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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

      Bölge; iklim, coğrafi şartlar, insan unsuru vb. bakımından ortak vasıf taşıyan1, kendine 

özgü ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri olan, şehirden büyük fakat ülke topraklarının 

bütününden küçük ülke parçasıdır. Başka bir tanıma göre bölge, belirli kriterler bakımından 

homojen arz sathı parçasıdır.(Erkan, 1999) 

      İnsanın yeryüzüne ayak bastığı günden başlayarak günümüze kadar edindiği bilgi birikimi, 

deneyimleri ve davranış biçimlerine (= kültürel yapıya) bağlı olarak doğal ortam içinde tesis 

ettiği sosyo-ekonomik ortam (=beşeri veya kültürel ortam), insan faaliyetlerinin durumuna ve 

gelişmişlik düzeyine göre yeryüzünde farklı nitelikte işlevsel bölgelerin ayrılmasını sağlamıştır. 

İşte yerleşim durumuna, nüfusa, hammadde üretimi, sanayi ve hizmet üretimine bağlı olarak 

yeryüzünde meydana gelen bölgelere sosyo-ekonomik bölgeler denilmektedir. Bu bölgeler 

insan faaliyetlerinin türlerine göre işlevsel biçimde tasnif edildiği için aynı zamanda 

fonksiyonel bölgeler şeklinde de adlandırılmaktadırlar. Sosyo-ekonomik bölgeleri kendi içinde 

yerleşim bölgeleri, nüfus bölgeler, kültür bölgeleri, hammadde bölgeleri, sanayi bölgeleri, 

hizmet bölgeleri şeklinde 6 alt başlık halinde ele almak mümkündür. (Özçağlar, 2003) 

     Bizim projemiz, okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerinin kendi yaşadıkları bölgenin ve diğer 

bölgelerin özelliklerini tanımaları amacı ile kurulmuş bir eTwinning projesidir. Projeye 

Türkiye’nin 7 bölgesi ve farklı illerinde yaşayan 35 Türk öğretmen ve öğrencileri kabul 

edilmiştir. Proje planı web ortamında düzenlenen çevrimiçi toplantılarla ortaklarla birlikte 

oluşturulmuş, başlangıç anketi ile ihtiyaçlar belirlenmiş, bu doğrultuda çalışmalara 

başlanmıştır. Farklı bölgelerde yaşayan bütün ortaklar kendi bölgelerinin tarihi-turistik yerleri, 

yemek, kıyafet, müzik, oyun gibi yerel kültürel özelliklerini araştırmış, bunları resim video 

kolaj gibi araçlar kullanılarak, görselleştirmiştir. Bu görseller,  twinspace, youtube, facebook 

ve proje blog sayfasına yüklenerek yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca ortaklar tarafından yazılan; her 

bölgenin özelliklerini anlatan bir hikaye kitabı yazılarak bastırılmış, projenin devamlılığı 

sağlanmıştır. Bu kitaplar, il ve ilçelerdeki mülki amirlere ve projeye katılan öğrencilere hediye 

edilmiştir.  

       Ayrıca bu projede çevrimiçi öğrenci toplantıları da yapılarak, tanışmaları, birbirlerinin 

yaptığı etkinlileri görmeleri, aynı anda yerli malı, yeni yıl gibi etkinlikleri kutlamaları, posta 

yoluyla gönderilen bölgeler yapbozunu yapmaları sağlanmıştır. 

      Pproje ortağı öğretmenler ve öğrenciler seviyelerine uygun pek çok web 2.0 aracını 

kullanmayı öğrenmiştir. 

