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SUNUŞ
Günümüzde teknolojinin öngörülemez bir biçimde ilerlemesi, internet erişiminin giderek ucuzlaması ve yaygınlaşması dünyayı birbirine olabildiğince yakınlaştırmıştır. Bunun
sonucunda tüm dünyada yeni rekabet alanları ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülkeler her alanda özellikle de eğitim alanındaki bu yeni rekabet ve değişime ayak
uydurabilme çalışmalarına hız vermişlerdir.
Türkiye’nin eğitim ve insan kaynaklarına ilişkin 2023 hedeflerine ulaşması, gelişen
dünya ile her alanda rekabet edebilmesi ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi her
şeyden önce çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendini sürekli yenileyerek değişime
ayak uydurabilen, öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemini gerektirir.Bu nedenle, ülkemizde farklı kurumlarda verdiğimiz eğitimin dünyada ve Türkiye’de yaşanan bilimsel,
toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Bu açıdan, bakıldığında Bakanlığımızın eğitim ve öğretim kurumlarında yeni yaklaşımları ve uygulamaları hayata geçirmesi ve hâlihazırdaki eğitim sistemini
sürekli olarak gözden geçirmesi, küresel rekabet açısından bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu doğrultuda özellikle son dönemlerde eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılmasına ve teknolojinin tüm okullarda yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ve kapsamlı
çalışmalar yürütülmektedir.
Bu çerçevede çok sayıda öğrencimizin öğrenim gördüğü Temel Eğitim ve Orta Öğretim
Kurumlarımız öncelikli bir öneme sahiptir. Ülkemizin maddi kaynaklarının önemli sayılabilecek bir bölümü ilkokul ve orta okullarımızda verilen eğitim ve öğretime ayrılmaktadır.
Aynı zamanda yüz binlerce öğretmenimiz ve çok sayıda eğitim yöneticimiz de temel eğitim
ve orta öğretim kurumlarımızda görev yapmaktadır.
Sonuç olarak bu kurumlarımızda verilen temel eğitimden en yüksek faydayı elde etmek, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak; aynı
zamanda onlara çağın gereklerine uygun beceri ve değerler kazandırmak en önemli hedefimizdir. Bu noktada Türkiye’nin fotoğrafını çekerek bu amaçlara ulaşıp ulaşamadığımızı
ölçmek ve geleceğe yönelik görüş ve öneriler ortaya koymak için, yapılan durum belirleme
çalışmaları büyük bir önem kazanmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemimizle ilgili sağlıklı ve karşılaştırmalı veriler almak amacıyla uluslararası boyutta periyodik olarak, ölçme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen uluslararası durum belirleme çalışmaları olan TIMSS ve PISA çalışmaları bize
eğitim sistemimizle ilgili çok önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmalarda öğrencilere yönelik standart başarı testleri ile öğrenci, öğretmen ve okul anketleri uygulanmakta; buradan elde edilen bilgilerle temel eğitimi tamamlayan öğrencilerimizin bilgi düzeyleri, hangi
becerileri ne derecede kazandıkları ölçülmeye çalışılmaktadır. Çalışmalardan elde edilen
sonuçlarla eğitim sistemimizin mevcut durumu belirlenmekte; eğitimin aksayan yönleri,
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özellikle temel eğitimde eğitim politikaları, öğretim programları, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmenlerin yeterlilikleri, ders araç-gereç ve materyalleri gibi unsurların gözden
geçirilmesine ilişkin bilimsel veriler elde edilmekte, diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle de
karşılaştırmalar yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler, eğitimde politika belirleyicilerin, karar
vericilerin, akademisyenlerin ve üniversitelerin, eğitim programcılarının, eğitim yöntem ve
teknikleri ile eğitim materyali hazırlayanların, eğitimle ilgilenen STK’ların ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.
Her şeyden önemlisi, eğitim sistemimize ilişkin elde edilen bu sonuçları iyi okuyarak
gerek yapısal gerekse içerik yönünden yapılması gereken reformları hızla hayata geçirmek
son derece önemlidir. Son yıllarda MEB köklü reformlara imza atmaktadır.
Bu çalışmada, 2011 yılında gerçekleştirilen TIMSS araştırmasından elde edilen ulusal
sonuçlar yer almaktadır. Açılımı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması olan
TIMSS, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu- IEA’nın (International Associationforthe Evaluation of EducationalAchievement) dört yıllık aralıklarla düzenlediği
bir tarama araştırmasıdır. TIMSS, kapsamlı çalışmalar yaparak öğrencilerin bilgi ve becerilerini çok yönlü olarak değerlendirmektedir. TIMSS öğrencilerin matematik ve fen başarılarını belirlenmiş bir ölçekle değerlendirmenin yanında, matematik ve fen alanlarındaki
öğrenim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini belirlemek, ulusal eğitim sistemleri
arasındaki farklılıkları dünya çapında ölçmek ve değerlendirmek için tasarlanmıştır.
Dünyada 60 dan fazla ülkede düzenli olarak dört yıllık dönemlerde gerçekleştirilen
ve Ülkemizin de 1999, 2007 ve 2011 yıllarında katıldığı TIMSS’in eğilim (trend) verileri
eğitim sistemimiz için önemli bir göstergedir. Çalışmadan elde edilen verilerin raporlaştırılması ile ülkemizde dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri
alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirebilmekte ve bu sayede öğretim programları,
öğretmen ve okulların özellikleri, öğrenci özellikleri ve eğitim sistemi hakkında bilgi edinmekteyiz. Bunun yanı sıra küreselleşen dünyamızda çeşitli ülkelerin eğitimde izledikleri
temel politika farklılıklarını da takip etme olanağı bulmaktayız. Bu sayede bir taraftan
dünyanın farklı ülkelerinin eğitim sistemlerindeki gelişmeleri izlemek, diğer taraftan da
yeni girişimlere rehberlik ve değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır.
TIMSS 2011 Uygulamasının gerçekleştirilmesi ve Ulusal Raporu’nun hazırlanmasında
emeği geçen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim.

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
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SUNUŞ
Ülkelerin ihtiyaçları ve hedefleri, hiç şüphesiz yetiştirilmesi gereken bireylerin özelliklerini de belirler. Ancak küreselleşen dünyada her alanda yaşanan hızlı değişimler ve
bunun sonucu rekabetin hızla artması yetiştirilecek bireylerin özelliklerini de belirler duruma gelmiştir. Geleceğimizi beklemek yerine onu kendi tercihlerimize göre biçimlendirmek, sürdürmek, günümüzün ve geleceğin ihtiyacı olan çok boyutlu insanını yetiştirmek bir
ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
İnsan kaynakları açısından İyi yetişmiş elemanı olmayan ülkeler eğitimde, ekonomide, sağlıkta ve turizmde sürekli gelişme gösterememekte ve ayakta kalamamaktadırlar.
Böylece diğer ülkelerin pazarı konumuna düşmektedirler. Bu nedenle geleceği planlarken
çocuklarımızı ve gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji ile donatmak onları birer
dünya vatandaşı olarak bilimi ve teknolojiyi üretecek ve kullanacak seviyede yetiştirmek
böylece gelişmeyi sürekli kılacak insan gücünü yetiştirmek en önemli hedefimiz olmalıdır.
Günümüzde bilginin niteliğinin sürekli olarak değişmesi ve bilgiye duyulan ihtiyacın
giderek artması ülkeleri, eğitim sistemlerini sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları yapmağa ve tedbirler almaya sevk etmiştir. Bakanlığımızda eğitim sistemini gözden
geçirme ve gelişmeleri sürekli kılmak için yapılan çok yönlü çalışmaların yanı sıra eğitimde
uluslararası boyutlarda da durum tespit çalışmaları yapılmakta, bu çalışmaların sonuçlarına göre de önemli projeler hayata geçirilmektedir.
Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri
Araştırması TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dört yıllık aralıklarla düzenlemiş
olduğu TIMSS, 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.
TIMSS’in genel olarak amacı; araştırmaya katılan çeşitli ülkelerin matematik ve fen alanlarında öğrenci başarılarını ölçmek, öğrenim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini,
eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları
belirlemek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin fen ve matematik
alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır.
TIMSS 2011 uygulamasının sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada, ülkemizin matematik ve fen alanındaki başarı durumu ayrıntılı biçimde analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu açıdan TIMSS 2011 raporu, eğitim politikalarına yön veren yöneticilerin,
öğretim programlarını geliştiren uzmanların, araştırmacıların, eğitimle ilgili çalışmalar yürüten STK’ların, her kademe de görev alan eğitimcilerin kendi eğitim sistemimizin işleyişini
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daha iyi anlayabilmeleri için bir kaynak kitap olma özelliğine sahiptir.
Bu nedenle son derece önemli olan TIMSS 2011 Ulusal Raporuna katkılarından dolayı
Sn. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Sn. Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN, Sn. Doç. Dr. Şeref TAN, Sn.
Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR’ a ve raporun basımını üstlenen Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Sn. Ahmet ETİ ve Sn. Genel Müdür Yardımcısı Sadi TÜRELİ’ ye
teşekkür ederim.
Bu raporun hazırlanması sürecinde emeği geçen Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanı Sn. Mustafa Nadir ÇALIŞ’ a ve TIMSS çalışma grubu üyelerine ayrıca
teşekkür eder başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Mustafa KOÇ
Genel Müdür
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TIMSS ÇALIŞMASINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
Bu bölümde öncelikle Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’na (TIMSS,
Trends in International Mathematics and Science Study) ait genel bilgilere, ardından
Türkiye’nin bu çalışmaya katılım durumuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
TIMSS, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Assessment) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır. TIMSS araştırmasına
ülkelerin 4. ve 8. sınıf öğrencileri dahil edilerek, öğrencilerin çok yönlü bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
TIMSS araştırmasının gerçekleşen döngüleri ve Türkiye’nin bu çalışmalara katılım durumu
Şekil 1’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 1
TIMSS Döngüleri ve Türkiye’nin TIMSS’e Katılım Durumu

Şekil 1’de görüldüğü gibi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS),
dünyada ilk defa 1995 yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanmıştır.
1995 yılında uygulanan bu araştırmaya Türkiye katılmamıştır. Dört yılda bir 4. ve 8. sınıf
düzeylerine uygulanan TIMSS’in ikinci döngüsü 1999 yılında gerçekleştirilmiş ve Türkiye
bu çalışmaya sadece 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMSS araştırmasının 2003 yılında ger-
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çekleştirilen döngüsüne Türkiye yine hiçbir sınıf düzeyi ile katılmazken, 2007 yılındaki
çalışmaya sadece 8. sınıf düzeyinde öğrenciler ile katılmıştır.
TIMSS’in 2011 yılında gerçekleşen çalışmasına Türkiye’nin ilk defa hem 4. hem de 8. sınıf düzeyinde katılmış olması bu çalışmanın sonuçlarını daha önemli kılmaktadır. Ayrıca
Türkiye’de 2005 yılında birçok dersin öğretim programında öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim programları ile öğrenim gören öğrencilerin katılmış
oldukları ilk uluslararası sınavdır. Bu doğrultuda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf
düzeyi öğrencilerin bulguları ayrıca önem taşımaktadır.

TIMSS Kapsamında Yer Alacak Alanların/Konuların Belirlenmesi
Her bir TIMSS döngüsünden birkaç ay önce uluslararası TIMSS merkezindeki uzmanlar,
TIMSS kapsamında yer alan konuların güncellenmesini tavsiye eden ilgili makale ve raporları incelemektedirler. Bu alan taraması neticesinde alan uzmanları ile birlikte güncellenmesi gereken konular belirlenmektedir.
Daha sonra uluslararası merkezdeki uzmanlar, TIMSS öncesi ilk uluslararası toplantıda her
ülkeden gelen ulusal temsilcilerin önerdikleri güncellemeler ile ilgili görüş ve tavsiyelerini
almaktadırlar. Her bir ülkeden gelen geri bildirimler bir araya getirilerek TIMSS’de yer
alacak konular güncellenerek nihai halini almış olur.

TIMSS Başarı Testlerinde Yer Alan Sorular
TIMSS başarı testlerinde yer alacak test maddelerinin geliştirilmesi ve teste alınma süreci uluslararası koordinatörlüğü yürüten Boston Üniversitesindeki uzmanlar tarafından
koordine edilmektedir. TIMSS’de yer alan fen ve matematik soruları 2. Ulusal Araştırma
Koordinatörleri (2. NRC) toplantısında daha önce belirlenen kazanımlar çerçevesinde ülke
temsilcileri tarafından ortak olarak hazırlanır. Hazırlanan bu sorular IEA ‘nın Fen ve Matematik maddeleri inceleme komitesi tarafından incelenir ve açık uçlu soruların puanlama
anahtarları hazırlanır. Daha sonra oluşturulan yedek ve esas sorular taslak bloklar halinde
3. NRC toplantısında incelenir ve sorulara son şekli verilir. 4. Ulusal Araştırma Koordinatörleri toplantısında(4.NRC) da ise açık uçlu soruların puanlama anahtarları son şeklini alır.
Hazırlanan sorular katılımcı ülkelerde pilot uygulama ile test edilir. İşleyen sorular önceki
uygulama soruları ile birleştirilerek pilot uygulamadan bir yıl sonra nihai uygulamada yer
alır.

Test Formları
TIMSS 2011’de yer alan maddelerin yarısı çoktan seçmeli, yarısı uzun/kısa cevaplı sorulardan oluşmaktadır. Her iki sınıf düzeyinde (4. ve 8. sınıf) fen ve matematik soruları 28
bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan 14’ü fen, 14’ü matematik bloklarıdır. Bu bloklar 14 test
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formuna, ikisi fen ve ikisi matematik olmak üzere dörderli bloklar halinde dağıtılmıştır.
Formlar arasında bağlantı kurulabilmesi için fen ve matematik alanlarındaki her iki bloktan
biri iki form arasında ortaktır.

TIMSS Yetkili Kişileri
Dünyanın birçok yerinde uygulaması gerçekleştirilen TIMSS araştırmalarında birçok kişi
görev almaktadır. TIMSS araştırmalarında yer alan yetkililer ve TIMSS organizasyonuna ait
bilgiler şu şekildedir:
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA): IEA dünya çapında yaklaşık 70 üye ülkenin devlet ve ulusal araştırma kurumlarının ortaklaşa oluşturdukları uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Bu kuruluşun merkez sekretaryası Amsterdam’da, veri
işleme ve araştırma merkezi Hamburg’da bulunmaktadır. TIMSS çalışmaları IEA’ nın Boston
üniversitesindeki TIMSS ve PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Katılımcı ülkelerde TIMSS’e dâhil olacak okullar, Kanada istatistik kurumu, Hamburg’daki
veri işleme ve araştırma merkezi ve katılımcı ülkelerdeki ulusal araştırma merkezleri tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. TIMSS için yapılan harcamalar büyük ölçüde katılımcı
ülkeler tarafından karşılanmaktadır.

TIMSS 2011 Araştırmasına Türkiye’den Katılan Öğrencilere İlişkin
Bilgiler
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde toplam 257 okul, 8. sınıf düzeyinde
toplam 239 okul katılmıştır.
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TIMSS 2011 araştırmasına katılan okulların bölgelere göre dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 2
TIMSS 2011 Araştırmasına 8. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de toplam 239
okulun katıldığı görülmektedir. Okul sayılarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise
çalışmaya katılan okul sayısının en fazla yer aldığı bölgenin Marmara Bölgesi (60 okul)
olduğu, en az yer aldığı bölgenin de Akdeniz Bölgesi (20 okul) olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 araştırması için belirlenen okullardaki tüm sınıflar 8. sınıf düzeyinde araştırmaya katılmışlardır. Araştırmaya katılan sınıflardaki öğrencilerin katılım yüzdeleri incelendiğinde, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin %97,1’i araştırmaya katılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır.

TABLO 1
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet

Türkiye’deki
TIMSS’e katılan Öğrenci
Öğrenci Sayı ve Yüzdesi
Sayı ve Yüzdesi
f

%

f

%

Kız

576497

49,5

3414

49,2

Erkek

589225

50,5

3514

50,8

1165721

100,0

6928

100,0

Toplam
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Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören
toplam 1.165.721 öğrencinin olduğu ve bu öğrencilerden yine yaklaşık %0,6’sının (n=6928)
TIMSS 2011 araştırmasına katıldıkları belirlenmiştir. İlköğretim 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin %49,2’sini kız öğrenciler oluştururken, %50,8’ini erkek öğrenciler
oluşturmaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımının
Türkiye’de ilköğretim 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerin cinsiyete göre
dağılımıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir.

TIMSS 2011 Çalışmasının Kapsamı
TIMSS çalışması, ilköğretim 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin çok yönlü olarak bilgi ve beceri
düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleşen araştırmalardır. TIMSS araştırmalarının kapsamında aşağıdaki ölçme araçları uygulanmaktadır.
• Başarı testleri
• Anketler
o Öğrenci anketi
o Öğretmen anketi
o Okul anketi
TIMSS çalışmasına katılan öğrenciler, öncelikle fen ve matematik başarı testlerini almaktadırlar. Daha sonra bu öğrencilere fen ve matematik alanlarındaki başarılarını etkileyen
faktörleri belirlemeye yönelik öğrenci anketleri uygulanmaktadır. TIMSS çalışmasına katılan okullardaki fen ve matematik öğretmenlerine öğretmen anketleri ve okul müdürlerine
okul anketleri uygulanmıştır. Bu raporda, TIMSS 2011 8. sınıf düzeyinde uygulanan matematik başarı testine ilişkin genel bilgiler ve öğrenci, öğretmen ve müdür anket sonuçları
bulunmaktadır.

TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testine İlişkin Genel Bilgiler
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testindeki konu alanları; “sayılar”, “cebir”, “geometri”
ve “veri ve olasılık” olarak belirlenmiştir. Şekil 3’te testte yer alan soruların konu alanlarına göre dağılımı verilmiştir.
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ŞEKİL 3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Sorularının Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Şekil 3 incelendiğinde soruların %30’unun sayılar, %30’unun cebir, %20’sinin geometri ve
%20’sinin veri ve olasılık konu alanlarında olduğu görülmektedir.
Bilişsel düzeyler dikkate alındığında ise, TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde
öğrencilerin bilme, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere üç kategoride ele alındığı görülmektedir. Şekil 4’de testte yer alan soruların bilişsel düzeylerindeki dağılımları verilmiştir.

ŞEKİL 4
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testinin Bilişsel Düzeylere Göre Dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde soruların % 40’ının uygulama düzeyinde, % 35’inin bilme düzeyinde
ve % 25’inin de akıl yürütme düzeyinde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde yer alan maddelerin konu alanı, bilişsel düzeyler ve madde türüne göre dağılımı ile ağırlıkları Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmektedir.
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TABLO 2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testinin Konu Alanı ve Madde Türüne Göre Dağılımı
8.Sınıf Matematik Başarı
Testinin Kapsamı

Çoktan Seçmeli
Maddeler
A(B)*

Kısa Cevaplı
Maddeler
A(B)*

Toplam Madde
A(B)*

Test Puanındaki
Ağırlığı
%

Sayılar

31 (31)

30 (36)

61(67)

%29

Cebir

37 (37)

33 (39)

70(76)

%33

Geometri

25 (25)

18 (19)

43(44)

%19

Veri ve Olasılık

25 (25)

18 (20)

43(45)

%19

118 (118)

99 (114)

217(232)

%100

%51

%49

Toplam
Test Puanındaki Ağırlığı

A (B)*: Toplam madde sayısı (Toplam alınabilecek puan)

Tablo 2 incelendiğinde TIMSS 2011 8.sınıf matematik başarı testinde dört alt alana ilişkin
iki farklı madde tipinin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi çoktan seçmeli maddeler, ikincisi de kısa ve uzun cevaplı maddelerdir. Matematik başarı testindeki maddelerin
%51’ini çoktan seçmeli maddeler ve diğer %49’unu ise kısa cevaplı maddeler oluşturmaktadır. Tabloda parantez içinde belirtilen rakamlar o düzeyde alınabilecek toplam puanı
temsil etmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testindeki maddelerin bilişsel düzeylerinin madde
türüne göre ağırlıkları Tablo 3’te yer almaktadır.

TABLO 3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testinin Bilişsel Düzey ve Madde Türüne Göre Dağılımı
Bilişsel Düzey

Çoktan Seçmeli
Maddeler
A(B)*

Kısa- Uzun Cevaplı
Maddeler
A(B)*

Toplam Madde
A(B)*

Test Puanındaki
Ağırlığı
%

Bilme

53(53)

27(30)

80(83)

%36

Uygulama

47(47)

38(44)

85(91)

%39

Akıl Yürütme

18(18)

34(40)

52(58)

%25

118(118)

99(114)

217(232)

%100

%51

%49

Toplam
Test Puanındaki Ağırlığı

A (B)*: Toplam madde sayısı (Toplam alınabilecek puan)

Tablo 3 incelendiğinde TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde iki farklı madde tipi
bulunduğu görülmektedir. Toplam 217 maddeden 118 tanesinin çoktan seçmeli, 99 tanesinin ise kısa-uzun cevaplı maddeler olduğu görülmektedir. Her iki madde türünden alınan
puanların eşitliği söz konusudur. Çoktan seçmeli maddeler iki kategorili (0-1); kısa cevaplı
maddelerde iki kategorili (0-1) ve uzun cevaplı maddelerde ise üç kategorili (0-1-2 olarak)
puanlama yapılmıştır. Tablo da parantez içinde belirtilen rakamlar o düzeyle ilgili alınabilecek toplam puanı temsil etmektedir.
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Bilişsel alan düzeyleri bağlamında ele alındığında; TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı
testindeki maddelerin %39’unun uygulama, %36’sının bilme ve %25’inin akıl yürütme bilişsel alan düzeyine ilişkin maddeler olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM 1
TIMSS 2011 8.SINIF TÜRKİYE MATEMATİK
BAŞARI KONUMU
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TIMSS çalışmasına 8. sınıf düzeyinde 42 ülke katılmıştır. TIMSS 2011 8. sınıf matematik
testinde her bir ülkenin başarı konumu, katılan ülkelere ait ortalama puanlar ve ülkelerin
başarı sırası Tablo 1.1 ’de verilmiştir.
TABLO 1.1
TIMSS 2011 Çalışmasına Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Matematik Başarı Dağılımları

Not: Ü: Ortalaması TIMSS ölçeğinin ortalama puanından manidar olarak daha yüksek olan ülkeleri belirtmektedir ve
A: Ortalaması TIMSS ölçeğinin ortalama puanından manidar olarak daha düşük olan ülkeleri belirtmektedir.
Parantez içerisindeki veriler ölçek puanlarına ait standart hataları belirtmektedir.

Tablo 1.1 de görüldüğü gibi, TIMSS puanları ölçek orta noktası “500 puan” şeklinde kestirilerek ülkelerin matematik başarı ortalamaları hesaplanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına 8.
sınıf düzeyinde katılan ülkelerden 14’ü, TIMSS ölçek orta noktası üzerinde ortalama puana
sahiptirler. Matematik başarı testinde ortalama puanı, TIMSS ölçek orta noktasının (500
puan) altında olan 28 ülke olduğu ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında olduğu görülmektedir. Türkiye matematik başarı ortalaması ile 42 ülke arasında 24. sırada yer almaktadır.

