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Özet 
Bu çalı�manın amacı üstün yetenekliler okulunda ö�renim gören ö�rencilerin co�rafya dersine kar�ı 

geli�tirdikleri e�ilimi tespit etmektir.  

Çalı�ma 2009-2010 e�itim ö�retim yılı 2. döneminde TEV �nanç Türke� Özel Lisesinin 9. ve 10. 
sınıflarında ö�renim gören 87 ö�renci ile yürütülmü�tür. Çalı�mada veriler ara�tırmacılar tarafından uygulanan 
anket uygulaması ile toplanmı�tır. Bu amaçla ara�tırmacılar tarafından söz konusu ö�rencilere bir tutum ölçe�i 
uygulanmı�tır. Ölçekteki test maddeleri analiz edilerek elde edilen bulgular uygun �ekilde tablola�tırılmı� ve 
yorumlanmı�tır. Verileri analiz etmek için SPSS’te frekans (�)  , yüzde (%), ortalama (X) , standart sapma (SS), 
Kolmogorov-Smirnov testi ve t-testi teknikleri kullanılmı�tır. Elde edilen bulgulara göre üstün yetenekli 
ö�rencilerin co�rafya dersine kar�ı tutumları pozitiftir. Çalı�manın yürütüldü�ü okulun dı�ında, özellikle Milli 
E�itim Bakanlı�ı’na ba�lı Bilim Sanat Merkezi gibi üstün yetenekli ö�rencilerin devam etti�i kurumlar için de 
benzer çalı�malar yapılmalı ve normal okullardaki co�rafya ö�retim programından daha farklı ö�retim 
programları geli�tirilmelidir. Dolayısıyla bu tür ö�rencilere daha farklı ve en üst düzey co�rafi dü�ünme 
becerilerini kapsayan programlar ve ders kitapları ile bilgi ve kavrama gibi bili�sel düzeylerden ziyade 
uygulama, analiz, sentez ve de�erlendirme gibi bili�sel basamakları zorlayıcı co�rafya etkinliklerin hazırlanması 
önerilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Co�rafya Dersi, Tutum, Üstün Yetenekliler, Co�rafi Bilinç. 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine talented students’ attitudes for geography lesson who study in 
gifted school.  

The study was conducted in the second term of 2009-2010 academic year with 87 students who 
studied at the 9. and 10. classes of   TEV   �nanç Turke� Private High School. In this study, an attitude 
questionnaire was administered to students by researchers. Findings which were achieved by analyzing test 
items in scale were commented according to tables. Frequency (�), percentage (%), mean (X), standard 
deviation (Sd), Kolmogorov-Smirnov test and t-test were used to analyze the data. According to findings, gifted 
students have positive attitudes for geography lesson. Thus, it is suggested it should be prepared a different 
curriculum which includes high geographical thinking skills for gifted students 

Key Words: Geography Lesson, Attitude, Gifted Students, Geographical Awareness.  

 

Giri�   

Co�rafya do�al ortamı, mekân ve insan çalı�maları ile dünyayı fizikî ve be�erî boyutta bir araya 
getirip bütünle�tiren bir disiplindir (Do�anay, 1993; �ahin, 1998; Bednarz vd, 1994). Co�rafya e�itimi 
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ö�rencilerin ya�adı�ı alanı ve dünyayı anlamalarını ve anlamlandırmalarını sa�layan bir içeri�e sahip 
olmasından dolayı oldukça önemlidir (MEB, 2005). Co�rafya bilimi; günümüz dünyasından beslenerek 
yeni yakla�ımlar geli�tirmesi gereklili�i açısından ö�rencilerin, günümüz dünyasını anlamaya yönelik 
bakı� açıları geli�tirmelerine yardımcı olur. Ö�renciler,  co�rafya e�itimi ile dünyayı algılama, anlama ve 
de�erlendirme açısından ya�adı�ı alandan küresel ölçe�e do�a ve insana ait sistemler, süreçler ve 
dokulara yönelik co�rafî bilinç kazanır (MEB, 2005: 14).  

