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Taslak Ders Kitaplarının İncelenmesinde, Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 19’uncu
maddesi (4)’üncü fıkrasında yer alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında okutulacak ders kitabının incelenmesinde, değerlendirilmeye esas olacak
kriterler ile bunlara ait açıklamalar aşağıdadır.
Taslak ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesinde;
a. İçeriğin Anayasa ve kanunlara uygunluğu,
b. İçeriğin bilimsel olarak yeterliliği,
c. İçeriğin eğitim ve öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirme yeterliliği,
ç. Görsel tasarımın ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve
öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu,
olmak üzere dört kriter kullanılır.
Z-kitaplarda yukarıda ifade edilen kriterlere ek olarak zenginleştirilmiş içeriklerin,
kazanımlara uygun ve bunları gerçekleştirme yeterliliğini destekleyici nitelikte olması kriteri
de kullanılır.
İnceleme ve değerlendirme kriterleri Yönetmelikte açıkça ifade edilmiş olmakla birlikte,
her bir kriter kapsamında dikkate alınacak hususlarla ilgili açıklamalar aşağıdadır. Bu
açıklamalar hiçbir şekilde bir kontrol listesi gibi kullanılmamalıdır. Açıklamaların amacı
yukarıda ifade edilen kriterlerin uygulanmasında ilgilileri kriterlerin kapsamı hakkında
bilgilendirmektir. Bu açıklamaların kullanımında evrensel hukuk normları, ders kitabı yazımı
ve bilimsel yazım kuralları ile ilgili genel kabul gören ilke ve kurallar dikkate alınmalıdır.
A. İçeriğin Anayasa ve Kanunlara Uygunluğu
Taslak ders kitabı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2’inci maddesinde ifade
edilen Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas
alınarak hazırlanır.
Taslak ders kitabında Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuata aykırılık olamaz.
Taslak ders kitapları Anayasada ve Millî Eğitim Temel Kanununda açıkça hükme bağlanmış
eşitlik ilkesini gözeterek, temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü
ayrımcılığı reddeden bir yaklaşımla hazırlanır. Konuların işlenişinde ya da örneklerde
insanların ve olayların sunulmasında toplumsal eşitlik ilkesi gözetilir. İçerikte ve görsel
ögelerde bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek unsurlar bulunmaz. İnsan haklarına
aykırı, ayrımcılık ve önyargı niteliği taşıyan ifadeler kullanılmaz.
Taslak ders kitabında kullanılan birey adları eşitlik ve genellik ilkesinin gereği olarak,
toplumda kullanılan adlardan dengeli biçimde seçilir, toplumun yalnızca belirli bir kesimini
temsil edecek şekilde kullanılmaz. Verilen örneklerde ve kullanılan karakterlerde cinsiyet
açısından makul bir denge gözetilir. Anlatım, görsel öge ve çizimlerde toplumun değer
yargıları, giyim ve hayat tarzı doğru olarak yansıtılır. Toplumun bir kesimini, siyasi görüşü ya
da düşünce biçimini küçük düşüren veya önyargı oluşturabilecek anlatımlara yer verilmez.
Taslak ders kitabı, toplumda sosyal barış ve adalet, insan hakları ve çevre bilincini
destekleyen bir yaklaşımla hazırlanır.
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B. İçeriğin Bilimsel Olarak Yeterliliği
Taslak ders kitaplarının içeriğinde genel geçer, kabul görmüş ve güncel bilimsel bilgi,
teori, teknik, yöntem, terim, birim ve semboller kullanılır. İçerik, bilimsel olarak geçerliliği ve
güvenilirliği kabul edilen kaynaklara dayandırılır. Bilimsel olarak geçerliliği ve güvenilirliği
konusunda kanıt olmayan ve kaynağı bilinmeyen içeriklere yer verilmez. Bilimsel bilgi
dışında görüş veya kanaat niteliğinde olan bilgilerin hangi kaynağa ya da kişiye ait görüş veya
kanaat olduğu açıkça belirtilir. İçeriğin alıntı ya da atıf yoluyla kullanılmasında kaynakların
güvenilirlik, önem ve önceliklerinin değerlendirilmesinde evrensel olarak geçerli bilimsel
standartlar esas alınır. Bilimsel olarak hatalı ve yanlış bilgi kullanılamaz.