 



4 

 

 
 

2. Problem/Sorun: 

Coğrafya bilimi, sahip olduğu çağdaş metot ve araç-gereçlerle 21. yüzyılda, insanoğluna 

çok büyük hizmet ve kolaylıklar sunmaktadır. Gerek karşılaşılan problemlerin çözümünde 

gerekse yeryüzünün tüm sistemlerinden sürdürülebilir bir şekilde istifade edilebilmesinde 

gerekli olan bilgi, coğrafya bilimi sayesinde geliştirilmektedir. Coğrafya bilimi, yeryüzünün 

sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanoğlu ve onun tüm aktiviteleri 

ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş sayesinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, 

kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Geniş algılanış 

tarzı ile coğrafya, toplumun çeşitli kesimlerinde gerçekten ihtiyaç duyulan coğrafi bilginin 

doğru olarak tespiti, üretilmesi ve iletilmesinden tutun da bu alanda eğitim görmüş 

coğrafyacıların, coğrafyacı kimlikleri ile toplumun hemen hemen her alanında istihdam 

edilebilmelerine kadar uzanan bir yelpazede, ülkelere çok büyük avantajlar sunmaktadır. Ancak 

Türkiye, modem coğrafya bilimi ve çalışmalarının sunduğu bu avantajlardan, toplumun 

gerçekten ihtiyaç duyduğu coğrafi bilginin tespiti, üretilmesi ve öğretilmesinde karşılaşılan bir 

takım problemlerden dolayı yeterince istifade edememektedir.(Demirci, Sekin, Ünlü, 2002) 

Yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne de alınarak, öğrencilerimiz de küçük yaş 

grupları olduğu için sadece anlatım metodunun yaşadıkları bölgeyi öğrenmede yetersiz 

kalacağını fark ettik. Pek çok öğrencimizin şehirleşmenin de etkisiyle, yaşadığı bölgenin bile 

pek çok kültürel özelliğini bilmediğini, görmek bizleri üzdü. Farklı şehirleri görme imkanı 

olmayan öğrencilerimizin, ülkemizin zenginliklerini tanımıyor olması, bu projenin çıkış noktası 

olmuştur. 

Ayrıca öğrencilerimizin gerekli bilgiye ulaşmak için kaynakların kullanımında da 

yetersiz olduğu fark edilmiş ve küçük yaşlardan itibaren bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerine 

rehberlik etmek hedeflenmiştir. 

 

3.Çözüm  

Günümüzün çağdaş coğrafya bilimi yer adlan ezberleten ve sadece tasvire dayalı bilgi 

veren bir bilim dalı olmaktan çok uzaktır. Günümüz gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi coğrafya; 

insanın, yaşadığı ortamı tüm yönleri ile tanımasına yardımcı olmaktadır. Bu tanıma da, 

yeryüzünü oluşturan tüm sistemlerin, aralarındaki hassas ilişkilerle beraber, tüm bileşenlerine 

varıncaya kadar bilinmesi ve yeryüzündeki tüm farklı nesne ve olayların mekansal 
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dağılımlarının, neden-sonuçsal ve karşılıklı ilişkileri dikkate alınarak kavranması çok 

önemlidir. Bu yaklaşım tarzı ile ele alınan coğrafya bilimi sayesinde insanoğlu, yaşadığı çevreyi 

daha iyi algılamakta ve ondan daha doğru ve en üst düzeyde fayda sağlamak suretiyle daha 

refah bir hayat sürdürebilmektedir.( Demirci ve diğerleri, 2002) 

Ülke olarak beşeri, ekonomik ve sosyal alanda gelişmişlik seviyesini yakalamamız, tüm 

coğrafi özelliklerimizi iyi tespit ve tahlil etmekle başlayacaktır. Bu nedenle yapılacak ilk iş 

coğrafi bilginin öneminin kavranması, bu önemle birlikte hangi coğrafi bilgilerin ülke için 

önemli olduğunun ve bunların hangi araç, gereç ve metotlarla öğretilmesi gerektiğinin 

ayrıntıları ile ortaya çıkarılmasıdır. Yeryüzünde yaşayan tüm insanların belli bir seviyeye kadar 

yaşadığı yeri tüm özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkilerle tanıması gerektiği göz önünde 

bulundurularak, öğrencilerin isteğine bırakılmadan üniversite öğretimine kadar coğrafyanın 

zorunlu olarak okutulması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki; coğrafya bilimi ve konulan, 

sadece üniversitelerin coğrafya bölümlerinde okuyacak kişiler için değildir. Bu konular 

öğrencilerin hangi branşta iş sahibi olurlarsa olsunlar, yapmış oldukları işte ve sürdürdükleri 

yaşamın her alanında ölene kadar ihtiyaç duyacakları en önemli bilgileri içermektedir. ( 