Co�rafya dersinin öneminden dolayı bu bilinci özellikle toplumda etkili olacak hedef gruplardan 
olan üstün yetenekli ö�rencilere kazandırmanın oldukça önemli oldu�u dü�ünülmektedir. Özellikle 
co�rafyanın karma�ık yapısı nedeniyle tek bir zekâ alanına hitap etmemesi, hem sosyal hem de fen 
bilimlerini kapsayan farklı yöntemler kullanması, bütünün parçalarını birle�tirerek resmin tamamını 
görebilme gibi pratik beceriler gerektirmesi nedeniyle co�rafya, birden fazla baskın zekâ alanlarına hitap 
etmektedir. Toplumların nüfusunun genel olarak ortalama  % 5’ini üstün zekâlı ve zekâ gerili�i 
vasıflarına sahip bireyler te�kil eder. Bu  % 5’lik grubun yakla�ık % 2-3 kadarı ise üstün yetenekli veya 
üstün zekâlıdır (Maryland, 1972; Çepni ve Gökdere, 2002). Gerek Türkiye’de ve gerekse uluslararası 
anlamda yürütülen e�itim faaliyetleri daha ziyade normal seviyedeki ö�renciler esas alınarak 
planlanmaktadır. Bunun yanında e�itim sistemlerinde, sistemin i�leyi�inde problemlere yol açtı�ı veya 
e�itimin niteli�ini dü�ürerek ekonomik kayıplara neden oldu�u dü�ünülen daha dü�ük seviyedeki 
ö�renciler de ele alınmaktadır. Ancak üstün yetenekli ö�renciler genel anlamda bu tür problemlere yol 
açmadıklarından sistem içinde genel olarak kendileriyle ba� ba�adırlar ve ço�u kez e�itim sistemi bu tür 
ö�rencilere göre yapılandırılmamaktadır. Bu çalı�mada di�er çalı�malardan farklı olarak üstün yetenekli 
ö�rencilere co�rafya dersinin ve biliminin gelece�i açısından neden özel olarak önem verilmesi gerekti�i 
üzerinde durulduktan sonra, üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafyaya kar�ı e�ilimlerinin tespit edilmesi 
amaçlanmı�tır. Dolayısıyla bu çalı�ma daha önce literatürde yer alan ve co�rafya derslerine kar�ı 
ö�rencilerin tutum, davranı� ve e�ilimlerini tespit etmeyi amaçlayan çalı�malardan farklı olarak üstün 
yetenekli ö�rencilerin dikkate alınmı� olmasıdır.  

 

Üstün Yetenekli Bireyler ve Co�rafya E�itimi 

Ö�rencilere “bilgiyi nasıl üreteceklerini” göstermek, sınıf içinde bunun prati�ini yapmak, 
ö�rencilerin zihinsel süreçlerini bu yönde zorlamak; bili�sel alanın sadece “bilgi” basama�ında yer alan 
ö�renme etkinliklerini ya da “ö�retme yöntemlerini” terk etmek ve ö�rencileri sorgulamaya, yeni bilgiler 
ke�fetmeye sevk edecek yöntemlere ba�vurmakla mümkün olabilir (Artvinli, 2010:186).  Ancak bu 
yöntemlere ba�vurma ve uygulamadaki yo�unluk ku�kusuz ö�renci seviye ile do�ru orantılıdır. Co�rafya 
derslerinde üstün yetenekli ö�renciler için hazırlanacak etkinlik ve çalı�malar Tablo. 1.’de (Intel, 2009) 
yer alan bili�sel basamakların daha çok son dört basama�ında yer almalıdır.  

Tablo.1: Bloom’un E�itim Amaçları Taksonomisi 

 
Üstün yetenekli bireylerle ilgili di�er bir konu, farklılı�ı tespit edilen çocukların yeteneklerinin 

geli�tirilmesidir. Bu çocukların yeteneklerinin geli�tirilmesi için sistemli ve düzenli bir e�itime ihtiyaçları 
vardır. Toplumun en de�erli kayna�ı sayılan ve sayıları sınırlı olan, üstün yetenekli bireylerin 
kaybedilmemesi, en sa�lıklı ve verimli bir biçimde yeti�tirilmesi için e�itim ya�amlarında ihtiyaç duyulan 
ortam ve olanakların sa�lanması gerekir (Çapan, 2010: 141). 

