BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ: MEB 10.SINIF
BİYOLOJİ DERS KİTABININ ELEŞTİREL OLARAK İNCELENMESİ
ÖZET
Ders kitapları, hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük yararlar sağlayan eğitimöğretim materyallerinin başında gelmektedir. Eğitim-öğretim alanında bir çok şey değişse de
ders kitapları önemini korumaktadır. Bu önemli materyalin hazırlanışına ve kullanılışına özen
gösterilmelidir. Bu çalışmada; ortaöğretim 10.sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanmış 2006 basımı biyoloji ders kitabının; bilimsel içerik, görsel sunum,
bilgi eksikliği, dil ve anlatım yönlerinden eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesine
dayanmaktadır. Bu amaçla; söz konusu ders kitabı, bir kitap inceleme çalışması olarak
incelenmiştir. Araştırmanın verilerine; 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Dicle Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Biyoloji Bölümü öğrencilerinin “Konu
Alanı Ders Kitabı İncelemesi” dersi için hazırladıkları raporların değerlendirilmesiyle
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan; resim-şekillerin birbirleriyle ve metinle uyumu,
kelimelerin yazılışı ve doğru kullanımı, bazı bilgilerin yeterliliği ile ilgili konularda
eksiklikler göze çarpmıştır.

AN EXAMPLE OF TEXTBOOK INVESTIGATION STUDY: AS
CRITICAL REVIEW OF BIOLOGY TEXTBOOK IN HIGH SCHOOL
2ND CLASS PREPARED BY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
ABSTRACT
Textbooks are one of the most important education-teaching materials providing huge
benefits for students and teachers. Many things changes in the education-teaching area but
textbooks remain their importance. It should be taken pains to preparation and use of this
important material. This study is based on the examination of the high school 2nd grade 2006
edition of biology textbook, prepared and approved by the Ministry of National Education, in
the terms of scientific content, visual presentation, deficiency of information, language and
expression method. For this purpose, this biology textbook has been investigated as an

example of the textbook investigation study. It has been reached the data of the study with
assesment of the reports prepared for “ Field Textbook Rewiew” course by students at Dicle
University, Institute of Science, non-thesis Master's Program, Department of Biology. The
study has been
carried out in 2007-2008 academic year. The results have been presented with the
suggestions.
GİRİŞ
Günümüzde, genç kuşakların çevrelerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konuları
geçmişe oranla daha kolay öğrendikleri kabul edilen bir gerçektir. Öğrenciler, yaşadıkları
toplumda ve dünyada oluşan değişiklikleri daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için olay
ve olguları kavramalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlere ihtiyaç duyarlar. Bu araçların en
başında da ders kitapları gelmektedir (Ceyhan ve Yiğit, 2004).
Ders kitapları ders konularına ait bilgileri, sıralı ve doğru bir biçimde öğrencilerin
kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan araçlardır( Duman ve ark.,
2001). Kitaplar, öğrenciler açısından oldukça faydalı materyallerdir. Öğrenciler konuları
istediği zaman, istediği yerde tekrar etme imkanına sahiptir (Küçükahmet, 2000).
Ders kitaplarında konu ya da ünite başlangıcında öğrencilerin dikkat ve ilgisini o
konuya çekmek, onları istekli kılarak hazırlamak, ünite sürerken davranışın kazandırılması
aşamasındaki öğrenme yaşantılarını sunmak ve ünite sonunda kontrolü sağlamak ve
pekiştirmeyi sağlamak amaçlarıyla öğrencinin gözlem, deney ve araştırma yapmasına ve belli
sonuçlara kendi kendine ulaşmasına fırsat verilmelidir (Kaptan, 1999). Ders kitabı, bugün
için geçerli, bilimselliği kabul edilmiş bilgilerden oluşmalı ve bu bilgilerin ders kitabına hangi
kaynaktan aktarıldığı açıkça gösterilmelidir (Mozakoğlu, 2005).
Ders kitabının eğitim sistemimizde en önde gelen öğretim aracı olarak kullanılmasının
hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Ders kitabı dikkatli bir şekilde seçilip, öğretmen
ve öğrenci tarafından etkili bir şekilde kullanıldığı zaman kuşkusuz yararlıdır, ama sınıfta
bütün etkinliklerin merkezinde kullanılıp, öğretmeni ikinci plana itmesi durumunda bazı
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir (Kılıç, 2005).
Etkili bir ders kitabının özellikleri şöyle açıklanmaktadır:
•

