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ÖZET 

 

İlköğretim eğitim sisteminin temelidir. Öğretimin hedefine ulaşması için 

öğretim araçlarına ihtiyaç vardır. Bu araçlar içerisinde en yaygın kullanılan araç 

ders kitaplarıdır. Öğrenciler tarafından anlaşılması zor bulunan konuların akıcı ve 

anlaşılabilir şekilde okunması ve yaş grubuna uygunluğu, bir ders kitabında 

bulunması gereken özelliklerdendir. Bu çalışmada 9. sınıf Coğrafya ders kitabının 

okunabilirliği ve hedef yaş grubuna uygunluğu araştırılmıştır. Okunabilirliğin 

araştırılmasında uluslar arası geçerliliği olan CLOZE testi ve yaş grubuna 

uygunluğun araştırılmasında da FOG testi kullanılmıştır. CLOZE testi 78 9. sınıf 

öğrencisine uygulanmıştır, FOG testinin öğrenciye uygulanabilirlik özelliği 

olmadığı için ders kitabı üzerinde uygulanmıştır. Sonuç olarak incelenen ders 

kitabının okunabilirliğinin düşük olduğu ve hedef yaş düzeyine uygun olmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

THE READABİLİTY AND THE SUİTABİLİTY FOR THE 

TARGET AGE LEVEL OF THE COURSE BOOK OF 9TH 

GRADES 

 

Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA 

 
ABSTRACT 

 



Primary Education is the basis of education system. Teaching means are 

needed for reaching the teaching target. Among these means the most common is 

the course book. Reading understandably and easily the subjects that are thought 

to be difficult to be understood by the students is one the specialty that should be 

in a course book. In this research, the readability and the suitability for the target 

age level of the course book of 9th grades is studied. 

 
Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı, 9. sınıf coğrafya ders kitabının okunulabilirliğini 

ölçmek ve hedef yaş düzeyine uygunluğunu tespit etmektir. 

 

Kuramsal çerçeve 

 

Ülkemizde uygulanan eğitim programlarının amacına ulaşması için 

öğretim araçlarına ihtiyaç vardır. Öğretimin gerçekleşmesi, öğrenmenin 

zamanında ve kalıcı olması ancak bu araçlar sayesindedir. Öğretim ortamlarında 

en yaygın kullanılan öğretim araçları ders kitaplarıdır. Çevre şartları, dersin ve 

öğretmenin özellikleri bu durumu gerekli kılmaktadır. Diğer araçlara göre farklı 

işlevlere sahip olması, bulunmasının ve kullanılmasının kolaylığı ders kitaplarının 

öğretim ortamlarında en çok tercih edilen araç olmasının sebebidir. 

Ülkemizde ders kitapları MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

tarafından belirlenen yönetmelik ve TSE’nin TS 10220 standardı ile ders 

kitaplarının sahip olması gereken standartlar belirlenmiştir. Bir ders kitabının 

öğretimsel etkililiği dört temel değişkene bağlı olduğunu bildirmektedir: (1) 

kitabın okunabilirlik düzeyi, (2) kitabın içerik ve yapısı, (3) kitabın örüntü 

özellikleri ve (4) ilgi, isteklendirme ve ön bilgi ve beceri gibi öğrenci 

özellikleridir. Öğrencilerin öğrenme, hatırlama, düşünme ve problem çözme 

becerilerini geliştiren ders kitapları tasarlamak, öğretme, öğrenme ve kitap 

tasarımı ile ilgili bilimsel araştırma bulgularının kitap tasarımına uygulanmasıyla 

mümkün olduğunu belirtmektedir (Eşgi, 2005). 



Bir ders kitabını okuyan öğrencinin hızlı okuma, okuduğunu anlama 

derecesi o kitabın okunabilirlik derecesi olarak tanımlanabilir. Bir ders kitabının 

okunabilirliği ne kadar fazla ise, o ders kitabı öğrenciler tarafından o derece çabuk 

okunabilir ve aynı derecede iyi anlaşılabilir. Bir metinde cümle uzunluğu, 

kelimelerdeki hece sayısı, cümlelerin birbirleriyle olan ilişkisi, her cümlede 

vurgulanmak istenen fikir sayısı, paragraflarda rehber cümle kullanımı, fikirlerin 

devamlılığı gibi etkenler direk olarak bir metnin okunabilirliği ile ilişkilidir 

Materyallerin okunabilme seviyesinin belirlenmesinde yabancı ülkelerde 

yaygın olarak okunabilirlik formülleri kullanılmaktadır. Bu formüllerden FLESH, 

FOG, SMOG, FRY formülleri uluslar arası geçerliliği olan ve sıkça 

kullanılanlardandır. Ayrıca CLOZE okunabilirlik testi de kullanılmaktadır (Çepni, 