Beceri Tanım Anahtar Kelimeler 

Bilgi Bilgiyi hatırlama 
Belirlemek, tanımlamak, adlandırmak, 
sınıflandırmak, tanımak, yeniden olu�turmak, 
izlemek 

Kavrama Anlamı kavrama, bir kavramı 
ba�ka sözcüklerle ifade etme 

Özetlemek, de�i�tirmek, savunmak, ba�ka sözcüklerle 
ifade etmek, yorumlamak, örnekler vermek 

Uygulama Bilgi ya da kavramı farklı bir 
ba�lamda kullanma 

Olu�turmak, yapmak, yapılandırmak, modellemek, 
tahmin etmek, hazırlamak 

Analiz 
Tamamen anlamak için bilgi 
ya da kavramları parçalara 
ayırma 

Kar�ıla�tırmak/farklılıkları bulmak, parçalara 
ayırmak, ayırt etmek, seçmek, ayırmak 

Sentez Yeni bir �ey olu�turmak için 
fikirleri bir araya getirme 

Kategorilere ayırmak, genellemek, yeniden 
yapılandırmak 

De�erlendirme De�erine yönelik yargılarda bulunma De�er biçmek, ele�tirmek, yargıda bulunmak, kanıt 
göstermek, desteklemek 
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Üstün yetenekli ö�renciler için herhangi bir co�rafi etkinlik, ödev veya çalı�ma yaptırılırken Tablo 
1.’de yer alan basamaklardan uygulama, analiz, sentez ve de�erlendirme boyutlarını kapsayan anahtar 
kelimeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Nitekim üstün yeteneklilik ortalamanın üzerinde bir kabiliyet, 
yaratıcı dü�ünme ile görev ve sorumlulu�un bile�kesi �eklinde tanımlanır.  

Üstün yetenekli ö�renciler bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik açıdan di�er ö�rencilerden farklı 
özelliklere sahiptir.  Her�eyden önce normalden daha uzun bir konsantrasyon ve odaklanma gücüne 
sahiptirler (Neumeister ve di�., 2007: 495). Bu nedenle bu ö�rencilere verilecek co�rafya e�itimi de 
normal ö�rencilerden daha farklı olmak durumundadır.  Bu ö�renciler normal programlar yolu ile 
sa�lanamayan geni� kapsamlı e�itime ve olanaklara ihtiyaç duyarlar (Renzulli ve Reis, 1985). Üstün 
yetenekli ö�rencilerin performanslarını ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için etkili ö�renme 
ortamı, programın niteli�i ve ö�retmen faktörünün, normal seviyedeki ö�rencilerin sahip oldu�u 
imkânlardan daha farklı ve daha üst seviyede olmasına ihtiyaç vardır (Renzulli,1977; Abram, 1982 ).  

Bu faktörlerden ö�renme ortamının uygunlu�u ve programın niteli�i kadar önemli olan bir di�er 
faktör ise ö�rencinin derse kar�ı olan tutumu veya genel e�ilimidir.  Bireyin çevresindeki herhangi bir 
konuya kar�ı sahip oldu�u ön e�ilimini ifade eden tutum, genel olarak duygusal içerikli fikir, inanç, ön 
yargı, e�ilim, hazır olma durumu gibi kavramlarla tanımlanır. (Kadhiravan ve Balasubramanian, 1999)   

Ö�renenin do�rudan edindi�i deneyimleri,  gözlemleri ve bilgileri aracılı�ı ile edindi�i tecrübeler 
onun derse kar�ı olumlu veya olumsuz tutum kazanmasında etkilidir (Hatzios, 1996). Yapılan ara�tırmalar 
tutumların ö�renme üzerinde etkili oldu�unu göstermi�tir (Tav�ancıl, 2002; Ülgen, 1995; McCoach, 
2002). Bu nedenle e�itim sürecinde tutumların ölçülmesi, ö�renenin ilerideki davranı�larını tahmin 
etmek, olumsuz tutumlarını de�i�tirmek ya da yeni tutumlar olu�turmak ö�renme açısından önemlidir 
(Baysal ve Tekarslan, 1998; Öner, 1997).  