Etkili bir ders kitabı öğrencinin ilgisini çekmeli,

•

Derse karşı ilgi uyandırmalı,

•

Konunun ana hatlarını gösteren resim, grafik, hikayeler vs. olmalıdır,

•

Öğrencinin kendi kendine öğrenmesine fırsatlar sunabilmeli,

•

Çocuğun kitapla olan bağını kuvvetlendirici yaşantılar verebilmeli,

•

Öğrencilere, çeşitli yönerge, açıklama ve ipuçları vermelidir,

•

Öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmelidir (örnek olaylar, renkli resimli
problemler, bilmeceler, CD’lerin kullanımı, testler olmalıdır),

•

Bilgiler kronolojik sıraya göre verilmeli, neden-sonuç ilişkisi kurulmalı,
bilgiler arasında kopukluk olmamalıdır,

•

Kavramlar sade bir dil kullanılarak açıklanmalı,

•

Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı,

•

Kitabın görsel zenginlik içermesi, albenisi olması, bunun için renkli resim ve
fotoğraflarla desteklenmesi gerekir,

•

Öğrenme ilkeleri dikkate alınarak yazılmalıdır (somuttan soyuta, basitten
karmaşığa vb.) ( Şahin ve Yıldırım, 1999).

Bir ders kitabı genel olarak dört ana başlık altında incelenebilir: Fiziksel
özellikler(fiziksel standartlara uygunluk), eğitsel tasarım (içerik-sunum sıralaması),görsel
sunum ve son olarak dil, anlatım (ifade gücü) ve imla (Ünsal ve Güneş, 2002). Çalışmanın
çerçevesi, bu dört temel üzerine kurulmuştur.
Ders kitapları, hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük yararlar sağlayan eğitimöğretim materyallerinin başında gelmektedir. Yıllardır bir çok yöntem, materyal geliştirilip
kullanılsa da; bunlar ancak ders kitaplarına yardımcı olacak niteliktedir. Eğitim-öğretim
alanında birçok şey değişse de ders kitapları önemini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı; söz
konusu ders kitabını yargılamak değil, yapılan eleştirilerle daha iyiye ulaşmasını sağlamada
yardımcı olmaktır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığınca,
Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2003 gün ve 148 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul
edilmiş, 2006 baskısı 10.sınıf biyoloji ders kitabı; bilimsel içerik, tasarım, dil ve anlatım, kitap
düzeni yönlerinden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bölüm bölüm ele alınarak çözüm
önerileri ile birlikte sunulmuştur.
Araştırmanın verilerine; 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Dicle Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Biyoloji Bölümü öğrencilerinin “Konu