Alternatif ve kesin olmayan teoriler ile gerçekliği tartışılan konular ve bilgiler, kesin
bilgiymiş gibi sunulmamalıdır. Birden fazla teorinin olduğu konularda bir teoriye dayalı bilgi
sunulurken, bu açıkça ifade edilir, o bilgiye ilişkin farklı teori ve açıklamaların da olduğu
belirtilir. Herhangi bir içeriğin, bilginin veya eserin, dersin amacı ya da öğrencilerin
özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak, yalnızca bir parçası ya da sınırlı bir kısmı
kullanılmış ise, bu açıkça ifade edilir. Öğrencilerin, kesin olmayan bilgileri kesin bilgi ya da
yalnızca bir kısmı sunulan bir içeriği bütün olarak algılamalarını engelleyecek uyarılara yer
verilir.
Taslak ders kitabında istatistikî verilerin kullanılması hâlinde veriler doğru, eksiksiz ve
güncel olmalıdır. Ulusal veya uluslar arası düzeyde güvenilirliği genel olarak kabul edilen
kaynak ve kurumlarca sağlanan istatistikler kullanılır. İşlemlerde, deneylerde ve bilimsel
süreçlerde işlem veya hesaplama hatası olmamalıdır. Alanda kullanılan teknik ve yöntemler
doğru, güncel ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun bir biçimde verilir.
Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Alıntı ve atıflar telif hakları kurallarına uygun
olarak yapılır. Başka bir ders kitabı kaynak olarak gösterilemez. Görsel ögeler ve
zenginleştirme amacıyla kullanılan elektronik içerikler için, telif hakları mevzuatına uygun
olarak alıntı veya atıf yapılır.
C. İçeriğin Eğitim ve Öğretim Programının Kazanımlarını Gerçekleştirme
Yeterliliği
Taslak ders kitabında güncel yazım kurallarına uyulur. Kullanılan dil ve anlatım
öğrencilerin gelişim düzeyine uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Taslak ders kitabının yazım
ve imla hataları ile anlatım bozukluklarından arındırılmış olması esastır.
Taslak ders kitabı öğrencinin bir kazanım ile ilgili temel bilgileri edinmesini, bilgi, iş ve
işlemleri belirli bir sıra içinde öğrenmesini sağlayacak yapı ve içerikte hazırlanır. İçerik,
öğrencinin bir yetişkinin yardımı olmadan da okuyarak anlayabileceği ve öğrenebileceği
ayrıntı ve yapıda sunulur.
Taslak ders kitabı ilgili eğitim öğretim programının tüm kazanımlarını eksiksiz olarak
kapsar. Hangi içeriğin, hangi kazanımı karşıladığı uygun bir ifade ile belirtilir. Dersin
özelliğine göre ünite, bölüm, tema veya konular arasında mantıksal bir sıra ve hacim
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bakımından programa uygun bir denge oluşturulur. Kazanımın gerçekleşmesi için gereken
içerik sistematik bir yapı, anlaşılır dil ve ayrıntıda sunulur.
Bölüm, ünite ya da konu başında öğrenciyi düşünmeye yönlendirmek ya da motivasyon
amaçlı soru, etkinlik veya araştırma önerileri öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun ve
gerçekçi olarak verilir. Taslak ders kitabı, kazanımın gerçekleşmesinin ön koşulu olan
bilgileri sunduktan sonra, öğrenciyi düşünmeye sevk edecek etkinlikler, sorular ya da
alıştırmalar içerir. Alıştırmalar kazanımın niteliğine bağlı olarak, hem üst düzey düşünme
becerileri ve kavramsal anlayışı hem de alandaki becerileri destekler. Ancak üst düzey
becerileri destekleme adına etkinliklerin ve uygulamaların abartılı, gereksiz ve yanlış
kullanımından kaçınılır.
Bölüm sonlarında, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte alıştırma, uygulama ve
değerlendirme soruları veya etkinliklerine yer verilir. Ancak alıştırma, uygulama ve
değerlendirme soruları veya etkinliklerinin nerede gerekli olduğu, niteliği ve miktarı
profesyonel yargı gerektirdiği dikkate alınarak, gerekli olmayan yerlerde abartılı ve zoraki
alıştırma, uygulama ve değerlendirme soruları veya etkinlikleri verilmez.
