede Samsun-Sinop karayolu yaklaşık 
3 gün trafiğe kapanmış olup, heyelan aynası adı verilen toprağın kayma yüzeyi 
halen çok rahat bir şekilde gözlenebilmektedir.  
 Güzelceçay; Kıyıdan 1 km kadar içerde yer alan bu yerleşme, bir 
akarsu üzerinde kurulmuştur. Bu akarsuyun sık sık taşmasıyla can ve mal 
kaybına yol açması adının kanlıçay olarak anılmasında etkili olmuştur. Kendin 
pişir kendin ye türü lokantalara sahip olan yerleşme aynı zamanda Samsun-
Sinop il sınırını oluşturmakta olup önemli bir heyelan sahasıdır. Sinop yolu 
üzerindeki en keskin virajlar buradadır. Çok sayıda balık unu ve yağı 
fabrikasına sahip olan yöre bu özelliği ile gelişme potansiyeline sahiptir. 
 Kaymakam kayası; Güzelceçay'dan itibaren oldukça yüksek falezler 
nedeni ile kıyıdan gidemeyen karayolu kıyıdan 200-300 m kadar yüksek 
seviyelere çıkarak özellikle Kaymakam kayası mevkiinde muhteşem bir 
manzara ile karşılaşmamıza neden olmaktadır. Burada yol yarmalarından hem 
tabakalı yapılar çok rahat gözlemlenebilmekte, hem de kıyı dikliklerinin ulaşım 
faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi tesbit edilebilmektedir. Burayı birkaç km 
geçtikten sonra Töngelsokağı mevkiinde tamamen yerel iklim özelliklerine bağlı 
olarak turunçgillere raslanılmaktadır. Çok dar bir alanda yer alan bu bitki türü 
Orta ve Batı Karadeniz'in başka herhangi bir yerinde görülmemektedir. 
 Gerze; Küçük bir balıkçı kasabası kimliğine sahip olan Gerze son 
yıllarda turizm alanında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Gerze Karadenizin 
herhangi bir şehrinde görülmeyecek nitelikte düzenle cadde ve sokaklara sahip 
bir yerleşmedir. Bunun da başlıca sebebi 1950'li yıllarda geçirdiği yangın 
sonucu ahşaptan yapılmış olan bütün evlerinin yanması nedeniyle devlet desteği 
ile planlı olarak yeniden inşa edilmiş olmasıdır. 



 Çiftlik heyelân sahası; Bir makaleye konu teşkil edecek kadar önemli 
bir heyelan sahası olan bu kısımda, sürekli kayan karayolunu ulaşıma açık 
tutmak için karayolları tarafından daimi olarak bir dozerin bulundurulduğu 
dikkate alınırsa, bu tür sorunların ülke ekonomisi üzerindeki yükü daha kolay 
anlaşılacaktır. Bu olay bizzat yerinde öğrencilere gösterilerek konuya 
duyarlılıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 
 Sinop ve yakın çevresi; Sinop'un doğal bir liman olması özelliğinin 
yanısıra, jeomorfolojik olarak gerek bir yarımada, gerekse bir tombolo üzerinde 
yer aldığı hatırlatılarak diğer fiziki ve beşeri özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak 
durulmaktadır. Tarihi ve turistik çekicilikleri de bir hayli fazla olasına rağmen 
Sinop'un niçin gelişmiş illerimiz içinde yer almadığı, tam aksine neden sürekli 
nüfus kaybederek hemen hiç büyümediği  konuları üzerinde durulmakta, bu 
hususların öğrenciler tarafından tartışılması sağlanarak, Türkiye'de geri 
kalmışlığın sadece Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize has olmadığı, Sinop'un 
birçok köy ve kasabasının Doğu bölgelerimizden daha geri şartlara sahip 
olduğu gösterilerek, sorunların bölgecilikten ziyade milli bütünlük içinde 
değerlendirilmesi ve bu yönde çözümler üretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca geçmişte büyük siyasi sorunlara yol açan Türkiye'deki ABD üslerinin en 
büyüklerinden birisinin Sinop'ta yer aldığı hatırlatılarak ülkemizin dünya 
devletleri içindeki jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik önemi üzerinde de 
önemle durulmaktadır. Sinop limanı ile Samsun limanı karşılaştırılarak 
hinterlandın ve ulaşım kolaylıklarının şehirlerin büyümesi üzerindeki etkisi 
tartışmaya açılmaktadır. Yine burada Sinop limanı açıklarında, Alarko 
Holding'e bağlı Alfarm'ın somon balığı üretme çiftlikleri gösterilerek, 
Karadeniz'de tükenmekte olan balık rezervine karşılık, alternatif imkanlara 
yerinde ve somut örnekler verilmektedir. 
 
 
 Akliman; Gerek kilometrelerce uzunluktaki doğal plajı, gerekse bir 
hilale benzeyen küçük körfezi ile önemli bir çekiciliğe sahiptir. Kıyılarındaki 
biyojenetik şekillenme önemli bir makale konusu olmuştur. Az ilerisindeki 
fiyordu ve dalga aşındırması sonucu oluşan küçük mağarası coğrafyacıların ilgi 
alanı içine girmektedir. 
 Sarıkum; Günübirlik arazi tatbikatları açısından ele alındığında, 
Sarıkum ve çevresi sadece bu bölgenin değil, belki de Türkiye'nin en ilginç 
yörelerinden birisidir. Burada doğal bir orman örtüsü, bu orman içinde özgürce 
dolaşan sahipsiz atlar ve orman işletmesi tarafından oluşturulan geyik üretme 
çiftliği gibi özellikler yanında, kuş cenneti olma özelliğine sahip büyük bir göl 



ile çöl görünümüne sahip kumullar üzerinde kurulmuş olan bir köy 
bulunmaktadır. Bütünüyle Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ilan edilen bu saha 
sadece biz coğrafyacılar tarafından değil, diğer komşu bilim dalları tarafından 
da eşi bulunmaz bir hazinedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Proje safhasında olup, dökümanları toplanmakta olan araştırma konuları ; 
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