Demirci ve diğerleri, 2002) 

       Projemizde öğrencilerimizin yakından uzağa, tümevarım yöntemi ile önce kendi yakın 

çevrelerini öğrenmeleri sağlanmıştır. Yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri, yetişen tarım 

ürünleri, yemekleri, kıyafetleri, müzikleri, gelenek görenekleri, tarihi ve turistik yerleri 

araştırılmıştır. Araştırma sonuçları seviyelerine uygun şekilde; resim, müzik, drama, üç boyutlu 

materyaller hazırlanarak işlenmiştir. Bu araştırmalar esnasında sık sık çevrelerinde yaşayan 

büyüklerinden bilgi almaları da sağlanmış, böylece öğrenciler kendi bölgelerinin tarihsel 

geçmişini de ilk ağızdan dinleme olanağı bulmuşlardır.  

      Bölgelerine ait yemekler öğrenciler tarafından aileleri ile birlikte yapılmış, kıyafetler 

giyilmiş, bölgenin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili araştırma – geziler yapılmış, elde edilen 

verilerle resimleme ve kolaj çalışmaları yapılmış, yörenin müzikleri eşliğinde yöresel oyunlar 

sınıfta oynanmıştır. 

      Ayrıca; diğer akranları ile ortak çalışmalar yapılarak, akran eğitiminden de yararlanılmıştır. 

Yeni yıl ve yerli malı haftasında eşleşen bölgeler birbirlerine kendi yörelerine ait yöresel 

yiyecekler, hediyeler ve kartpostallar yollamışlardır. Böylece diğer bölgelerin coğrafi ve 

kültürel özelliklerini tanırken, sosyal bağlar kurulmuştur. Ahşaptan yapılan bölgemiz haritası 

canlı bağlantılarda yapboz şeklinde oynanarak, coğrafi bölgeler hakkında fikir sahibi olmaları 

sağlanıştır. 
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4.Yöntem 

Projemiz sınıf ortamında yürütülen bir eTwinning projesi olduğu için proje tabanlı 

eğitim yöntemi uygulanmıştır. İlk olarak proje ortakları proje planını yaparak, projenin 

iskelesini kurmuştur. Daha sonra aileler ve öğrenciler proje hakkında bilgilendirilmiştir. 

Yapılan öğrenci- öğretmen- veli anketleri ile ihtiyaçlar belirlenmiş, projeye katılacakların hazır 

bulunuşluk seviyeleri ölçülmüş, proje bu yönde ilerlemiştir.  

‘İskele’ kavramı ‘Yakınsal Gelişim Alanı’ ile yakından ilgilidir ve Vygotsky'nin 

‘Yakınsal Gelişim Alanı’nı eğitim ortamlarına uygulayan diğer teorisyenler tarafından 

geliştirilmiştir. İskele kurma, bir öğretmenin ya da daha yetenekli bir akranın öğrencinin 

yakınsal gelişim alanında gerektiği şekilde öğrenciye yardım ettiği ve tıpkı inşaat sırasında bir 

iskelenin binadan çıkarılması gibi, yardımın artık gereksiz olduğu noktada azaltılıp 

sonlandırıldığı bir süreçtir. Başka bir deyişle, çocuğun öğrenme sürecinde, odaklanmış sorular 

ve olumlu etkileşimler yoluyla rehberlik edilmesidir (Balaban, 1995), (Kapanadze, 2019) 

      Bu yöntemle öğrenciye önce yaşadığı bölge harita üzerinde gösterilmiş, yaşadığı 

coğrafyanın farkına varması sağlanmıştır. Kültür kavramı örneklerle somut olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Daha sonra ailelerin de desteği ile kendi araştırmalarını yaparak bilgiye ulaşma 

yollarını kendilerinin bulmaları sağlanmış, buldukları sonuçları sınıf ortamında sunmalardır. 