2001). Ülkemizde ders kitaplarının okunabilirliği üzerine yapılmış olan 

çalışmaların yüzeysel kalmış olması ve ders kitabı değerlendirme ölçeklerinde 

okunabilirlik yaşı ve kavramalarına yeteri kadar yer verilmemiş olması, ders 

kitaplarının eğitim-öğretim sürecindeki rolü düşünüldüğü zaman büyük bir 

eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Türkiye’de ders kitaplarının okunabilirlik düzeyi ile ilgili yapılan 

çalışmaların bazıları şunlardır: 

Tekbıyık (2006) yaptığı lise Fizik I ders kitabının okunabilirliği ve hedef 

yaş düzeyine uygunluğu isimli çalışmasında, ders kitabının okunmasında 

öğrencilerin bazı problemlerle karşılaşabileceği ve düşük seviyedeki öğrenciler 

için ders kitabının okunma yaşının yüksek olabileceği sonucuna varmıştır. 

Zorbaz (2007) ilköğretim Türkçe ders kitaplarındaki kelime ve cümle 

uzunluklarının sınıflara göre değişimi ve metinlerin okunabilirlik düzeylerini 

incelediğinde; yalnızca kademeler arasında bir değişiklik tespit etmiştir. 

Bireyler farklı öğrenme stillerine sahiptirler. Bu durum, eğitimcilerin 

öğretim etkinliklerini düzenlerken öğrencilerin öğrenme biçimlerini dikkate 

almasını zorunlu kılmıştır. Bu bireysel farklılıkları, duyusal öğrenme tercihleri 

bakımından dört grupta toplanabilir: (1) Görsel-sözel öğrenenler, (2) Görsel 

öğreneler, (3) İşitsel-sözel öğreneler, (4) Devin-duyumsal öğrenenler. 



İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’nda estetik değerlerin yerini ekonomik 

faaliyetlerin alması ders kitaplarını sadece bilgi veren öğretim aracı haline 

getirmiştir. Görsel medyanın etkisiyle öğrenciler gözleriyle öğrenmeye başlamış, 

görsel olgu önem kazanmış ve etkin hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar bireylerin 

farklı öğrenme stillerine sahip olduğunu ve sadece görerek öğrenmenin %30’luk 

bir dilimi kapsadığını ortaya çıkarmıştır. Birey hangi yaş seviyesinde ne tür bir 

konuyu öğreniyor olursa olsun öğretimin etkililiğinde görsel materyaller oldukça 

önemlidir. 

Ülkemizde ders kitaplarının içerik analizi ve değerlendirilmesine yönelik 

birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, ders kitaplarının görsel öğeler açısından 

değerlendirilmesi oldukça ihmal edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalardan 

bazıları şunlardır: 

Kabapınar 2001 yılında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, İngilizce 

ders kitaplarında kullanılan görsel öğeler, Türkçe ders kitaplarında kullanılan 

görsel öğelerden sayıca üç kat daha fazladır. 

Boydaş (2003) sosyal bilgiler ders kitaplarının görsel düzen açısından 

değerlendirilmesini yapmıştır. 

Keser 2004 yılında ilköğretim 4. sınıf Bilgisayar ders kitaplarını görsel 

tasarım ilkelerine göre değerlendirmiş ve kitapları ilkelerin tümünü karşılayacak 

nitelikte bulmamıştır. 

Alpan (2004) tarafından Görsel Okuryazarlık Kuramı temel alınarak 48 

ilke belirlenmiştir.  

Eşgi (2005) ilköğretim 5. sınıf Bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım 

ilkelerine göre değerlendirilmesi isimli çalışmasında, görsel tasarım ilkelerini 

bütünüyle dikkate alan bir ders kitabının hazırlanmadığı sonucuna varmıştır. 