Olumsuz davranı�ların olumlu duruma dönü�türülmesi ise ancak davranı�ların bilinmesiyle 
mümkündür. Gelecekte ünlü co�rafyacıların do�masına neden olabilecek üstün yetenekli ö�rencilerin 
co�rafya dersine kar�ı tutumlarının bilinmesi, olumsuz tutumlarının olumlu duruma dönü�türülmesi ve 
ö�renme etkinliklerinin buna göre belirlenip planlanması önemli görülmektedir. Üstün yetenekli 
ö�renciler için dikkate alınacak böyle bir e�itim, gelecekte gerek fiziki ve be�eri ve gerekse siyasi alanda 
ülkemize önemli co�rafya teorisyenleri kazandırmanın da yollarından biri olarak görülmelidir. Böylesi bir 
e�itim, Türkiye’nin içinde bulundu�u co�rafi konumu stratejik ve jeostratejik gelece�i açısından 
yorumlayarak ülkemizin önünü açacak yeni co�rafi fikirlerin üretilmesinin de temelini olu�turacak bir 
e�itim olacaktır. Bu çalı�manın ba�ka bir amacı da akademik alanda çalı�an co�rafyacılar ile co�rafya 
e�itimcilerinin dikkatlerinin üstün yetenekli ö�rencilere çekilmesidir. Çünkü son yıllarda Milli E�itim 
Bakanlı�ı Bilim ve Sanat Merkezi adı altında olu�turdu�u e�itim kurumları vasıtasıyla üstün yetenekli 
ö�rencileri tespit ederek bu merkezlere yönlendiren bir e�itim anlayı�ı geli�tirmi�tir. Bu merkezlerde 
co�rafya ö�retmenleri de di�er bran� ö�retmenleriyle birlikte görev yapmaktadırlar.   Dolayısıyla gerek 
buralarda çalı�an co�rafya ö�retmenlerine destek olmak, onlara materyal üretmek, yönlendirmek ve 
gerekse buralarda okuyan ö�rencilerin co�rafi bilinçlerini artırmak oldukça önem ta�ımaktadır. Sonuçta 
bu çalı�ma ile gelecekte yüksek niteliklere sahip potansiyel co�rafyacılar yeti�tirmek için co�rafyacıların 
bu tür ö�rencilere yönelik çalı�ma ve ara�tırmalar yapmalarını te�vik etmek amaçlanmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalar do�rultusunda bu ara�tırmanın temel amacı, üstün yetenekli ö�rencilerin 
co�rafya dersine kar�ı geli�tirdikleri tutumlarını ve e�ilimlerini tespit etmektir. Bu amaçla alt problemler 
olarak a�a�ıdaki sorulara yanıtlar aranmı�tır:  

1. Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersine kar�ı geli�tirdikleri tutumlarının genel e�ilimi 
nasıldır? 

2. Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersine kar�ı geli�tirdikleri tutumlar cinsiyetlerine, sınıf 
düzeylerine ve mezun oldukları bir önceki okul türüne göre farklıla�makta mıdır?  

 

Yöntem   

Ara�tırmanın Deseni  

Bu ara�tırmada, üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersine kar�ı geli�tirdikleri tutumlarının 
genel e�ilimi ortaya konulmaya çalı�ıldı�ından, çalı�mada tarama deseni kullanılmı�tır. Tarama desenleri, 
geçmi�te görülen ya da halen var olan bir durumu var oldu�u �ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara�tırma 
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yakla�ımlarıdır. Ara�tırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi ko�ulları içinde ve oldu�u gibi 
tanımlanmaya çalı�ılır. Onları, herhangi bir �ekilde de�i�tirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, 
onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir. Tarama deseni ile yapılan bir ara�tırmanın iki temel 
sınırlılı�ı vardır. Bunlar, veri bulma ile kontrol güçlükleridir (McMillan & Schumacher, 2006).  

Evren ve Örneklem  

Bu ara�tırmanın evrenini üstün yetenekli ö�rencilerin ö�retim gördü�ü “TEV �nanç Türke� Özel 
Lisesi“ okulundaki ö�renciler olu�turmaktadır. Ara�tırmanın örneklemini ise 9. ve 10. sınıfta ö�renim 
gören toplam 87 üstün yetenekli ö�renci olu�turmu�tur. Tablo 2’de ara�tırmadaki örneklem grubunun 
özelliklerine ili�kin da�ılımlar sunulmu�tur.  