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

17

TIMSS 2011 matematik başarı testinde en yüksek performansı Kore ve Singapur ülkeleri
göstermişlerdir. Kore ve Singapur’dan sonra en yüksek performansı gösteren ülkelerin ÇinTayvan, Hong Kong, Japonya ve Rusya olduğu görülmektedir. En düşük performans gösteren ülkelerin ise Gana, Umman ve Fas olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde matematik başarı ortalaması en yüksek ve en düşük ülke ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler Şekil
1.1 de yer almaktadır.
ŞEKİL 1.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamalarına Göre Türkiye’nin Konumu

*500 puan, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalaması değil farklı TIMSS uygulamalarındaki değişmeyen
bir referans noktasıdır

Şekil 1.1 incelendiğinde, en başarılı ülke olan Kore’deki öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 613; en düşük başarı gösteren ülke olan Gana’daki öğrencilerin ortalamasının
ise 331 olduğu görülmektedir. Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı
ortalaması ise 452’dir. Türkiye’nin 452 ortalama ile TIMSS ölçek orta noktasının altında
olduğu ve 24. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’deki 8. sınıf matematik başarı ortalamasının TIMSS ölçek orta noktasından manidar bir şekilde düşük olduğu gözlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin matematik başarı ortalaması
incelenerek Tablo 1.2 ’de Türkiye’den daha başarılı olan, Türkiye ile benzer başarı gösteren
ve Türkiye’den daha az başarı gösteren ülkelere yer verilmiştir.
TABLO 1.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarısı Açısından Türkiye ile Aynı ve Farklı Kategorilerde Yer
Alan Ülkeler
Matematik Başarısı
(manidar olarak)

Ülkeler

Türkiye’den yüksek olan ülkeler

Kore, Singapur, Çin-Tayvan, Hong Kong, Japonya, Rusya, İsrail,
Finlandiya, Amerika, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Slovenya,
Litvanya, İtalya, Yeni Zelanda, Kazakistan, İsveç, Ukrayna, Norveç,
Ermenistan

Türkiye ile benzer ülkeler

Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Malezya

Türkiye’den düşük olan ülkeler

Gürcistan, Tayland, Makedonya, Tunus, Şili, İran, Katar, Bahreyn, Ürdün,
Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Suriye, Fas, Umman, Gana
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Tablo 1.2 incelendiğinde, çalışmaya katılan 42 ülke içinde 21 ülkenin matematik başarı
ortalamasının Türkiye’den manidar olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Malezya ülkelerinin matematik başarılarının Türkiye ile
benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan ülkelerden 16’sınin matematik
başarı ortalamasının Türkiye’den düşük olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerinin matematik başarı ortalaması ülkeler bazında Tablo 1.3’te yer almaktadır.

TABLO 1.3
TIMSS 2011 Çalışmasına 8. Sınıf Düzeyinde Katılan Ülkelerin Matematik Başarı Ortalamalarının
Cinsiyete Göre Dağılımı

Not: ( ) Parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir.
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Tablo 1.3 incelendiğinde, 8. sınıf düzeyinde kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı
ortalamaları arasında Fas’ da farklılığın olmadığı görülürken, cinsiyete göre matematik başarı ortalamasının en fazla farklılaştığı ülkenin Umman olduğu belirlenmiştir. Umman’daki
kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin matematik başarı ortalaması arasında kızlar lehine 63
puanlık bir fark bulunmaktadır.
Tablo 1.3 incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin
matematik başarı ortalamaları arasında kız öğrenciler lehine 9 puanlık bir farkın olduğu
belirlenmiştir.
Türkiye’den TIMSS 2011 çalışmasına katılan kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı
ortalamaları Şekil 1.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 1.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Cinsiyete Göre Matematik Başarı Ortalamaları

Matematik Başarı Ortalamaları

Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi, TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarısı bakımından Türkiye
için; kızların ortalaması (457) erkeklerin ortalamasından (448) 9 puan daha fazladır. Bu
fark istatistiksel olarak manidar bulunmuştur. Yani TIMSS 2011 8. sınıf matematik sınavında Türkiye için kızlar erkeklerden daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca hem kızlar hem de
erkekler 42 ülke arasında 24. sırada yer almışlardır.
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BÖLÜM 2
TIMSS 2011 8. SINIF YETERLİK DÜZEYLERİNE
GÖRE TÜRKİYE MATEMATİK BAŞARI KONUMU
TIMSS 2011 araştırmasında 8. sınıf düzeyinde sınava katılan öğrenciler için uluslararası
matematik yeterlik düzeyleri tanımlanmıştır. Belirlenen yeterlik düzeylerine ilişkin genel
bilgiler Tablo 2.1’de yer almaktadır.

TABLO 2.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Uluslararası Matematik Yeterlik Düzeylerinin Tanımı

625 ve üstü

İleri Düzey
Öğrenciler bilgiyle akıl yürütebilir, sonuç çıkarabilir, genelleme yapabilir ve doğrusal
eşitlikleri çözebilir.
Üst Düzey

550 - 625 altı

475 - 550 altı

400 - 475 altı

Öğrenciler bilgi ve anlamalarını çeşitli değişkenlikteki göreceli olarak karmaşık durumlara
uygulayabilir.
Orta Düzey
Öğrenciler temel matematik bilgilerini değişik durumlara uygulayabilirler.
Alt Düzey
Öğrenciler, tüm sayılar, ondalıklar, işlemler ve temel grafiklerle ilgili bazı bilgilere
sahiptirler.

Tablo 2.1 ’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testi puanları için ileri düzey, üst düzey, orta düzey ve alt düzey olmak üzere dört temel
yeterlik düzeyi tanımlanmaktadır. İlk ve son düzeyi başaran öğrenci performansı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İleri düzeye ulaşmış bir öğrenci bilgi ve anlayışını
önemli derecede karmaşık olan durumlarda uygulayabilir ve sonuçlarını açıklayabilir. Çok
adımlı çeşitli kelime problemlerini çözebilirler ve artan bir şekilde kesir ve ondalık sayıları
anladıklarını gösterebilirler. Ayrıca geometrik bilgilerini geniş bir yelpazede uygulayabilir
ve tablodan yorum yapabilirler. Üst düzeydeki bir öğrenci ise tam sayılardan hesaplama
yapmayı gerektiren problemleri çözebilir, problemi çözmek için gerekli tablo ve grafikteki
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verileri yorumlar ya da kullanabilirler. Orta düzeydeki öğrenciler tam sayıları anlayabilirler, iki boyutlu sunuma bakarak 3 boyutluyu canlandırabilirler ve çeşitli grafikleri yorumlayabilirler. Alt düzey öğrenci tam sayılarla toplama ve çıkarma yapabilir, bazı geometrik
şekilleri tanırlar ve basit tablo ya da grafikleri okuyabilirler.
TIMSS 2011 matematik başarı testinden alınan puanların yeterlik düzeylerine göre dağılımı
Şekil 2.1’de yer almaktadır. Şekilde en yüksek ve en düşük başarıyı gösteren Çin-Tayvan ve
Gana’nın bilgileri, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin durumu sunulmuştur.

ŞEKİL 2.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

*:TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine dahi ulaşamayan öğrenciler yer alır.

Şekil 2.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %7’si ileri yeterlik düzeyinde bulunmaktadırlar. Öğrencilerin
%13’ü üst düzey, %20’si orta düzey ve %27’si alt yeterlik alanında yer almaktadır. Öte yandan bu öğrencilerinin %33’ü, TIMSS çalışması tarafından belirlenen alt yeterlik düzeyinin
de altında puan almışlardır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %3’ü ileri
yeterlik düzeyinde, %4’ü üst yeterlik düzeyinde, %39’u orta yeterlik düzeyinde ve %29’u
alt yeterlik düzeyinde yer almaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %25’inin
yeterlik düzeyi ise alt düzeyden daha düşüktür.
TIMSS 2011 8. sınıf çalışmasında, matematik yeterlik düzeyine göre en başarılı ülke olan
Çin-Tayvan’daki öğrencilerin %49’u ileri yeterlik düzeyinde yer alırken, en düşük başarı
gösteren Gana’da ise ileri yeterlik düzeyinde hemen hemen hiç öğrencinin olmadığı belirlenmiştir.
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TIMSS Döngülerine Göre Türkiye Ortalama Performansının
Karşılaştırılması
Dört yılda bir gerçekleşen TIMSS çalışmalarına Türkiye ilk defa 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. Bir sonraki döngü olan 2003 yılı TIMSS çalışmasına hiçbir sınıf düzeyi ile
katılmayan Türkiye, 2007 yılında çalışmaya yine sadece 8. sınıf düzeyi ile katılmıştır. 2011
yılında gerçekleşen TIMSS çalışmasına ilk defa 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler de katılmıştır.
Yani, 2011 TIMSS çalışmasına Türkiye 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerle katılmıştır.
Türkiye, 4. sınıf düzeyinde ilk defa 2011 yılında TIMSS çalışmasına katıldığı için TIMSS döngülerine göre Türkiye ortalama performansının karşılaştırılmasında, sadece 8. sınıf düzeyi
öğrencilerin sonuçları raporlaştırılmıştır.
TIMSS döngülerinden 1999, 2007 ve 2011 yıllarında gerçekleşen 8. sınıf düzeyi matematik
başarı testine ilişkin TIMSS ortalaması ve Türkiye ortalama performansı Şekil 2.2’de yer
almaktadır.

ŞEKİL 2.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarısının TIMSS Döngülerine Göre Değişimi

Şekil 2.2’ de görüldüğü gibi Türkiye’nin ilk kez katılmış olduğu TIMSS 1999 çalışmasında
TIMSS ortalaması 487 puan olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 8. sınıf düzeyi ile katılmış olduğu TIMSS 1999 matematik başarı testinde ortalama puanı 429’dur. Türkiye 1999 yılında
göstermiş olduğu performans ile TIMSS ortalama performansının 58 puan altında kalmıştır.
TIMSS 2003 çalışmasına katılmayan Türkiye, 2007 yılında 8. sınıf düzeyinde katılmış olduğu matematik başarı testinde ortalama olarak 432 puanlık bir performans göstermiştir.
TIMSS 2011 matematik başarı testinde 8. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları ise 452
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olarak hesaplanmıştır. Hem 2003 hem de 2007 matematik başarı testleri TIMSS ortalaması
500 olacak şekilde hesaplanmıştır ve iki döngüde de Türkiye, TIMSS ortalama puanının
altında puan almıştır.
Türkiye’nin TIMSS matematik başarı testinde 8. sınıf düzeyinde almış olduğu ortalama puanların döngülere göre artış gösterdiği belirlenmiştir. TIMSS 1999 ile 2007 yılları arasında
8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı testinden almış oldukları puan ortalamaları arasında 4 puanlık bir artış söz konusudur. TIMSS 2007 ile TIMSS 2011 yıllarında da
matematik başarı testinde 8. sınıf düzeyinde Türkiye ortalama başarı puanı 30 puanlık bir
artış göstermiştir. Türkiye’nin katıldığı üç TIMSS döngüsünde de matematik başarı puanı
TIMSS ölçek orta noktasının altında yer almaktadır. Türkiye’nin TIMSS döngülerine göre
matematik başarı testinde ortalama puanlarında artış gözlenmiş ve bu artış neticesinde
Türkiye’nin TIMSS ortalamasına en yakın olduğu döngünün TIMSS 2011 döngüsü olduğu
belirlenmiştir.
Türkiye’nin TIMSS döngülerinde matematik başarı testinden 8. sınıf düzeyinde cinsiyete
göre almış oldukları ortalama puanlarına ilişkin değişimler Şekil 2.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 2.3
TIMSS 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamasının Cinsiyet Bazında TIMSS Döngülerine Göre
Değişimi

Şekil 2.3’te görüldüğü gibi cinsiyet bazında 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik
başarı testinden almış oldukları puanların ortalaması, TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 yıllarında benzerlik göstermektedir. TIMSS 1999 8. sınıf matematik başarı testinde hem erkek
öğrencilerin hem de kız öğrencilerin başarı ortalaması 429’dur. Benzer şekilde TIMSS 2007
çalışmasında ise hem erkek öğrencilerin hem de kız öğrencilerin başarı ortalaması 432’dir.
TIMSS 2011 çalışmasında da matematik başarı testinde kız öğrencilerin ortalama puanının
(457), erkek öğrencilerden (448) 9 puan daha fazla olduğu belirlenmiştir. TIMSS döngüleri
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içerisinde 8. sınıf düzeyinde matematik başarı testinde cinsiyete göre TIMSS 1999 ve TIMSS
2007’de erkek ve kız öğrenciler aynı başarıyı gösterirken; TIMSS 2011 çalışmalarında kız
öğrenciler, erkek öğrencilerden daha yüksek performans göstermişlerdir.
TIMSS 1999, 2007 ve 2011 matematik başarı testi ortalama puanlarına göre öğrencilerin
yeterlik düzeylerine göre yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle Şekil 2.4’de
ileri düzey, üst düzey, orta düzey ve alt düzey yeterlik alanlarında yer alan öğrenci yüzdeleri karşılaştırması gösterilmiştir.
Aşağıda Şekil 2.4’te Türkiye için yıllara göre uluslararası yeterlik düzeylerinde yer alan
öğrenci yüzdeleri verilmiştir.

ŞEKİL 2.4
TIMSS 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamasının Yeterlik Düzeyleri Bazında TIMSS Döngülerine
Göre Karşılaştırılması

Şekil 2.4 incelendiğinde, TIMSS çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin matematik yeterlilikleri incelendiğinde 1999 yılında %1’inin, 2007 yılında %5’inin ve 2011 yılında ise
%7’sinin ileri yeterlik düzeyinde yer aldığı görülmektedir. Alt düzey altında yer alan öğrenci yüzdeleri ise 1999 yılında %35, 2007 yılında %41 ve 2011 yılında %33 olarak belirlenmiştir. Şekil 2-4’de görüldüğü gibi Türkiye için TIMSS yeterlik düzeylerine göre ileri ve
üst kategorilerde başarılı olan öğrenci yüzdelerinde artış görülmekte ve alt kategoride yer
alan öğrenci yüzdelerinde ise azalma görülmektedir.
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1995-2011 Yılları Arasında TIMSS 8. Sınıf Matematik Başarılarında
Önemli Değişmeler Olan Ülkeler
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarısında, başarı testlerinin uygulandığı yıllara göre artma
ve azalma bakımından bir denge söz konusudur. 1995 veya 1999’dan 2011’e kadar olan dönemde TIMSS çalışmalarına katılan 25 ülke matematik başarılarındaki gelişme bakımından
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu 9 ülkenin başarılarında artış olduğu ve 11
ülkenin başarılarında azalma olduğu gözlenmiştir. TIMSS ortalama puanları bakımından 5
ülkenin başarılarında ise bir değişme gözlenmemiştir. 1995-2011 TIMSS 8. sınıf matematik
başarı ortalamalarında önemli değişmeler olan ülkeler aşağıda Tablo 2.2’de sunulmuştur.

TABLO 2.2
1995-2011 Yılları Arasında TIMSS 8. Sınıf Matematik Başarılarında Ciddi Değişmeler Olan Ülkeler

Tablo 2.2’de görüldüğü gibi 1995-2011 yılları arasında TIMSS 8. sınıf matematik başarısında
Kore, Litvanya, Çin-Tayvan ve Şili’de 20 puandan fazla bir artış gözlenmiştir.
Türkiye, TIMSS 8. sınıf başarı değerlendirmelerine 1995 ve 2003 yıllarında katılmadığı için
bu tabloda yer almamaktadır.
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BÖLÜM 3
TIMSS 2011 8. SINIF MATEMATİK BAŞARI
TESTİ KONU ALANLARINA VE BİLİŞSEL
DÜZEYLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN KONUMU
Üçüncü bölümde öncelikle, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına
göre başarıları incelenmiş, ardından bilişsel düzeyleri bazında incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu bölümde bulunan konu başlıkları şöyledir:
• TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu
• TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin Konumu
• TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Örnek Maddeleri ve Maddelere İlişkin
Türkiye’nin Başarı Konumu

TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Konu Alanlarına Göre
Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin cevaplamış oldukları matematik başarı testinde “sayılar”,
“cebir”,“geometri” ve “veri ve olasılık” olmak üzere dört matematik konu alanına ilişkin
sorular yer almaktadır.
Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına ilişkin doğru cevaplama
yüzdeleri, en yüksek başarı gösteren ülke (Kore), en düşük başarı gösteren ülke (Gana)ve
TIMSS ortalaması dikkate alınarak Şekil 3.1’ de verilmiştir.
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ŞEKİL 3.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konu Alanlarının Doğru Cevaplanma Yüzdelerine Göre Türkiye’nin
Konumu

Şekil 3.1 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin
matematik testinde yer alan tüm soruların %38’ini doğru cevaplandırdıkları görülmektedir. Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencileri, matematik testi kapsamında yer alan sayılar
alanındaki soruların %36’sını, cebir alanındaki soruların %35’ini, geometri alanındaki soruların %37’sini ve veri ve olasılık alanındaki soruların %47’sini doğru cevaplandırmışlardır.
Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencileri “cebir”, “geometri” ve “sayılar” alanındaki soruları
“veri ve olasılık” alanındaki sorulara göre daha zor buldukları söylenebilir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrenciler matematik testindeki soruların
%41’ini, sayılar alanındaki soruların %43’ünü, cebir sorularının %37’sini, geometri sorularının %39’unu, veri ve olasılık sorularının %45’ini doğru cevaplandırmışlardır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde matematik testinde yer alan soruları en
çok doğru cevaplandıran öğrencilerin Kore’de (%74), en az doğru cevaplandıran öğrencilerin ise Gana’da (%19) olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına göre başarı ortalamaları en yüksek (Kore) ve en düşük başarı gösteren (Gana) ülkelerle birlikte Şekil 3.2’de
verilmiştir.
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ŞEKİL 3.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.2 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı testi ortalamasının 452 olduğu görülmektedir. Uluslararası
matematik yeterlik düzeyleri için belirlenen kesme puanları göz önüne alındığında, 8. sınıf
öğrencilerinin genel olarak orta yeterlik düzeyine sahip oldukları belirtilebilir. Matematik
konu alanları bakımından Türkiye’de öğrencilerin en başarılı oldukları alanlar sırasıyla veri
ve olasılık (467), cebir (455), geometri (454) ve sayılar (435) konu alanıdır. Türkiye’nin başarı sıralamasına bakıldığında sayılar alanında 26., cebir alanında 24., geometri alanında
21. ve veri ve olasılık alanında ise 20. sırada yer aldığı görülmektedir. Her dört alan için
öğrencilerin başarıları orta yeterlik düzeyine karşılık gelmektedir. Kore de en yüksek başarı “sayılar” konu alanında iken Gana da ise “cebir” konu alanındadır.
Genel olarak ülkelerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, yüksek başarı gösteren ülkelerin aynı zamanda her dört konu alanında da yüksek başarıya sahip olduğu, düşük
başarı gösteren ülkelerin ise dört konu alanında da düşük başarı gösterdiği belirlenmiştir.
Buna karşın bazı ülkeler bazı konu alanlarında genel ortalamalarının üzerinde başarı göstermişlerdir. Örneğin, iyi performans gösteren ülkelerden biri olan Kore,“sayılar”, “cebir”,
ve “veri ve olasılık” konu alanında matematik genel ortalamasının üstünde başarı göstermiştir. Türkiye “sayılar” konu alanında testin tamamındaki başarısının altında performans
gösterirken; “cebir”, “geometri” ve “veri ve olasılık” konu alanında ise genel başarısının
üstünde performans göstermiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarındaki başarı
ortalamalarının cinsiyete göre karşılaştırılması Şekil 3.3’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.3
TIMSS 2011 8.Sınıf Matematik Konu Alanlarına Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Başarı Ortalamaları

Şekil 3.3 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan kız
ve erkek öğrencilerin dört matematik konu alanındaki başarı ortalamaları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Buna göre sayılar konu alanında 4 puanlık farkın erkekler
lehine; cebir alanında 18, geometri alanındaki 14 ve veri ve olasılık alanında 13 puanlık
farkın kızlar lehine olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalamaları
arasındaki fark en az “sayılar” konu alanında iken; en çok fark “cebir” konu alanındadır.
Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin her ikisi de matematik başarı testinde en düşük ortalamayı
sayılar konu alanında, en yüksek ortalamayı ise veri ve olasılık konu alanında göstermişlerdir. Kız öğrenciler “cebir”, “geometri” ve “veri ve olasılık” konu alanlarında erkeklerden
daha başarılı olurken; “sayılar” konu alanında ise erkek öğrenciler kızlardan daha başarılı
olmuştur.
Ayrıca her iki cinsiyette de tüm konu alanlarında Türkiye’nin başarısı uluslararası ortalamaların altındadır.

TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Bilişsel Düzeylerine
Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde üç temel bilişsel düzey üzerine odaklanılmıştır. Başarı testinde yer alan bilişsel düzeyler; bilme, uygulama ve akıl yürütmedir.
Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin her bir bilişsel düzeydeki doğru cevaplama yüzdeleri,
en yüksek başarı gösteren Kore, en düşük başarı gösteren Gana ve TIMSS ortalaması ile
birlikte Şekil 3.4’te sunulmuştur.
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ŞEKİL 3.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Bilişsel Düzeylerdeki Doğru Cevaplama Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.4 incelendiğinde; öğrencilerin uluslararası ortalama doğru cevaplama yüzdeleri bilme düzeyi için %49, uygulama için %39 ve akıl yürütme için ise %30 olarak bulunmuştur.
Öğrencilerin akıl yürütme alanında yer alan soruları bilme ve uygulama düzeyine göre
daha zor buldukları söylenebilir. 8. sınıf düzeyinde katılım gösteren ülkeler genel olarak
bilme düzeyinde yüksek performans gösterirken, uygulama ve akıl yürütme düzeyinde ise
daha düşük performans göstermişlerdir.
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrenciler, bilme bilişsel düzeyinde yer alan
soruların %49’unu, uygulama alanındaki soruların %37’sini ve akıl yürütme alanındaki soruların %30’unu doğru cevaplandırmışlardır.
Türkiye’ de en yüksek doğru cevaplama yüzdesi bilme düzeyinde (%49) iken, en düşük
doğru cevaplama yüzdesi ise akıl yürütme düzeyinde (%30) görülmüştür. Benzer biçimde
en yüksek başarı gösteren Kore ve en düşük başarı gösteren Gana için de en yüksek doğru
cevaplama yüzdesi bilme düzeyinde gözlemlenirken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi
ise akıl yürütme bilişsel düzeyinde gözlemlenmiştir.
TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı testinde yer alan üç bilişsel düzeye
ilişkin soruları doğru cevaplama yüzdelerine göre hesaplanan ortalamaları Şekil 3.5’te yer
almaktadır.
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ŞEKİL 3.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.5 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan
öğrencilerin bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamaları en yüksekten en düşüğe
sırasıyla akıl yürütme (465), uygulama (459) ve bilmedir(441). TIMSS 2011 çalışmasında en
yüksek başarıyı gösteren Kore’de ise sıralama uygulama, bilme ve akıl yürütme şekildedir.
En düşük başarı gösteren Yemen’de ise sıralama bilme, akıl yürütme ve uygulama şeklindedir.
Öğrencilerin bilişsel düzeylerden aldıkları standart puanların ortalamaları, matematik yeterlik düzeyleri uluslararası kesme puanları dikkate alınarak incelendiğinde, her üç bilişsel
düzeyden alınan puanların ortalamalarının orta yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir.
Şekil 3.5’de Türkiye’nin akıl yürütme ve uygulama düzeyindeki ortalamalarının genel matematik ortalamasından (452) yüksek olduğu, bilme düzeyindeki ortalamasının ise düşük
olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 42 ülke arasında başarı sıralamasına bakıldığında bilme
düzeyinde 26., uygulama ve akıl yürütme düzeyinde ise 21. sırada olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik
bilişsel düzeylere göre ortalamaları Şekil 3.6’da verilmiştir.
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ŞEKİL 3.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Bilişsel Düzeylere Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Matematik Başarı
Ortalamaları

Şekil 3.6 incelendiğinde, 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları
arasında farkların olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bilişsel düzeylerden almış oldukları
puanların ortalamaları karşılaştırıldığında, “bilme” düzeyinde 9 puanlık, “uygulama” düzeyinde 6 puanlık ve “akıl yürütme” düzeyinde 36 puanlık farkın kızlar lehine olduğu görülmektedir. 42 ülke içerisinde bilişsel düzeylerdeki sıralamalara bakıldığında “akıl yürütme”
bilişsel düzeylerinde kızlar erkeklerden daha başarılı iken “bilme” düzeyinde ise erkekler
kızlardan daha başarılıdır. “Uygulama” düzeyinde ise kızlar ve erkekler aynı sırada yer
almaktadırlar.

TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Örnek Maddeleri ve
Maddelere İlişkin Türkiye’nin Konumu
Bu bölümde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı testinde almış oldukları maddelerden örnekler ve bu maddelere ait bilgiler yer almaktadır. Örnek maddelerde en başarılı ülke ve en başarısız ülke ile bu maddelerin doğru cevaplanma yüzdelerine ilişkin TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin başarısına yer verilmiştir.
Örnek madde-1’e ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle doğru
cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil 3.7’de
yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.7
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 1

Konu Alanı:
Bilişsel Düzey:
Kazanım:

Şekil 3.7’de verilen birinci örnek madde “iki ve üç ondalıklı iki sayıyı toplar” kazanımına
yönelik bir matematik sorusudur. Madde sayılar konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde
yer almaktadır. Birinci örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler
genelinde %72 iken; Türkiye’de %48‘dir.
Türkiye birinci örnek maddede göstermiş olduğu başarı ile TIMSS çalışmasına katılan ülkeler arasında 37. sırada yer almıştır. Birinci örnek maddede Türkiye’nin doğru cevaplama
yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin
%24 altındadır. Birinci örnek maddeye ilişkin en yüksek başarı Singapur’da (%94) ve en
düşük başarı da Suriye’de (%31) gözlenmiştir.
Örnek madde-2’ye ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.8’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 2

Konu Alanı:
Bilişsel Düzey:
Kazanım:

Şekil 3.8’de verilen ikinci örnek madde“basit cebirsel ifadeleri değerlendirir” kazanımına
yönelik bir matematik sorusudur. Madde cebir konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde
yer almaktadır. İkinci örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler
genelinde %71 iken; Türkiye’de %66’dır. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %5 altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde ikinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 25. sırada
yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Kore’de (%92) ve en
düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Fas’ta (%45) gözlenmiştir.
Örnek madde-3’e ilişkin genel bilgiler ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle doğru
cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil 3.9’da
yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.9
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 3

Şekil 3.9’da verilen üçüncü örnek madde “çarpma ve toplamayı içeren basit cebirsel ifadelerin anlamını bilir” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde cebir konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Üçüncü örnek maddeyi doğru cevaplama
yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %65 iken; Türkiye’de %58’dir. İlgili maddeyi
Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama
doğru cevaplama yüzdesinden %7 daha düşüktür. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde üçüncü
örnek maddede gösterdiği başarı ile 28. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek
doğru cevaplama yüzdesi Hong Kong’da (%94) ve en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise
Norveç’te (%36) gözlenmiştir.
Örnek madde-4’e ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.10’ da yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 4

Şekil 3.10’ da verilen dördüncü örnek madde “verilen 3 boyutlu bir nesnenin, iki boyutlu çizimle belli bir görüntüsünü tamamlar” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur.
Madde geometri konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde yer almaktadır.
Dördüncü örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %58
iken; Türkiye’de %57’dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011
çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinden %1 daha düşüktür.
Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde dördüncü örnek maddede gösterdiği başarı ile 22. sırada
yer almıştır. Dördüncü maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Japonya’da (%
89) ve en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Gana’da (%10) gözlenmiştir.
Örnek madde-5’e ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.11’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 5

Şekil 3.11’de verilen beşinci örnek madde “bir bütünün verilen bir parçasının yüzdesini ve
bir bütünün yüzdesi verilen bir kısmını açıklar” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde sayılar konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Beşinci örnek
maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %37 iken; Türkiye’de
%33’tür. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinden %4 daha düşüktür. Türkiye, TIMSS
ülkeleri içerisinde beşinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 24. sırada yer almıştır. İlgili
maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Singapur’da (%89) ve en düşük doğru
cevaplama yüzdesi ise Gana’da (%8) gözlenmiştir.
Örnek madde-6’ya ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.12’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.12
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 6

Konu Alanı:
Bilişsel Düzey:
Kazanım:

Şekil 3.12’de verilen altıncı örnek madde “verilen diğer değerlerden faydalanarak bir değişkenin değerini belirleme için formül kullanır.” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur Madde cebir konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Altıncı örnek
maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %43 iken; Türkiye’de
%29 ‘dur. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %14 altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri
içerisinde altıncı örnek maddede gösterdiği başarı ile 28. sırada yer almıştır. Altıncı örnek
maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Singapur’da (%84) ve en düşük doğru
cevaplama yüzdesi ise Fas’ta (%11) gözlenmiştir.
Örnek madde-7’ye ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.13’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.13
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 7

Şekil 3.13’te verilen yedinci örnek madde “verilen bir durumu pasta grafiği ile düzenleyip verilenleri etiketlendirerek sunar.” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde veri ve olasılık konu alanında ve uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Yedinci
örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %47 iken;
Türkiye’de %48’dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinden %1 daha yüksektir. Yedinci örnek maddede gösterdiği başarı ile Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde 21. sırada yer
almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Singapur’da (%85) ve en
düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Gana‘da (%11) gözlenmiştir.
Örnek madde-8’e ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.14’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.14
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 8

Şekil 3.14’te verilen sekizinci örnek madde “sayı doğrusunda belirlenmemiş kesirle verilen
2 noktanın, çarpımlarını temsil eden noktayı belirler” kazanımına yönelik bir matematik
sorusudur. Madde sayılar konu alanında ve akıl yürütme bilişsel düzeyinde yer almaktadır.
Sekizinci örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %23
iken; Türkiye’de %15’dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011
çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinden %8 daha düşüktür.
Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde sekizinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 34. sırada
yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Çin-Tayvan’da (%53)
ve en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Endonezya’da (%10) gözlenmiştir.
Örnek madde-9’a ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.15’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.15
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 9

dört işlem

Şekil 3.15’te verilen dokuzuncu örnek madde “üç boyutlu bir dikdörtgen şeklin katı cisimlerle doldurulmasını içeren bir dört işlem problemini çözer” kazanımına yönelik bir
matematik sorusudur. Madde geometri konu alanında ve akıl yürütme bilişsel düzeyinde
yer almaktadır. Dokuzuncu örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %25 iken; Türkiye’de %20’dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama
yüzdesi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %5
altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde dokuzuncu örnek maddede gösterdiği başarı
ile 25. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi ÇinTayvan’da (% 66) ve en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Gana’da (%4) gözlenmiştir.
Örnek madde-10’a ilişkin genel bilgiler ve ilgili maddeyi en yüksek, en düşük yüzdeyle
doğru cevaplayan ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi Şekil
3.16’da yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.16
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 10

Konu Alanı:
Bilişsel Düzey:
Kazanım:

Şekil 3.16’ da verilen onuncu örnek madde “doğrusal bir eşitsizliği çözer” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde cebir konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde
yer almaktadır. Onuncu örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler
genelinde %17 iken; Türkiye’de %10‘dur. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %7
altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde onuncu örnek maddede gösterdiği başarı ile
20. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Kore’de
(%60) ve en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise İran’da (%0) gözlenmiştir.
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BÖLÜM 4
TIMSS 2011 8. SINIF TÜRKİYE MATEMATİK
BAŞARI ORTALAMASININ BÖLGELER BAZINDA
İNCELENMESİ
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
• TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Konu Alanlarına Göre İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Bilişsel
Düzeylere Göre İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Yeterlik
Düzeylerine Göre İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin coğrafi bölgelere göre matematik başarı ortalamaları ve dağılımı Tablo 4.1’de verilmiştir.

TABLO 4.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler

f

%

Başarı Ortalaması

Marmara

1997

28,83

464,95

Karadeniz

769

11,10

463,35

İç Anadolu

836

12,07

460,31

Akdeniz

660

9,53

460,01

Ege

988

14,26

452,82

Doğu Anadolu

791

11,42

427,20

Güneydoğu Anadolu

887

12,80

416,00

6928

100

452

Türkiye
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Tablo 4.1’ de, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgelere göre matematik başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı
ortalaması 452’dir. Tablo 4.1 incelendiğinde matematik başarı ortalamalarının coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre Marmara Bölgesi (465) en yüksek
ortalamaya sahip olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (416) en düşük başarı ortalamasına
sahip olmuştur.
Tablo 4.1’de Marmara Bölgesi (465), Karadeniz Bölgesi (463), İç Anadolu Bölgesi (460) ve
Akdeniz Bölgesi’nin (460) başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı,
Doğu Anadolu Bölgesi (427) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin (416) başarı ortalamasının
ise Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgeler bazında matematik başarı ortalamaları Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 4.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamaları

*Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.1’de bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının en yüksekten en düşüğe doğru
sıralaması verilmiştir. Buna göre bölgeler bazında başarı ortalaması en yüksek olan bölgeden en düşük olan bölgeye doğru sıralama şöyledir: Marmara (465), Karadeniz (463),
İç Anadolu (460), Akdeniz (460), Ege (453), Doğu Anadolu (427) ve Güneydoğu Anadolu
(416).
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgeler bazında matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkları Şekil 4.2’deki fark grafiğinde
gösterilmiştir.
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ŞEKİL 4.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamalarının Türkiye Ortalamasından
Farkı

*Sıfır noktası Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.2’de bölgeler bazında 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin bölgelere göre matematik
başarı ortalamalarının, Marmara (13), Karadeniz (11), İç Anadolu (8) ve Akdeniz (8) bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu; Doğu Anadolu (-25) ve Güneydoğu Anadolu
(-36) Bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir.
Şekil 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında 8. sınıf matematik başarı ortalamaları ile Türkiye
ortalaması arasında olumlu yönde en yüksek fark, Marmara Bölgesi’nde (13) gözlenirken;
olumsuz yönde ise en yüksek fark Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (-36) gözlenmiştir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamaları
ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler bazında dağılımı ile matematik başarı ortalamaları Tablo 4.2’ de verilmiştir.
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TABLO 4.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete
Göre Dağılımı
Cinsiyet
Karadeniz
Akdeniz
Marmara
İç Anadolu
Ege
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

f

%

Başarı Ortalaması

Kız

395

51,37

468,99

Erkek

374

48,63

457,30

Kız

325

49,24

469,03

Erkek

335

50,76

451,03

Kız

954

47,77

465,62

Erkek

1043

52,23

464,34

Kız

429

51,32

465,73

Erkek

407

48,68

454,67

Kız

511

51,72

459,39

Erkek

477

48,28

445,74

Kız

360

45,51

426,83

Erkek

431

54,49

427,51

Kız

440

49,61

420,76

Erkek

447

50,39

411,34

Tablo 4.2’ de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin bölgelere göre matematik başarı ortalamaları ele alınmıştır. Türkiye genelinde 8. sınıf
düzeyindeki kız öğrencilerin matematik başarı ortalaması 457; erkek öğrencilerin başarı
ortalaması 448’dir. Tablo 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında matematik başarı ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler bazında matematik başarı ortalamaları Şekil 4.3’te gösterilmiştir.
ŞEKİL 4.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler ve Cinsiyete Göre Matematik Başarı Ortalamaları

*Cinsiyete Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması
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Şekil 4.3 incelendiğinde Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde kız öğrencilerin daha
başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının en yüksek olduğu iki bölge Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgeler arasındaki bu başarı sıralamasının
erkek öğrenciler için matematik başarı ortalamalarının en yüksek olduğu bölge Marmara
olurken, en düşük olduğu bölge değişmeyerek yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur.
Kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalaması Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve İç
Anadolu bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Ayrıca, Ege Bölgesi’nde;
kız öğrencilerin matematik başarı ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken,
erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının altında yer aldığı
tespit edilmiştir.
Bölgeler bazında TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasındaki farklılıklar Şekil 4.4’te verilmiştir.

ŞEKİL 4.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölge Bazında Kız ve Erkek Öğrencilerin Matematik Başarı Ortalamaları
Arasındaki Fark

Şekil 4.4 incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasındaki en yüksek başarı farkının Akdeniz Bölgesi’nde (18) ve en düşük başarı farkının Marmara Bölgesi’nde (1) kızlar lehine
ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi’nde (-1) ise erkek öğrenciler lehine
bir fark tespit edilmiştir.
Cinsiyet bazında bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasına göre
fark grafiği Şekil 4.5’te sunulmuştur.
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ŞEKİL 4.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Cinsiyet Bazında Bölgelere Ait Matematik Başarı Ortalamalarının Türkiye
Ortalamasından Farkı

*Sıfır Noktası Cinsiyete Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.5’te 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkı, bölgelere göre incelenmiştir. Buna göre, bölgeler bazında
kız öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu
yönde en yüksekten en düşüğe doğru fark, Karadeniz (12), Akdeniz (12), İç Anadolu (9) ve
Marmara (9) bölgelerinde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksekten en düşüğe doğru
fark Güneydoğu Anadolu (-36) ve Doğu Anadolu (-30) bölgelerinde gözlenmiştir.
Benzer şekilde bölgeler bazında erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Marmara Bölgesi’nde (16) gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (-37) gözlenmiştir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının
Bölgeler Bazında Konu Alanlarına Göre İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler, matematik başarı testinde sayılar, geometri, cebir, veri ve olasılık olmak üzere dört konu alanına ilişkin soruları
cevaplamışlardır. TIMSS 2011 8. sınıf matematik konu alanlarında bölgeler bazında başarı
ortalamaları aşağıda Şekil 4.6’da sunulmuştur.
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ŞEKİL 4.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konu Alanlarının Bölgeler Bazında Başarı Ortalamaları

*Konu Alanlarına Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.6’da TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin bölgeler bazında konu alanlarına göre matematik başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 8.
sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı ortalaması sayılar konu alanında (435),
geometri konu alanında (454), cebir konu alanında (455), veri ve olasılık konu alanında
(467)’dir. Şekil 4.6 incelendiğinde konu alanlarına göre matematik başarı ortalamalarının
bölgeler arası farklılık gösterdiği görülmektedir. Tüm konu alanlarında bölgelerin başarı
sıralamasının benzerlik göstermediği tespit edilmiştir. Örneğin sayılar konu alanında en
yüksek ortalama Marmara Bölgesi’nde gözlenirken, geometri konu alanında en yüksek ortalama ise Karadeniz Bölgesi’nde gözlenmiştir.
Şekil 4.6 incelendiğinde sayılar konu alanında Marmara (448), Akdeniz (444), Karadeniz
(442) ve İç Anadolu (442) bölgelerinin başarı ortalamaları Türkiye ortalamasının (435) üzerinde yer alırken, Ege (434), Doğu Anadolu (410) ve Güneydoğu Anadolu (400) bölgelerinin
başarı ortalamaları, Türkiye ortalamasının altında yer almıştır. Benzer şekilde geometri
konu alanında başarı ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; Karadeniz (467), Akdeniz (465), Marmara (462), İç Anadolu (462) ve Ege (455) bölgelerinin başarı ortalamaları Türkiye ortalamasının (454) üzerinde yer alırken, Doğu Anadolu(431) ve Güneydoğu
Anadolu (422) bölgelerine ait başarı ortalamalarının ise Türkiye ortalamasının altında yer
aldığı görülmüştür. Cebir konu alanında ise Marmara (465), Akdeniz (464), Karadeniz (464)
ve İç Anadolu (464) bölgelerinin başarı ortalamaları Türkiye ortalamasının (455) üzerinde
yer alırken, Ege (454), Doğu Anadolu (433) ve Güneydoğu Anadolu (421) bölgelerinin başarı
ortalamalarının Türkiye ortalamasının altında yer aldığı tespit edilmiştir. Veri ve olasılık
konu alanında ise Marmara (482), Karadeniz (479), Akdeniz (476), İç Anadolu (474) ve Ege
(469) bölgelerinin başarı ortalamaları Türkiye ortalamasının (467) üzerinde yer alırken,
Doğu Anadolu (439) ve Güneydoğu Anadolu (425) bölgelerinin başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasının altında yer aldığı tespit edilmiştir.
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Konu alanları bazında bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasına
göre fark grafiği Şekil 4.7’de sunulmuştur.
ŞEKİL 4.7
TIMSS 2011 8. Sınıf Konu Alanları Bazında Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarının
Türkiye Ortalamasından Farkı

*Sıfır Noktası Her Üç Konu Alanı İçin Türkiye Ortalaması

Şekil 4.7’de bölgeler bazında öğrencilerin 8. sınıf matematik konu alanlarına ait başarı ortalamalarının ilgili konu alanındaki Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin sayılar konu alanındaki matematik başarı ortalamaları, Marmara (13), Akdeniz (9), Karadeniz (7) ve İç Anadolu (7) bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde iken; Ege (-1), Doğu
Anadolu (-25) ve Güneydoğu Anadolu (-35) bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde öğrencilerin geometri konu alanındaki matematik başarı ortalamaları,
Karadeniz (13), Akdeniz (11), İç Anadolu (8), Marmara (8) bölgelerinde Türkiye ortalamasının
üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu (-23) ve Güneydoğu Anadolu (-32) bölgelerinde Türkiye
ortalamasının altında yer almıştır. Cebir konu alanında da matematik başarı ortalamalarının,
Marmara (10), Akdeniz (9), Karadeniz (9) ve İç Anadolu (9) bölgelerinde Türkiye ortalamasının
üzerinde iken; Ege (-1), Doğu Anadolu (-22) ve Güneydoğu Anadolu (-34) bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirlenmiştir. Veri ve olasılık konu alanında da matematik
başarı ortalamalarının, Marmara (15), Karadeniz (12), Akdeniz (9), İç Anadolu (7) ve Ege (2)
bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde iken; Doğu Anadolu (-28) ve Güneydoğu Anadolu (-42) bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirlenmiştir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler
Bazında Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi
Şekil 4.8’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları, bilme, uygulama ve akıl yürütme olarak belirlenen üç bilişsel düzeyde ele
alınmıştır. TIMSS 2011 bölgeler bazında bilişsel düzeylere göre 8. sınıf matematik başarı
ortalamaları Şekil 4.8’de verilmiştir.
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ŞEKİL 4.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre Matematik Başarı Ortalamaları

*Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.8 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin
bölgeler bazında bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamaları görülmektedir. Türkiye genelinde, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı ortalaması bilme düzeyinde (441), uygulama düzeyinde (459) ve akıl yürütme düzeyinde (465)’dir. Şekil 4.8’de
bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamalarının bölgeler arası farklılık gösterdiği
görülmektedir. Marmara Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en yüksek başarı ortalamasına
sahip bölge olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en düşük başarı
ortalamasına sahip bölge olmuştur.
Şekil 4.8 incelendiğinde bilme düzeyinde Marmara (453), Karadeniz (450), Akdeniz (449)
ve İç Anadolu (447) bölgelerinin başarı ortalamaları Türkiye ortalamasının (441) üzerinde
yer alırken, Ege (440), Doğu Anadolu (416) ve Güneydoğu Anadolu (405) bölgelerinin başarı
ortalamaları Türkiye ortalamasının altında yer almıştır. Benzer şekilde uygulama düzeyinde başarı ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; Marmara (470), Karadeniz (469),
Akdeniz (467), İç Anadolu (465) ve Ege (461) bölgelerinin başarı ortalamalarının Türkiye
ortalamasının (459) üzerinde yer aldığı, Doğu Anadolu (433) ve Güneydoğu Anadolu (424)
bölgelerine ait başarı ortalamalarının ise Türkiye ortalamasının altında yer aldığı görülmüştür. Akıl yürütme düzeyinde ise Marmara (476), Karadeniz (474), Akdeniz (474), İç
Anadolu (469) ve Ege (466) bölgelerinin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının (465)
üzerinde yer aldığı, Doğu Anadolu (442) ve Güneydoğu Anadolu (432) bölgelerine ait
başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasının altında yer aldığı belirlenmiştir. TIMSS 2011
bilişsel düzeyler bazında bölgelere ait 8. sınıf matematik başarı ortalamalarının Türkiye
ortalamasına göre fark grafiği Şekil 4.9’da verilmiştir.
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ŞEKİL 4.9
TIMSS 2011 8. Sınıf Bilişsel Düzeyler Bazında Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarının
Türkiye Ortalamasından Farkı

*Sıfır noktası her üç bilişsel düzey için Türkiye ortalaması

Şekil 4.9’da 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeyler bazında bölgelere ait matematik başarı
ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin bilme
düzeyindeki matematik başarı ortalamalarının, Marmara (12), Karadeniz (9), Akdeniz (8) ve
İç Anadolu (6) bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde, Ege (-1), Doğu Anadolu (-25)
ve Güneydoğu Anadolu (-36) bölgelerinde ise Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 8. sınıf öğrencilerinin uygulama düzeyindeki matematik başarı
ortalamalarının, Marmara (11), Karadeniz (10), Akdeniz (8), İç Anadolu (6) ve Ege (2) bölgelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, Doğu Anadolu (-26) ve Güneydoğu
Anadolu (-35) bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında yer aldığı gözlenmiştir. 8. sınıf
öğrencilerinin akıl yürütme düzeyindeki matematik başarı ortalamalarının, Marmara (11),
Karadeniz (9), Akdeniz (9), İç Anadolu (4) ve Ege (1) bölgelerinde Türkiye ortalamasının
üzerinde yer alırken, Doğu Anadolu (-23) ve Güneydoğu Anadolu (-33) bölgelerinde Türkiye
ortalamasının altında yer aldığı tespit edilmiştir.
Şekil 4.9 incelendiğinde tüm bilişsel alan düzeylerinde bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Örneğin, bilme düzeyinde en yüksek ortalama Marmara
Bölgesi’nde gözlenirken uygulama ve akıl yürütme düzeyinde de en yüksek ortalama Marmara Bölgesi’nde gözlenmiştir.
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TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının
Bölgeler Bazında Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi
TIMSS araştırmalarında öğrencilerin matematik testinden almış oldukları ortalama puanlara ek olarak bu puanlara ilişkin yeterlikler tanımlanmaktadır. Bu sayede ülkeler, öğrencilerinin yeterlik düzeylerini inceleyebilmektedir. TIMSS 2011 çalışmasında dört temel yeterlik düzeyi tanımlanmıştır. Kesme puanları ve puan aralıklarının karşılık geldiği yeterlik
düzeyleri
•
•
•
•

625 ve üstü : İleri düzey
550 - 625 altı : Üst düzey;
475 - 550 altı : Orta düzey;
400 - 475 altı : Alt düzey olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı
ortalamalarının bölgeler bazında yeterlik düzeylerine göre dağılımı Şekil 4.10’da verilmiştir.

ŞEKİL 4.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeyleri Bazında Bölgelere Göre Öğrenci Yüzdeleri

* TIMSS’e Göre En Düşük Düzey Olan Alt Düzey Seviyesine Bile Ulaşamayan Öğrenciler Yer Alır.

Şekil 4.10 incelendiğinde, 8. sınıf matematik alanında ileri düzeyde yer alan öğrenci yüzdesinin en yüksek olduğu bölgenin İç Anadolu (%9) ve Marmara (%9) ve en düşük olduğu
bölgenin ise Güneydoğu Anadolu (%3) olduğu görülmektedir. Yeterlik düzeyi bakımından
alt düzey altında yer alan öğrenci yüzdesinin en yüksek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
(%45) ve en düşük Karadeniz Bölgesi’nde (%29) olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 8. sınıf
matematik yeterlik düzeyleri bazında öğrencilerin bölgelere göre yığmalı dağılımı Şekil
4.11’de verilmiştir.
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ŞEKİL 4.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeyleri Bazında Bölgelere Göre Öğrenci Yüzdeleri

*TIMSS’e Göre En Düşük Düzey Olan Alt Düzey Seviyesine Bile Ulaşamayan Öğrenciler Yer Alır.

