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TÜRK VE ALMAN E⁄‹T‹M S‹STEMLER‹N‹N ORTA Ö⁄RET‹M VE
B‹YOLOJ‹ DERS‹ UYGULAMALARI AÇISINDAN KARﬁILAﬁTIRILMASI
COMPARISON OF TURKISH AND GERMAN EDUCATIONAL SYSTEMS IN TERMS
OF SECONDARY EDUCATION AND BIOLOGY COURSE
Miraç YILMAZ* Haluk SORAN**

ÖZET: Ülkeler, nitelikli insan yetiﬂtirmek için e¤itim sistemlerini, fen bilimlerindeki yenilikleri de dahil ederek geliﬂtirmektedirler. Farkl› e¤itim sistemleri aras›nda oldu¤u gibi,
orta ö¤retim biyoloji e¤itiminde de fark ve benzerliklerin ortaya konmas›, e¤itimde elde edilen sonuçlar›n farkl› aç›lardan
de¤erlendirilmesini sa¤layabilir. Bu çal›ﬂmada, Türk ve Alman e¤itim sistemleri, orta ö¤retim ve biyoloji e¤itimi aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu amaçla, Federal Almanya’n›n en büyük eyaleti olan Bavyera eyaleti seçilerek, biyoloji dersinin bu
eyaletdeki iﬂleniﬂi ele al›nm›ﬂt›r. Türk e¤itim sisteminde zorunlu olmayan orta ö¤retim sistemine karﬂ›n Alman e¤itim sisteminde orta ö¤retim zorunludur ve iki kademe olarak düzenlenmiﬂtir. Bu sistemlerde biyoloji dersi, ders saatleri ve
ö¤retim programlar› aç›s›ndan farkl›l›klar içermektedir. Alman e¤itim sisteminde biyoloji dersi Türk e¤itim sistemine
göre daha fazla ders saati ile ve daha yo¤un olarak düzenlenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: türk e¤itim sistemi, alman e¤itim
sistemi, orta ö¤retim, biyoloji ö¤retim program›, biyoloji ders
saatleri

ABSTRACT: Countries improve their educational systems
in order to raise quality people. As in different educational
systems, presenting differences and similarities among different secondary biology education in different countries may
allow to asses these systems from different perspectives. In
this study Turkish and German educational systems are compared in terms of secondary education and biology education.
For this aim, the biology course in the Baviera district of Germany is analyzed. In German educational system, unlike Turkish educational system secondary education is obligatory and
is organized into two levels. There are differences between
these two educational systems in terms of course hours and
curricula. The biology course in German educational system is

organized more course hours and intensive than Turkish educational system.
Keywords: turkish educational system, german educational system, secondary education, biology curriculum, biology course hours.

1. G‹R‹ﬁ
Bireyin ve dolay›s›yla toplumun, istenilen niteliklerle donat›larak biçimlendirilmesi e¤itimin en
genel amaçlar›ndand›r. E¤itim sistemleri, bu amaca yönelik olarak düzenlenmekte ve e¤itimin planl› bir ﬂekilde yürütülmesi sa¤lanmaktad›r. Ülkelere göre de¤iﬂen uygulama ve yap›lanmalar gösteren e¤itim sistemleri, e¤itimde en iyiye ulaﬂma
yolunda biçimlendirilmektedir (Ataünal, 2000).
E¤itimin, kaliteli insan yetiﬂtirdi¤i oranda toplumun geliﬂmiﬂlik düzeyine katk›da bulundu¤u düﬂünülürse, e¤itim sistemlerinin geliﬂtirilmesi ve
iyileﬂtirilmesi ile ilgili çal›ﬂmalar›n ne denli önemli oldu¤u da görülebilir. E¤itim uygulamalar› ile
ilgili geliﬂmelerin yan›s›ra fen bilimleri içindeki
geliﬂme ve yeniliklerin de e¤itim sistemlerinde yerini almas›, yeni nesillerin günün koﬂullar›na uygun ﬂekilde yetiﬂtirilmesi aç›s›ndan gereklidir. Bu
nedenle farkl› e¤itim sistemlerinin bilinmesi ve
bunlar aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar›n yap›lmas› e¤itimde elde edilen sonuçlar›n de¤iﬂik aç›lardan de¤erlendirilmelerini sa¤layabilir. Farkl› alanlarda
oldu¤u gibi orta ö¤retim biyoloji e¤itiminde de
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e¤itim sistemleri aras›ndaki fark ve benzerliklerin
ortaya konmas›, bu konuyla ilgili önemli veriler
sa¤layacakt›r.
Sürekli de¤iﬂen ve geliﬂen günümüz koﬂullar›,
günlük hayatta etkileri hissedilen do¤a bilimlerindeki ilerlemeleri e¤itim yaﬂant›lar›na h›zl› bir biçimde dahil etmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, canl›lar›n oluﬂumu, genetik yap›lar›, çevre ile olan etkileﬂimleri gibi konularda
bilgi ve davran›ﬂlar› edinmeyi sa¤layan biyoloji
dersinin önemi daha iyi anlaﬂ›labilir (Y›lmaz,
1998). Türk ve Alman orta ö¤retiminde iﬂlenen biyoloji dersinin hem içerik hem de haftal›k ders saati yönlerinden karﬂ›laﬂt›r›lmas›, geliﬂen biyolojik
bilimlerin e¤itim sistemlerine nas›l yans›d›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan da önemlidir.
Bu çal›ﬂmada, Türk ve Alman e¤itim sistemleri, orta ö¤retim ve biyoloji e¤itimi aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu amaçla, Federal Almanya’n›n
en büyük eyaleti olan Bavyera eyaleti seçilerek,
biyoloji dersinin bu eyaletdeki iﬂleniﬂi ele al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, çal›ﬂmada yüksek ö¤retime ö¤renci haz›rlayan orta ö¤retim kurumlar› olan, Türkiye’deki genel liseler ve Almanya’daki liseler (Gymnasium) ile lise üst basamak okullar›ndaki biyoloji
dersinin iﬂleniﬂi üzerinde durulmuﬂtur.
2. YÖNTEM
Farkl› e¤itim sistemlerindeki biyoloji dersinin
durumunu belirlemeye yönelik bu araﬂt›rma, tarama modeliyle yap›lm›ﬂt›r. Türk ve Alman e¤itim
sistemleri ve bu sistemlerdeki biyoloji dersinin
konumu ile ilgili olarak yap›lan mevzuat ve literatür taramas› s›ras›nda kütüphane arac›l›¤› ile veya
internet üzerinden birçok almanca ve türkçe kayna¤a ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
3. BULGULAR
3.1. Türk E¤itim Sistemi
Türkiye’de e¤itim sistemi, merkezi yönetim taraf›ndan düzenlenir ve uygulan›r. E¤itim ve ö¤retim hizmetlerinin devlet ad›na yürütülmesinden,
gözetim ve denetiminden, Milli E¤itim Temel Kanununun 56. maddesine göre Milli E¤itim Bakan-