Dersin ve kazanımların özelliklerine bağlı olarak, öğrencilerin bilimsel araştırma
süreciyle ilgili anlayışları ve becerileri desteklenmelidir. Deney, etkinlik ve uygulamalarda
gerektiğinde güvenlik uyarıları verilir. Hiçbir deney, etkinlik ve uygulama öğrencilerin
güvenliği için tehlike oluşturacak veya etik kurallara aykırılık teşkil edecek şekilde
tasarlanamaz.
Kazanımların gerçekleşmesi için deney, alan gezisi, proje ve benzeri etkinlikler uygun
ayrıntıda sunulur. Öğrencilerde sıklıkla görülen kavram yanılgılarını giderici uyarı ve
açıklamalar verilir. Kazanımların işlenişinde gerekli yer ve durumlarda; konular arasında,
diğer dersler ve günlük hayatla uygun bağlantılara yer verilir.
D. Görsel Tasarımın ve İçerik Tasarımının, Öğrenmeyi Destekleyecek Nitelikte
Olması ve Öğrencilerin Gelişim Özelliklerine Uygunluğu
Taslak ders kitabında kullanılan fotoğraf, resim, tablo, grafik, diyagram ve benzeri
görsel ögeler özgün, tasarım ve renk seçimlerinin estetik değeri yüksek olmalıdır. Bu ögeler
öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve öğrenmeyi destekleyici nitelikte tasarlanır.
Yönlendirici uyarı, sembol ve işaretler kolay algılanır olmalıdır. İçindekiler, organizasyon
şeması veya planı ile sayfa numaralama, gerektiğinde sözlük, kaynakça, vb. unsurlar yeterli
ve kullanışlı bir şekilde tasarlanır. Görsel tasarımı ve sayfa düzenlemesi ünite içinde ve kitap
boyunca tutarlı bir biçimde yapılır. Taslak ders kitabı reklam unsuru taşıyan ögeler içermez.
Sayfa düzenlemesi aşırı yoğun olmamalıdır. Sayfada uygun miktar boş alan ve kenarlık
bırakılır. Başlıklar, alt başlıklar ve varsa etkinlikler kolay okunur ve tutarlı bir biçimde verilir.
Metinler yaşa uygun yazı tipi ve puntoda verilir. Taslak ders kitabında sayfa düzeni ve görsel
tasarım öğrencilerin dikkat ve ilgisini uygun yerlere çeken ve estetik değeri yüksek bir
biçimde yapılır.
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E. Zenginleştirilmiş İçeriklerin Kazanımları Desteklemesi ve Kazanımlara
Uygunluğu
Z-kitaplar, ders kitaplarının niteliklerine ek olarak; zenginleştirilmiş içeriklerin
kazanımlara uygunluğu ve kazanımları destekleyip desteklemediği ve öğrenci seviyesine
uygun olup olmadığına göre değerlendirilir.
Z-kitaplarda sesli içeriklerde ses net ve anlaşılır olmalıdır. Zenginleştirme içeriklerinde
yer alan ses, grafik, video, animasyon, benzetim, etkileşimli oyun gibi unsurlarda süre,
kazanımın gerektirdiği etkinlik veya işlenişe uygun biçimde sınırlandırılır. Bu içeriklerde,
elektronik materyallere atıf veya telif hakları ile ilgili bilgilendirme zorunlulukları dışında
reklam amaçlı ögeler kullanılamaz.
Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiş bir eserin,
onaylanmış olan içeriğinde değişiklik yapmamak kaydıyla, görsel-işitsel ve çeşitli elektronik
ögelerle zenginleştirilmesi hâlinde, onaylanmış olan içerik yeniden incelenmez. Onaylanmış
içeriğe ilave edilen görsel-işitsel ve elektronik ögeler kazanımlara uygun ve bunları
gerçekleştirme yeterliliğini destekleme ve öğrenci seviyesine uygunluğu yönlerinden
değerlendirilir. Bu değerlendirme, zenginleştirilmiş ögelerin teknik özelliklerinin kazanımlara
ve öğrenci seviyesine uygunluğu bakımından incelemeyi de kapsar.
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Taslak Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği
Taslak ders kitabı aşağıdaki dört kriter için ayrı ayrı 3 (çok iyi), 2 (iyi) ve 0 (iyi değil)
puanları verilerek değerlendirilir.