Şekil 4.11’de orta ve daha üstü yeterlik düzeyinde bulunan öğrencilerin bölgelere göre
yüzde dağılımları şu şekildedir; Karadeniz (%46), Akdeniz (%45), Marmara (%43), İç Anadolu
(%42), Ege(%41), Doğu Anadolu (%34), ve Güneydoğu Anadolu (%29). Alt düzey altında yer
alan öğrencilerin çoğu ise Güneydoğu Anadolu (%45) ve Doğu Anadolu (%43) Bölgelerinde yer alırken İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde araştırmaya katılan öğrencilerin
%32’sinin; Marmara Bölgesi’nde araştırmaya katılan öğrencilerin %30’unun ve Karadeniz
Bölgesi’nde %29’unun alt düzey altında yer aldığı belirlenmiştir.
Şekil 4.11 incelendiğinde alt yeterlik düzeyinde bulunan öğrencilerin bölgelere göre yüzde
dağılımları şu şekilde; Ege (%28), Marmara (%27), İç Anadolu (%26), Güneydoğu Anadolu
(%26), Karadeniz (%25), Akdeniz (%24), ve Doğu Anadolu (%24) olduğu görülmektedir. Buna
göre araştırmaya katılan öğrencilerin alt yeterlik yüzdeleri tüm bölgelerde hemen hemen
aynıdır diğer bir ifadeyle alt yeterlik düzeyindeki öğrenci yüzdeleri bölgeler arası önemli
farklılık göstermemektedir.
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BÖLÜM 5
TIMSS 2011 8. SINIF MATEMATİK BAŞARISINI
DESTEKLEYEN EV ORTAMLARI

Beşinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
• Anne Babasından En Az Birinin Üniversite Mezunu Olan Öğrenci Yüzdesi
• Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdesi
• Evinde Kendine Ait Kitabı ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdesi
• Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Türkiye’nin Konumu
Bu bölümde yer alan TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarısını destekleyen ev ortamları
verileri TIMSS 2011 “Öğrenci Anketi”nden alınmıştır.

Ev kaynakları kapsamında aşağıdaki dört faktör değerlendirilmiştir.

Anne-baba eğitim durumu
Evdeki kitap sayısı (yaklaşık)
Kendi odasının ve internet bağlantısının olup
olmaması
Öğrencilerin eğitim beklentisi
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TIMSS, PISA ve PIRLS verileri ailelerin eğitim durumu/mesleği ile çocukların eğitim başarısı
arasında güçlü ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Genel olarak eğitim durumu yüksek
olan aileler, öğrencilerin kariyer olanaklarına daha fazla izin vermekte, yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olmakta ve evinde daha fazla kaynağa sahip olmaktadır. Evdeki
ulaşılabilir okuma materyali öğrencilerin okuma başarısında olduğu gibi matematik ve matematik başarılarıyla da güçlü ilişki içindedir. IEA tarafından gerçekleştirilen TIMSS verileri
incelendiğinde, evinde fazla kitap olan öğrencilerin matematik ve fen başarılarının daha
yüksek olduğu görülecektir.
Öğrencilerin “Öğrenci Anketi”ne vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda öğrencilerin ev
kaynakları çok kaynağı olan, orta düzeyde kaynağı olan ve az kaynağı olan şeklinde üç
kategoriye dönüştürülmüştür. Kategorilerin içerikleri Tablo 5.1’de yer almaktadır.

TABLO 5.1
Ev Kaynakları Kategorilerinin İçerikleri
Kaynağa sahip olma durumuna göre;
Değişkenler

Çok

Orta

Az

Evdeki kitap sayısı

Evinde 100’den daha fazla Evinde 26-100
kitap olan
kitap olan

Kendi odası-internet bağlantısı

Hem kendi odası hem de
internet bağlantısı olan

İkisinden biri olan Ne kendi odası ne de
internet bağlantısı olan

Anne-baba eğitim durumu

En az bir ebeveyni
üniversite mezunu olan

Ebeveyni lise
mezunu olan

Evinde 25 ve daha az
kitap olan

Ebeveynleri en fazla
ortaokul mezunu olan

Öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin çok fazla kaynağa sahip olan öğrenci dağılımının en fazla olduğu ve en az olduğu
ülkelerin genel ortalamasına ilişkin bilgiler Tablo 5.2’de yer almaktadır.

TABLO 5.2
Öğrencilerin Ev Kaynaklarına Göre Dağılımları ve Matematik Başarı Ortalamaları

Ülkeler

Kaynağa sahip olma durumuna göre;
Çok
Orta
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Az
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kore

32

659

64

595

4

525

TIMSS Ortalaması

12

530

67

470

21

415

Türkiye

5

602

41

484

54

417

Fas

3

455

38

392

59

357

Tablo 5.2’ de yer alan bilgiler incelendiğinde en fazla ev kaynağı kategorisinde yer alan öğrencilerin bulunduğu ülkenin Kore olduğu görülmektedir. Kore’de TIMSS 2011 çalışmasına
8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %32’sinin evinde çok kaynağı olduğu belirlenmiştir.
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Türkiye’de araştırmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %5’i çok kaynağının olduğu ve bu
öğrencilerin matematik başarı testi ortalamasının 602 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de 8.
sınıf düzeyinde TIMSS 2011 araştırmasına katılan öğrenciler %41’i orta düzey ev kaynağına
sahip olduğu ve bu öğrencilerin matematik başarı puan ortalamasının 484 olduğu görülmektedir. Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık yarısı (%54) evinde az kaynağa sahip öğrencilerden oluşmaktadır ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 417’dir. Türkiye’de çok
kaynağa sahip öğrencilerin matematik başarı ortalaması ile az kaynağa sahip öğrencilerin
matematik başarı ortalama puanı arasında 185 puanlık farkın olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin evinde çok kaynağa sahip
olma yüzdesi en yüksek Kore (%32) ve evinde en çok kaynağa sahip olma yüzdesi en düşük
olan ülke ise Fas’tır (%3).

Anne Babasından En Az Biri Üniversite Mezunu Olan Öğrenci
Yüzdesi
Türkiye’de TIMSS 2011 8. sınıf düzeyinde araştırmaya katılan öğrencilerin ev kaynakları
bakımından bilgiler öğrencilerden toplanmıştır ve öğrencilerin anne-babalarından en az
biri en az üniversite mezunu olması, evdeki kitap sayısı ve çalışma desteği olarak nitelendirilen öğrencinin kendisine ait odası ile internetinin olup olmaması bilgisi yer almaktadır.
Öğrencilerin anne babasından en az biri en az üniversite mezunu olan öğrenci bilgileri
Şekil 5.1’ de yer almaktadır.
ŞEKİL 5.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Anne Babasından En Az Biri Üniversite Mezunu Olan Öğrencilerinin
Yüzdelik Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 5.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Katar’da öğrencilerin %65’inin anne babasından en az birinin en az üniversite mezunu olduğu, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %32’sinin anne babasından en az birinin en az üniversite mezunu olduğu
görülmektedir. Türkiye’de araştırmaya katılan öğrencilerin %9’unun ebeveynlerinden en
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az birinin en az üniversite mezunu olduğu belirlenmiş ve bu yüzde araştırmaya katılan
ülkeler içerisindeki en düşük yüzdedir. Yani ebeveynlerinden en az birinin üniversite ve
daha üst düzeyde eğitim almış olan öğrenci yüzdemiz çok düşüktür.

Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdesi
Türkiye’de TIMSS 2011 8. sınıf düzeyinde araştırmaya katılan öğrencilerin ev kaynakları
bakımından evdeki kitap sayısı bilgisi öğrencilerden alınmıştır. Evlerinde 100’den fazla
farklı kitap bulunan öğrenci dağılımı Şekil 5.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 5.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrencilerinin Yüzdelik
Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin %17’sinin evinde 100’den fazla kitap bulunmaktadır. Şekil 5.2 incelendiğinde Türkiye’nin TIMSS ortalamasının (%25) altında kaldığı görülmektedir. Evinde 100’den fazla kitap bulunan öğrenciler en
çok Kore’de (%56) ve en az Endonezya’da (%4) bulunmaktadır.
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Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci
Yüzdesi
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin evlerinde kendilerine ait
odası ve evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin dağılımları Şekil 5.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 5.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrencilerin
Yüzdelik Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 5.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan tüm öğrencilerin %53’ünün evlerinde kendine ait odası ve internet bağlantısı varken,
Türkiye’de araştırmaya katılan öğrencilerin %32’si bu olanaklara sahiptir.
Norveç’te öğrencilerin %96’sı evlerinde kendine ait odası ve internet bağlantısı olduğu
yönünde görüş bildirirken; Gana’da öğrencilerin sadece %5’i evinde kendisine ait odasının
ve internet bağlantısının olduğunu belirtmiştir.

Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin eğitim durumuna ilişkin beklentilerinin
öğrencilerin matematik başarılarını etkilediği düşünülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilere
lisansüstü, lisans, ön lisans, lise ve altı eğitim durumlarından hangisini hedefledikleri sorulmuştur.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin eğitim beklentileri incelenmiş, eğitim beklentisi en yüksek ve en düşük olan ülke ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’deki
öğrencilerin eğitim beklentilerine ilişkin bilgiler Tablo 5.3’te gösterilmiştir.
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TABLO 5.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Türkiye’nin Konumu
Ülkeler

Lisansüstü

Üniversite

Ön lisans

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Suudi Arabistan

62

413

14

388

0

TIMSS Ortalaması

29

504

27

483

Türkiye

28

532

44

Japonya

2

-

46

Lise ve altı

Ortalama
Başarı

Kararsız

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

-

10

325

15

362

14

446

15

404

15

450

456

5

411

16

354

7

391

602

20

549

20

511

12

557

Tablo 5.3’teki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %28’inin lisansüstü eğitim
yapmak istediği ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 532 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin %44’ünün üniversite mezunu, %5’inin meslek yüksekokulu
mezunu ve %16’sının lise mezunu olmayı hedefledikleri belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %7’sinin ise eğitim durumları hakkında kararsız olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim beklentileri bazında matematik başarı testinden almış oldukları
puanlar incelendiğinde, en yüksek matematik başarı testi ortalamasına lisansüstü eğitimi
hedefleyen öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde eğitim durumlarına ilişkin en yüksek lisansüstü eğitim beklentisine sahip öğrencilerin olduğu ülke Suudi Arabistan (%62) iken en
düşük ülke Japonya’dır (%2).
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BÖLÜM 6
TIMMS 2011 8. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİMİNİ
DESTEKLEYEN OKUL KAYNAKLARINA GÖRE
TÜRKİYE’NİN BAŞARI KONUMU
Okulun öğrenme çevresi, sınıf içi öğrenmeleri kolaylaştırıcı ve mükemmel eğitim ortamı
için olumlu tutum geliştirici pozitif bir etkisi olabilir. Çalışmalar, yüksek derecede kaynağa
sahip okullarda başarının da yüksek olduğunu göstermektedir. Okula devam eden öğrencilerin ev durumları öğrenme çevreleriyle yakından ilişkilidir ve bu iki değişken birbirini
desteklemekte ve öğrencilerin akademik başarılarının üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaktadır. TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğretimi ile ilişkili değişik okul kaynakları
ve okul kaynaklarıyla ilişkili olabilecek ev kaynaklarına ilişkin bilgiler, okul müdürlerinden
ve öğretmenlerden alınmıştır.
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
•

Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşlerine Dayalı

•

Öğrencilerin Genel Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne
Dayalı

•

Okullardaki Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem Yaşama Düzeylerine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Okullardaki Matematik Öğretmeni Açığını Doldurmada Yaşanan Güçlük Düzeyine Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
Görüşüne Dayalı

TIMSS anketlerinde doğrudan öğretmen, öğrenci ya da müdür görüşlerine dayalı değişkenler her zaman tek bir madde ile ölçülmeyip madde takımlarıyla da ölçülmektedir. Örneğin; “kaynak yetersizliği” değişkenine ilişkin puan konuyla ilgili 12 madde üzerinden elde
edilmiştir. Bu değişkenler maddelerin birleştirilmesi ile Rasch kısmi kredi (Rasch partial
credit) modeli ile ölçeklenerek oluşturulmuştur (Martin ve Mullis, 2012). Ayrıca, ölçek mad-
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delerine temel bileşenler analizi uygulanarak güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Martin
ve Mullis’in (2012) TIMSS 2011 Yöntem ve İşlemler kılavuzunda verilen ölçek güvenirliklerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Bu bölümde okulun olanaklarının, kaynaklarının öğrencilerin başarıları üzerine etkilerine
yönelik olarak TIMSS 2011 anketlerinden elde edilen verilere yer verilmektedir. Okul kaynaklarıyla ilgili olarak okul müdürlerinden alınan bilgiler TIMSS 2011 8. sınıf matematik
testindeki okul başarısını etkileyen bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır ve bazı betimlemeler yapılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğretimi için okul kaynakları bilgisinin büyük çoğunluğu okul müdürlerinden elde edilmiştir. Öğretmenlerden de öğretmenin çalışma koşullarına
ilişkin bilgiler elde edilmiştir ve bu bilgiler Şekil 6.1’de özetlenmiştir.

ŞEKİL 6.1
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerden Elde Edilen Okul Kaynakları Bilgisi

• Okulun Yeri
• Öğrencilerin ekonomik durumları
• Öğrencilerin sayısal becerilere sahip olma dereceleri
• Matematik kaynağı yetersizliğinden öğretimin etkilenmesi
• Okul kütüphanesindeki kitapların sayısı
• Okulda öğretim için bilgisayarların kullanım durumu
• Okulda öğretim için bilgisayarların kullanım durumu
• Öğretmenin çalışma koşulları

Okulun öğrenme çevresi, sınıf içi öğrenmeleri kolaylaştırıcı ve mükemmel eğitim ortamı
için olumlu tutum geliştirici pozitif bir etkisi olabilir. Çalışmalar, yüksek derecede kaynağa
sahip okullarda başarının da yüksek olduğunu göstermektedir. TIMSS 2011 çalışmasında
matematik öğretimi ile ilişkili değişik okul kaynakları ve okul kaynaklarıyla ilişkili olabilecek ev kaynaklarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Okula devam eden öğrencilerin ev
ortamları öğrenme çevreleriyle yakından ilişkilidir ve bu iki değişken birbirini desteklemekte ve öğrencilerin akademik başarılarının üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaktadır.
Öğrenmeyi destekleyici öğelerin fazla olduğu ev ortamlarında öğrencilerin öğrenmeye karşı daha fazla olumlu tutum geliştirmeleri ve hatta daha disiplinli olmaları beklenmektedir.
Ayrıca çocuklarına ilişkin daha yüksek akademik beklentisi olan ailelerin, öğretmenlerin
nitelikleri ve okul imkânları ile daha fazla ilgilendikleri bilinmektedir.

Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
Görüşlerine Dayalı
TIMSS 2011 uygulamasında okul müdürlerinden okulun bulunduğu yere ilişkin bilgi elde
edilmiştir. Çalışmada yoğun nüfuslu yerler “şehir”; şehrin dış kısımları ve orta büyüklükteki
şehirler/ilçeler “ilçe”; kasaba, köy ya da mezralar da “kasaba” olarak adlandırılmıştır.
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TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan okullarının “şehir”, “ilçe” ve “kasaba” da
bulunmasına ilişkin öğrenci yüzdeleri ve matematik başarı ortalamaları Tablo 6.1’de yer
almaktadır.

TABLO 6.1
TIMSS 2011 Çalışmasına 8. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin
Konumu
Okulun Bulunduğu Yerleşim Yeri
Şehir
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

İlçe

Kasaba

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kore

44

621

43

611

13

586

Türkiye

35

468

44

461

21

408

TIMSS Ortalaması

28

482

41

468

31

443

Gana

14

349

28

358

58

312

Tablo 6.1 incelendiğinde, TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde öğrencilerin %28’i
şehirde, %41’i ilçede ve %31’i ise kasabada yer alan okullarda öğrenim görmektedir. Türkiye’ de ise öğrencilerin %35’inin okullarının şehirde, %44’ ünün ilçede ve %21’inin kasabada
olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin çoğunun
okulları ilçede bulunmaktadır. Türkiye’de kasabada yer alan okullardaki öğrenci yüzdesi
TIMSS yüzdesinin altında iken, şehirde ve ilçede yer alan okullarda bu durum tam tersinedir. Kore’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %44’ünün okulu şehirde yer alırken
Gana’daki öğrencilerin %14’ünün okullarının şehirde olduğu görülmektedir. Gana’da ilçede
okuyan öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde okulların yerleşim yerlerine göre öğrenci ortalamalarının en yüksekten en düşüğe sırasıyla; şehirde (482) , ilçede (468) ve kasabada (443)
olduğu görülmektedir. Türkiye‘de ise öğrencilerin başarı ortalaması en yüksek şehir (468)
bölgesinde ve en düşük kasaba bölgesinde (408) gözlenmiştir. Okulu şehirde olan öğrencilerin matematik başarı ortalaması ile kasabada olan öğrencilerin ortalaması arasında okulu
şehirde olan öğrenciler lehine 60 puanlık bir fark bulunmaktadır. Türkiye’de bölgelerin
büyüklükleri ile okulların başarıları arasında pozitif ilişki olduğu belirtilebilir. Okulların yer
aldığı yerleşim bölgelerine göre başarı ortalamaları incelendiğinde Türkiye’nin tüm yerleşim bölgelerinde TIMSS ortalamasının altında başarı gösterdiği görülmektedir.

Öğrencilerin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında okul müdürlerinden okullarında yer alan öğrencilerin ekonomik
durumu iyi olmayan ailelerden gelenler ve ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelenler olmak üzere yüzdelerini belirtmeleri istenmiştir. Okullar buradan elde edilen bilgiler
doğrultusunda çoğunlukla ekonomik durumu iyi ailelerden gelenler, çoğunlukla ekonomik
durumu iyi olmayan ailelerden gelenler ve çoğunlukla orta düzey olmak üzere
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•

Okullar %25’ten az öğrencinin ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelmesi ve
%25’ten fazla öğrencinin ekonomik durumunun iyi olan ailelerden gelmesi durumunda
ekonomik düzeyi çoğunlukla iyi olarak

•

Okullar %25’ten fazla öğrencinin ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelmesi ve
%25’ten az öğrencinin ekonomik durumunun iyi olan ailelerden gelmesi durumunda
ekonomik düzeyi çoğunlukla kötü olarak

•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise ekonomik durumu çoğunlukla orta düzey olarak sınıflandırılmıştır.

Ailelerin Ekonomik Durum Ölçeği Şekil 6.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 6.2
Ailelerinin Ekonomik Durum Ölçeği

Şekil 6.2’de yer alan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin ekonomik durumlarına göre okulları sınıflandırılmış ve bu öğrencilerin matematik
başarı ortalamalarına yer verilmiştir. Ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelen öğrencilerin en çok başarılı ve en az başarılı bulunduğu ülkeler ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye
ilişkin bilgiler Tablo 6.2’de yer almaktadır.

TABLO 6.2
TIMSS 2011 8.Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu
Çoğunlukla İyi
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Çoğunlukla Orta Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Çoğunlukla Kötü

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kore

18

653

51

612

32

591

TIMSS Ortalaması

32

454

33

471

36

448

Türkiye

17

533

25

455

59

428

7

392

18

331

75

321

Gana

Tablo 6.2 incelendiğinde, müdürlerin görüşlerine göre Türkiye’de öğrencilerin %17’sinin
ekonomik durumları çoğunlukla iyi olan öğrencilerin olduğu okullardan çalışmaya katıldıkları ve bu grubun matematik başarı ortalamalarının 533 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %25’inin ekonomik durumu çoğunlukla orta düzeyde öğrencilerin bulunduğu okullardan
çalışmaya katıldıkları ve matematik başarı ortalamalarının ise 455 olduğu görülmektedir.
Son olarak, öğrencilerin çoğunun (%59) ekonomik durumları kötü olan öğrencilerin olduğu
okullardan çalışmaya katıldıkları ve matematik başarı ortalamasının 428 olduğu belirlen-
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miştir. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları iyileştikçe
başarılarında da artış olduğu görülmektedir. Ekonomik durumları çoğunlukla iyi olan öğrencilerin bulunduğu okullarda öğrenim gören öğrencilerle; ekonomik durumları çoğunlukla kötü olan öğrencilerin bulunduğu okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik
başarı ortalamaları arasında 105 puanlık bir farkın olduğu tespit edilmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %32’sinin çoğunlukla ekonomik durumları iyi olan öğrencilerin olduğu okullardan; %33’ünün orta düzeyde olduğu ve %36’sının da
ekonomik durumları kötü olan öğrencilerin olduğu okullardan çalışmaya katıldıkları belirlenmiştir. TIMSS çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan okullardaki öğrencilerin ekonomik
durumlarının iyileşmesine bağlı olarak matematik başarı ortalamasında artış olduğu beklenirken tam tersine ekonomik durumu orta düzeyde bulunan öğrencilerin matematik başarı
ortalaması (471), ekonomik durumu çoğunlukla iyi olan öğrencilerin başarı ortalamasından
(454) daha yüksektir. Ekonomik durumu çoğunlukla iyi olan öğrencilerin bulunduğu okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin; en fazla olduğu ülkenin (en başarılı ülke olan) Kore
(%18) olduğu ve en az olduğu ülkenin ise (en başarısız ülke olan) Gana (%7) olduğu tespit
edilmiştir. Belirtilen iki ülke içerisinde de öğrencilerin ekonomik durumları iyileştikçe matematik başarı ortalamaları da artma eğilimi göstermektedir.

Okullardaki Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik
Öğretimini Etkileme Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
Görüşüne Dayalı
TIMSS çalışmalarında matematik öğretimini destekleyen okul kaynaklarına ilişkin bilgi almak için okul müdürlerine genel okul kaynaklarının (malzemeler, bina, ısıtma, soğutma
gibi) ve matematik öğretimine özgü kaynakların (uzman öğretmenler, bilgisayar, ses ve
görsel kaynaklar ve hesap makinesi) yetersizlik dereceleri sorulmaktadır. TIMSS çalışmalarının her biri yeterli okul kaynakları ile matematik başarı ortalaması arasında güçlü bir
ilişkinin olduğunu göstermektedir. 12 okul ve sınıf kaynağı dikkate alınarak oluşturulan
“Matematik Kaynak Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Ölçeği’ne okul müdürlerinin verdiği cevaplar doğrultusunda öğrenciler sınıflandırılmıştır.
Matematik kaynağı yetersizliğinden matematik öğretiminin ne derece etkilendiği okul müdürlerine sorulmuş ve müdürlerin vermiş oldukları cevaplar: “Hiç etkilenmiyor” “Biraz etkileniyor” ve “Çok etkileniyor” şeklinde sınıflandırılmıştır.
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ŞEKİL 6.3
Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Ölçeği

11.1

7.3

Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Ölçeği’nde yer alan
maddeler:
• Müdürlerin matematik kaynakları yetersizliğinin matematik öğretimini etkileme ölçeğinde en az 11.1 puana karşılık gelen on iki maddeden altısına “hiç”, kalan altı maddeye
de “çok az” şeklinde cevap vermeleri durumunda hiç etkili değil olarak
• Müdürlerin matematik kaynakları yetersizliğinin matematik öğretimini etkileme ölçeğinde en çok 7.3 puana karşılık gelen on iki maddeden altısına “çok”, kalan altı maddeye
de “biraz” şeklinde cevap vermeleri durumunda çok etkili olarak
• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise matematik kaynak yetersizliği matematik öğretiminde kısmen etkili olarak sınıflandırılmıştır.
Şekil 6.3’te yer alan bilgiler doğrultusunda okul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak
okuldaki matematik kaynakları yetersizliğinden matematik öğretiminin etkilenmeme durumuna göre en az ve en çok öğrenci yüzdesine sahip ülkeler ile TIMSS ortalamasına ve
Türkiye’ye ilişkin bilgiler Tablo 6.3’te yer almaktadır.
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TABLO 6.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme
Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu
Okuldaki Kaynak Yetersizliğinin Öğretimi Etkileme Düzeyi
Hiç Etkili Değil
Kısmen Etkili
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Çok Etkili

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Slovenya

71

505

29

506

0

-

TIMSS Ortalaması

25

488

69

464

6

453

Türkiye

3

609

82

448

16

447

Ukrayna

1

-

77

477

21

486

Tablo 6.3 incelendiğinde TIMSS ortalamasına benzer olarak Türkiye’de de matematik kaynaklarının yetersizliğinde öğrencilerin çok azının (%3) “hiç” etkilenmeyeceği; büyük çoğunluğunun (%82) “kısmen” etkileneceği, %16’inin ise çok etkileneceği belirtilmiştir. Türkiye’de
matematik kaynak yetersizliğinden hiç etkilenmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 609; çok etkilenenlerin ortalamasının ise 447 olduğu görülmektedir. Türkiye’deki
durumun genel eğilimle benzer olduğu görülmüştür. Matematik kaynak yetersizliğinin matematik öğretimini “hiç” etkilemediği okullarda okuyan öğrencilerin en çok Slovenya’da
(%71) ve en az ise Ukrayna’da (%1) olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, okul müdürlerinin, matematik kaynakları yetersizliğinin öğrencilerin %25’ini hiç etkilemediği, %69’unu kısmen etkilediği ve %6’sını çok
etkilediği yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. TIMSS genelinde matematik kaynak
yetersizliğinden hiç etkilenmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 488, kısmen etkilenenlerin 464, çok etkilenenlerin 453 olduğu görülmektedir. TIMSS ortalaması
incelendiğinde kaynak yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça başarı ortalamasının
artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına İlişkin Problem Yaşama
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf matematik öğretmenlerinin çalışma koşullarına yönelik problem yaşama düzeylerine ilişkin bilgiler öğretmen görüşlerine dayalı olarak elde
edilmiştir. Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği Şekil 6.4’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 6.4
Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği

vardır.