J. of
Ed.25

l›¤› (MEB) sorumludur. Genel hizmetlere ve bütçeye iliﬂkin tüzük, yönetmelik, genelge gibi yönetsel
belgeler, kararlar bakanl›kça haz›rlan›r; e¤itim sisteminin ö¤renci hizmeti, araﬂt›rma, yay›n gibi ç›kt›lar›na iliﬂkin kararlar bakanl›kça verilir ve bu kararlar illere ulaﬂt›r›l›r. ‹llerde ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri, ilçelerde ‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleri
MEB’n›n verdi¤i kararlar› uygular (Ersoy, 1998).
Türk e¤itim sisteminde e¤itimin genel amaçlar›, Türk vatandaﬂlar›n›n ve Türk toplumunun refah
ve mutlulu¤unu artt›rmak; öte yandan milli birlik
ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalk›nmay› desteklemek ve h›zland›rmak, Türk milletini ça¤daﬂ uygarl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir
orta¤› yapmakt›r (Ataünal, 2000). Özel amaçlarda
ise e¤itimin, genel amaçlar k›sm›nda ifade edilen
hedeflere göre belirlenmesi gerekti¤i belirtilir (Ersoy, 1998).
Türk e¤itim sisteminde zorunlu e¤itim sadece
ilk ö¤retim dönemini kapsar ve süresi, kesintisiz
olarak 8 y›ld›r. Orta ö¤retime devam zorunlulu¤u
yoktur (MEB, 1998a).
3.1.1. Türk E¤itim Sisteminde Orta
Ö¤retim ve Biyoloji E¤itimi
Türk e¤itim sisteminde orta ö¤retim 1997 y›l›
A¤ustos ay›ndan itibaren üç y›l süreli lise ve dengi okullar› kapsayacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Orta ö¤retim, temel e¤itime dayal›, en az üç y›ll›k
ö¤renim veren genel ve mesleki-teknik ö¤retim
kurumlar›n› kapsar (MEB, 2003). Bu okullarda
haftal›k ders saati, genel liseler için 29, mesleki liseler için 36-38 saattir Orta ö¤retimde y›ll›k ö¤renim süresi ise 180 gündür (Ersoy, 1998).
Genel liseler, orta ö¤retim kurumlar›n›n ço¤unu oluﬂturur ve yüksek ö¤retime ö¤renci haz›rlar.
Genel liseler kapsam›nda, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, ö¤retmen liseleri ve akﬂam liseleri gibi farkl› türler bulunmakla beraber, hepsi üniversitelere devam etme
hakk›n› sa¤lamaktad›r. Meslek liseleri ise, çal›ﬂma
ve meslek hayat›na uzman eleman yetiﬂtirir ve bunun yan›s›ra ö¤rencileri yüksek ö¤renime haz›rlar.
Meslek liseleri kapsam›nda k›z ve erkek teknik
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okullar›, ticaret ve turizm okullar› ve din ö¤retimi
okullar› bulunmaktad›r (Ersoy, 1998; Coﬂkun,
1999).
Genel liselerde, merkezi yönetim taraf›ndan düzenlenerek uygulanan, s›n›f geçme sistemi ile e¤itim verilmektedir. Bu sisteme göre, lise birinci s›n›f
ortak genel kültür derslerinin ve bunlar›n yan›s›ra
seçmeli derslerin de al›nabildi¤i bir “haz›rl›k ve
yönlendirme” s›n›f›d›r. Lise ikinci s›n›fta ise ö¤renciler e¤ilimlerine ve baﬂar› durumlar›na göre yedi
ayr› alandan birini seçerek e¤itim görebilmektedirler. Bu alanlar fen bilimleri, sosyal bilimler, türkçematematik, yabanc› diller, sanat (resim-müzik) ve
spor alanlar›d›r. Her alanda lise iki ve üçüncü s›n›fta “alan dersleri”, “alan seçmeli dersler” ve “seçmeli dersler” al›nabilmektedir (MEB, 1996).
Biyoloji dersi, 3 y›ll›k liselerin birinci s›n›f›nda ortak genel kültür dersi olarak, lise ikinci ve
üçüncü s›n›flarda ise seçilen alana göre zorunlu
alan dersi veya seçmeli alan dersi olarak okutulmaktad›r (MEB, 1996).
3.1.1.1. Türk E¤itim Sisteminde Biyoloji
Ders Saati
S›n›f geçme sistemini uygulayan genel liselerde Biyoloji dersi, 3 y›ll›k liselerin birinci s›n›f›nda
ortak genel kültür dersi olarak 2 saat, lise ikinci ve
üçüncü s›n›flarda ise seçilen alana göre alan dersi
veya seçmeli alan dersi konumunda okutulmaktad›r (Tablo 3.1). Ders, lise II. s›n›fta fen bilimleri ve

spor alan›nda iki saat, lise üçüncü s›n›fta 3 saatlik
alan dersi olarak; spor alan›nda ise sadece lise
ikinci s›n›fta 2 saatlik alan dersi olarak iﬂlenmektedir (MEB, 1996) Buna göre, y›ll›k olarak biyoloji dersi lise I. s›n›f ve lise II. s›n›f fen bilimleri
ve spor alan›nda 72’ﬂer saat; lise III. s›n›f fen bilimleri alan›nda ise bir e¤itim y›l›nda 108 saat olarak iﬂlenmektedir (Tablo 3.1). Ayr›ca, tablo 3.1’de
görüldü¤ü gibi, biyoloji dersi pratik çal›ﬂmalar›n›n
yap›ld›¤› “biyoloji uygulamalar›” adl› ders, alan
seçmeli ders olarak, fen bilimleri alan›nda lise II
ve III. s›n›flarda spor alan›nda ise sadece lise II.
s›n›fta okutulabilmektedir. Biyoloji uygulamalar›
dersinin haftal›k ders saati 2; y›ll›k ders saati toplam› ise 72’dir (MEB, 1996).
3.1.1.2. Türk E¤itim Sisteminde Biyoloji
Ders Program›
Türk e¤itim sisteminde biyoloji dersi ö¤retim
programlar›, genel hedefler ve biyoloji dersi ile ilgili özel hedeflere ulaﬂ›labilecek ﬂekilde üç y›ll›k
bir bütünlük içinde haz›rlanmaktad›r. Program›n
haz›rlanmas›nda, liseyi bitiren her ö¤rencide bulunmas› gereken biyoloji alan› ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar esas al›nmaktad›r. 1998 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›nca haz›rlanan biyoloji ders program›nda öncelikle problemlere bilimsel yaklaﬂ›mla çözüm bulma al›ﬂkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r (MEB, 1998b). Biyoloji dersi ö¤retim program›yla ö¤rencilerin,