Alanı Ders Kitabı İncelemesi” dersi için hazırladıkları raporların değerlendirilmesiyle
ulaşılmıştır.
Veriler ve Toplanması
Araştırmanın verilerine; 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Biyoloji Bölümü öğrencilerinin “Konu Alanı Ders
Kitabı İncelemesi” dersi için hazırladıkları raporların değerlendirilmesiyle ulaşılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
İçerik
“Bir Bilim Olarak Biyoloji” ünitesinde 23. sayfada; laboratuar malzemelerinin
şekilleri görülmektedir. Bu malzemelerin hangi amaçlarla kullanıldığı bilgisine yer
verilmemiştir.
“Ekoloji-Dünya Ortamı ve Canlılar” ünitesinde 43. sayfada; “Oksijen canlılar için
vazgeçilmez bir yaşam gazıdır.”şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu ifade tüm canlılar için
geçerli değildir. Oksijensiz ortamda da yaşayabilen canlılar mevcuttur.
“Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler” ünitesinde 78. sayfada; fosil, canlılarla ilgili
kalıntılar olarak tanımlanmış. Bu ifade de canlılarla ilgili her şey akla gelebilir.”Canlı
kalıntıları” denmesi daha uygun olabilir.
“Üreme” ünitesinde 89. sayfada; “bira mayalarında ve bazı tek hücrelilerde...”
yazılmış. Bira mayası da tek hücreli bir canlıdır ve bu cümleden başka bir anlam çıkarılabilir.
“Gelişme ve Büyüme” ünitesinde 115. sayfada; çevresel etmenlerden suyun
açıklanması sırasında nilüfer bitkisiyle kaktüslerin su ihtiyacının aynı olmadığı belirtilmiş. Bu
durumun; bitkilerin yaşama ortamlarından ve gösterdikleri adaptasyonlardan kaynaklandığı
açıklanabilir.
“Gelişme ve Büyüme” ünitesinde 125. sayfada; radyasyonun vücuda zararlı
etkilerinden bahsedilmiş. Burada radyasyonun oluşturduğu serbest radikaller ve bunun
etkilerinden bahsedilip, daha kalıcı bir öğrenme sağlanabilir.
Görsel sunum
“Ekoloji-Dünya Ortamı ve Canlılar” ünitesinde 41. sayfada; “Şekil 2.2: Su
ekosisteminde besin zinciri ve besin ağı” şekli, orantı ve perspektif açısından başarısız
diyebiliriz.

Şekil 1. Kitabın 41.sayfasındaki besin ağı ile ilgili şekil
“Canlılarda Davranış” ünitesinde 69.sayfada “şekil 3.3 : Arılarda yön bulma” şekli
net bir şekilde anlaşılmamaktadır.

Şekil 2. Kitabın 69.sayfasındaki arılarda yön bulma ile ilgili şekil
“Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler” ünitesinde 92. sayfada;

“arılarda

partenogenez” konusunu anlatan metin yer almaktadır. Bu konuyu özetleyen Şema 5.2 ise 93.
sayfaya konmuştur. Konu ile ilişkili metin-grafik-resimlerin, kolay takip edebilme açısından
birlikte verilmesi daha uygun olabilir.

Aynı ünitede 95. ve 96. sayfadaki “Şekil 5.14 Yumurtalıkta Embriyo Kesesinin
Oluşumu”, “Şekil 5.15 Çiçekte Polen Tüpü ve Sperm Çekirdeklerinin Oluşumu”, “Şekil 5.16
Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Zigot ve Besin Deposu Çekirdeğinin Oluşumu” şekilleri ayrı
ayrı verilmiş ve açıklamaları yapılmıştır. Bu şekiller arasında, kısımların renk ve boyutları
arasında uyumsuzluklar görülmektedir. Şekillerin ayrı ayrı verilmesi yerine, tek ve anlaşılır
bir şekilde verilmesiyle konu bütünlüğü sağlanmış olup, öğrenmenin kalıcılığı da
arttırılabilirdi.

Şekil 3. Kitabın 95. sayfasındaki embriyo kesesinin oluşumu ile ilgili şekil

Şekil 4. Kitabın 95. sayfasındaki polen tüpü ve sperm çekirdeklerinin oluşması ile
ilgili şekil

Şekil 5. Kitabın 96. sayfasındaki döllenme ve zigot oluşumu ile ilgili şekil
Yine aynı ünitede 97.sayfada; “Resim 5.1 Hayvanlarda kur yapma” ve “Resim 5.2
Örümceklerde döllenme” resimleri çok net görünmemekte ve amacına ulaşamamaktadır.