 

 

YÖNTEM 
Örneklem  

 



Araştırmanın evrenini Türkiye’de eğitim gören 9. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Artvin il merkezinde çeşitli 

okullarda okuyan 78 9. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın geçerliliğini 

artırmak için örneklem grup Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi ve 

Anadolu Öğretmen Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem grup 

seçilirken şans (random) yöntemi kullanılmış ve seçilmiş ve evrendeki objeler 

benzeşik sayılarak, eşit değişime sahip oldukları varsayılmıştır. 

 

Veri Analizi 

 

Çalışmada ders kitaplarının okunabilirliğinin ölçülmesi ve hedef yaş 

düzeyine uygunluğunun tespit edilmesinde FOG ve CLOZE testleri 

uygulanmıştır. FOG testi araştırmacılar tarafından, ders kitaplarının ilk, orta ve 

son kısımlarından rasgele seçilen ortalama 100 kelimelik paragraflara aşağıdaki 

formül uygulanarak yapılmıştır: 

US sınıf seviyesi=0,6(S+N) 

S=Her cümledeki ortalama kelime sayısı 

N=Paragraftaki çok heceli kelimelerin yüzde ortalaması 

Kitabın okunma yaşı= US sınıf seviyesi+5 

Öğrenci katılımı ile okunabilirliğin ölçülmesinin bir yöntemi olan CLOZE 

testinin örneklem grubunu Artvin merkez ilçedeki okullardan random yöntemiyle 

seçilen toplam 90 öğrenci oluşturmaktadır. CLOZE testi yapılandırma, yönetim, 

ölçme ve yorumlama aşamaları kullanılarak yapılmıştır: 

— Yapılandırma: Öğrencilerin daha önceden karşılaşmadıkları yaklaşık 

275 kelimelik bir metin seçilir. İlk cümleye dokunulmaz ve ilköğretim birinci 

kademe için ilk cümleden sonra 15 kelimede bir kelime, ikinci kademe için ise her 

7–9 kelimeden biri atılır. Kelime kaydedilir ve yeri koyu kalemle belirtilir. 

— Yönetim (Uygulama): Öğrencilere çalışmanın amacı açıklanır ve boş 

yerleri doldurmaları istenir. 



— Ölçme: Orijinal örnekte verilen doğru sayılacaktır. Öğrencilerin 

bireysel başarıları ve sınıf genel başarısı göz önüne alınarak kitabın okunabilirlik 

seviyesinin sınıf seviyesine uygun olup olmadığına karar verilir. 

— Yorumlama: %40-%60 arasındaki dereceler öğrencilerin ders kitabını 

okurken problemle karşılaşabileceğini, bu problemi çözmek için rehbere ihtiyaç 

duyabileceğini gösterir. %60 üzerindeki dereceler bu kitabın öğrenci seviyesi için 

uygun olduğuna işaret eder. %40’ın altındaki bir derece kitabın muhtemelen 

öğrenciler için zor olacağına işaret eder. 

 

BULGULAR 
Ders kitabının okunabilirliğini araştırmak için, aşağıdaki metin 78 9. sınıf 

öğrencisine uygulanmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir: 

 

İnsanların beslenmesine, giyinmesine ve barınma şekillerine baktığımızda, 
yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğunu görürüz. Bu 
farklılığın temel sebebi ……..…… çevrenin insana sunduğu imkânlardır. 
Sibirya’da ................ sarılmış olan insan, niçin Afrika’da yarı ………..… 
haldedir? Eskimolar balıkla ………. pirinci tanımazken Güneydoğu Asya’da 
….…….. insanların temel besin kaynakları pirinçtir? Buralarda ………..….. 
insanlar fok balığını görmüşler midir? ………… konut tiplerinde ve yapı 
malzemelerinde de ………… görülür. Az yağışlı ve nem oranı …….….. 
ortamlarda rastlanan kerpiç evlere, ……….… yağışlı ve nem oranı yüksek 
…….……. niçin rastlanmaz? 
 Doğal unsurlar insanların …………… oluşumunda da etkilidir. 
Dünyada dört mevsimin ……….. yerlerde insan kışın soğukla, yazın ……….. 
mücadele etmek, kış mevsimi için ………….. hazırlamak mecburiyetindedir. 
Bu faaliyetler, bu ………… yaşayan insanların mücadeleci bir ………. 
kazanmalarını sağlamıştır. Yalnızca yaz …………. yaşandığı yerlerde insanın 
soğukla ………… bir endişesi olur mu? 
 Çoğu zaman ………….. olup biten doğal olayların farkında ………… 
Örneğin her gün Güneş’in doğudan ……….. batıdan batması, yağmur ve karın 
………….., rüzgarın esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, ………. yapraklı 
bazı bitkilerin her yıl …………. yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi bize 
………….. olaylar gibi geliyor. Bu …………. olayların insan hayatına etkisini 
hiç düşündünüz mü? Örneğin ……….. yarın doğmasa, önümüzdeki yıl yağmur 
ve ……… yağmasa, rüzgar esmese, sıcaklık hep ……… derecede kalsa ne 
olurdu? 
 Doğa ile ……….. sürekli etkileşim içindedir. Doğal ………. bir futbol 
takımına benzetebiliriz. Bu ………… her oyuncunun bir ………. vardır. 