 

 
Tablo 2: Örneklem Grubunun Özelliklerine �li�kin Frekans ve Yüzde Da�ılımları 

 

Seçenekler 1 2 Toplam 

 Kız Erkek - 

� 41 46 87 Cinsiyet 

% 47.1 52.9 100 

 9. sınıf 10. sınıf - 

� 48 39 87 Sınıf Düzeyi 

% 55.2 44.8 100 

 Kamu Özel - 
� 42 45 87 Okul Türü 

% 48.3 51.7 100 

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Ara�tırmada veri toplama aracı olarak Co�rafya Dersi Tutum Ölçe�i kullanılmı�tır. Bu aracın 
özellikleri a�a�ıda açıklanmaktadır:   

Co�rafya Dersi Tutum Ölçe�i: Ölçek hazırlanırken literatür taraması yapılmı� ve ara�tırmacılar 
tarafından çalı�manın amacına uygun sorular geli�tirilmi�tir. Sorular için iki uzmanın görü�lerine 
ba�vurulmu�, üstün yetenekli ö�rencilere en yakın oldu�u dü�ünülen birer fen lisesi ile sosyal bilimler 
lisesinden onar ö�renciye ön uygulama yapılarak güvenilirlik ve geçerlili�i test edilmi�tir. Bunun 
sonucunda Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.85 olarak tespit edilen ölçek 16 sorudan olu�mu�tur.   

 

��lem    

Ara�tırmada veriler, Co�rafya Dersi Tutum Ölçe�i’nin örneklem grubundaki ö�rencilere 2009–
2010 ö�retim yılının ikinci döneminde ara�tırmacılar tarafından uygulanması yoluyla elde edilmi�tir. 
Ölçe�in yanıtlama süresinin yakla�ık on dakika sürdü�ü gözlenmi�tir. Ara�tırma kapsamındaki verilerin 
çözümlenmesi dört a�amayı içermektedir. Bu a�amalara ili�kin ayrıntılar a�a�ıda sunulmu�tur:  

Birinci A�ama: Ara�tırmada istatistiksel çözümlemelere geçilmeden önce, demografik de�i�kenler 
gruplandırılmı�, ardından ö�rencilere uygulanan veri toplama aracı üzerindeki maddeler 5’li Likert 
sistemiyle puanlandırılmı�tır.  

�kinci A�ama: Örneklem grubunu olu�turan ö�rencilerin demografik özelliklerini belirleyici 
frekans (�) ve yüzde (%) de�erleri çıkarılarak; ölçek puanı için ortalama (X) ve standart sapma (SS) 
puanları hesaplanmı�tır.  

Üçüncü A�ama: Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutum puanlarını ö�rencilerin çe�itli 
demografik de�i�kenlerine göre test etmeden önce ara�tırma verilerinin normal da�ılım özelli�i ta�ıyıp 
ta�ımadıkları Kormogorov-Smirnov Testi ile tespit edilmi�tir (bkz. Tablo 3). Tabloda sunuldu�u üzere, 
ölçekten elde edilen puanların normal da�ılım gösterip göstermedi�ini belirlemek amacıyla yapılan tek 
örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda da�ılımların normal oldu�u saptanmı�tır. 
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Tablo 3: Ölçekten Elde Edilen Puanların Normal Da�ılımını Belirlemek Amacıyla Yapılan 

Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları 
 

Faktör � X SS Z p 
1-Co�rafya Dersi Tutumu 87 3.50 .42 1.351 .052 

            

           Dördüncü A�ama: Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal da�ılım özelli�i 
göstermesinden dolayı parametrik analiz teknikleri kullanılmı�tır. Bu kapsamda; örneklem grubunu 
olu�turan ö�rencilerin, co�rafya dersi tutum puanlarının; (i) cinsiyet, (ii) sınıf düzeyi ve (iii) daha önce 
mezun olunan okul türü de�i�kenine göre farklıla�ıp farklıla�madı�ını belirlemek için t-testi; 
kullanılmı�tır.  

 

Bulgular ve Yorum 

Co�rafya Dersi Tutum Puanlarına �li�kin Tanımlayıcı �statistikî Bulgular  

Tablo 4’te ara�tırmaya katılan üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutum puanlara ili�kin 
aritmetik ortalama ve standart sapma de�erleri sunulmu�tur.   

Tabloda görüldü�ü gibi ara�tırmaya katılan üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi 
tutumlarına ili�kin ölçekten aldıkları puanların ortalaması 3.50 olarak saptanmı�tır. Ö�rencilerin ölçekten 
elde edilen puan de�eri göz önüne alındı�ında, üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutumlarının 
ortanın üstü bir seviyede oldu�u söylenebilir.   

 

 
Tablo 4: Ölçekten Elde Edilen Puanların Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Faktör � X SS 
1-Co�rafya Dersi Tutumu 87 3.50 .42 

 

Co�rafya Dersi Tutum Puanlarının Ö�rencilerin Çe�itli De�i�kenlerine Göre 
De�erlendirilmesine �li�kin Bulgular    

Tablo 5’te üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutum puanlarının ö�rencilerin cinsiyet 
de�i�keni açısından farklıla�ıp farklıla�madı�ını belirlemek üzere yapılan t- testi sonuçları sunulmu�tur.   

Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutumlarında ö�rencilerin cinsiyetleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklıla�ma saptanmamı�tır  [p>.05].    

 

 
Tablo 5: Co�rafya Dersi Tutum Puanlarının Ö�rencilerin Cinsiyet De�i�kenine Göre t-Testi Sonuçları 

 

Faktör Cinsiyet � X SS t SD p 

Kız 41 3.50 .44 
1-Co�rafya Dersi Tutumu 

Erkek 46 3.51 .41 .00 85 .96 

 

Tablo 6’da üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutum puanlarının ö�rencilerin sınıf 
düzeyi de�i�keni açısından farklıla�ıp farklıla�madı�ını belirlemek üzere yapılan t- testi sonuçları 
sunulmu�tur.  

Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutumlarında, ö�rencilerin sınıf düzeyi açısından 9. 
Sınıf ö�rencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklıla�ma saptanmı�tır  [p<.05].     
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Tablo 6: Co�rafya Dersi Tutum Puanlarının Ö�rencilerin sınıf düzeyi De�i�kenine Göre t-

Testi Sonuçları 
 

Faktör Sınıf Düzeyi � X SS t SD p 

9. Sınıf 48 3.61 .40 
1-Co�rafya 
Dersi Tutumu 10. Sınıf 39 3.35 .41 2.99 85 .00 

 

Tablo 7’de üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersi tutum puanlarının ö�rencilerin mezun 
olunan okul türü de�i�keni açısından farklıla�ıp farklıla�madı�ını belirlemek üzere yapılan t- testi 
sonuçları sunulmu�tur.  

Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya tutumlarında, ö�rencilerin mezun olunan okul türü 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklıla�ma saptanmamı�tır  [p>.05].     

 

Tablo 7: Co�rafya Dersi Tutum Puanlarının Ö�rencilerin mezun olunan okul türü De�i�kenine 
Göre t-Testi Sonuçları 

Faktör Okul Türü � X SS t SD p 

Özel 45 3.46 .48 
1-Co�rafya Dersi 
Tutumu Kamu 42 3.54 .34 -.885 85 .37 

 

 Sonuç ve Tartı�ma  

Ara�tırma sonucunda üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya dersine ili�kin tutum ölçe�inden 
aldıkları puanların ortalaması 3.50 olarak tespit edilmi�tir. Bu sonuca göre ö�rencilerin, tutum 
ölçe�indeki önermelere “katılıyorum” �eklinde görü� bildirdikleri ve co�rafya dersine kar�ı olumlu 
tutuma sahip oldukları belirtilebilir. Benzer sonuçlar Özkılıç (2003) ile Demirkaya ve Arıba�’ın (2004) 
çalı�malarında da tespit edilmi�tir. Bu çalı�manın verilerine göre üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafya 
dersini ö�renmede normal tutum seviyesinin üzerinde bir tutuma sahip oldukları anla�ılmaktadır. Derse 
kar�ı olumlu tutuma sahip ö�rencilerin dersi daha kolay ö�rendiklerini yapılan farklı çalı�malar ortaya 
koymaktadır (Corbin,1997; Acar, 2003; Eren, 2002). 

Ö�rencilerin cinsiyetlerine ve mezun oldukları okullara göre tutum ölçe�inden aldıkları puanlar 
arasında anlamlı bir farkın olmadı�ı bu çalı�mada elde edilen bir ba�ka sonuçtur. Bu durum farklı 
liselerde yapılan çalı�malarda bazen kızların lehine bazen erkeklerin lehine sonuçlanmı�tır (Corbin, 1997; 
Özkılıç, 2003). Ancak ö�rencilerin ö�renim gördükleri sınıf seviyesine göre derse kar�ı tutumlarında 9. 
sınıfların lehine bir farklılık tespit edilmi�tir. Bu durumun sınıf seviyesi arttıkça ö�rencilerin daha ziyade 
akademik çalı�malarına veya ilgi duydukları mesleki alanlara do�ru yönelmelerinden kaynaklandı�ı 
dü�ünülmektedir. Bu konuda yapılabilecek bir ba�ka yorum ise co�rafya derslerinin sınıf düzeyi arttıkça 
de�i�en içeri�iyle ilgili olabilece�idir. Bu konuda daha ayrıntılı çalı�maların yapılması önerilmektedir. 