Değerlendirme
0 (iyi değil)
Kriteri
A. İçeriğin Anayasa Anayasa, kanunlar ve ilgili
ve Kanunlara
diğer mevzuata açıkça
Uygunluğu
muhalefet ve aykırılık teşkil
eden içerik ve ögeler var.
İnsan haklarına aykırı,
ayrımcılık ve önyargı niteliği
taşıyan ifadeler var.
B. İçeriğin Bilimsel Bilimsel olarak yanlış ve
Olarak Yeterliliği
hatalı bilgiler var. İçerik
bilimsel olarak genel kabul
gören kaynaklara dayalı
değil. Görüş/kanaat ile
bilimsel bilgi ayrımı
yapılmamış.
C. İçeriğin Eğitim ve En az bir kazanım tamamıyla
Öğretim Programının karşılanmamış ve/veya
Kazanımlarını
birden fazla kazanımda telafi
Gerçekleştirme
edilemeyecek derecede
Yeterliliği
eksik/hatalı/yanlış içerik var.
Ç. Görsel Tasarımın Görsel tasarım ve içerik
ve İçerik
tasarımı, öğrenmeyi
Tasarımının,
destekleyecek nitelikte ve
Öğrenmeyi
öğrencilerin gelişim
Destekleyecek
özelliklerine uygun değildir.
Nitelikte Olması ve Tasarımda özgünlük yoktur.
Öğrencilerin Gelişim Örneğin internet ya da başka
Özelliklerine
kaynaklardan kes-yapıştır
Uygunluğu
niteliğinde görseller
kullanılmış.

2 (iyi)

3 (çok iyi)

Anayasa, kanunlar ve ilgili
diğer mevzuata açıkça
muhalefet ve aykırılık
olmamakla birlikte, eşitlik,
insan hakları ve toplumsal
kesimleri temsil açısından
iyileştirilebilir.
Bilimsel olarak yanlış ve
hatalı bilgi bulunmamakla
birlikte, bilimsel içerik
geliştirilebilir, içeriğin
oluşturulmasında öncelikli ve
önemli bazı kaynaklardan
yararlanılabilir.
Tüm kazanımlar karşılanmış
olmakla birlikte, bazı
kazanımlarda telafi edilebilir,
düzeltilebilir nitelikte
iyileştirmeye ihtiyaç var.
Görsel tasarım ve içerik
tasarımı, öğrenmeyi
destekleyecek nitelikte ve
öğrencilerin gelişim
özelliklerine uygun olmakla
birlikte, bazı tasarım
ögelerinin geliştirilmesi
gerekir.

Eşitlik ilkesine uygun, temel
insan hak ve özgürlüklerini
destekleyen, toplumsal
kesimleri eşit ve önyargısız
olarak temsil eden bir
yaklaşım var.
Bilimsel olarak hatalı ya da
eksik bilgi yoktur. İçerik
önemli ve öncelikli
kaynaklara dayandırılarak
oluşturulmuş.
Tüm kazanımlar eksiksiz
olarak karşılanmış.

Görsel tasarım ve içerik
tasarımı, öğrenmeyi
destekleyecek nitelikte,
öğrencilerin gelişim
özelliklerine uygun ve
eksiksiz olarak düzenlenmiş.

Z-kitaplarda yukarıda ifade edilen kriterlere ek olarak, zenginleştirilmiş içeriklerin kazanımları desteklemesi ve
kazanımlara uygunluğu bakımından da değerlendirme yapılır.
Değerlendirme
0 (iyi değil)
2 (iyi)
3 (çok iyi)
Kriteri
Zenginleştirilmiş
Zenginleştirme yüzeyseldir
Zenginleştirilmiş içerikler
Zenginleştirilmiş içerikler
İçeriklerin
ve kazanımları destekler
kazanımları destekler
kazanımları destekler
Kazanımları
nitelikte değildir. Teknik
nitelikte ve kazanımlara
nitelikte ve kazanımlara
Desteklemesi ve
olarak pedagojik değerini
uygun olmakla birlikte, bazı uygun olarak tasarlanmış,
Kazanımlara
azaltan eksikler/hatalar var. zenginleştirme ögeleri
eksiksiz olarak
Uygunluğu
kazanımları daha iyi
düzenlenmiş.
destekleyecek şekilde
geliştirilebilir.
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