Örneğin kaleci gelen topları …………, forvet oyuncusu savunmada beklese, 
……….. direktör maçı televizyondan izlese, ………….. maç devam ederken 
sahaya girse neler olurdur? Buna ………… takımda herkes kendi görevini bilir 
ve ……… göre davranırsa takım amacına ……… İşte bunun gibi yaşadığımız 
………….. de dört unsurdan oluşan bir ………. vardır. Örneğin; Güneş’in 
ısıtmasıyla ………. buharlaşır. Buharlaşan su yükselerek ………… oluşturur. 
 

 

Tablo-1 Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerine uygulanan CLOZE test sonuçları 

 Sayısı  Örneklem içindeki 

yüzdesi 

60 ve üzerinde puan alan öğrenciler 0 % 0 

40–60 arasında puan alan öğrenciler 26 % 76,4 

40 puan ve altında alan öğrenciler 8 % 23,6 

 

Tablo–2 Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine uygulanan CLOZE test sonuçları 

 Sayısı  Örneklem içindeki 

yüzdesi 

60 ve üzerinde puan alan öğrenciler 0 % 0 

40–60 arasında puan alan öğrenciler 0 % 0 

40 puan ve altında alan öğrenciler 32 % 100 

 

Tablo–3 Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerine uygulanan CLOZE test sonuçları 

 Sayısı  Örneklem içindeki 

yüzdesi 

60 ve üzerinde puan alan öğrenciler 0 % 0 

40–60 arasında puan alan öğrenciler 0 % 0 



40 puan ve altında alan öğrenciler 12 % 100 

 

 Örneklem grubu bütün olarak düşünülmesi durumunda ortaya çıkan tablo 

şu şekildedir: 

Tablo–4 9. sınıf Coğrafya ders kitabının CLOZE test sonuçları 

 Sayısı  Örneklem içindeki 

yüzdesi 

60 ve üzerinde puan alan öğrenciler 0 % 0 

40–60 arasında puan alan öğrenciler 26 % 33,3 

40 puan ve altında alan öğrenciler 52 % 66.6 

 

 Tablo-4’e bakıldığında görüldüğü üzere 60 ve üzerinde puan alan öğrenci 

bulunmamaktadır. 40–60 arasında puan alan öğrenci örneklem grubun % 33,3’ünü 

oluştururken, 40 puan ve altında alan 52 öğrenci de örneklem grubun % 66,6’sını 

oluşturduğu görülmektedir. 

 9. sınıf lise öğrencileri için hazırlanan ders kitaplarının okunabilirliğinin 

ölçülmesi için seçilen paragraflar ve uygulanan FOG testinin sonuçları şu 

şekildedir: 

 

            Paragraf A  

             İnsanların beslenmesine, giyinmesine ve barınma şekillerine 

baktığımızda, yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğunu 

görürüz. Bu farklılığın temel sebebi doğal çevrenin insana sunduğu imkânlardır. 

Sibirya’da kürklere sarılmış olan insan, niçin Afrika’da yarı çıplak haldedir? 