Co�rafya dersinin zor olan dersler arasında yer alması  nedeniyle,  ö�rencilerin ö�renme 
performansının en üst düzeye çıkarılması, derse kar�ı olumlu tutumlarının arttırılması amacıyla a�a�ıdaki 
önerilerin uygun olaca�ı dü�ünülmektedir:   

• Aktif ö�renme yöntemlerinin ö�retme-ö�renme süreci boyunca daha sık uygulanması 
gerekmektedir. Çünkü ö�rencileri ö�renmede pozitif davranı�lara yönlendirmede aktif ö�renme 
yöntemlerinin uygun oldu�u birçok çalı�ma ile tespit edilmi�tir (Chloda ve Byford, 2004). 
Ayrıca aktif ö�renme, her konu alanında her zaman, her düzeyde ve her amaç için uygun bir 
teknik durumundadır (Açıkgöz, 2003). 
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• Üstün yetenekliler okulunda e�itim gören ö�rencilerin co�rafya dersleri için farklı yardımcı 
kaynakların yanında co�rafya ö�retim programında önerilebilecek daha üst düzey dü�ünme 
becerileri gerektiren etkinliklere yer verilebilir.  

• �nsanların hızla de�i�en dünyada, do�al ortamla insan arasındaki ili�kiyi ulusal ve uluslar arası 
boyutlarda algılaması, ortaya çıkan problemleri de�erlendirebilmesi açısından co�rafya 
e�itiminin, ilkokul ça�ından ba�layarak üniversite ça�ına kadar, günün ihtiyaçlarına göre 
düzenlenerek verilmesi gerekmektedir (Do�anay, 2002). Buna göre üstün yetenekli ö�renciler 
için do�ada meydana gelmi� ve kayna�ı co�rafi bir boyut içeren daha fazla günlük sorunun 
derslere yansıtılması,  ö�rencilerden bu sorunlara çözüm odaklı ve proje tabanlı çalı�malar 
yapmaları yoluyla co�rafya dersini ö�renmeleri sa�lanabilir.  

• Co�rafyaya özel ilgisi olan ö�rencilerin seçilerek bu alanda bilimsel çalı�malara te�vik edilmesi 
önerilebilir. Bu amaçla üstün zekâlı ö�rencilere, onların normal ö�rencilerden daha fazla olan 
potansiyelini de�erlendirmek üzere daha farklı ve en üst düzey co�rafi dü�ünme becerilerini 
kapsayan bir program hazırlanması önerilmektedir.   

• Özellikle son yıllarda Milli E�itim Bakanlı�ı’nın Bilim ve Sanat Merkezi adı altında olu�turdu�u 
e�itim kurumları vasıtasıyla üstün yetenekli ö�rencileri tespit ederek bu merkezlere 
yönlendirdi�i bilinmektedir. Akademisyen co�rafyacıların ve co�rafya e�itimcilerinin bu tür 
merkezlerde ve okullarda e�itim gören ö�renciler üzerine özel olarak e�ilmeleri, bu tür 
kurumlara yönelik olmak üzere geç kalınmadan özel olarak çe�itli ve farklı ö�retim programları 
geli�tirilmesi ve bunlara uygun etkinlikler tasarlanması önerilmektedir. 

• Co�rafya ö�retmenleri için üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafi bilinçlerinin üst düzeye 
çıkarılması amacıyla üniversite co�rafya e�itimcileri ile bilim ve sanat merkezleri ile di�er üstün 
yetenekli okullarda çalı�an co�rafya ö�retmenleri arasında hizmet için e�itim yolu ile mutlaka 
ileti�im kurularak gerekli e�itim deste�inin bir an önce sa�lanması önerilmektedir. 

• Üstün yetenekli ö�rencilerin co�rafi bilinç seviyelerini tam olarak tespit edebilmek amacıyla 
ülke genelinde benzer çalı�maların geli�tirilerek yaygınla�tırılması önerilmektedir. Bu �ekilde bu 
seviyedeki ö�rencilerin co�rafi ilgi alanları ortaya çıkarılarak bu ilgi alanlarına yönelik materyal, 
etkinlik ve proje çalı�malarına a�ırlık verilmesi sa�lanabilir.   
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