Öğretmenlerin yeterli çalışma alanları yoktur.
Öğretmenler

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği’ne göre;
•

Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en az 11.7 puana karşılık gelen beş maddeden
üçüne “problem değil”, kalan ikisine de “orta düzeyde problem” şeklinde cevap vermeleri durumunda problem yaşamayan öğretmenler olarak

•

Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en çok 8.9 puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “orta düzeyde problem”, kalan ikisine de “küçük problem” şeklinde cevap
vermeleri durumunda orta düzeyde problem yaşayan öğretmenler olarak

•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise küçük problemler yaşayan öğretmenler
olarak sınıflandırılmıştır.

Öğretmenlerin çalışma koşullarına göre sınıflandırılan öğrenci yüzdeleri ve bu öğrencilerin
matematik başarı testi ortalamalarına ilişkin bilgiler Tablo 6.4’te yer almaktadır. Burada
Türkiye konumu, TIMSS ortalaması, Katar ve Gana ile birlikte ele alınmıştır.

TABLO 6.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem Yaşama
Düzeylerine Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Problem Yok
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Küçük Problem
Öğrenci
Yüzdesi

Orta Düzeyde Problem

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Katar

51

420

34

408

16

435

TIMSS Ortalaması

20

489

48

477

32

473

Türkiye

18

497

44

481

38

478

5

366

35

322

60

293

Gana
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Tablo 6.4 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %18’inin problem yaşamayan öğretmenlere, %44’ünün küçük problem yaşayan
ve %38’inin de orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlere sahip olduğu görülmektedir.
Problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları 497, küçük problem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamaları 481 ve orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamalarının 478 olduğu
görülmektedir. Çalışma koşullarına yönelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları ile orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlerin
öğrencilerinin ortalama puanları arasında 19 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu durum,
öğrencilerin öğretmenlerinin yaşadıkları problemler azaldıkça matematik alanında başarılı
olma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan
öğrencilerin %20’sinin öğretmenlerinin çalışma koşullarına yönelik problem yaşamadığı,
%48’inin küçük problemi olduğu ve %32’sinin orta düzeyde problem yaşadığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin öğretmenlerinin çalışma koşullarına göre matematik başarı ortalamaları incelendiğinde; benzer şekilde öğretmenlerin çalışma koşullarındaki problem azaldıkça öğrencilerin matematik başarı testi puanlarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde çalışma koşullarına
yönelik problem yaşamayan öğretmenlere sahip öğrencilerin en fazla Katar’da (%51) ve en
az ise Gana’da (%5) olduğu belirlenmiştir.

Okullardaki Matematik Öğretmeni Açığını Doldurmada Yaşanan
Güçlük Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne
Dayalı
Okullarda matematik öğretmenlerinin boşluğunun doldurulması: Okul müdürlerinden matematik öğretmenlerinin okullardaki boşluğunun doldurulmasında yapılanları veya yaşanan olası zorlukları belirtmeleri istenmiştir. Okul müdürlerin verdiği cevaplar “Boşluk yok”,
“Kolay Dolduruluyor”, “Bazen doldurulması zor oluyor” ve “Doldurulması çok zor oluyor”
şeklinde kategorileştirilmiştir.
Belirtilen bilgiler doğrultusunda matematik öğretmeni boşluğu olmayan okullarda TIMSS
2011 araştırmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla ve en az yer aldığı ülkeler ile
TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler ve öğrencilerin matematik başarı testi ortalama puanları Tablo 6.5’te yer almaktadır.
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TABLO 6.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmen Boşluğunun Doldurulma Durumuna Göre Türkiye’nin
Konumu
Boşluk yok
Ülkeler

Kolay
dolduruluyor

Bazen doldurulması
zor oluyor

Doldurulması
çok zor oluyor

Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı

Kore

67

611

16

625

15

603

2

-

Türkiye

66

465

12

430

13

444

9

408

TIMSS Ortalaması

58

468

23

468

15

458

4

433

Gana

45

334

25

344

26

306

4

326

Tablo 6.5’te yer alan bilgiler doğrultusunda Türkiye’de okul müdürlerinin matematik öğretmeni boşluğu olmadığını ifade ettikleri öğrencilerin % 66’sını oluşturduğu görülmektedir
ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 465’tir. Matematik öğretmeni boşluğunun
kolay doldurulduğu okullarda öğrencilerin (%12) matematik başarı ortalamaları 430, matematik öğretmeni boşluğunun doldurulmasının bazen zor olduğu okullardaki öğrencilerin (%13) başarı ortalamasının 444 olduğu belirlenmiştir. Okulunda matematik öğretmeni
boşluğunun doldurulması zor olan öğrencilerin (%9) matematik başarı ortalaması 408’dir.
Matematik öğretmeni boşluğunun olmadığı okullardaki öğrencilerin ve öğretmen boşluğunun doldurulması zor olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 57 puanlık
bir fark vardır. Öğretmenlerin boşluğunun doldurulma durumu ile öğrencilerin matematik
başarı ortalamaları incelendiğinde; Türkiye’de matematik öğretmenindeki boşluk azaldıkça
öğrencilerin matematik başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 araştırmasına katılan ülkelerin öğrencilerinin %58’i matematik öğretmeni boşluğu olmayan, %23’ü matematik öğretmeni boşluğu kolay doldurulan, %15’i matematik öğretmeni boşluğunun doldurulması bazen zor olan ve %4’ü matematik öğretmeni boşluğunun doldurulması zor olan okullarda öğrenim gören öğrencilerdir.
TIMSS 2011 çalışmasına matematik öğretmeni boşluğu olmayan okullardan en fazla katılan öğrencilerin Kore’de (%67) olduğu, en az katılan öğrencilerin de Gana’da (%45) olduğu
belirlenmiştir. Türkiye’de matematik öğretmenindeki boşluk azaldıkça öğrencilerin matematik başarılarının artma eğiliminde olduğu; ancak Tablo 6.5’de yer alan diğer ülkelerde
böyle bir eğilimin olmadığı görülmektedir. TIMSS 2011 uluslararası ortalamada da en düşük
ortalamaya sahip öğrenci grubunun matematik öğretimi boşluğunun çok zor doldurulduğu
okullarda olduğu belirlenmiştir.

Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okulda öğretim için kullanılabilir bilgisayar sayısı: Okul müdürlerinden okullarda öğretim
amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısı bilgisi alınmış ve okul müdürlerinin vermiş olduğu
bilgi doğrultusunda kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenciler her bir bilgisayar ba-
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şına düşen kişi sayısına göre kategorileştirilmiştir.
Okullarda öğretim amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 6.6’da yer almaktadır. Tabloda bilgisayar
başına düşen 1-2 öğrenci yüzdesinin en yüksek düzeyde olduğu Kore, en düşük düzeyde
olduğu Gana ve TIMSS ortalaması ile birlikte Türkiye’nin konumu verilmiştir.

TABLO 6.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre
Türkiye’nin Konumu
Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre;
Ülkeler

1-2 öğrenciye
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Kore

3-5 öğrenciye
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

6 ve daha fazla
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Hiç bilgisayar yok
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

6

589

26

610

68

616

0

-

TIMSS Ortalaması

40

471

28

472

28

467

4

396

Türkiye

15

440

34

463

42

449

10

442

Gana

41

325

13

359

31

342

15

302

Tablo 6.6 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %15’inin okulunda 1-2 öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 440 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %34’ünün okulunda
3-5 öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve matematik başarı ortalamasının 463 olduğu;
öğrencilerin %42’sinin okulunda 6 ve daha fazla öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve
matematik başarı ortalamasının 449 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de çalışmaya katılan
öğrencilerin %10’unun ise okulunda hiç bilgisayar bulunmadığı ve bu öğrencilerin başarı
ortalamasının 442 olduğu görülmüştür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %40’ının okulunda 1-2 kişi için 1 bilgisayar bulunurken, %4’ünün okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır. Bilgisayar başına 1-2
öğrenci düşen okullarda okuyan öğrencilerin (en başarılı ülke olan) Kore’de %6 ve (en az
başarılı ülke olan) Gana’da %41 olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM 7
TIMSS 2011 8. SINIF OKUL İKLİMİ

Okulun eğitim değerleri öğretmenlerden, okul liderliğinden, öğrencilerden ve öğrencilerin
ailelerinden etkilenmektedir. Okuldaki olumlu öğrenme ortamı ve yüksek öğrenci başarısına odaklı nitelikli programlar kaynak yetersizliğinin üstesinden gelebilir ve öğrencileri
mükemmel performans için cesaretlendirebilir. Bununla birlikte disiplin problemlerinin
olduğu bir okul ortamı, öğrencilerin yüksek başarı göstermesine yardımcı olamayacaktır.
Öğrenciler kendi güvenliklerinden endişe duyuyor ya da korkuyorlarsa derslere odaklanmaları zor olacaktır. Bu bölümde okul ortamını etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler üzerinde durulmaktadır.
Yedinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Okul Müdürlerinin Liderlik Etkinliklerine Ayırdıkları Zamana Göre Türkiye’nin Konumu

•

Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşlerine Dayalı

•

Okulda Öğrencilerin Zorbalık Yapma Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
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Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği’nde akademik iyimserliğin beş yönü üzerinde durulmaktadır:

ŞEKİL 7.1
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği Maddeleri

Şekil 7.1’de yer alan maddeler, beşli derecelendirilerek hem okul müdürlerine hem de öğretmenlere uygulanmıştır. Akademik başarıya önem verme okul ölçeği Şekil 7.2’de yer
almaktadır.

ŞEKİL 7.2
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği

77

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği’ne göre
•

Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.3 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok yüksek”, kalan iki maddeye de “yüksek” olarak cevap
vermeleri durumunda akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullar olarak

•

Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.6 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok yüksek”, kalan iki maddeye de “yüksek” olarak cevap
vermeleri durumunda akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullar olarak

•

Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 9.2 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “orta”, kalan iki maddeye de “yüksek” şeklinde cevap vermeleri durumunda akademik başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

•

Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 9.5 puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “orta”, kalan iki maddeye de “yüksek” şeklinde cevap
vermeleri durumunda akademik başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise akademik başarıya yüksek derecede
önem veren okullar olarak sınıflandırılmıştır.

Şekil 7.2’de yer alan Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği hem okul müdürlerine
hem de öğretmenlere uygulanmıştır.

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okul müdürlerinden okullarını “Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği”nde belirtilen
beş maddeye göre değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda okullar, akademik başarıya “çok yüksek derecede önem veren”, “yüksek derecede önem veren”
ve “orta derecede önem veren” olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
Okul müdürlerinin görüşlerine göre sınıflandırılan okullarda yer alan öğrenci yüzdeleri ve
matematik başarı ortalamaları Tablo 7.1’ de yer almaktadır.

TABLO 7.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği
Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu
Ülkeler

Katar

Çok Yüksek Derecede
Önem Veren
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Yüksek Derecede
Önem Veren
Öğrenci
Yüzdesi

Orta Derecede
Önem Veren

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

27

453

57

395

16

378

TIMSS Ortalaması

7

495

53

477

41

449

Türkiye

2

-

33

495

65

429

Ukrayna

0

-

31

505

69

468
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Tablo 7.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, okul müdürü görüşlerine göre TIMSS 2011
çalışmasına 8. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin %2’si akademik başarıya
“çok yüksek derecede önem veren”, öğrencilerin %33’ü akademik başarıya “yüksek derecede önem veren” ve öğrencilerin %65’i ise orta derecede önem veren okullarda öğrenim
görmektedirler. Türkiye’de akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan
çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması 495 iken; orta derecede önem
veren okullardan katılan öğrencilerin ortalaması 429’dur. Söz konusu matematik başarı ortalamaları arasındaki 66 puanlık fark, okulların başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin
matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %7’si başarıya çok yüksek derecede
önem veren okullardan, %53’ü yüksek derecede önem veren ve %41’i orta derecede önem
veren okullardan katılmışlardır. Çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya
katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması 495, yüksek derecede önem veren okullardaki öğrencilerin 477 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması ise 449’dur. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerde de okulun akademik başarıya
verdiği önem arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan
katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla Katar’da (%27) ve en az Ukrayna’da (%0) olduğu
görülmektedir. Her iki ülkede de okulun akademik başarıya odaklanma derecesi arttıkça
matematik başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir.

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 “Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği” için öğretmenlerin de görüşlerine başvurulmuştur. Tablo 7.2’ de öğretmen görüşlerine göre sınıflandırılan okullarda yer
alan öğrenci yüzdeleri ve başarı ortalamaları yer almaktadır.

TABLO 7.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği
Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Katar

Çok Yüksek Derecede
Önem Veren
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Yüksek Derecede
Önem Veren
Öğrenci
Yüzdesi

Orta Derecede
Önem Veren

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

19

440

54

413

27

380

TIMSS Ortalaması

5

506

48

478

47

452

Türkiye

4

586

27

481

69

433

Ukrayna

0

-

33

505

67

467

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

79

Tablo 7.2 incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin %4’ü akademik başarıya “çok yüksek derecede önem
veren”, öğrencilerin %27’si akademik başarıya “yüksek derecede önem veren” ve öğrencilerin %69’u ise “orta derecede önem veren” okullarda öğrenim görmektedirler. Türkiye’de
başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik testi başarı ortalaması 586’dir. Akademik başarıya yüksek derecede önem veren
okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalaması 481 iken orta derecede önem
veren okullardan katılan öğrencilerin ortalaması 433’tür. Başarıya çok yüksek derecede
önem veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile orta derecede
önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 153 puanlık fark, okulların başarıya önem verme derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma
eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %5’i başarıya çok yüksek derecede önem
veren okullardan, %48’i yüksek derecede önem veren ve %47’si orta derecede önem veren
okullardan katılmışlardır. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması 506, yüksek derecede önem veren
okullardaki öğrencilerin 478 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı
ortalaması 452’dir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin genelinde de okulun başarıya
önem verme derecesi arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan
katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla Katar’da (%19) ve en az Ukrayna’da (%0) olduğu
görülmektedir. Her iki ülkede de okulun akademik başarıya odaklanma derecesi arttıkça
matematik başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir

Okul Müdürlerinin Liderlik Etkinliklerine Ayırdıkları Zamana Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okul müdürlerinden yıl içinde liderlik etkinliklerinden hangisi ya da hangilerine ne kadar
zaman ayırdıkları bilgisi edinilmiştir. Okul müdürlerine yönetim etkinliklerine zaman ayırma nedenleri için dokuz kaynak belirtilmiş ve bu yönetim etkinliklerine geçen sene içinde
ne kadar zaman ayırdıklarını belirtmeleri istenmiştir. Okul müdürlerinin zaman ayırdıkları
liderlik etkinlikleri şu şekildedir:
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ŞEKİL 7.3
Okul Müdürlerinin Zaman Ayırdıkları Liderlik Etkinlikleri

TIMSS 2011 çalışmasına katılan okul müdürlerinin okullarında liderlik etkinliklerine ne kadar zaman ayırdıklarını belirlemek için Şekil 7.3’te yer alan etkinliklere “Hiç, Biraz ve Çok”
olarak cevap vermeleri istenmiştir.
Dokuz liderlik etkinliğinin her birine çok zaman ayırdığını belirten okul müdürlerinin olduğu okullara devam eden öğrenci yüzdeleri Şekil 7.4’te yer almaktadır.

ŞEKİL 7.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Liderlik Etkinliklerine Çok Zaman Ayıran Okul Müdürlerinin Öğrenci Yüzdeleri

*Yatay eksen yukarıdaki etkinlik numaralarını belirtmektedir.

Okul müdürlerinin çok zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri incelendiğinde Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%85) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da “eğitimle ilgili projeleri
veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine (%42) zaman ayırdıkları belirlenmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, Türkiye ile benzer olarak okul müdürlerinin en çok
“okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%75) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da
“Okul yöneticileri için düzenlenmiş mesleki gelişim etkinliklerine katılma” (%40) etkinliklerine zaman ayırdıkları belirlenmiştir.

Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 araştırmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarının ne derece
güvenli ve kurallı olduğunun belirlenmesi amacıyla; öğretmenlere beş madde yöneltilmiştir ve öğretmenlerin beş maddeye ilişkin katılım derecelerini belirtmelerini istenmiştir.
Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar “güvenli ve kurallı”, “Kısmen
güvenli ve kurallı” ve “güvenli ve kurallı değil” şeklinde kategorileştirilmiştir. Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği Şekil 7.5’te yer almaktadır.

ŞEKİL 7.5
Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği

Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği’ne göre
•

Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en az 10.7 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok katılıyorum”, kalan ikisine de “katılıyorum” şeklinde
cevap vermeleri durumunda güvenli ve kurallı okul olarak

•

Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en fazla 6.8 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “hiç katılmıyorum”, kalan ikisine de “katılmıyorum” şeklinde
cevap vermeleri durumunda güvenli ve kurallı olmayan okul olarak
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Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kısmen güvenli ve kurallı okul olarak
sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda “güvenli ve kurallı”, “kısmen güvenli ve kurallı” ve“güvenli ve kurallı
olmayan” okullardan çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.3’te yer almaktadır.

TABLO 7.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Okulun Güvenli ve Kurallı Olma
Yüzdeleri
Güvenli ve Kurallı
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kısmen Güvenli ve Kurallı
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Güvenli ve Kurallı Değil
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Gürcistan

73

435

26

417

1

-

TIMSS Ortalaması

45

479

49

458

6

455

Türkiye

38

483

49

441

13

407

Kore

13

624

74

611

13

607

Tablo 7.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin %38’i güvenli ve kurallı okullarda öğrenim görmektedirler.
Öğrencilerin %49’u kısmen güvenli ve kurallı okullardan ve %13’ü güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılmışlardır. Türkiye’de güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören ve
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 483 olduğu
görülmektedir. Kısmen güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı
ortalaması 441 iken güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılan öğrencilerin ortalaması
407’dir. Güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalaması ile güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasındaki 76 puanlık
fark, okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamasının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Uluslararası öğrenci yüzdelerine yönelik ortalamalar incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %45’i güvenli ve kurallı okullardan, %49’u kısmen güvenli ve kurallı
okullardan ve %6’sı güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılmışlardır. TIMSS genelinde
güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması
479, kısmen güvenli ve kurallı okullardaki öğrencilerin 458 ve güvenli ve kurallı olmayan
okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması 455’tir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin
genelinde de okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarısının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına güvenli ve kurallı okullardan katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla
olduğu ülkenin Gürcistan (%73) ve en az olduğu ülkenin de Kore (%13) olduğu görülmektedir. Her iki ülkede de okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça matematik başarı
ortalaması artma eğilimi göstermektedir.
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Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşlerine Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan okulların disiplinli ve güvenli olma derecesinin belirlenmesi amacıyla okul müdürlerine 10 madde yöneltilmiştir ve okul müdürlerinden yöneltilen 10 maddeye ilişkin yaşadıkları problemin derecesini belirtmeleri
istenmiştir. Okul müdürlerinin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar, “ hiç problem
yok”, “kısmen problemli” ve “orta düzeyde problemli” olarak sınıflandırılmıştır. Okul Disiplini ve Güvenliği Ölçeği Şekil 7.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 7.6
Okul Disiplini ve Güvenliği Ölçeği

Okul Disiplini ve Güvenliği Ölçeği’ne göre
•

Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en az 12.0 puana karşılık gelen
on maddeden beşine “problem değil”, kalan beşine “küçük problem var” şeklinde cevap
vermeleri durumunda problemi olmayan okul olarak

•

Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en fazla 8.4 puana karşılık gelen
on maddeden beşine “orta düzeyde problem var”, kalan beşine “kısmen problem var”
şeklinde cevap vermeleri durumunda orta düzeyde problemli okul olarak
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Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kısmen problemli okul olarak sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin vermiş olduğu
bilgiler doğrultusunda disiplin ve güvenlikte problemin olmadığı, kısmen problemli, orta
düzeyde problemli okullarda öğrenim gören öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.4’te yer
almaktadır. Tablo 7.4 de problemin olmadığı okullarda okuyan öğrenci yüzdelerinin en
yüksek olduğu Kazakistan ve en düşük olduğu İsveç ile Türkiye ve TIMSS ortalamalarının
bilgileri yer almaktadır.

TABLO 7.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Güvenli ve Disiplinli Olmasına Göre
Türkiye’nin Konumu
Hiç Problem Yok
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen Problemli

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Orta Düzeyde Problemli
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kazakistan

44

488

56

486

0

-

TIMSS Ortalaması

16

483

66

467

18

437

Türkiye

11

502

55

455

34

433

1

-

83

488

16

466

İsveç

Tablo 7.4 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan
öğrencilerin %11’i disiplin ve güvenlik konusunda problem yaşamayan okullarda öğrenim
görmektedirler. Öğrencilerin %55’i okulda disiplin ve güvenliğe yönelik kısmen problemli okullardan ve %34’ü disiplin ve güvenlikte orta düzeyde problemleri olan okullardan
katılmışlardır. Türkiye’de disiplin ve güvenlikte problem yaşamayan okullarda öğrenim
gören öğrencilerinin matematik başarı ortalamasının 502 olduğu görülmektedir. Disiplin
ve güvenlikte “kısmen problem yaşayan” okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı
ortalaması 455 iken; disiplin ve güvenlikte “orta düzeyde problem yaşayan” okullardan
çalışmaya katılan öğrencilerin ortalaması 433’tür. Problem yaşamayan okullarda öğrenim
gören öğrencilerin başarı ortalaması ile disiplin ve güvenliğe ilişkin orta düzeyde problemi
olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasındaki 69 puanlık fark, okulların disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamasının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Öğrenci yüzdeleri için uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan
8. sınıf öğrencilerinin %16’sı disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan okullardan, %66’sı disiplin ve güvenlik bakımından kısmen problem yaşayan ve %18’i orta düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardan katılmışlardır. Disiplin ve güvenlik
bakımından problem yaşamayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması 483, kısmen problem yaşayan okullardaki öğrencilerin ortalaması 467 ve
orta düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardaki öğrencilerin ortalaması ise
437’dir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin genelinde de okulun
disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin matematik başarısının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
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TIMSS 2011 çalışmasına okullarında disiplin ve güvenlik problemi yaşamayan 8. sınıf öğrencilerinin katılma oranlarının en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%44) ve en az olduğu
ülkenin de İsveç (%1) olduğu görülmektedir. Her iki ülkede de okulun disiplin ve güvenlik
problemi azaldıkça matematik başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir.