Eskimolar balıkla beslenip pirinci tanımazken Güneydoğu Asya’da niçin 

insanların temel besin kaynağı pirinçtir? Buralarda yaşayan insanlar fok balığını 

görmüşler midir? İnsanların konut tiplerinde ve yapı malzemelerinde de 

farklılıklar görülür. Az yağışlı ve nem oranı düşük ortamlarda rastlanan kerpiç 

evlere, bol yağışlı ve nem oranı yüksek ortamlarda niçin rastlanmaz? 

              Doğal unsurlar insanların karakterlerinin oluşumunda da etkilidir. 



Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla, yazın sıcakla 

mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. 

 

           Paragraf B 

           Dış kuvvetlerin aşınım ve birikim faaliyeti sonucu bir yandan mevcut 

şekiller değişirken bir yandan da yeni şekiller meydana gelir. Fakat yer 

şekillerinin oluşumu uzun bir süreçte gerçekleştiğinden bu süreç insanlar 

tarafından gözlemlenemez. Örneğin bir akarsu yatağını ancak 200–250 yılda 

ortalama 1 metre aşındırabilir. Dolayısıyla doğal değişim insan ömrüyle 

kıyaslanmayacak kadar uzun bir zaman diliminde gerçekleşmektedir.  

            Yer şekillerinin oluşumunda iç ve dış kuvvetler birlikte etkili olurlar. İç 

kuvvetler büyük dağlar, geniş ovalar ve volkanik şekiller gibi ana yer şekillerini 

aşındırarak yeni şekiller oluştururlar. Dış kuvvetler faaliyetlerini; aşındırma, 

taşıma ve biriktirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirir. 

 

          Paragraf C 

          Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında birikmesi 

ile sarkıt, mağara tabanında birikmesiyle de dikit oluşur. Sarkıt ve dikitlerin 

zamanla birleşmesiyle sütun adı verilen birikim şekilleri meydana gelir. Sular 

tarafından çözünen kalker tabakası üzerinde lapya denilen oluklar oluşur. 

Lapyaların genişliği 1–2 cm’den 1–2 m’ye kadar ulaşabilir. Karstik bölgelerdeki 

sular düden adı verilen çukurluklardan yeraltına sızar. Yağışın bol olduğu 

dönemlerde ise sular düdenlerden yeryüzüne çıkar.  

               Karstik kayaçların çözünmesi sonucunda meydana gelen küçük 

çukurluklar dolin olarak adlandırılır. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar meydana 

gelir. Birkaç uvalanın birleşmesiyle polyeler meydana gelir. Polyelerin genişliği 

birkaç km’yi bulabilir. Karstik arazide yeraltına sızan sular burada çatlaklar 

boyunca kendisine yol bulur ve çözünmeyle bu yolu genişletir.  

 

 



              Paragraf D 

              Akarsu belli bir yatak ve eğim boyunca akar. Akışı sırasında yüzeydeki 

malzemeyi aşındırarak taşır ve hızının azaldığı yerde bu malzemeyi biriktirir. 

Aşınım ve birikim faaliyeti; akarsuyun hızı, yağış, bitki örtüsü ve eğime bağlı 

olarak değişir. 

              Akarsuyun doğduğu yere kaynak, denize veya göle ulaştığı yere ise ağız 

adı verilir. Akarsu, özellikle dik yamaçlarda yatağını derine doğru aşındırır. Ağız 

kısmından kaynak kısmına doğru yaptığı aşındırma yavaşılar ve yana doğru 

aşındırma etkili olur. Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en son 

seviyeye kaide seviyesi adı verilir. Kaide seviyesi genellikle deniz 

seviyesindedir. Buna mutlak kaide seviyesi de denir. Bazen bir göl ya da kapalı 

bir çukurluk da bir akarsu için kaide seviyesi olabilir. 

 

Tablo–5 Ders kitabının FOG testine göre değerlendirme sonuçları 

 S+N Sınıf Düzeyi 

US=0,6(S+N) 

Okunma Yaşı 

US+5 

Ortalama 

Okunma Yaşı 

Paragraf A 15,4 9,2 14,2 

Paragraf B 17,1 10,2 15,2 

Paragraf C 13,5 8,1 13,1 

Paragraf D 13,8 8,3 13,3 

 

14 

 