Öğrendikleri bilgilerin üstüne yenileri eklenerek, bilgileri yeniden yapılandırılarak, 

ilerlemişlerdir. Bölgelerinin yemek, müzik, gelenek, görenek, oyun gibi özellikleri öğrencilerin 

kendileri tarafından çevrelerinden araştırılıp, bunların uygulamaları yapılmıştır. Yine coğrafi 

özellikleri, yetişen ürünleri, tarihi ve turistik özellikleri sınıfta sunum yapılarak öğrenilmiş, 

öğrenciler yaparak yaşayarak öğrendikleri için öğrenmeleri kalıcı olmuştur. Birlikte paylaşımda 

bulunma, işbirliği içinde çalışma ve yardımlaşma yönleri gelişmiştir. Resim, okuma, yazı, 

sunum, drama, beslenme vb. çalışmaları ile küçük kasların gelişmesi ve fiziksel gelişimlerinin 

artması sağlanmıştır. Kendilerine olan özgüvenleri artmıştır. Yaptıkları çalışmaların takdir 

toplaması, mutlu olmaları projenin öğrenciler üstündeki olumlu etkileri olmuştur. Mutlu 

çocukların artmasını sağlanmıştır.  Projede yapılan çalışmaları hem resimleyerek sergi yoluyla 

hem de internet üzerinden tüm öğrencilere göstermişler, böylece neler yaptıklarını görünce 

okuldaki öğrenciler tarafından da takdir görmüşlerdir. Farklı arkadaşlık ilişkileri kurarak dil 

eğitimine katkıda bulunulmuştur. Öğrencilerin hayal gücünün zenginleşmesi sağlanmıştır. 

Öğrenci ve velilerin etkin ve kaliteli zaman geçirmesi gerçekleşmiştir. Birlikte paylaşımda 

bulunmak, yardımlaşmak, küçük kasların gelişmesi, kendilerine olan özgüvenlerinin artması, 

fiziksel gelişimlerinin artması, yaptıkları çalışmaların takdir toplaması, mutlu olmaları projenin 

öğrenciler üstündeki olumlu etkileri olmuştur. Öğrenciler, çeşitli etkinlikler yoluyla farklı 
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bölgeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmuş, iletişim becerileri gelişmiş, farklı görüş 

kazanmış, yeni arkadaşlar edinmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin web 2.0 kullanımı gelişmiş, 

21. Yüzyılın olmazsa olmazı olan dijital becerilerinin gelişimine katkıda bulunulmuştur. 

Proje aktivitelerini blogg, facebook, whatsapp ve okul sitesi vb. platformlarda yayınlayarak 

farklı kitlelere ulaşmıştır. 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araştırmalarımıza göre, çocukların yaşadıkları bölgeleri tanımaları ile ilgili pek çok 

bilimsel araştırma ve makale mevcuttur. Yukarı da da bu araştırmalara atıf yapılmıştır. Bizim 

projemizi diğerlerinden ayıran özellik; eTwinning portalında yürütülmüş olması, çok geniş ve 

katılımlı bir tabana yayılmış olması, öğrencilerin aktif rol alması ve ailelerin de işin içine dahil 

edilmesidir. Zaman zaman bir takım kültürel etkinlikler ele alınmış olsa da, bizim projemizde 

bölgeler bütün yönleri ile incelenmiş, disiplinler arası yöntemle farklı gelişim alanları 

hedeflenmiştir. Ayrıca yapılan etkinliklerin online ortamda olması, sınırları kaldırmış, bilgi 

paylaşımı için uzakları yakın etmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen ürünler ve veriler 

twinspace sayfalarına, facebook sayfasına, proje bloğuna yüklenerek veriler korunmuş , 

saklanmış ve yaygınlaştırılmıştır.  

        
 

6.Uygulanabilirlik  

Proje planımız yapılırken, yaş grupları dikkate alınarak planlama yapıldığı için 

uygulamada sorun yaşamadık. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeye yöntemleri kullanıldığı 

için projemiz akıcı bir şekilde ilerledi. Aileleri dahil etmek, projemizin hem uygulama alanını 

genişletti, hem de doğal destek ekibimiz oluştu. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri, 

müzik, dans resim gibi ilgi çekici etkinlikler kullanılması, projeye olan ilginin her zaman canlı 

kalmasını sağladı. Farklı bölgelerin özelliklerini öğrenmede akran eğitiminden yararlandık. 