Okulda Öğrencilerin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 araştırmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerinin okullarında yaşanan
zorbalık derecesinin belirlenmesi amacıyla, öğrencilere altı madde yöneltilmiştir ve öğrencilerden altı maddeye ilişkin zorbalığa uğrama sıklıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar, zorbalık düzeyi bakımından “hemen
hemen hiç”, “bazen” ve “sıklıkla” şeklinde kategorileştirilmiştir. Öğrenci Zorbalık Ölçeği
Şekil 7.7’de yer almaktadır.

ŞEKİL 7.7
Öğrenci Zorbalık Ölçeği

Öğrenci Zorbalık Ölçeği’ne Göre
•

Öğrencilerin okuldaki zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en az 9.6 puana karşılık gelen
altı maddeden üçüne “hiç”, kalan üçüne “yılda birkaç kez” şeklinde cevap vermeleri
durumunda hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okul olarak

•

Öğrencilerin okuldaki zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en fazla 7.7 puana karşılık gelen altı maddeden üçüne “ayda bir veya iki kez”, kalan üçüne “yılda birkaç kez” şeklinde
cevap vermeleri durumunda sıklıkla zorbalık yaşanan okul olarak
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Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise bazen zorbalık yaşanan okul olarak
sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda
öğrencilerin, hemen hemen hiç zorbalığa uğramadığı, bazen zorbalığa uğradığı ve sıklıkla
zorbalığa uğradığı okullardan TIMSS 2011 araştırmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.5’te yer almaktadır.

TABLO 7.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu
Hemen hemen hiç
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kısmen
Öğrenci
Yüzdesi

Sıklıkla

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Ermenistan

87

472

11

462

3

418

TIMSS Ortalaması

59

473

29

467

12

441

Türkiye

52

466

33

454

15

413

İsveç

22

349

38

342

40

317

Tablo 7.5 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan
öğrencilerin %52’si hemen hemen hiç zorbalığın yaşanmadığı okullarda, öğrencilerin %33’ü
bazen zorbalığa uğrayan okullarda ve öğrencilerin %15’i ise sıklıkla zorbalığa uğrayan okullarda öğrenim görmektedirler. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan, hemen hemen
hiç zorbalık yaşanmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 466 olduğu, bazen zorbalığa uğrayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı
ortalamasının 454 olduğu ve sıklıkla zorbalığa uğrayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin ortalamasının ise 413 olduğu görülmektedir. Hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalaması ile sıklıkla zorbalığa uğrayan
okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasındaki 53 puanlık fark, okullardaki zorbalığa
uğrama derecesi azaldıkça öğrencilerin matematik başarısının artma eğiliminde olduğunu
göstermektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %59’u hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullardan, %29’u bazen zorbalık yaşanan ve %12’si
sıklıkla zorbalık yaşanan okullardan katılmışlardır. Hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan
okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması 473, kısmen zorbalığa uğrayan okullardaki öğrencilerin ortalaması 467 ve sıklıkla zorbalığa uğrayan okullardaki öğrencilerin ortalaması ise 441’dir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan
ülkelerin genelinde de okuldaki diğer öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıkları azaldıkça,
öğrencilerin matematik başarısının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına zorbalığa hemen hemen hiç uğramayan okullardan katılan 8. sınıf
öğrencilerinin en fazla Ermenistan’da (%87) ve en az İsveç’te (%22) olduğu görülmektedir.
Her iki ülkede de okullarda öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıkları azaldıkça matematik
başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir.
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BÖLÜM 8
TIMSS 2011 8. SINIF ÖĞRETMEN HAZIRLIĞI

Etkili bir eğitim sistemi için iyi hazırlanan öğretmenin önemi düşünülerek TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenin eğitimine ilişkin çeşitli bilgiler toplanmıştır. TIMSS arşivinde, bütün
ülkelerde öğretmenlik diploması ya da sertifikası almak için bir sınavda başarılı olma ya
da belli bir seneyi doldurma gibi kurallar tanımlanmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin gereksinimleri ve mesleki gelişmelerine yönelik uygulamaları içeren bilgiler de bulunmaktadır.
Bu bölümde öğretmenlerin eğitimi, deneyimleri, mesleki gelişimleri ve iş doyumuna ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
Bu bölümde yer alan başlıklar şunlardır:
•

Matematik Öğretmenlerinin Formal Eğitim Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu

•

Matematik Öğretmenlerinin Ana Dal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Matematik Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılımına
Göre Türkiye’nin Konumu

•

TIMSS Matematik Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğretmenlerin Matematik Öğretimindeki Güven Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Matematik Öğretmede Kendilerine Güvendikleri Durumlara Göre
Türkiye’nin Konumu

•

Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
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Matematik Öğretmenlerinin Formal Eğitim Durumuna Göre
Türkiye’nin Konumu
Araştırmalar, öğretmenin hazırlıklı olmasının, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzey ve dil
özgeçmişinden daha fazla başarıyı yordadığını göstermektedir. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin matematik öğretmenlerinin eğitim durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Matematik öğretmenlerinin eğitim durumuna göre TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf
öğrencilerinin dağılımları incelenmiştir. Öğretmenlerin eğitim durumu;
• Lisansüstü mezunu (Yüksek lisans/doktora)
• Lisans mezunu (Fakülte)
• Ön lisans mezunu (Yüksekokul, 2-3 yıllık)
• Lise ve daha altı mezunu olarak kategorileştirilmiştir.
Öğretmenlere ilişkin belirtilen sınıflandırma doğrultusunda öğrenci yüzdeleri Şekil 8.1’de
yer almaktadır.

ŞEKİL 8.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Durumuna Göre Öğrenci Yüzdeleri

Şekil 8.1 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan
öğrencilerin %8’inin matematik öğretmenlerinin lisansüstü mezunu olduğu, %80’inin lisans
mezunu, %12’sinin de ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin hiçbirinin matematik öğretmeni lise ve daha altı bir eğitim durumuna sahip değildir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde, matematik öğretmenleri lisansüstü mezunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Rusya (%99), en az olduğu ülkenin ise
Fas (%0) olduğu belirlenmiştir.

89

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde matematik öğretmenlerinin eğitim durumuna göre öğrenci dağılımları incelendiğinde, öğrencilerin %24’ünün öğretmeninin lisansüstü mezunu, %63’ünün lisans mezunu, %10’unun ön
lisans mezunu ve %0’ının lise ve altı mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Matematik Öğretmenlerinin Ana Dal Eğitimine Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Matematik öğretmenlerinin matematik alanına ve ilköğretim eğitimine ilişkin eğitimlerini
ne derece tamamladıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenler, eğitim durumlarına yönelik;
• Hem matematik alanı hem de eğitim alanını tamamlayan
• Eğitim mezunu ancak matematik alanında eğitim almamış
• Matematik alanını tamamlamış, ancak eğitim mezunu olmayan
• Ne matematik ne de eğitim mezunu olan şekilde sınıflandırılmıştır.
Matematik öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin dağılımları Tablo 8.1’de yer almaktadır.

TABLO 8.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerin Ana Dal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Hem matematik hem
de eğitim mezunu
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Sadece eğitim
mezunu
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Sadece matematik
mezunu

Ne matematik ne de
eğitim mezunu

Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Öğrenci
Başarı
Yüzdesi Ortalaması

Romanya

72

451

0

-

28

476

0

-

Türkiye

55

449

23

449

18

471

4

442

TIMSS Ortalaması

33

471

12

465

42

468

12

461

0

-

0

-

50

491

50

507

İtalya

Tablo 8.1 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin
%55’inin matematik öğretmeni hem matematik hem de eğitim mezunu olup öğrencilerin
matematik başarı ortalamaları 449’dur. Öğrencilerin %23’ü matematik öğretmeni eğitim
mezunudur; ancak matematik mezunu değildir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 449’dur. Öğrencilerin %18’inin matematik öğretmeni sadece matematik alan mezunu
olup matematik başarı ortalaması 471’dir. Öğrencilerin %4’ünün ise matematik öğretmenleri ne matematik ne de eğitim mezunudur. Bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması
ise 442’dir. Sadece matematik alan mezunu öğretmeni olan öğrencilerin ortalamasının en
yüksek olduğu görülmektedir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin %33’ünün matematik öğretmeni hem matematik hem de eğitim mezunudur. Öğrencilerin %12’sinin öğretmeni sadece eğitim mezunu ve öğrencilerin %42’sinin öğretmeni sadece
matematik mezunudur. Öğrencilerin %12’sinin ise matematik öğretmeni ne matematik ne
de eğitim mezunudur.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenleri hem matematik hem de
eğitim mezunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Romanya (%72) ve en az bulunduğu ülkenin ise İtalya (%0) olduğu belirlenmiştir.

Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri bilgisine ulaşılmış ve öğretmenlerin mesleki deneyimine göre çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin yüzdelerine
ve matematik başarı ortalamalarına yer verilmiştir.
Matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri;
• 20 yıl ve daha fazla (mesleki deneyim süresi ≥ 20 yıl)
• 10 yıldan fazla 20 yıldan az (10 yıl ≤ mesleki deneyim süresi < 20 yıl)
• 5 yıldan fazla 10 yıldan az (5 yıl ≤ mesleki deneyim süresi < 10 yıl)
• 5 yıldan az (mesleki deneyim süresi < 5 yıl)
şeklinde sınıflandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik öğretmenlerinin
kıdemlerine göre dağılımları ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 8.2’de
yer almaktadır.

TABLO 8.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu
20 yıl ve
daha fazla

Ülkeler

10 yıldan fazla
20 yıldan az

5 yıldan fazla
10 yıldan az

5 yıldan az

Ortalama
Kıdem/
yıl

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Fas

69

374

11

373

5

358

15

363

22

TIMSS Ortalaması

36

474

28

470

19

463

18

458

16

Türkiye

11

471

24

481

38

445

27

431

10

6

360

23

340

28

334

43

321

8

Gana
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Tablo 8.2 incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin
%11’inin matematik öğretmeninin 20 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olduğu; %24’ünün 10
yıldan fazla 20 yıldan az mesleki deneyime sahip olduğu, %38’inin 5 yıldan fazla 10 yıldan az süredir matematik öğretmenliği yaptığı ve %27’sinin 5 yıldan az mesleki deneyime
sahip olduğu görülmektedir. 10 yıldan fazla 20 yıldan az mesleki deneyimi bulunan matematik öğretmenlerinin öğrencileri en yüksek başarı ortalamasına (481) sahip olurken; mesleki deneyimleri 5 yıldan az olan matematik öğretmenlerinin öğrencileri en düşük başarı
ortalamasına (431) sahip olmuştur. Söz konusu öğrencilerin başarı ortalamaları arasında
50 puanlık bir fark olduğu görülmektedir. Türkiye’de matematik öğretmenlerinin mesleki
deneyim süreleri arttıkça öğrencilerin matematik başarısının da belli bir noktaya kadar
artmakta olduğu ve belli bir süreden sonra tekrar düşme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %36’sının matematik öğretmeni 20 yıl ve
daha fazla süredir öğretmenlik yapmakta, %18’inin ise 5 yıldan az süredir görev yapmaktadır. Matematik öğretmenlerinin kıdemlerine göre öğrencilerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, puanlar arasında büyük farklılıklar olmasa da en yüksek matematik
başarı ortalamasına sahip öğrencilerin öğretmenlerinin en kıdemli (20 yıl ve daha fazla)
öğretmenler olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğretmenlerinin mesleki deneyimi 20 yıl ve daha fazla
olan öğrencilerin, en fazla olduğu ülkenin Fas (%69); en az olduğu ülkenin ise Gana (%6)
olduğu belirlenmiştir.

Matematik Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim
Etkinliklerine Katılımına Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 öğretmen anketinde öğretmenlerin son iki yıl içinde mesleki gelişim etkinliklerine katılıp katılmama durumlarını belirtmeleri istenmiştir. Matematik üzerine mesleki
gelişim etkinlikleri;
1. Matematik konuları
2. Matematik öğretimi
3. Matematik dersi öğretim programı
4. Bilgisayar teknolojisinin matematik dersinde kullanılması
5. Öğrencilerin eleştirel düşünme ya da problem çözme becerilerini geliştirme
6. Matematik dersinde öğrenci başarısını değerlendirme
şeklinde sınıflandırılmış ve matematik öğretmenlerinden son iki yıl içinde belirtilen etkinliklerden hangisi ya da hangilerine katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda çalışmaya katılan öğrencilerin dağılımına Şekil 8.2’de yer verilmiştir.

92

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

ŞEKİL 8.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Katıldığı Etkinliklere Göre Türkiye’nin Konumu(%)

*Her Bir Etkinlikte Öğrenci Yüzdeleri Bakımından En Yüksek ve En Düşük Ülke Değişmektedir.

Şekil 8.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %30’unun matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik konuları alanında mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır. Uluslararası ortalamada ise
öğrencilerin %55’inin matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik konularına
yönelik mesleki gelişim etkinliğine katılmıştır. Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %41’inin matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik öğretimi üzerine
mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; uluslararası ortalamada katılım yüzdesi %58’dir.
Türkiye’deki öğrencilerin %31’inin matematik öğretmeni, matematik dersi öğretim programı üzerine son iki yıl içerisinde mesleki gelişim etkinliğine katılırken uluslararası ortalamada öğrencilerin %52’sinin öğretmeni bu tür etkinliklere katılmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına
Türkiye’den katılan öğrencilerin %29’unun matematik öğretmeni bilgisayar teknolojisinin
matematik dersinde kullanımı üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılırken; TIMSS 2011
çalışmasına katılan ülkeler genelinde ilgili etkinliğe katılım yüzdesi %48’dir. Türkiye’deki
öğrencilerin %31’inin matematik öğretmeni, öğrencilerin eleştirel düşünme ya da problem çözme becerilerini geliştirme üzerine son iki yıl içerisinde mesleki gelişim etkinliğine katılırken uluslararası ortalamada öğrencilerin %43’ünün öğretmeni bu tür etkinliklere
katılmıştır. Son olarak Türkiye’den çalışmaya katılan öğrencilerinin %26’sının matematik
öğretmeni son iki yılda içinde, matematik dersinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine
yönelik bir etkinliğe katılırken uluslararası ortalamada öğrencilerin %47’sinin öğretmeni
ilgili bir etkinliğe katılım göstermişlerdir.
Matematik konuları alanında eğitime katılan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin İsrail (%79), en az bulunduğu ülkenin ise Finlandiya (%9) olduğu belirlenmiştir. Ukrayna’da çalışmaya katılan öğrencilerin %85’inin matematik öğretmeni, matematik
eğitimi alanında mesleki gelişim etkinliğine katılırken Finlandiya’daki öğrencilerin %21’inin
matematik öğretmeni böyle bir etkinliğe katılmışlardır. Litvanya’dan TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %88’inin matematik öğretmeni matematik dersi öğretim programına
yönelik etkinliğe katılırken Finlandiya’daki öğrencilerin %6’sının matematik öğretmeni matematik dersi öğretim programı üzerine bir etkinliğe katılmışlardır. Bilgisayar teknolojisinin matematik dersinde kullanılmasına ilişkin etkinliğe son iki yıl içinde, Makedonya’daki
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öğrencilerin %90’ının ve İsveç’teki öğrencilerin %11’inin matematik öğretmeni katılmıştır.
Kazakistan’dan TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 66’sının matematik öğretmeni öğrencilerin eleştirel düşünme ya da problem çözme becerilerini geliştirme etkinliğine
katılırken; Finlandiya’daki öğrencilerin ise sadece %5’inin matematik öğretmeni bu etkinliğe katılmıştır. Yine matematik dersinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik
bir etkinliğe, Makedonya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %90’nının, Finlandiya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %5’inin matematik öğretmeni katılmıştır.

TIMSS 2011 Matematik Konularını Öğretmede Öğretmenlerin
Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 araştırmasında 8. sınıf öğrencilerine uygulanan matematik başarı testinde 4
temel matematik konu alanında toplam 19 konu yer almaktadır. Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine TIMSS 2011 matematik başarı testinde yer alan konular verilmiş
ve bu konulardan hangisini öğretmede kendilerini ne derece (çok iyi hazırlanmış-biraz
hazırlanmış-iyi hazırlanmış) hazır hissettikleri sorulmuştur.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde yer alan 19 konunun alanlara göre dağılımı
şu şekildedir:
• Sayılar => 5 konu
• Cebir => 5 konu
• Geometri=> 6 konu
• Veri ve Olasılık => 3 konu
Tablo 8.3’te matematik alanları içerisindeki konular yer almaktadır.

TABLO 8.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Başarı Testinin Konulara Göre Dağılımı
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konuları
A. Sayılar
1. Sayılarda hesaplama, tahmin veya yaklaşma
2. Kesir kavramı ve Kesirlerde hesaplama
3. Ondalık Sayılar kavramı ve ondalık sayılarda hesaplama
4. Tam sayılarda hesaplama ve sıralama, karşılaştırma, gösterme
5. Oran ve Yüzde içeren problemleri çözme
B.Cebir
1. Sayısal, cebirsel ve geometrik örnekler veya diziler
2. Cebirsel ifadeleri eşitleme ve sadeleştirme
3. Basit doğrusal denklemler ve eşitsizlikler
4. İki bilinmeyenli denklem
5. Sıralı çift, tablo, grafik, kelime ve denklem olarak fonksiyonları gösterme
C. Geometri
1. Açıların geometrik özellikleri ve geometrik şekilleri
2. Uygun şekiller ve eş üçgen
3. Düzlemde noktanın yerini bulmak için koordinat sistemini kullanma
4. Üç boyutlu şekiller arasındaki ilişki ve bunların iki boyutlu görünümü
5. Çevirme, Yansıma ve Döndürme
C. Veri ve Olasılık Gösterimi
1. Tablo, resimli grafik, sütun grafiği, çizgi grafiği ve pasta grafiğindeki verileri okuma ve gösterme
2. Veri setlerini yorumlama
3. Sonuçların olası değişimine karar verme, tahmin etme ve değerlendirme
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Matematik öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kendilerini “çok
iyi hazırlanmış” olarak nitelendirdikleri matematik konu alanlarına göre öğrenci dağılımları
Şekil 8.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 8.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini “Çok İyi”
Hazırlanmış Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu (%)

*Her Bir Konu Alanındaki Öğrenci Yüzdeleri Bakımından En Yüksek ve En Düşük Ülke Değişmektedir.

Şekil 8.3 incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %84’ünün matematik
öğretmenlerinin testte yer alan toplam 19 konuyu öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri görülmektedir. Uluslararası ortalama incelendiğinde ise öğrencilerin
%81’inin matematik öğretmenleri testte yer alan tüm konuları öğretmede kendilerini çok iyi
hazırlanmış hissetmektedirler. Sayılar alanında yer alan 5 konu için Türkiye’deki öğrencilerin %94’ünün, uluslararası ortalamada ise öğrencilerin %92’sinin matematik öğretmeninin
söz konusu konuları öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir.
Türkiye’deki öğrencilerin %86’sının matematik öğretmenleri cebir alanındaki 5 konuyu, öğrencilerin %83’ünün matematik öğretmenleri geometri alanındaki 6 konuyu ve öğrencilerin
%72’sinin matematik öğretmenleri veri ve olasılık alanında yer alan 3 konuyu öğretmede
kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettiklerini belirtmişlerdir. Uluslararası ortalamada ise
bu oranlar %87,%85 ve %72’dir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testindeki konuların tamamını öğretmede kendini
çok iyi hazırlanmış hisseden öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin
Katar (%95); en az bulunduğu ülkenin ise Tayland (%54) olduğu belirlenmiştir. Katar’da
çalışmaya katılan öğrencilerin %99’unun matematik öğretmeni, Endonezya’daki öğrencilerin ise %63’ünün matematik öğretmeni sayılar alanında yer alan konuları öğretmede
kendilerini çok iyi hazırlanmış hissetmektedirler. Cebir alanındaki konuları öğretmende,
Ermenistan’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %98’inin,Tayland’dan çalışmaya katılan öğrencilerin ise %45’inin matematik öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlanmış görmektedirler.
Geometri alanındaki konuları öğretmede Katar’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %96’sının,
Tayland’dan çalışmaya katılan öğrencilerin ise %59’unun matematik öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlanmış görmektedirler. Son olarak İngiltere’deki öğrencilerin %92’sinin ve
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Çin-Tayvan’daki öğrencilerin %8’inin matematik öğretmeninin veri ve olasılık alanındaki
konuları öğretmede kendilerini çok yeterli hissettikleri görülmektedir.

Öğretmenlerin Matematik Öğretimindeki Özgüven Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde
kendilerine ne derece güvendiklerini belirlemek amacıyla öğretmenlere 5 madde yöneltilmiştir. Buradan elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenler “Çok Güvenen” ve “Kısmen
Güvenen” olmak üzere iki grupta sınıflandırılmıştır.

ŞEKİL 8.4
Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği

Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği’ne göre öğretmenler;
•

Öğretmenlerin sınıf içinde kendilerine güven ölçeğinde en az 9.2 puana karşılık gelen
beş maddeden üçüne “çok güvenen”, kalan ikisine“kısmen güvenen” şeklinde cevap vermeleri durumunda matematik öğretiminde kendilerine çok güvenen öğretmenler olarak

•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kendilerine kısmen güvenen öğretmenler olarak sınıflandırılmıştır.

Matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde kendilerine güvenme derecesine göre
öğrenci yüzdeleri ve başarı ortalamaları Tablo 8.4’te yer almaktadır.
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TABLO 8.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kendilerine Güvenmelerine Göre Türkiye’nin
Konumu
Çok Güvenen
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen Güvenen

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kazakistan

99

487

01

-

TIMSS Ortalaması

76

470

24

456

Türkiye

65

461

35

436

Japonya

36

577

64

566

Tablo 8.4 incelendiğinde, Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin %65’inin öğretmeninin matematik dersindeki durumlarına ilişkin kendine çok güvendikleri, %35’inin de kısmen güvendikleri görülmektedir. Matematik dersinde karşılaşabilecekleri durumlarda kendine çok
güvenen öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalaması 461; kısmen güvenen öğrencilerin
ise 436 olduğu görülmektedir. Matematik öğretmenlerinin kendilerine güven dereceleri
arttıkça öğrencilerin başarı ortalamasında da artış gözlenmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %76’sının
öğretmeni matematik öğretiminde kendilerine çok fazla güvenmektedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 470’dir. Öğrencilerin %24’ünün ise öğretmenlerinin matematik öğretiminde kendilerine kısmen güvendikleri ve bu öğrencilerin matematik başarı
ortalamasının 456 olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına Kazakistan’dan katılan 8.
sınıf öğrencilerinin %99’unun; Japonya’da ise %36’sının matematik öğretmenleri matematik
öğretiminde kendilerine çok güvendikleri belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Matematik Öğretmede Kendilerine Güvendikleri
Durumlara Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde kendilerine
ne derece güvendiklerini belirlenmek amacıyla öğretmenlere beş madde yöneltilmiştir.
Beş madde şu şekildedir:
1. Öğrencilerin matematik sorularını yanıtlamada
2. Problem çözme stratejilerini öğrencilere göstermede
3. Yetenekli öğrencilere üst düzey ödevler vermede
4. Dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlemede
5. Öğrencilerin matematik öğrenmenin değerini anlamasına yardımcı olmada
Elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenler “Çok Güvenen” ve “Kısmen Güvenen” olarak
sınıflandırılmışlardır. Kendine “Çok Güvenen” öğretmenlere sahip öğrencilerin yüzdeleri
Şekil 8.5’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 8.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Beş Durumla İlgili Kendilerine “Çok Güvenen” Öğreetmenlere Sahip Öğrenci
Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu (%)

*Her Bir Madde Deki Öğrenci Yüzdeleri Bakımından En Yüksek ve En Düşük Ülke Değişmektedir.