 FOG testinin uygulandığı dört paragrafın ortalama okunma yaşı 14 olarak 

tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Tablo–4 incelendiğinde örneklem grubun %60 puan ve üzerinde puan 

alamamış olması incelenen ders kitabının sınıf seviyesine uygun olmadığını 

göstermektedir. % 40–60 arasında puan alan örneklem grubun % 33,3’lük 

kesiminde yer alan öğrencilerin bu ders kitabını okurken yarışma amaçlı 



okuyacaklarını işaret eder. Öğrenciler bu ders kitabını okurken azda olsa 

problemle karşılaşabilirler. Bu problemleri çözmek için bir okuma rehberine 

ihtiyaçları vardır. Tabloda görüldüğü üzere örneklem grubun yarıdan fazlası % 

40’ın altında puan almıştır. Bu durum öğrenciler için kitabın muhtemelen zor 

olduğuna işaret eder. Bu testin uygulandığı öğrenciler bu kitaptan 

faydalanabilmeleri için birçok okuma rehberine ihtiyaç duyabilirler.  

Tablo–1, 2 ve 3 incelendiğinde bir ders kitabının okunabilirliğinin 

ölçülmesinde öğrenci profillerinin de önemli olduğu görülmektedir. OKS 

sınavında diğerlerine oranla daha yüksek başarı gösteren Anadolu Öğretmen 

Lisesi öğrencilerinin yüzdeleri Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri 

öğrencilerinin başarı yüzdelerinden fazladır. 

Çalışmada FOG testinden elde edilen bulgular CLOZE testinden elde 

edilen bulguların aksine incelenen ders kitabının hedef yaş grubuna uygun olduğu 

ortaya çıkmıştır. FOG testi sonucuna göre incelenen MEB Yayınları 2008 baskılı 

9. sınıf Coğrafya ders kitabının okunma yaşı 14 çıkmıştır. 

Ortaya çıkan bu kargaşanın sebebi şu şekilde açıklanabilir: Ders 

kitaplarının okunabilirliği üzerine ülkemizde çok fazla çalışma yapılmamış 

olmakla birlikte Çepni, Gökdere ve Taş (2001) İlköğretim Fen Bilgisi ders 

kitaplarının okunabilirliğini araştırmış ve bazı okunabilirlik formüllerinin 

Türkçeye uygunluğunu tartışmışlardır. 

CLOZE testi dışındaki diğer testler, hece yapısı ve cümle uzunlukları ile 

doğrudan ilişkilidir. Bir cümlede bulunan hece sayısı ve cümle uzunluğu dilden 

dile değiştiği için İngilizceye uygun hazırlanan bu testlerin Türkçede verimli 

sonuçlar vermesi beklenemez. Ancak CLOZE testi, cümle uzunluğu ve hece sayısı 

gibi faktörlerden tamamen bağımsız ve öğrencilere uygulanması mümkün olan bir 

yöntem olduğu için oldukça avantajlıdır. 

Genel itibari ile çalışma sonunda uygulanan FOG ve CLOZE testlerinden 

elde edilen bulgular yoluyla 9. sınıf Coğrafya ders kitabının okunabilirlik 

seviyesinin hedef kitleye uygun olmadığı saptanmıştır. FOG testinde sonuçlar 

hedef kitlenin yaşından düşük değer çıkmıştır. CLOZE testinden elde edilen sonuç 



doğrultusunda, ders kitabının okunmasında öğrencilerin okuma rehberine ihtiyaç 

duyacakları saptanmıştır.  

Okunabilirlik, ders kitaplarında önem verilmesi gereken hususlardandır. Bu 

araştırma, daha sonra yapılabilecek okunabilirlik araştırmalarına örnek teşkil 

edebilir. Ülkemizde okunabilirlik alanında yapılan çalışmaların azlığı ders 

kitaplarının okunabilirlik seviyelerinin düşük çıkmasına neden olmaktadır. Farklı 

alanlardaki ders kitaplarında okunabilirlik çalışmaları yapılmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ortak 

bir çalışma yapılıp ‘Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge’ gözden geçirilmeli ve ders kitaplarının 

okunabilirliği ile ilgili konularda değişiklikler yapılmalıdır. 

Okunabilirlik çalışmaları sadece akademik düzeyde kalmamalı, 

öğretmenlere ve velilere hatta öğrencilere bile bu alanda bilgi verilip; onlarında 

kendi çaplarına bu alanda çalışma yapmaları sağlanmalıdır. 
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