Tablo 3.1: Liselerin fen bilimleri ve spor alan›nda biyoloji dersinin kategorisi, haftal›k ve y›ll›k ders saatleri
Ders Kategorileri
Ortak Genel
Kültür Dersi
L‹SE I

Biyoloji

Haftal›k Ders Saati

2

Y›ll›k Ders Saati Toplam›

72

L‹SE II

Alan Dersi

Alan Seçmeli Ders

Fen Bilimleri Alan›

Biyoloji

Biyoloji Uygulamalar›

Spor Alan›

Biyoloji

-

Haftal›k Ders Saati

2

2

Y›ll›k Ders Saati Toplam›

72

72

L‹SE III

Biyoloji

Biyoloji Uygulamalar›

Haftal›k Ders Saati

3

2

Y›ll›k Ders Saati Toplam›

108

72

Fen Bilimleri Alan›

151

152
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– canl›lar›n temel yap›s›n› kavramas›,
– çevreyi tan›mas› ve korumas›, çevrenin insan hayat›ndaki önemini anlamas›,
– biyolojik zenginliklerimizi tan›yarak çevre
bilinci ile do¤ru kullanabilmesi,
– sa¤l›kl› yaﬂama bilinci kazanmas›,
– Türkiye’nin biyolojik sorunlar›na çözüm
önerilerinde bulunabilmesi,
– edindi¤i bilgilerin günlük hayatla ba¤lant›s›n› kurabilmesi,
temel al›nan ilkelerdir (MEB, 1998b).
Bu amaçla haz›rlanan biyoloji ö¤retim program›n›n s›n›flara göre ders konular› ve önerilen ders
saatleri Tablo 3.2’deki gibidir.

3.2. Alman E¤itim Sistemi
Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyalatten
oluﬂmaktad›r. Bu nedenle, tüm Federal Cumhuriyet için geçerli tek bir e¤itim yasas› dolay›s›yla
tek bir e¤itim sistemi bulunmamaktad›r. Her eyaletin bir e¤itim bakan› vard›r ve Almanya genelinde söz konusu olabilecek eﬂitsizlikleri önlemek
için e¤itim alan›nda sürekli çal›ﬂmalar yapan enstitüler bulunmaktad›r (Coﬂkun, 1999). E¤itim alan›ndaki görevler merkezi yönetim ile eyalet yönetimleri aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂt›r. E¤itime kaynak
sa¤lamada merkezi yönetimin yerel yönetimlere
göre pay› oldukça düﬂüktür. Merkezi yönetim daha çok e¤itim ve kültür iﬂlerinde birlik sa¤lay›c›
olarak rol oynamaktad›r. Bunun yan›s›ra, yükse-

Tablo 3.2: Lise I, II ve III. s›n›f biyoloji dersi ö¤retim program› ve önerilen ders saatleri
S›n›f
L‹SE I

L‹SE II

L‹SE III

Bölüm No
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Bölüm Ad›

Önerilen Ders Saati

I

Bir Bilim Olarak Biyoloji

8

II

2000’li Y›llar›n Bilimi Biyoloji

4

III

Canl›lar›n Temel Bileﬂenleri

14

IV

Canl›l›¤›n Temel Birimi-Hücre

20

V

Canl›lar›n Çeﬂitlili¤i ve S›n›fland›rma

10

VI

Ekoloji “Dünya Ortam› ve Canl›lar”