Şekil 8.5 incelendiğinde, çalışmaya Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin %69’unun
öğretmenleri “öğrencilerin matematik sorularını cevaplamada”; %64’ünün öğretmenleri
“problem çözme stratejilerini öğrencilere göstermede; %55’inin öğretmenleri “yetenekli
öğrencilere üst düzey ödevler vermede”; %62’sinin öğretmenleri “dersi öğrencinin ilgisini
çekecek şekilde işlemede” ve %64’ünün öğretmenleri “Öğrencilerin matematik öğrenmenin
değerini anlamasına yardımcı olmada” kendilerine çok güvendiklerini belirtmişlerdir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise, öğrencilerin %87’sinin öğretmenleri öğrencilerin
matematik sorularını yanıtlamada kendilerine çok güvendiklerini; öğrencilerin %65’inin öğretmenleri ise yetenekli öğrencilere üst düzey ödev vermede kendilerine çok güvendiklerini belirttikleri görülmektedir.
“Öğrencilerin sorularını yanıtlama”, “dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işleme” ve
“problem çözme stratejilerini öğrencilere gösterme” alanlarında kendine çok güvenen öğretmenlere sahip öğrenci yüzdesi en fazla Kazakistan’da iken, ”yetenekli öğrencilere üst
düzey ödevler verme” Litvanya’da, “öğrencilerin matematik öğrenmenin değerini anlamasına yardımcı olma” alanlarında kendine çok güvenen öğretmenlere sahip öğrenci yüzdesi en fazla Gana’dadır. “Öğrencilerin sorularını yanıtlama” alanında kendine çok güvenen
öğretmene sahip öğrenci yüzdesi en az İtalya’da,“problem çözme stratejilerini öğrencilere
gösterme” alanında kendine çok güvenen öğretmene sahip öğrenci yüzdesi en az İran’da,
“yetenekli öğrencilere üst düzey ödevler verme” alanında kendine çok güvenen öğretmene
sahip öğrenci yüzdesi en az Tayland’da, iken diğer iki alanlarda ise en düşük öğrenci yüzdesi ile Japonya gelmektedir.
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Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan matematik öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin
belirlenmesi amacıyla öğretmenlere altı madde yöneltilmiş ve öğretmenlerden maddelere
ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen İş Doyumu Ölçeği Şekil 8.6’da
yer almaktadır. Ölçekteki olumsuz maddeler hesaplamada dikkate alınmıştır.

ŞEKİL 8.6
Öğretmen İş Doyum Ölçeği

Öğretmen İş Doyum Ölçeği’ne göre;
•

Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en az 10.4 puana karşılık gelen altı maddenin üçüne
“tamamen katılıyorum”, kalan üçüne “ kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermeleri
durumunda iş doyumu yüksek öğretmenler olarak

•

Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en fazla 7.0 puana karşılık gelen altı maddenin üçüne
“tamamen katılmıyorum”, kalan üçüne “ kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermeleri
durumunda iş doyumu düşük öğretmenler olarak

•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise iş doyumu orta düzeyde öğretmenler
olarak sınıflandırılmıştır.

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerine göre öğrenci dağılımları ve öğrenci matematik başarı
ortalamaları Tablo 8.5’te yer almaktadır.
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TABLO 8.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerin İş Doyumuna Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

İş Doyumu
Yüksek Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İş Doyumu
Orta Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İş Doyumu
Düşük Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Şili

72

418

26

415

2

-

Türkiye

50

466

40

440

9

432

TIMSS Ortalaması

47

473

45

464

7

462

Kore

11

610

67

616

22

602

Tablo 8.5’te yer alan bilgiler doğrultusunda, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin %50’sinin matematik öğretmenlerinin iş doyumlarının yüksek düzeyde, %40’ının orta düzeyde ve %9’unun düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin
öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerine göre matematik başarı ortalaması incelendiğinde, mesleki doyumları yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamasının 466, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin 440, düşük düzeyde olan
öğretmenlerin öğrencilerinin ise 432 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematik başarı
ortalaması incelendiğinde, öğretmenlerin iş doyumları arttıkça öğrencilerin matematik başarısının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %47’sinin
öğretmeninin iş doyumunun yüksek olduğu ve öğrencilerin başarı ortalamasının 473 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %45’inin öğretmenlerinin iş doyumlarının orta derecede
olduğu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 464’tür. Öğrencilerin %7’sinin ise matematik öğretmenlerinin mesleki doyumları düşük düzeydedir ve mesleki doyumları düşük
düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalaması 462’dir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinde iş doyumu en fazla
olan öğrencilerin Şili’de (%72) ve en az öğrencilerin ise Kore’de (%11) olduğu görülmektedir.
Tablo 8.5 incelendiğinde; TIMSS ortalamasında öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%47)
öğretmenlerinin iş doyumları yüksek iken, %7’sinin öğretmenlerinin iş doyumu düşük düzeydedir. Türkiye için de durum TIMSS ortalaması ile paralellik göstermektedir. Şili’de iş
doyumu düşük öğretmenlere sahip öğrenciler sadece %2 iken, Kore’de ise öğrencilerin
%22’sinin iş doyumu düşük öğretmenlere sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 8.5 incelendiğinde Şili’nin iş doyumunun yüksek olmasına rağmen başarı ortalamasının düşük olduğu, Kore’nin ise iş doyumunun düşük olmasına karşın başarı ortalamasının
yüksek olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de iş doyumu yüksek öğretmenlerin öğrencilerinin
başarı ortalamalarının iş doyumu düşük öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgu TIMSS ortalamasıyla da benzerlik göstermektedir.
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BÖLÜM 9
TIMSS 2011 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
SINIF İÇİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ
Öğrencinin öğrenme için motive edilmesi kadar önemli olan diğer bir etken de öğrencinin
öğrenme fırsatı bulabilmesidir. Bu bölümde matematiğe ayrılan öğretim saati ve öğretmenin öğrenciyi öğrenmeye katmada kullandığı farklı yöntemlere ilişkin bulgular sunulmuştur.
Bu bölümde yer alan maddeler şunlardır:
•

Öğrencilerin Matematik Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğrencilerin Matematiğe Değer Verme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğrencilerin Matematikte Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Matematik Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür ve Öğretmen
Görüşüne Dayalı

•

Matematik Konularına ilişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin İşbirliğine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen
Görüşlerine Dayalı

•

Öğrencilerin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma Sıklığına Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı

•

Öğretmenlerin Derslerini Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeylerine Göre Türkiye’nin
Konumu

•

Öğretmenlerin Sınıfa İlginç Materyal Getirme Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğrencilerin Matematik Dersine olan İlgilerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Önkoşul Bilgi veya Beceri Eksikliğinin Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
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•

Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Uykusuzluk Durumlarının Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Ders İşleyişini Aksatan ya da Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı

•

Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandığı Kaynaklara Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne dayalı

•

Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Öğretim Etkinliklerine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Matematik Ödevleri İçin Haftalık Ayırdıkları Süreye Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrencilerin Matematik Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme düzeylerini belirlemek
amacıyla öğrencilere 5 maddeden oluşan “Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek Şekil 9.1’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.1
Öğrencilerin Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği

Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda, öğrenciler, “Matematik öğrenmeyi
sevenler-kısmen sevenler-sevmeyenler” olarak sınıflandırılmıştır.
•

Matematik öğrenmeyi seven öğrenciler: Eğer beş maddeden üçüne “tamamen katılıyo-
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rum”, diğer ikisine “katılıyorum” cevabı verilirse
•

Matematik öğrenmeyi sevmeyen öğrenciler: Eğer beş maddeden üçüne “hiç katılmıyorum” diğer ikisine “kısmen katılmıyorum” cevabı verilirse

•

Matematik öğrenmeyi kısmen seven öğrenciler: Diğer cevap olasılıkları şeklinde kategorileştirilmiştir.

Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme durumuna göre yüzdeleri ve başarı ortalamaları
Tablo 9.1’de yer almaktadır.

TABLO 9.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Matematiği Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin
Konumu

Ülkeler

Matematik Öğrenmeyi
Sevenler

Matematik Öğrenmeyi
Kısmen Sevenler

Matematik Öğrenmeyi
Sevmeyenler

Öğrenci
Yüzdesi

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Fas

48

398

40

353

12

340

Türkiye

31

504

42

436

26

420

TIMSS Ortalaması

26

504

42

467

31

443

6

544

31

521

63

494

Kore

Tablo 9.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin %31’inin matematik öğrenmeyi sevdiği görülmektedir. Öğrencilerin %42’si matematik öğrenmeyi kısmen sevdiklerini, %26’lık bir grup da matematik
öğrenmeyi sevmediğini belirtmiştir. Türkiye’de matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin
başarı ortalaması 504, kısmen seven öğrencilerin 436 ve sevmeyen öğrencilerin başarı
ortalamasının 420 olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler matematik öğrenmeyi sevdikçe matematik başarı ortalamasının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %26’sının
matematik öğrenmeyi sevdiğini belirttikleri ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 504 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %42’si matematik öğrenmeyi kısmen sevmektedir ve bu grubun başarı ortalaması 467’dir. Ayrıca, öğrencilerin %31’si matematik
öğrenmeyi sevmemektedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 443’tür. TIMSS
genelinde de öğrencilerin matematik öğrenmekten aldıkları keyif arttıkça matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğrenmeyi seven öğrenci yüzdesinin en yüksek olduğu
ülke Fas (%48), en düşük olduğu ülke ise Kore’dir (%6). Ancak Fas’ın matematik öğrenmeyi
seven öğrenci yüzdesinin Kore’den yüksek olmasına rağmen matematik başarı ortalaması
Kore’den düşüktür.
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Öğrencilerin Matematiğe Değer Verme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 araştırmasına katılan öğrencilerin matematiğe ne derece değer verdiklerinin
belirlenmesi amacıyla öğrencilere altı maddeden oluşan “Matematiğe Değer Verme Ölçeği”
uygulanmıştır. Ölçek şekil 9.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.2
Öğrencilerin Matematiğe Değer Verme Ölçeği

Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda, öğrenciler, “Matematiğe değer
verenler-Matematiğe kısmen değer verenler-Matematiğe değer vermeyenler” olarak sınıflandırılmıştır.
•

Matematiğe değer veren öğrenciler: Eğer altı maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”,
diğer üç maddeye“katılıyorum” cevabı verilirse

•

Matematiğe kısmen değer veren öğrenciler: Eğer altı maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum” diğer üçüne “kısmen katılıyorum” cevabı verilirse

•

Matematiğe değer vermeyen öğrenciler: Diğer cevap olasılıkları şeklinde kategorileştirilmiştir.

Öğrencilerin matematiğe değer verme durumuna göre yüzdeleri ve başarı ortalamaları
Tablo 9.2’de yer almaktadır.
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TABLO 9.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Matematiğe Değer Verme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Matematiğe Değer
Verenler
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Matematiğe Kısmen
Değer Verenler
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Matematiğe Değer
Vermeyenler
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Gana

78

343

18

304

4

281

TIMSS Ortalaması

46

482

39

463

15

439

Türkiye

46

476

39

442

15

410

Japonya

13

599

50

578

38

546

Tablo 9.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %46’sının matematiğe değer verdiği görülmektedir. Öğrencilerin %39’u matematiğe kısmen değer verirken, %15’lik bir grup da matematiğe değer vermediğini belirtmiştir.
Türkiye’de matematiğe değer veren öğrencilerin başarı ortalaması 476, matematiğe kısmen değer veren öğrencilerin 442 ve matematiğe değer vermeyen öğrencilerin başarı
ortalamasının 410 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin matematiğe değer verme derecesi
arttıkça matematik başarı ortalamasının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %46’sının
matematiğe değer verdiklerini belirttikleri ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 482 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %39’u matematiğe kısmen değer vermektedir
ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 463’tür. Ayrıca, öğrencilerin %15’i matematiğe değer vermemektedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 439’dur. TIMSS
genelinde de öğrencilerin matematiğe verdikleri değer arttıkça matematik başarılarının da
artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında matematiğe değer veren öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke
Gana (%78) ve en düşük olduğu ülke ise Japonya’dır (%13). Ancak Gana’nın matematiğe
değer veren öğrenci oranının Japonya’dan yüksek olmasına rağmen matematik başarı ortalaması Kore’den düşüktür.

Öğrencilerin Matematikte Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematikte kendilerine ne
derece güvendiklerini belirlenmek amacıyla öğrencilere dokuz maddeden oluşan bir ölçek
uygulanmış ve öğrencilerin maddelere vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda öğrenciler
“kendine güvenen”, “kısmen güvenen” ve “güvenmeyen” şeklinde sınıflandırılmıştır. Öğrencilere uygulanan ölçek Şekil 9.3’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 9.3
Öğrencilerin Matematikte Kendine Güvenme Ölçeği

• Kendine güvenen öğrenciler: Eğer dokuz maddeden beşine“tamamen katılıyorum”, diğer
dördüne“ kısmen katılıyorum” cevabı verilirse
• Kendine güvenmeyen öğrenciler: Eğer dokuz maddeden beşine “kısmen katılmıyorum”
diğer dördüne “kısmen katılmıyorum” cevabı verilirse
• Kendine kısmen güvenen öğrenciler: Diğer cevap olasılıkları olarak kategorileştirilmiştir.
Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda yüzdeleri ve matematik başarı ortalamaları Tablo 9.3’da yer almaktadır.
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TABLO 9.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kendilerine Güven Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
Kendine Güvenen
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kısmen Güvenen
Öğrenci
Yüzdesi

Kendine Güvenmeyen

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İsrail

31

573

47

504

22

463

Türkiye

14

586

37

459

49

411

TIMSS Ortalaması

14

539

45

478

41

435

2

-

44

434

54

420

Tayland

Tablo 9.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin %14’ünün matematikte kendine güvendikleri ve bu öğrencilerin matematik
başarı ortalamasının 586 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %37’sinin kendilerine kısmen
güvendikleri, öğrencilerin %49’unun ise matematikte kendine güvenmedikleri tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ise sırasıyla 459 ve 411’dir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %14’ünün
matematikte kendilerine güvendikleri ve başarı ortalamasının 539 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %45’inin matematikte kendilerine kısmen güvendikleri ve bu öğrencilerin
başarı ortalamasının 478 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %41’i ise matematikte kendilerine güvenmemektedir, matematikte kendine güvenmeyen öğrencilerin başarı ortalamaları ise 435’tir. Öğrencilerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’deki
öğrencilerin kendilerine olan güvenleri arttıkça matematik başarılarının da artma eğilimi
gösterdiği belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan tüm ülkelerdeki öğrenci dağılımı ve başarı ortalaması incelendiğinde, ülkelerin kendi içerisinde öğrencilerin kendilerine olan güven düzeyleri arttıkça matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışması 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik özgüvenleri yüksek olan
öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin İsrail (%31) ve en az olduğu ülkenin de Tayland (%2)
olduğu görülmektedir.

Matematik Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında öğretmen ve okul müdürlerinden bir yıl içinde öğrencilerin sorumlu oldukları toplam ders saatleri ile matematik dersi için ayrılan ders süresinin belirlenmesi amaçlanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin ülkelerinde
matematik için ayrılan ders saati arasında büyük farklılıkların olduğu gözlenmiştir.
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bir yıl içindeki ders süreleri ile matematiğe ayrılan toplam
ders saatine göre öğrenci dağılımı Tablo 9.4’te yer almaktadır.
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TABLO 9.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu
Ülkeler

Toplam Ders Saati
(Yıllık)

Matematiğe Ayrılan
Ders Saati
(Yıllık)

Başarı
Ortalaması

Şili

1229

191

416

TIMSS Ortalaması

1012

137

500

Türkiye

883

116

452

İsveç

969

97

484

Tablo 9.4 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin bir yıl içinde 883 ders saatinden sorumlu olduğu ve bu ders saatinin 116 saatini matematik dersine ayrıldığı tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin bir yıl
içinde en fazla matematik ders saatinden sorumlu olduğu ülkenin Şili olduğu (191 saat); en
az ders saatine sahip ülkenin ise 97 saat ile İsveç olduğu tespit edilmiştir. Ülkelerin başarı
ortalamaları incelendiğinde ise, matematiğe ayrılan sürenin grafikteki ülkeler temel alındığında olumlu yönde etkilediğini; ancak ülkelerin genel durumuna bakıldığında derse ayrılan zamanın gerekli fakat başarıyı artırmada kesin bir neden olmadığı tespit edilmiştir.

Matematik Konularına ilişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine
Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde yer alan konulara ilişkin öğretim gören öğrenci yüzdelerinin dağılımı Şekil 9.4’de verilmiştir.

ŞEKİL 9.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Konularına İlişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre
Türkiye’nin Konumu

*Her Bir Maddedeki Öğrenci Yüzdeleri Bakımından En Yüksek ve En Düşük Ülke Değişmektedir
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Şekil 9.4 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %95’inin TIMSS 2011 matematik başarı
testinde yer alan konuların tamamının öğretiminde yer aldığı, bu değerin sayılar konuları
için %100, cebir konuları için %92, geometri konuları için %89, veri ve olasılık konuları için
%98 olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %78’inin öğretiminde matematik testindeki konuların tamamının yer aldığı belirlenmiştir. Matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin %98’inin sayılar konularını, %75’sinin cebir
konularını,%75’inin geometri konularını ve %66’sının veri ve olasılık konularının tamamında öğretim gördüklerini ifade etmişlerdir.

Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin İşbirliğine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlere diğer öğretmenlerle işbirliği halinde olma durumlarına ilişkin “Öğrenmeyi Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçekte öğretmenlerin öğrenmeyi artırmak için belirlenen beş alanda birbirleriyle ne sıklıkta
etkileşim gösterdikleri araştırılmıştır. Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinin
oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.5’te yer almaktadır.

ŞEKİL 9.5
Öğretmenlerin İşbirliği Ölçeği

•

Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en az 11.4 puana karşılık gelen beş
maddeden üçüne en az “haftada bir ya da üç kez”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç kez”
cevabı vermeleri durumunda oldukça işbirlikçi öğretmen olarak,
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•

Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en fazla 7.5 puana karşılık gelen beş
maddeden üçüne en az “hiçbir zaman ya da nadiren”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç
kez” cevabı vermeleri durumunda kısmen işbirlikçi öğretmen olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise işbirlikçi öğretmen olarak sınıflandırılmıştır.

Öğretmenlerin işbirlik düzeyine göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin ortalama matematik başarı puanları Tablo 9.5’te yer almaktadır.

TABLO 9.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretimini Geliştirmeye Yönelik Matematik Öğretmenlerinin
İşbirliği Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin Öğretimdeki İşbirlik Düzeyi;
Oldukça İşbirlikçi
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İşbirlikçi
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen İşbirlikçi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İsrail

62

526

36

509

2

-

Türkiye

28

463

55

451

17

438

TIMSS Ortalaması

28

467

57

468

15

465

9

416

52

425

40

426

Tunus

Tablo 9.5 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %28’sinin
matematik öğretmeninin diğer öğretmenler ile yüksek işbirliği içinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %55’inin öğretmeni diğer öğretmenlerle işbirliği içinde iken %17’sinin
öğretmeni diğer öğretmenlerle kısmen işbirliği içindedir. Diğer öğretmenlerle yüksek derecede işbirliği içinde olan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamasının
463, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamasının ise 451 olduğu
belirlenmiştir. Öğretmenleri birbiriyle kısmen işbirliği içerisinde olan öğrencilerin başarı
ortalamasının ise 438 olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %28’inin matematik öğretmeni diğer
öğretmenlerle oldukça işbirliği içindedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması
467’dir. Öğrencilerin %57’sinin matematik öğretmeni diğer öğretmenlerle orta düzeyde işbirliği içinde ve bu öğrencilerin başarı ortalaması 468’dir. Son olarak, öğrencilerin %15’inin
öğretmeni düşük düzeyde işbirliği içindedir. Matematik öğretmeni diğer öğretmenlerle
düşük düzeyde işbirliği içinde olan öğretmenlerin matematik başarı ortalamasının 465
olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle en fazla işbirliği içinde olan öğrencilerin İsrail’de (%62) olduğu ve en az olduğu öğrencilerin ise Tunus’ta
(%9) olduğu belirlenmiştir.
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Öğrencilerin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma
Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı
Öğretmenlerin matematik dersinde öğrencilerin ilgisini artıran uygulamaları ne derece kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlere, dört maddeden oluşan bir ölçek verilmiştir. Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinin oluşmasında
kullanılan maddeler Şekil 9.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 9.6
Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği

•

Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en az 8.7 puana karşılık gelen dört maddeden ikisine “her ders ya da hemen hemen her ders”, kalan ikisine de “derslerin yarısında” cevabı vermeleri durumunda çoğu derste öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler olarak

•

Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en fazla 5.7 puana karşılık gelen dört maddeden ikisine “bazı derslerde”, kalan ikisine de “derslerin yarısında” cevabı vermeleri
durumunda bazı derslerde öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise derslerin yaklaşık yarısında öğrencilerin
derse ilgisini çeken öğretmenler olarak sınıflandırılmıştır.

Öğretmenlerin derse olan ilgisini artıran öğretim yöntemlerinin kullanılmasına göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin matematik başarı ortalaması Tablo 9.6’da yer almaktadır.
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TABLO 9.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma Sıklığına Göre
Öğretmen Görüşlerine Dayalı Türkiye’nin Konumu
Çoğu Derste
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Derslerin Yaklaşık
Yarısında
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi
Ortalaması

Bazı Derslerde
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Litvanya

93

502

6

501

1

-

Türkiye

86

455

12

444

3

403

TIMSS Ortalaması

80

469

17

459

3

484

Çin-Tayvan

46

621

35

593

19

612

Tablo 9.6’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin %86’sının öğretmeninin çoğu derste öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu ve bu öğrencilerin başarı ortalamasının 455 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %12’sinin öğretmenleri derslerin yaklaşık yarısında öğrencilerin ilgisini artıracak uygulamalar kullanmaktadır
ve bu öğrencilerin de başarı ortalaması 444’tür. Öğrencilerin %3’ünün ise öğretmenleri
öğrencilerin ilgisini artıran uygulamalara bazı derslerde yer vermektedir ve bu öğrencilerin başarı ortalaması 403’tür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %80’ninin öğretmenleri çoğu derste,
%17’sinin öğretmeni derslerin yaklaşık yarısında ve %3’ünün öğretmeni bazı derslerde öğrencilerin ilgisini artıran uygulamalar kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin matematik
başarı ortalaması incelendiğinde ise, derste öğrencilerin ilgisini artıran uygulamaları kullanma sıklığının öğrencilerin matematik başarılarını önemli bir şekilde etkilediği görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenleri derste öğrencilerin ilgisini
artıran uygulamalar kullanan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Litvanya (%93), en az
olduğu ülkenin ise Çin-Tayvan (%46) olduğu belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Derslerini Günlük Hayatla İlişkilendirme
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin matematik dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ne derecede ilişkilendirdiği ve ayrıca öğretmenlerin sınıfa ilginç materyaller getirme durumuna göre öğrenci
dağılımları incelenmiştir.
Öncelikle öğretmenlerin matematik dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişkilendirme derecesine göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 9.7’de yer almaktadır.
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TABLO 9.7
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersini Öğrencilerin Günlük
Yaşantılarıyla İlişkilendirme Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Dersleri Günlük Hayatla İlişkilendirme
Hemen Hemen Tüm Derslerde
Derslerin Yaklaşık Yarısında yada
Daha Azında
Öğrenci
Başarı
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi
Ortalaması
Yüzdesi
Ortalaması

Endonezya

78

389

22

374

Türkiye

51

450

49

455

TIMSS Ortalaması

39

467

61

468

9

571

91

588

Hong Kong

Tablo 9.7 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %51’inin
öğretmenlerinin, matematik dersini öğrencilerin günlük yaşamıyla hemen hemen her ders
ilişkilendirdiği ve bu öğrencilerin başarı ortalamasının 450 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %49’unun ise matematik öğretmeni bazı derslerde matematik dersini günlük yaşantılarla ilişkilendirmektedir. Bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 455’tir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %39’unun
öğretmeni matematik dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla hemen hemen her ders;
%61’sinin öğretmeni ise bazı derslerde ilişkilendirmektedir. Matematik dersinin öğrencilerin günlük yaşantılarıyla en fazla ilişkilendirildiği öğrencilerin Endonezya’da (%78) ve en
az ise Hong Kong’da (%9) olduğu belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Sınıfa İlginç Materyal Getirme Düzeylerine Göre
Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin sınıfa ilginç materyal getirme durumuna göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin ortalama başarı puanları da incelenmiş ve sonuçlar Tablo 9.8’de gösterilmiştir.