Şekil 6. Kitabın 97.sayfasındaki hayvanlarda kur yapma ile ilgili şekil

Şekil 7. Kitabın 97.sayfasındaki örümceklerde döllenme ile ilgili şekil

Dil ve Anlatım
“Ekoloji-Dünya Ortamı ve Canlılar” ünitesinde 39. sayfada; “Mutualizm: Birlikte
yaşayan ortakların…” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Burada “ortakların” terimi yerine
“organizmaların” terimi kullanılması daha doğru olur
“Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler” ünitesinde 76. sayfada; “Belçikalı bir fizikçi
olan J.B. Van Helmont, kirli insan gömleğiyle…” şeklinde bir ifade yer almaktadır. “kirli bir
gömlekle” denmesi daha doğru olurdu.
“Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler” ünitesinde 79. sayfada “yuvarlak insan
solucanları ..” şeklinde bir ifade yer almaktadır. “İnsandaki yuvarlak solucanlar” şeklinde
olması daha uygun olur.
“Üreme” ünitesinde 88. sayfada; “Eşeysiz üreme yapan canlıların çoğunluğunda
zaman zaman eşeyli üreme de görülür” ifadesi yer almaktadır. Buradaki “çoğunluğunda”
yerine “çoğunda” kullanılması daha doğru olur.
Aynı ünitede 89. sayfada;

“plazmodyum yaşam devrini insan ve anofel cinsi

sivrisineğin dişisinde tamamlar” ifadesi yer almaktadır. Bu cümleden; insanın da dişisi gibi
bir anlam çıkarılabilir. “ …insanda ve anofel cinsi sivrisineğin dişisinde tamamlar” şeklinde
olması gerekir.
Yine aynı ünitede 99. sayfada; “korpus luteum” terimi paragrafta doğru yazılmışken,
şekil 5.19’ da “korpus leteum” şeklinde yanlış yazılmıştır. 102.sayfada; şema 5.3’te
“hipotalamus” terimi, “hipolatamus” şeklinde yanlış yazılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırma sonucunda, söz konusu ders kitabı belirtilen ölçütlere göre
incelendiğinde genel olarak yeterli olduğu fakat bir takım eksikliklerin bulunduğu ortaya
çıkmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli çözüm önerileri verilmeye çalışılmıştır.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2005’de hazırladığı bir raporda, ders kitaplarının
yanlış bilgilerle dolu olduğu, fen, bilim ve teknolojinin yanlış anlatıldığı savunulmakta ve
özetle şu görüşlere yer verilmektedir:
•

Genel eğitim sistemimiz içinde sanat marjinal kalmaktadır.

•

Ders kitaplarında içerik açısından yetersiz, eksik ve yanlış bilgiler
bulunmaktadır.

•

Ders kitapları, öğrencilere psikolojik beceriler kazandırmaktan çok uzaktır.

•

Fen ve teknolojide yanlış yöntemler yanlış yöntemler kullanılmaktadır.

•

Matematik soyut olarak ele alınmaktadır ( Akt. Demirel ve Kıroğlu, 2005).

Son yıllarda yapılan araştırmalarda da ( Atıcı, Samancı ve Özel, 2007; Eyidoğan ve
Güneysu, 2002; Kete ve Acar, 2007; Özay ve Hasenekoğlu, 2007; Ünsal ve Güneş, 2002;
Ünsal ve Güneş, 2004 ) hem ilköğretim hem de ortaöğretim ders kitaplarındaki eksiklikler
ortaya çıkartılmış ve gerekli çözüm önerileri sunulmuştur.
MEB tarafından hazırlanan ders kitaplarının diğer ders kitaplarına örnek olması ve bu
sebeple, hazırlanması sırasında daha özenli bir çalışma gerekmektedir. Genel olarak, ders
hedeflerine ulaşılması açısından yeterli olarak görülen ders kitabının, bu eksikliklerin de
giderilmesiyle daha verimli kullanılacağı düşünülmektedir.
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