16

I

Dokular

8

II

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

12

III

Destek ve Hareket Sistemleri

10

IV

Sindirim Sistemleri

10

V

Taﬂ›ma ve Dolaﬂ›m Sistemleri

12

VI

Solunum Sistemleri

10

VII

Boﬂalt›m Sistemleri

10

I

Üreme

16

II

Geliﬂme ve Büyüme

14

III

Canl›larda Enerji Dönüﬂümü

22

IV

Genetik Bilgi Taﬂ›yan Moleküller

16

V

Kal›t›m

20

VI

Populasyon Geneti¤i

10

VII

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisli¤i

9

VIII

Canl›larda Davran›ﬂ

3

IX

Hayat›n Baﬂlang›c› ile ‹lgili Görüﬂler

2
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kokullarla ilgili temel kanunlar› koyma ve e¤itim
araﬂt›rmalar› yapma gibi görevleri vard›r. E¤itimin
amac›, ilk ve orta ö¤retimin düzenlenmesi, yönetilmesi, ö¤retmen e¤itimi ve yüksekokullar›n yönetimi gibi birçok görev eyaletlerin yönetimine b›rak›lmaktad›r. Eyaletlerin e¤itime dair amaçlar›
genellikle birbirinin ayn› olup, insanlar›n iyiyi ve
kötüyü ay›rabilmesine, topluma faydal› insanlar
olmalar›na, kabiliyet ve becerilerini geliﬂtirmeye
ve bir mesleki hayata haz›rlanmalar›na yard›mc›
olmak ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir (Ersoy, 1998).
Almanya’da zorunlu e¤itim 6-18 yaﬂlar› aras›nda 12 y›ld›r. Bu sürenin ilk dokuz y›l›nda (baz›
eyaletlerde on y›l) bir tam devre okula daha sonra
meslek okuluna gidilebilir (Ersoy, 1998). Alman
e¤itiminde mesleki e¤itim özel bir yer tutar ve oldukça ayr›nt›l› bir biçimde haz›rlanm›ﬂt›r.
3.2.1. Alman E¤itim Sisteminde Orta
Ö¤retim ve Biyoloji E¤itimi
Alman e¤itim sisteminde orta ö¤retim iki kademeye bölünmüﬂtür. Orta ö¤retimin I. kademesi
(Sekundarbereich I), ö¤rencinin bilim alanlar›n›
tan›mas› ve e¤ilimini belirlenmesi, orta ö¤retimin
II. kademesi (Sekundarbereich II) ise yüksekokula gitme yeterlili¤inin kazand›r›lmas› veya mesleki niteliklerin artt›r›lmas› amaçlar›n› güder (Eurobase The Information Database on Education
System in Europe [EURYD‹CE], 2003a).
Orta ö¤retimin I. kademesi, farkl› amaçlara göre programlanm›ﬂ okullardan oluﬂur. Bu okullardan baz›lar›, aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂ olan esasokul
(Hauptschule), realokul (Realschule), lise
(Gymnasium) ve çok programl› okuldur (Gesamtschule). 4 y›ll›k temel e¤itimden sonra ö¤renme kabiliyetine göre ö¤renciler bu okul türlerinden birine devam eder (Ersoy, 1998; Coﬂkun,
2000; Öz, 2001).
Almanya’da orta ö¤retim haftal›k ders saati say›s› okullara göre de¤iﬂmektedir. Buna göre esasokul ve realokulda haftal›k ders saati say›s› 28-32,
lisede ise 30-36 aras›ndad›r. Almanya’da bir y›ldaki toplam ders günü say›s› ise 188-208 gün aras›nda bulunmaktad›r (EURYD‹CE, 2003b).
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Orta ö¤retimin I. kademesinde yer alan okullardan olan esasokul, genel kültür ve meslek edinmeye yönelik e¤itiminin birlikte verildi¤i bir okul
türüdür. Ö¤renim süresi farkl› eyaletlerde 3, 4 veya 6 y›l olabilir. Realokul, düzeyi esasokul ve lise
aras›nda kalan ö¤rencilerin gitti¤i, mezunlar›n›n
mesleki veya genel e¤itim veren bir üst ö¤renim
kurumuna devam edebildi¤i bir okul türüdür. Genel e¤itim ve mesleki e¤itim aras›nda köprü görevi görür. 4 veya 6 y›l sürebilir (Ersoy, 1998; Coﬂkun, 1999; Öz, 2001). Mezunlar›na üniversiteye
devam hakk›n› sa¤layan ve genel lise olarak düﬂünülebilen lise ise, üst basamaklar›nda mesleki e¤itimin de yer alabildi¤i, derinleﬂtirilmiﬂ, ileri düzeyde genel e¤itimin verildi¤i bir okul türüdür. I
ve II. orta ö¤retim kademesini kapsar. Orta ö¤retimin I. kademesi 5-10. s›n›flar›, II. kademesi ise
11-12. s›n›flar› (baz› eyaletlerde 13. s›n›flar›) kapsar. Ö¤renim süresi 7 veya 9 okul y›l› olabilir. Çok
programl› okul ise, orta ö¤retimin I ve II. kademeleri düzeyinde, çok amaçl› olup, di¤er okullar›n
karma hale getirildi¤i bir okul türüdür. “Erken
yönlendirme” nin do¤urdu¤u s›k›nt›lar› hafifletmeye yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Ö¤renim süresi 6 veya 9 y›l olabilir (EURYD‹CE, 2003a; Ersoy, 1998; Coﬂkun, 1999; Öz, 2001).
Orta ö¤retimin I. kademesindeki 5 ve 6. s›n›flar (Orientierungsstufe) ait olduklar› okul tipine
ba¤l› olmaks›z›n, devam edilecek okula yönelik
destek, izleme ve yönlendirme basama¤›d›r. Baz›
eyaletlerde yönlendirme ve destek basama¤› ba¤›ms›z bir okul tipidir (Coﬂkun, 1999).
Alman e¤itim sisteminde orta ö¤retimin II. kademesi, I. kademe üstü ve yüksek ö¤retim alt›nda,
genel ve mesleki e¤itim veren okullar› kapsar. Bu
kademede 10-12 ve 11-12 (meslek okullar›) veya
11-13. s›n›flar› yeralabilir. Lise üst basamak okulu
(Gymnasiale Oberstufe), meslek okullar› (Berufschule) ve çok programl› okullar orta ö¤retimin
II. kademesine ait okullard›r (Ersoy, 1998; Coﬂkun, 1999; Öz, 2001)
Lise üst basamak okulu, yüksek ö¤retime devam hakk›n› sa¤lar. 11. s›n›ftan 12 veya 13. s›n›fa
dek sürebilir ve “Abitur” denilen mezuniyet s›na-
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v› ile sona erer. 12. s›n›ftan itibaren kurs sistemi
olarak ifade edilen bir sistemle ö¤renciler e¤ilimlerine göre baz› alanlarda ileri düzeyde e¤itim alabilirler. Kurslarda ö¤rencilerin, belirli zorunlu derslerin yan›nda kendilerini ilgilendiren ve yeteneklerine uygun düﬂen derslere a¤›rl›k verme olanaklar›
vard›r. Alanlarda yap›lan düzenlemeye göre, diledebiyat-sanat, toplumbilim ve matematik-do¤abilimleri-teknik alanlar› mevcuttur. Kurs sisteminde,
alanlardaki derslerin en az düzeyde al›nabildi¤i temel düzey kursunun (Grundkurse) yan›s›ra, seçilmiﬂ
alana özgü derslerin ders saatleri yo¤unlaﬂt›r›larak
bu konularda ileri düzeyde e¤itimin uyguland›¤› ileri düzey kursu (Leistungskurse) da yeralmaktad›r
(Coﬂkun, 1999; EURYD‹CE, 2003c). Mesleki e¤itim okulu ise, I. kademede genel e¤itimini tamamlayan ö¤rencilerin gidebildi¤i ve 3-3,5 y›l süresince
bir iﬂletmede uygulama e¤itimi görürken, ayn› zamanda kuramsal bilgilerin de verildi¤i bir okul türüdür (Ersoy, 1998; EURYD‹CE, 2003b).