Başka bölgelerin özellikleri ve ürünleri eğlenceli etkinliklerle sunulduğu ve hediyeleşme gibi 

pekiştireçler kullanıldığı için ilgiyle devam etti. Proje nihai ürünü olan ÇINAR hikayemizin 7 

bölgeye yayılması ve öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle okunuyor olması projemizin 

uygulanabilir olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. Projemizde oldukça renkli sahneler ve 

farklı etkinlikler yer almıştır. Burada sınırlı sayıda görsele yer verilmiştir. Bu nedenle 

kaynakçada ilgili eTwinning ve twinspace linkleri verilmiş olup, değerlendiricilerin girip 

bakabilmesi için kendi kullanıcı adım ve şifrem de yer almaktadır.  

 

 



8 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz 28.05.2018 tarihinde başlayıp, 2019/ Ocak ayında tamamlanmış bir projedir. 

Proje kapsamında yapılan harcamalar okullar bünyesinde öğretmenlerin de katkısıyla 

karşılanmıştır. Projemizin finale kalıp, TEKNOFEST’e katılması durumunda afiş, broşür 

hazırlama gibi maddi kaynaklara ihtiyaç olacaktır. Ancak bunlar da yerel imkanlar ve ortakların 

katkıları ile temin edileceğinden, herhangi bir maddi desteğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz, bu projeye katılmış olan 37 okul öncesi ve ilkokul öğretmeni,  öğrencileri ve 

bunların velileri tarafından yürütülmüştür. Fakat proje ortaklarının görev yapmış oldukları 

okullar hazırlanan panolar ve web sitesi haberleri ile, yaşadığımız şehirlerdeki yerel halk, yerel 

basın haberleri ile, mülki ve idari amirlerimiz ortak hikayemizin tanıtımı ile bu projenin hedef 

kitlesi haline gelmiştir. Bütün bölgelerin özellikleri, o bölgede yaşayan insanlar tarafından 

yerinden anlatıldığı için aslında hedef kitlemiz bütün bölgelerimizde yaşayan ve 

yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde bütün ülkemiz olmuştur.  

21. yüzyıla girerken Türkiye; ekonomik, çevresel, sosyal ve siyasi pek çok problemle 

karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Tüm bu problemlerin üstesinden gelinerek ülke olarak 

gelişmişlik seviyesini yakalamamız, sadece bir alandaki atılımlar ile değil, günümüzün gelişmiş 

ülkelerinde olduğu gibi, tüm alanlardaki gelişmelerle mümkün olacaktır. Şüphesiz ki; 

Türkiye’nin gelişmesinde en önemli rol oynayacak hususların başında da coğrafya bilimi, 

dolayısıyla coğrafi bilgiden yararlanmak gelmektedir.( Demirci ve diğerleri, 2002) 

 
 

9.Riskler 

Projemiz başarılı bir şekilde planlanmış, yürütülmüş ve sonlandırılmıştır. Fakat her 

projede olduğu gibi bazı risk durumları tespit edilmiştir. Bunlar: Ortakların farklı şehirlerden 

olması, katılımcı grubunun kalabalık olması, öğrenci yaşlarının çok küçük olmasıdır. Fakat 

online toplantılar uzaklık sorunu çözülmüş, whatsapp grupları ve forum sayfaları ile iletişim 

sağlıklı bir şekilde yürütülmüştür. Katılımcı çokluğu ise; bazı etkinliklerde küçük gruplarla 

etkinliklerin yürütülmesi yoluyla çözülmüştür. Öğrencilerimizin yaşları küçük olduğu için 

ailelerden izin belgesi alınmış, idaremiz tarafından da onaylanmıştır.  Sosyal medya 

paylaşımlarında öğrencilerin kişisel verileri kotunmuş, isimleri ve yüzleri tam olarak 

yayınlanmamıştır. Projeye ilgilerini çekebilmek için seviyelerine uygun etkinlikler tercih 

edilmiştir. Finale kalmamız durumunda görünür tek risk, pandemi koşullarıdır. Bunlar 
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dışında, finale kalmamız durumunda proje kurucularımızla birlikte TEKNOFEST 

yarışmasında proje sunumumuzu yapmak bizim için çok kıymetli bir deneyim olacaktır. 
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