Alman e¤itim sisteminde biyoloji dersi orta ö¤retimin her iki kademesinde yeralmaktad›r. Ancak
hem okul türleri hem de eyaletler aras›ndaki farklar
nedeniyle farkl› ders saatleri (haftada 2 veya 3 ders
saati) ve ö¤retim programlar› ile verilmektedir (Ministerium für Bildung Kultur und Wissenschaft-Saarland [MBKWS], 2003; Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus [BSUK], 2003b;
EURYD‹CE, 2003a; Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein [MBWFKS-H], 2003). Lisenin
6. ve 10. s›n›f› aras›nda haftada 2 saat okutulan biyolojinin ders saati say›s›, lise üst basamak okulunda artmaktad›r (Tablo 3.3) (EURYD‹CE, 2003c,
EURYD‹CE, 2003d).
3.2.1.1. Alman E¤itim Sisteminde Biyoloji
Ders Saati
Biyoloji dersi, Bavyera eyaletinde lisenin 6 ve
10. s›n›flar›nda haftada 2; y›lda toplam 76 ders saati olarak verilmektedir (Tablo 3.3). Yüksek ö¤re-

Tablo 3.3: Lisenin 5-13. s›n›flar›nda biyoloji dersinin kategorisi, haftal›k ve y›ll›k ders saatleri
Ders Kategorileri
5. S›n›f
6. S›n›f
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
7. S›n›f
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
8. S›n›f
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
9. S›n›f
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
10. S›n›f
Biyoloji
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
11. S›n›f
12. S›n›f
Temel Düzey
‹leri Düzey (Do¤a Bilimleri Alan›)
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
13. S›n›f
Temel Düzey
‹leri Düzey (Do¤a Bilimleri Alan›)
Haftal›k Ders Saati
Y›ll›k Ders Saati Toplam›
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Ortak Genel Kültür Dersi
–
Biyoloji
2
76
Biyoloji
2
76
Biyoloji
2
76
Biyoloji
2
76

Alan Dersi

2
76
–
Biyoloji
3
114
Biyoloji
3
114

Biyoloji
5
190
Biyoloji
5
190

]
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time devam hakk›n› sa¤layan ve 11. s›n›ftan 13. s›n›fa dek süren lise üst basamak okulunda ise, Tablo 3.3’te görüldü¤ü gibi, alan seçiminin yap›ld›¤›
12. s›n›fta do¤abilimleri alan›n› seçen ö¤renciler,
12 ve 13. s›n›flarda ileri düzeyde haftada 5, y›lda
toplam 190 ders saati biyoloji görmekte; farkl› bir
alan› seçen ö¤renciler de temel düzeyde haftada 3,
y›lda toplam 114 ders saati biyoloji görmektedirler. Lisenin 5 ve 6. s›n›flar› yönlendirme basama¤›d›r. Lise üst basamak okulunda ise 11. s›n›f, sonraki s›n›flar için bir geçiﬂ s›n›f›d›r. (Coﬂkun, 1999;
Öz, 2001; BSUK, 2002; BSUK, 2003b; EURYD‹CE, 2003c,).
3.2.1.2. Alman E¤itim Sisteminde Biyoloji
Ders Program›
Alman e¤itim sisteminde derslere ait ö¤retim
programlar› her eyaletin kendisi taraf›ndan haz›rlanmaktad›r (EURYD‹CE, 2003d). Bavyera eyaletindeki liselerde biyoloji dersi ö¤retim program›n›n, sa¤l›k, beslenme, biyoteknoloji ve çevre
gibi toplumsal önemdeki bilgi ve davran›ﬂlar› kazand›rmas› çerçevesinde haz›rlanmas› esas al›nmaktad›r.
Biyoloji dersinin ö¤rencilerde,
– gözlem ve deneyle sonuçlara ulaﬂma,
– ö¤rendikleri farkl› yaﬂam biçimlerinin birarada nas›l varoldu¤unu görmeleri,
– soyut ve mant›kl› düﬂünme yeteneklerini
geliﬂtirmeleri,
– ‹nsan›n yap›s›n› tan›yarak, di¤er canl›larla
karﬂ›laﬂt›rma yapabilme ve kendi sa¤l›¤›na
iliﬂkin bilgilenmeleri,
– Canl›lar ve yaﬂamsal olaylarla ilgili etkinliklerinin sonraki nesillere etkilerine dair
sorumluluk edinmeleri,
gibi faydalar› olaca¤› düﬂünülmektedir (BSUK,
2002).
Haz›rlanan biyoloji ö¤retim program›yla
– bitkiler ve hayvanlar aras›ndaki biyolojik
iliﬂkilerin anlaﬂ›lmas›,
– insan vücudunun tan›nmas›,
– yaﬂam alan›ndaki tipik türlerin ay›rtedilmesi,
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– yaﬂam birlikleri aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin anlaﬂ›lmas›;
– soyut düﬂünmenin geliﬂtirilmesi,
– hücre, ekoloji, evrim, genetik ve insan fizyolojisi gibi konular›n kavranmas›,
– kötü al›ﬂkanl›klar, cinsel e¤itim ve aile e¤itimi gibi biyoloji konular›n›n bilinmesi,
– hücresel ve moleküler yaﬂam olaylar›n›n
nörobiyoloji, genetik ve metabolizma fizyolojisi aç›lar›ndan anlaﬂ›lmas›,
– davran›ﬂ, evrim, ekoloji, gen teknolojisi
gibi konular› anlayarak, bilimin s›n›rlar› ve tehlikelerinin anlaﬂ›lmas› amaçlanmaktad›r.
Ayr›ca, ö¤rencilerin biyoloji bilimine dair bilgileri derinleﬂtikçe pratik çal›ﬂmalar ve deneyler
yaparak do¤a bilimlerini her yönüyle tan›malar›
da istenmektedir (BSUK, 2002).
Bu amaçla, özellikle lise üst basamak okulunun 12 ve 13. s›n›flar›nda pratik çal›ﬂmalara yer
verilmektedir. 12. s›n›ftaki pratik çal›ﬂmalar daha
çok deneysel olarak, 13. s›n›ftaki pratik çal›ﬂmalar
ise inceleme ve gözleme dayal› olarak düzenlenmiﬂtir. Pratik çal›ﬂmalar için ayr› ders saatleri ayr›lmam›ﬂt›r (BSUK, 2003a). Bu amaçlarla haz›rlanan biyoloji ö¤retim program›n›n s›n›flara göre
içerdi¤i ders konular› ve önerilen ders saati say›lar› Tablo 3.4’te gösterilmiﬂtir.
4. TARTIﬁMA VE SONUÇ
Toplumlar›n geliﬂme ve refah›nda en önemli
etkiye sahip olan e¤itim, geliﬂtirilen e¤itim sistemleri ile düzenlenmekte ve uygulanmaktad›r.
E¤itime dair amaçlar genel olarak ayn› olsa da
e¤itim sistemleri, ülkelere göre de¤iﬂmektedir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, Türk ve Alman e¤itim sistemleri de çeﬂitli farl›l›klar içermektedir. Bu farkl›l›klardan ilki ülkelerin yap›sal biçimlerinden ileri gelmektedir. Türk e¤itim sisteminin merkezi yönetim taraf›ndan düzenlenip, uygulan›yor olmas›na karﬂ›l›k; Alman e¤itim sistemi merkezi yönetimin sadece eyaletler aras› uyumu sa¤lad›¤›, ilk ve
orta ö¤retimin daha çok eyaletler taraf›ndan düzenlenip uyguland›¤› bir yap›ya sahiptir. Alman-
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Tablo 3.4. Lisenin 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13. s›n›flar›nda biyoloji ö¤retim program› ve önerilen ders saatleri
S›n›f

Bölüm No

Bölüm Ad›

6

I

Biyoloji-Canl› Bilimi

4

II

‹nsan›n Vücudu ve Sa¤l›¤›

30

III

Memelilerin Vücut Yap›lar› ve Yaﬂam ﬁekilleri

11

IV

Çiçekli Bitkiler

11

I

Farkl› Yaﬂam Alanlar›nda Omurgal› Hayvanlar

40

II

Çiçekli Bitkilerin Yaﬂam Olaylar›

16

I

Eklembacakl›lar›n Çeﬂitlili¤i ve Özgüllü¤ü

16

II

Canl›lar Aras›ndaki Karﬂ›l›kl› ‹liﬂkiler

19

7
8

9

10

Önerilen Ders Saati

III

Seçilmiﬂ Yaﬂam Stratejileri

13

IV

Kötü Al›ﬂkanl›klar ve Sa¤l›k

8

I

Yeryüzünde Canl›l›¤›n Geliﬂimi

3

II

Bakteri ve Virüsler

11

III

Ökaryotlar›n Hücreleri

12

IV

Tür Çeﬂitlili¤inin Oluﬂumu

19

V

‹nsan›n Geliﬂimi ve Üremesi

11

I

Yap›taﬂlar›n›n Oluﬂumu ve Enerji

15

II

Ba¤›ﬂ›kl›k Sistemi

13

III

Sinir ve Hormon Sistemiyle Bilgi Alma ve ‹ﬂleme

15

IV

Genetik ve Genteknik

13

12

13

Temel Düzey/‹leri Düzey
I

Hücre Biyolojisi ve Metabolizma

27/49

II

Genetik ve Genteknik

37/64

III

Evrim

20/27

I

Ekoloji ve Çevre Koruma

22/37

II

Davran›ﬂ Biyolojisi

25/42

III

Sinir Sisteminin Yap› ve Fonksiyonu

16/26

ya’da e¤itime maddi kayna¤›n büyük k›sm› da yerel yönetimler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Her iki e¤itim sisteminde zorunlu e¤itim süreleri de de¤iﬂiktir. Türkiye’de 8 y›l olan zorunlu
e¤itim, Almanya’da 12 y›ld›r. Bu durumda Alman
vatandaﬂlar› ilk ö¤renimin yan›s›ra orta ö¤renimlerini de zorunlu olarak yapmaktad›rlar.
Türk ve Alman e¤itim sistemlerinde orta ö¤retim yap›lar› da farkl›d›r. Türkiye’de orta ö¤retim
ilk ö¤retimden sonra zorunlu de¤ildir ve üç y›l sürer. Almanya’da ise zorunlu olan orta ö¤retim iki
kademe olarak düzenlenmiﬂtir. Orta ö¤retimin I.
kademesi 5-10. s›n›flar›, II. kademesi ise 11-12
veya 11-13. s›n›flar› kapsar.
Türk ve Alman e¤itim sistemlerinde orta ö¤retim basamaklar›ndaki farkl›laﬂmalar nedeniyle
Türk e¤itim sistemindeki liseler ile Alman e¤itim

sistemindeki orta ö¤retim s›n›flar›n›n denkli¤i aranmaktad›r. Buna göre, ö¤rencileri yüksek ö¤retime
haz›rlayan kurumlar olan Türkiye’deki liseler ile
Almanya’daki liseler aras›nda bir paralellik vard›r.
Almanya’da lisenin 9. s›n›f› ile Türkiye’deki lise I.
s›n›f; 10. s›n›f› ile lise II. s›n›f; 11. s›n›f› ile lise II
(do¤rudan geçiﬂ) veya lise III. s›n›f (seviye s›nav›
ile); ve 12. veya 13. s›n›f› ile lise III. s›n›flar denk
olarak kabul edilmektedir (Öz, 2001).
Y›ll›k ö¤renim sürelerine bak›ld›¤›nda Türkiye’de y›ll›k ö¤renim süresi 180 gün Almanya’da
ise 188-208 gün oldu¤u görülür. Ayr›ca her iki ülkenin orta ö¤retiminde haftal›k ders saatleri de de¤iﬂiklik göstermektedir. Türkiye’de liselerde haftal›k ders saati say›s› 29 iken, Almanya’da liselerde bu say› 30-36 saat aras›nda de¤iﬂmektedir.
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Türk e¤itim sisteminde farkl› düzeylerdeki ö¤rencilerin ayr›lmalar› çeﬂitli s›navlarla lise döneminde olmas›na ra¤men, Alman e¤itim sisteminde
ö¤renciler 5. s›n›ftan itibaren baﬂar› durumlar›na
göre farkl› okul türlerine yönlendirilmektedir.
Her iki sistemde orta ö¤retim ders konumlar›na bak›lacak olursa ﬂunlar görülebilir: Türk e¤itim
sisteminde, sadece lise I. s›n›fta ortak genel kültür
dersleri al›nmakta ve lise II. s›n›ftan itibaren ö¤renciler ilgilerine göre yedi ayr› alana ayr›lmaktad›rlar. Seçilen alana göre alan derslerini daha yo¤un gören ö¤renciler, baz› dersleri art›k hiç okuyamaktad›rlar. Alman e¤itim sisteminde ise, 12. s›n›fa kadar ortak genel kültür dersleri alarak e¤itim
gören ö¤renciler, bu s›n›ftan itibaren farkl› alanlar› seçebilirler ve tüm dersleri belli saatlerde almaya devam ettikleri halde, seçmiﬂ olduklar› alan›n
derslerini daha fazla ders saati ve daha yo¤un içerikle al›rlar. Bu durum her iki e¤itim sisteminde,
özellikle lise ve orta ö¤retimin II. kademesinde,
ö¤rencilerin e¤ilimli ve yetenekli olduklar› alana
yönlendiklerini, ancak alan program ve ders saatlerinin oldukça farkl› oldu¤unu göstermektedir.
Türk ve Alman orta ö¤retiminde karﬂ›laﬂ›lan
bu ders saati ve program farkl›l›klar›na derslerin
uygulamalar›nda da rastlanmaktad›r. Biyoloji dersi de bu aç›lardan her iki sistemde önemli de¤iﬂiklikler içermektedir. Her geçen gün önemi artan ve
hayat›n her alan› ile ilgili bilgi ve uygulamalar içeren biyoloji biliminin ikibinli y›llarda da geliﬂme
ve ilerlemelerin merkezinde olaca¤› aç›kt›r. Bu
nedenle biyoloji dersi, ilk ve orta ö¤retim gibi genel bilgilerin kazand›r›ld›¤› kurumlarda ö¤rencilerin do¤ay› ve canl›lar› tan›y›p, sayg› duyarak, çok
yönlü olarak yetiﬂmelerini sa¤layacakt›r. Bu ba¤lamda e¤er bilimsel ve ça¤daﬂ düﬂünen bireylerden oluﬂan bir toplum oluﬂturulmak isteniyorsa
fen bilimleri ve biyoloji alanlar›na ayr› bir önem
vermek gerekmektedir (Y›lmaz, 1998).
Türk e¤itim sisteminde biyoloji dersi ile ö¤rencilerin canl›y› ve çevreyi tan›y›p, korumas› ve
ö¤rendiklerinin günlük hayatla ba¤lant›s›n› kurmas›, olaylara bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›yla bakmas›
amaçlanmakta ve ö¤retim program› bu ilkelere
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göre haz›rlanmaktad›r. Alman e¤itim sisteminde
ise biyoloji dersi ö¤retim program›, ö¤rencilerin
insan ve di¤er canl›lar› tan›yarak iliﬂkilerini anlamalar›, gözlem ve deneye dayal› olarak bilimsel
ve mant›kl› düﬂünebilmeleri, sa¤l›k, biyoteknoloji,
çevre gibi konularda bilgi edinerek, do¤ayla ilgili
her türlü faaliyetlerinde sorumluluk almalar›n›
sa¤lamak üzere haz›rlanmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda genel olarak her iki e¤itim sisteminde
de biyoloji dersi ile orta ö¤retimde ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen davran›ﬂlar ortak olmakla beraber, bu amaçlara ulaﬂma yolunda yap›lan biyoloji dersi uygulamalar› farkl›l›k göstermektedir.
Türk ve Alman e¤itim sisteminde ö¤rencileri
üniversiteye haz›rlayan orta ö¤retim kurumlar›na
bak›ld›¤›nda, Türkiye’de bu dönemin lise I-III. s›n›flar›, Almanya’da ise 5 ve 13. s›n›flar› kapsad›¤›
görülmektedir. Her iki sistemdeki biyoloji ders saati uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, Türkiye’de henüz orta ö¤retimin baﬂlamad›¤› 6-8. s›n›flarda haftada 3 saatlik fen bilgisi dersinde bölümler halinde verilen biyolojinin (MEB, 2001), Almanya’daki 6-8. s›n›flarda haftada 2’ﬂer saatten ayr› bir ders
olarak okutuldu¤u görülmektedir. Türkiye’de biyoloji bilimi konular›n›n, biyoloji dersi ad› alt›nda
okutulmas› lise I. s›n›f› bulmaktad›r. Türkiye’deki
3 y›ll›k liseler ile Almanya’daki liselerinin 9-13.
s›n›flar›na bak›ld›¤›nda ise, Türkiyede orta ö¤retimin baﬂlad›¤› lise I. s›n›fta biyoloji dersinin ortak
genel kültür dersi olarak haftada 2 saat okutuldu¤u (Tablo 3.1), Alman e¤itim sisteminde de bu s›n›fa denk düﬂen 9. s›n›fta ayn› uygulaman›n oldu¤u görülmektedir (Tablo 3.3). Ancak Türk e¤itim
sisteminde lise II. s›n›fa gelindi¤inde biyoloji ortak genel kültür dersi olmaktan ç›kart›l›p, sadece
ilgili alanlarda (fen bilimleri ve spor alanlar›) alan
dersi olarak okutulmaya baﬂlanmaktad›r. Oysa Alman e¤itim sisteminde biyoloji dersi, sonraki y›llarda da ortak genel kültür dersi olarak okutulmaya devam edilmektedir. Bu durumda Türk e¤itim
sisteminde ilgili alanlar› seçmeyen ö¤rencilerin lisenin di¤er iki y›l›nda biyoloji e¤itimini alamadan
mezun olduklar› görülmektedir. Alman e¤itim sisteminde ise, 12. s›n›fta ilgili alan (do¤a bilimleri
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alan›) seçilmemiﬂ dahi olsa biyoloji e¤itimi verilmeye devam edilmekte ve ö¤renciler 10. s›n›fta 2
ders saati, 12 ve 13. s›n›flarda ise en az 3 ders saati
biyoloji alarak mezun olmaktad›rlar (Tablo 3.3).
Türk e¤itim sisteminde alan ayr›m›n›n yap›ld›¤› lise II. s›n›fta fen bilimleri veya spor alan›n› seçen ö¤renciler alan dersi olan biyoloji dersini 2 saat, alan seçmeli ders olan biyoloji uygulamalar›
dersini ise yine 2 saat olarak almaktad›rlar (Tablo
3.1). Lise III. s›n›fta sadece fen bilimleri alan›ndaki ö¤rencilerin ald›¤› biyoloji 3 saat, biyoloji uygulamalar› ise 2 saat olarak iﬂlenmektedir. Alman
e¤itim sisteminde ise, alan ayr›m›n›n yap›ld›¤› 12.
s›n›fta do¤a bilimleri alan›n› seçen ö¤renciler, 12
ve 13. s›n›f boyunca haftada 5’er ders saati biyoloji görmektedirler (Tablo 3.3). Pratik çal›ﬂmalar
için ayr›ca bir ders bulunmamaktad›r. Bu durumda
Türk e¤itim sisteminde ö¤renciler alan seçimini
farkl› yapm›ﬂlarsa lisenin 3 y›l› boyunca sadece lise I. s›n›fta ald›klar› haftada 2 saat, alan seçimini
biyolojiyi içerecek ﬂekilde yapm›ﬂlar ise de lise II.
s›n›fta 2+2 (biyoloji+biyoloji uygulamalar›), lise
III. s›n›fta ise (sadece fen bilimleri alan›nda) 3+2
(biyoloji+biyoloji uygulamalar›) ders saati biyoloji görerek mezun olmaktad›rlar. Alman e¤itim sisteminde, ö¤renciler alan seçimi yapmam›ﬂlarsa temel düzeyde haftada 3 saat, alan seçimi yapm›ﬂlarsa (do¤a bilimleri alan›) ileri düzeyde haftada 5
saat biyoloji dersi görerek mezun olmaktad›rlar.
Alman e¤itim sisteminde orta ö¤retimin zorunlu
ve en az 9 y›l olmas›, hemen her s›n›fta biyoloji
dersinin verilmesi; Türk e¤itim sisteminde zorunlu olmayan orta ö¤retim ve alan seçimine ba¤l›
olarak biyoloji dersinin al›n›yor olmas› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda biyoloji e¤itimi aç›s›ndan önemli
farklar oldu¤u gözlenebilir. Alman e¤itim sisteminde biyoloji dersi, Türk e¤itim sistemine göre
daha fazla ders saati okutulmaktad›r.
Ders saatlerinin yan›s›ra, her iki e¤itim sistemi
aras›nda ders program› aç›s›ndan da farklar bulunmaktad›r. Türk e¤itim sisteminde her ne kadar ilk
ö¤retimde biyoloji konular› okutuluyor olsa da temelde orta ö¤retim düzeyinde okutulan biyoloji
dersinin konular›, 3 y›la bölünmüﬂtür. Alman e¤i-
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tim sisteminde ise, biyoloji konular› 6-13. s›n›flar
aras›nda 7 y›la da¤›t›lm›ﬂt›r.
E¤itim sistemleri aras›nda konulara göre
genel bir karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda, biyoloji bilimi, hücre, canl›lar›n çeﬂitlili¤i ve iliﬂkileri gibi konular›n Türk ö¤retim program›nda sadece lise I.
s›n›fta toplanm›ﬂ olmas›na ra¤men (Tablo 3.2), Alman ö¤retim program›nda 6. s›n›ftan baﬂlayarak 9.
s›n›fa kadar 4 y›l boyunca bu konular›n yer ald›¤›
görülmektedir (Tablo 3.4). Bu konular için önerilen ders saatleri ise, Türk ö¤retim program›nda biyoloji bilimi konular› için 12, hücre konular› için
20 ve canl›lar konular› için 10 ders saatidir. Alman
ö¤retim program›nda ise ayn› konular s›ras›yla 4,
23 ve 145 ders saati olarak iﬂlenmektedir. Özellikle canl›lar›n çeﬂitlili¤i ve iliﬂkileri konular› üzerinde Alman ö¤retim program›nda çok daha geniﬂ ve
ayr›nt›l› olarak duruldu¤u görülmektedir. Türk
e¤itim sisteminde lise I. s›n›fta yer alan ve 16 ders
saati iﬂlenmesi önerilen ekoloji konusuna ise (Tablo 3.2), Alman e¤itim sisteminde 13. s›n›fta temel
düzeyde 22, ileri düzeyde 37 saat (Tablo 3.4) yer
verilmiﬂtir. Türk e¤itim sisteminde Lise II ve III.
s›n›fta yer alan insan vücuduna dair konular ise
(Tablo 3.2) Alman e¤itim sisteminde 6, 9, 10 ve
13. s›n›flar düzeyinde da¤›t›lm›ﬂt›r (Tablo 3.4) ve
bu konular›n Türk ö¤retim program›nda 102, Alman ö¤retim program›nda temel düzeyde 93, ileri
düzeyde 105 ders saati iﬂlenmesi önerilmektedir.
Bu durum insana dair konulara aﬂa¤› yukar› ayn›
oranda yer verildi¤ini göstermektedir. Türk e¤itim
sisteminde lise I ve III. s›n›fta iﬂlenen temel bileﬂenler ve enerji konular›na ise (Tablo 3.2) Alman
e¤itim sisteminde 10 ve 12. s›n›flarda (Tablo 3.2)
yer verildi¤i ve Türk ö¤retim program›nda bu konular›n 36 ders saati, Alman ö¤retim program›nda
ise temel düzeyde 42, ileri düzeyde 64 ders saati
olarak iﬂlenmesi önerilmektedir. Türk e¤itim sisteminde lise III. s›n›fta yer verilen (Tablo 3.2) genetik, davran›ﬂ ve hayat›n baﬂlang›c› ile ilgili görüﬂler ad› alt›ndaki evrim konular›na, ö¤retim program›nda s›ras›yla 55, 3 ve 2 ders saati boyunca yer
verilmesi uygun görülmüﬂtür. Alman e¤itim sisteminde ise genetik konular› 10 ve 12. s›n›flar; dav-
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ran›ﬂ konusu 13. s›n›f ve evrim konular› ise 9 ve
13. s›n›flarda yer almaktad›r (Tablo 3.4). Bu konular›n Alman ö¤retim program›nda iﬂlenmeleri için
önerilen ders saatleri ise, genetik konusu için temel düzeyde 50, ileri düzeyde 77; davran›ﬂ konusu için temel düzeyde 25, ileri düzeyde 42; evrim
konular› içinse temel düzeyde 23, ileri düzeyde 30
ders saatidir. Bu durum genetik konusunda özellikle alan ayr›m› yap›lm›ﬂ s›n›flarda önemli bir
fark oldu¤unu; davran›ﬂ ve evrim konular›na ise
Türk e¤itim sisteminde çok az yer verildi¤ini göstermektedir. Genel olarak, biyoloji dersinin Alman
e¤itim sisteminde, Türk e¤itim sistemine göre daha yo¤un bir ders program›yla okutuldu¤u görülmektedir.
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