TABLO 9.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Sınıfa İlginç Materyal Getirme Durumuna Göre
Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Sınıfa İlginç Materyaller Getirme
Hemen Hemen Tüm Derslerde
Derslerin Yaklaşık Yarısında ya da
Daha Azında
Öğrenci
Başarı
Öğrenci
Başarı
Yüzdesi
Ortalaması
Yüzdesi
Ortalaması

Kazakistan

49

488

51

487

Türkiye

19

460

81

451

TIMSS Ortalaması

18

469

82

467

4

601

96

612

Singapur
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Tablo 9.8’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %19’unun matematik öğretmeni sınıfa hemen hemen her ders ilginç materyaller
getirmektedir. Öğrencilerin %81’inin ise öğretmeni bazı derslerde sınıfa ilginç materyaller
getirmektedir. Öğrencilerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, öğretmenleri
hemen hemen her ders sınıfa ilginç materyaller getiren öğrencilerin ortalaması 460; bazı
derslerde getiren öğretmenlerin öğrencilerinin ise 451 olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin
%18’sinin öğretmenin hemen hemen her ders sınıfa ilginç materyaller getirdiği, %82’inin ise
bazı derslerde getirdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin başarı ortalamalarının ise bu doğrultuda büyük farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenlerinin hemen hemen her ders
sınıfa ilginç materyaller getiren öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kazakistan (%49)
ve en az bulunduğu ülkenin ise Singapur (%4) olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin Matematik Dersine olan İlgilerine Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin matematik dersiyle ne derece ilgili olduğunun belirlenmesi amacıyla öğrencilere beş madde yöneltilmiş ve maddelere öğrencilerin ne derece katıldıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin matematik derslerine ilgili olma ölçeğinin oluşmasında
kullanılan maddeler Şekil 9.7’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.7
Öğrencilerin Matematik Derslerine İlgili Olma Ölçeği
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•

Öğrencilerin matematik derslerine ilgili olma ölçeğinde en az 11.4 puana karşılık gelen
beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermeleri durumunda Matematik dersi ile ilgili öğrenciler olarak

•

Öğrencilerin matematik derslerine ilgili olma ölçeğinde en fazla 8.3 puana karşılık gelen
beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermeleri durumunda matematik dersi ile ilgili olmayan öğrenciler olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise matematik dersi ile kısmen ilgili öğrenciler olarak sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerine göre dağılımları ve matematik başarı ortalamaları Tablo 9.9’da yer almaktadır.

TABLO 9.9
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerine Olan İlgilerine Göre Öğrenci Görüşlerine
Dayalı Türkiye’nin Konumu
İlgili
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen İlgili

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

İlgili Değil
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Ermenistan

51

483

42

456

7

445

Türkiye

28

493

59

443

13

411

TIMSS Ortalaması

25

484

54

468

21

449

2

-

34

644

64

594

Kore

Tablo 9.9’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin %28’inin matematik dersleriyle ilgili olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin %59’u matematik dersleriyle kısmen ilgili iken %13’ü matematik dersiyle ilgili
değildir. Türkiye’de matematik dersine ilgili öğrencilerin başarı ortalaması 493; kısmen
ilgili öğrencilerin başarı ortalamalarının 443 olduğu belirlenmiştir. Matematik dersine ilgisi
düşük öğrencilerin başarı ortalamasının ise 411 olduğu tespit edilmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan tüm ülkeler incelendiğinde öğrencilerin matematik dersine ilgileri arttıkça
matematik başarı ortalamalarının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde, matematik dersiyle ilgili öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Ermenistan (%51) ve en düşük olduğu ülkenin ise Kore (%2) olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin Önkoşul Bilgi veya Beceri Eksikliğinin Matematik
Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen
Görüşüne Dayalı
Matematik öğretiminde, özellikle bazı konuların öğretiminde öğrencilerin ön koşul bilgilere ya da becerilere sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri
düzeylerindeki bu eksiklik yeni öğretimini sınırlandırabilmektedir. Etkili bir öğretim için
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öğrencilerin düzeylerinin ne olduğunu tespit etmek önemlidir. Bu doğrultuda öğretmenlere, öğrencilerini matematik öğrenmeye ne kadar hazır buldukları ve öğrencilerin ön koşul
bilgi ve beceri düzeylerinin sınıf içi öğretimi sınırlandırması durumuyla ilgili “hiç sınırlandırmıyor -biraz sınırlandırıyor-çok sınırlandırıyor” kategorilerinden uygun olanı belirtmeleri istenmiştir.
Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri düzeylerindeki eksikliğin sınıf içi öğretimi sınırlandırma durumuna göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.10’da
yer almaktadır.

TABLO 9.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Ön Koşul Bilgi ve Becerilerinin Eksikliğinin Matematik
Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç Sınırlandırmıyor
Ülke

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Biraz Sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Çok Sınırlandırıyor

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kazakistan

54

494

36

480

10

479

TIMSS Ortalaması

15

490

57

471

28

443

2

-

34

476

64

437

Türkiye

Tablo 9.10’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin sadece %2’sinin öğretmenleri ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç
sınırlandırmadığını belirtmişlerdir. Bu yüzdenin TIMSS 2011’e katılan ülkeler arasında en
düşük olması dikkat çekicidir. Ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi biraz sınırlandırdığını belirten öğretmenlere sahip öğrenciler grubun %34’ü iken bu eksikliğin öğretimde
çok sınırlandırdığını belirten öğretmenlere sahip olan öğrenciler %64’üdür. Türkiye’de 8.
sınıf düzeyinde ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi biraz sınırlandırdığını belirten öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalaması 476, çok sınırlandırıldığının belirtildiği
durumlarda ise öğrencilerin başarı ortalaması 437’dir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının öğretmenlerin öğrenci ön koşul bilgi ve becerilerindeki eksikliğin öğretimi sınırlandırması görüşü ile genelde doğru orantılı olduğu görülmektedir. Bu
eksikliğin öğretimi sınırlandırmadığını belirten öğretmenlerde öğrencilerin en fazla olduğu
ülke Kazakistan (%54) ve en az olduğu ülke ise Türkiye (%2) olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Uykusuzluk Durumlarının
Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması ve öğrencilerin uykusuzluk
durumları matematik öğretimi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu amaçla öğretmenlere öğrencilerinin yetersiz beslenme ya da uykusuzluk çekip çekmediği sorulmuş; öğrencilerin
beslenme ve uykusuzluk durumlarının matematik öğretimini ne derece sınırlandırdığını
öğretmenlerden belirtmeleri istenmiştir.
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Öncelikle öğretmenlere sınıftaki öğrencilerin yetersiz beslenmesinin matematik öğretiminin ne derece sınırlandırdığı bilgisi alınmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin yetersiz beslenmesinin matematik öğretimini sınırlandırmasına göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin
başarı ortalamaları Tablo 9.11’de yer almaktadır.

TABLO 9.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Yetersiz Beslenme Durumunun Matematik Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç sınırlamıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Biraz ya da çok sınırlıyor

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Japonya

99

570

1

-

TIMSS Ortalaması

63

477

37

449

Türkiye

38

477

62

437

Filistin

19

422

81

400

Tablo 9.11’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin %38’i yetersiz beslenme durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığını
belirten öğretmenlere sahipken bu değer biraz yada çok sınırlandığı durum için %62’dir. Bu
öğrencilerin başarı ortalaması sırasıyla 477 ve 437’dir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %63’ünün yetersiz beslenme durumunun matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığı;
%37’sinin ise biraz yada çok sınırlandırdığı sınıflarda öğretim görmektedir. Öğrencilerin
matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, yetersiz beslenmenin öğretimi hiç sınırlandırmadığı sınıflardaki öğrencilerin lehine hesaplanan 28 puanlık fark, öğrencilerin yetersiz
beslenen öğrenci yüzdesi azaldıkça başarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında yetersiz beslenen öğrencilerin öğretimi hiç sınırlandırmadığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Japonya; en az ise Filistin’de
olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerdeki yetersiz uyku durumu problemi öğretimi etkilemektedir. Bu doğrultuda
öğretmenlerden öğrencilerin yetersiz uyku durumunun matematik öğretimini ne derece
sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde, yetersiz uykunun öğretimi sınırlandırmasına yönelik öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin
matematik başarı ortalamaları Tablo 9.12’de yer almaktadır.

TABLO 9.12
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Yetersiz Uyku Durumunun Matematik Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç sınırlamıyor

Biraz ya da çok sınırlıyor

Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Filistin

82

489

18

478

TIMSS Ortalaması

43

477

57

461

Türkiye

35

464

65

446

Kazakistan

18

408

82

403
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Tablo 9.12’deki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %35’i uyku eksikliğinin matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığını belirten
öğretmenlere sahiptir. Uyku eksikliğinin öğretimi biraz yada çok sınırlandırdığını belirten
öğretmenlere sahip öğrenciler ise grubun %65’ini oluşturmaktadır. Öğrencilerin matematik
başarı ortalaması incelendiğinde uyku eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığı ve biraz
yada çok sınırlandırdığı düşünülen ortamlardaki öğrencilerin başarı oratalamaları sırasıyla
464 ve 446’dır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %43’ünün uyku eksikliğinden kaynaklı
öğretimlerinin hiç sınırlandırılmadığı, %57’sinin ise biraz yada çok sınırlandırıldığı görülmektedir. Uyku eksikliğine bağlı öğretimi sınırlandırılmayan ortamlardaki öğrencilerin başarı ortalaması 477 iken, biraz yada çok sınırlandıran ortamlardaki öğrencilerin ortalaması
461’dir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde uyku eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığı ortamlardaki öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Filistin (%82) ve en az olduğu
ülkenin ise Kazakistan (%18) olduğu belirlenmiştir.

Ders İşleyişini Aksatan ya da Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin
Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşlerine Dayalı
Sınıf içerisinde ders işleyişini aksatan ve derse ilgisiz öğrencilerin yer alması öğretimi
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden sınıflarında ders işleyişini aksatan öğrencilerin olup olmadığı
var ise bu öğrencilerin öğretimi ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerden alınan cevaplar doğrultusunda ders işleyişini aksatan öğrencilerin öğretimi
sınırlandırma durumuna göre öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 9.13’de yer almaktadır.

TABLO 9.13
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Ders İşleyişini Aksatan Öğrencilerin Matematik Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç ya da Biraz Sınırlandırıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Çok sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Japonya

99

570

1

-

TIMSS Ortalaması

83

472

17

444

Türkiye

66

460

34

438

Kore

60

618

40

604

Tablo 9.13’deki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %66’sı ders işleyişini aksatan öğrencilerin matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda, %34’ü çok sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim görmektedir. Öğrencilerin matematik
başarı ortalamaları incelendiğinde, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından öğretimi
sınırlandırılan ve sınırlandırılmayan öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 22 puanlık
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bir farkın olduğu tespit edilmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %83’ünün
öğretiminin ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından sınırlandırılmadığı ya da biraz sınırlandırıldığı; %17’sinin ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Matematik öğretimi, sınıfta
dersin işleyişini aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan öğrencilerin matematik
başarı ortalamalarının 444; hiç sınırlandırılmayan ya da biraz sınırlandırılan öğrencilerin
ortalamalarının 472 olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrencilerin matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim gören
öğrencilerin en fazla Japonya’da (%99) ve en az ise Kore’de (%60) olduğu tespit edilmiştir.
Öğretim sırasında sınıfta derse ilgisiz öğrenciler bulunabilmekte ve bu ilgisiz öğrenciler
öğretimi sınırlandırabilmektedir. TIMSS çalışmasında sınıftaki ilgisiz öğrencilerin matematik öğretimini ne derece sınırlandırdığı bilgisi öğretmenlerden alınmış ve bu doğrultuda
öğrenci dağılımına ve öğrencilerin matematik başarı ortalamalarına Tablo 9.14’de yer verilmiştir.

TABLO 9.14
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Dersine İlgisiz Öğrencilerin Matematik Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç ya da Biraz Sınırlandırıyor
Başarı
Ortalaması

Çok sınırlandırıyor

Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Norveç

97

476

3

448

TIMSS Ortalaması

76

475

24

441

Türkiye

44

482

56

429

Tablo 9.14 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %44’ü
öğretimin derse ilgisiz öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmadığı ya da çok az sınırlandırıldığı, %56’sı çok sınırlandırıldığı sınıflarda öğrenim görmektedir. Derse ilgisiz öğrencilerin
öğretimi hiç sınırlandırmadığı ya da az sınırlandırdığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin
matematik başarı ortalamasının 482, çok sınırladığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin
ortalamasının ise 429 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin sınıflarında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin matematik
başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %76’sının
matematik öğretiminin derse ilgisiz öğrenciler tarafından sınırlandırılmadığı ya da az sınırlandırıldığı; %24’ünün ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Matematik öğretimi, sınıfta
derse ilgisiz öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 441; hiç sınırlandırılmayan ya da biraz sınırlandırılan öğrencilerin ortalamalarının 475 olduğu görülmektedir. TIMSS genelinde öğrencilerin başarı ortalamaları arasında
hesaplanan 34 puanlık fark, matematik dersine ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin

120

TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 8. SINIFLAR

matematik başarılarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrencilerin matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim gören
öğrencilerin en fazla Norveç’te (%97) ve en az ise Türkiye’de (%44) olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandığı Kaynaklara Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğretmenlerin matematik öğretiminde kaynakları kullanma durumları incelenmiştir. Bu
amaçla öğretmenlere matematik dersinde “ders kitapları, çalışma kitapları/kağıtları, öğrencilerin kavramları anlamalarını kolaylaştıran materyaller, matematik öğretimi için hazırlanmış bilgisayar yazılımları” kaynaklarının kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlar ise temel
kaynak mı yoksa yardımcı kaynak mı olarak kullandıkları sorulmuştur. Öğretmenlerden
elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin dağılımlarına Tablo 9.15’de yer verilmiştir.

TABLO 9.15
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Kaynaklara Göre
Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Ders Kitapları
Ülkeler

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Çalışma Kitapları/
Kâğıtları

Öğrencilerin Kavramları Matematik Öğretimi
Anlamalarını
İçin Hazırlanmış
Kolaylaştıran
Bilgisayar Yazılımları
Materyaller

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Kore

97

3

68

32

17

77

14

69

Türkiye

81

17

37

61

23

72

10

54

TIMSS Ortalaması

77

21

34

62

23

71

7

55

Gana

56

42

27

51

50

42

1

7

Tablo 9.15 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %81’inin
öğretmeni matematik ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır, öğrencilerin
%17’sinin öğretmeni ise ders kitabını yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Türkiye’de
çalışmaya katılan öğrencilerin %37’sinin öğretmeni çalışma kitapları ve kâğıtlarını temel
kaynak olarak kullanırken %61’inin öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Öğrencilerin %23’ünün öğretmeni öğrencilerin kavramları anlamalarını kolaylaştıran materyalleri temel kaynak olarak kullanırken %72’sinin öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Yine öğrencilerin %10’nunun öğretmeni matematik öğretimi için hazırlanmış
bilgisayar yazılımlarını temel kaynak olarak kullanmakta, %54’ünün öğretmeni ise yardımcı
kaynak olarak kullanmaktadır.
Öğretmenlerin matematik dersinde matematik kaynaklarını kullanma durumları incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 81) öğretmeni matematik derslerinde ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır. Uluslararası ortalama ince-
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lendiğinde, yine öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%77) öğretmeninin ders kitabını temel
kaynak olarak kullandığı; ancak uluslararası ortalamada öğrenci dağılımının Türkiye’den
%4 daha az olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Öğretim
Etkinliklerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne
Dayalı
Öğretmenlerin matematik dersinde hangi etkinlikleri kullandıkları ve bu gruptaki öğrenci
yüzdeleri Tablo 9.16’da sunulmuştur.

TABLO 9.16
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Öğretim
Etkinliklerine Göre Türkiye’nin Konumu
Derslerin Tamamı ya da Tamamına Yakınında Aşağıdaki Aktiviteleri Yapan Öğrenci Yüzdeleri

Ülkeler

Öğretmen
Öğretmen
Doğrudan
diğer görevlerle
rehberliğinde
öğretmen
meşgulken
(bireysel ya rehberliğinde
(bireysel ya
da arkadaşla
sınıfla
da arkadaşla
birlikte)
beraber
birlikte)
problem
problem
problem çözme
çözme
çözme

Kuralları,
işlemleri ve
gerçekleri
ezberleme

Verdikleri
cevapları
açıklama

Gerçekleri,
fikirleri ve
işlemleri
kullanma

Kore

67

77

45

46

21

68

Türkiye

52

41

16

75

71

38

TIMSS Ortalaması

55

48

14

45

60

49

Birleşik Arap
Emirlikleri

21

37

7

60

70

30

Tablo 9.16 incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %71’inin
öğretmeni öğrencilerin kendi cevaplarına ilişkin açıklamalar yaptırma etkinliğini, %75’inin
matematik öğretmeni öğrencilerin matematiğe ilişkin kural, işlem ve gerçekleri ezberleme
etkinliğini en yoğun şekilde kullanmaktadır. Öğrencilerin %52’sinin matematik öğretmeni,
öğretmen rehberliğinde (bireysel ya da arkadaşla birlikte) problem çözme, %41’inin öğretmeni ise doğrudan öğretmen rehberliğinde sınıfla beraber problem çözme etkinliğini kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %38’inin matematik öğretmeni matematiğe ilişkin gerçekleri,
fikirleri ve işlemleri kullanma etkinliğini yaptırmaktadır. Öğrencilerin %16’sının matematik
öğretmeni ise öğretmen diğer görevlerle meşgulken (bireysel ya da arkadaşla birlikte)
problem çözme etkinliğini yapmaktadırlar.
Öğretmenlerin matematik dersinde matematik etkinliklerini kullanma durumları incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%75) öğretmeni matematik derslerinde öğrencilerin matematiğe ilişkin kural, işlem ve gerçekleri ezberleme etkinliğini en
yoğun şekilde kullanmaktadır. Uluslararası ortalama incelendiğinde, ise öğrencilerin büyük
çoğunluğunun (%60) öğretmeni matematik derslerinde öğrencilerin kendi cevaplarına ilişkin açıklamalar yaptırmaktadır.
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Öğrencilerin Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna
Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında öncelikle öğrencilerin matematik dersinde bilgisayar kullanıp
kullanmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Matematik derslerinde en az ayda bir kez
bilgisayar kullandıran öğretmenleri olan öğrencilerin bilgisayar kullanma etkinlikleri ve
yüzdeleri verilmiştir.
Öğretmenlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin matematik derslerinde bilgisayar kullanıp kullanmama durumuna göre dağılımları ve matematik başarı ortalamaları
Tablo 9.17’de yer almaktadır.

TABLO 9.17
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre
Türkiye’nin Konumu
Evet

Hayır

Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Norveç

76

476

24

474

TIMSS Ortalaması

36

470

64

467

Türkiye

32

458

68

450

Tunus

5

418

95

426

Tablo 9.17 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %32’si
matematik dersinde bilgisayar kullanmakta, %68’i ise kullanmamaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin %36’sı matematik dersinde bilgisayar kullanırken,
%64’ü kullanmamaktadır.
Öğrencilerin matematik dersinde bilgisayar kullanma durumuna göre matematik başarı
ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’de matematik dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin matematik ortalamasının 458, kullanmayan öğrencilerin ise 450 olduğu görülmektedir.
TIMSS genelinde de matematik dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin matematik başarı
ortalamasının 470, kullanmayan öğrencilerin ise 467 olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde matematik dersinde bilgisayar kullanan
öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Norveç (%76); en az olduğu ülkenin ise Tunus (%5)
olduğu belirlenmiştir.
Matematik derslerinde bilgisayar kullanma etkinlikleri arasında
1. Matematik İlke ve Kavramlarını Araştırma
2. Yeni Fikir ve Bilgiler Arama
3. Veri İşleme Ve Analiz etme
4. İşlem Becerilerini Geliştirme yer almaktadır.
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Matematik derslerinde en az ayda bir kez bilgisayar kullandıran öğretmenlerin derslerde
bilgisayar kullandırma etkinliğine göre öğrenci yüzdeleri Şekil 9.8’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanılma Etkinliğine Göre Türkiye’nin
Konumu (%)

Şekil 9.8 incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf matematik derslerinde en az ayda bir kez bilgisayar kullandıran öğretmenlere sahip öğrencilerin %24’ü “matematik ilke ve kavramlarını
araştırma”,%26’sı “yeni fikir ve bilgiler arama”, %22’si “veri işleme ve analiz etme” ve %21’i
“işlem becerilerini geliştirme” amacıyla bilgisayar kullanmaktadır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin derslerinde bilgisayarı en çok “işlem becerilerini geliştirme” (%24) amacıyla kullandıkları, en az
da“veri işleme ve analiz etme” (%21) amacıyla kullandıkları görülmektedir.

Öğrencilerin Matematik Ödevleri İçin Haftalık Ayırdıkları Süreye
Göre Türkiye’nin Konumu
Öğrencilerin matematik ödevleri için haftada ayırdıkları sürenin belirlenmesi için öğrencilerden matematik ödevleri için;
• Üç saat ve daha fazla
• 45 dakikadan fazla- 3 saatten az
• 45 dakikadan az
süre aralıklarından birini seçmesi istenmiştir. Bu bölümde matematik dersini tek bir ders
olarak alan öğrencilerin ülkeleri raporlaştırılmıştır.
Öğrencilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin matematik ödevlerine bir
haftada ayırdıkları süreye göre dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.18’de
yer almaktadır.
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TABLO 9.18
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerine Olan İlgilerine Göre Öğrenci Görüşlerine
Dayalı Türkiye’nin Konumu
Üç Saat ve Daha Fazla
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

45 Dakikadan Fazla- 3
Saatten Az
Öğrenci
Yüzdesi

45 Dakikadan Az

Başarı
Ortalaması

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Romanya

44

492

31

463

25

411

TIMSS Ortalaması

15

464

38

478

48

460

Türkiye

8

440

40

459

52

456

İngiltere

1

-

25

536

74

500

Tablo 9.18’deki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %8’inin matematik ödevleri için haftalık 3 saat ve daha fazla zaman ayırdıkları, %40’ının 45 dakika ile 3 saat arasında zaman ayırdığı, %52’sinin de 45 dakikadan
daha az zaman ayırdığı görülmektedir. Bu öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde,
Türkiye’de matematik ödevlerine en fazla zaman ayıran öğrencilerin matematik başarı
ortalamasının 440, en az zaman ayıran öğrencilerin matematik başarı ortalamasının ise
456 olduğu belirlenmiştir. Bu durum bize matematik ödevlerine fazla zaman ayırmanın
öğrencilerin matematik başarısını arttırmayacağını göstermektedir. Ancak bu durum araştırmaya katılan diğer ülkelerde bu şekilde değildir.
TIMSS 2011 çalışmasında, matematik ödevlerine haftalık en fazla zaman ayıran öğrencilerin Romanya’da (%44), en az ise İngiltere’de (%1) olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM 10
SONUÇ VE ÖNERİLER

TIMSS 2011 Türkiye 8. sınıf matematik başarı raporu Türkiye’de 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin TIMSS 2011 matematik başarılarını özetlemekte ve ülkemiz öğrencilerinin matematik alanındaki başarılarını TIMSS 2011 çalışmasına katılan diğer ülkelerdeki öğrenci
başarılarıyla karşılaştırmaktadır.
TIMSS 2011 çalışması için 8. sınıf düzeyinde Türkiye’de toplam 260 okul belirlenmiş ve bu
okullardan 257’si TIMSS 2011 çalışmasına katılmıştır. Belirlenen 260 örneklem okulundan
251’ine doğrudan ulaşılabilmiş; 3’ü birinci ikame okulu, 3’ü de ikinci ikame okulu kullanılmıştır. Çalışmada yer alan okullardan 237’si hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılırken 20’si sadece 4. sınıf düzeyinde çalışmaya dâhil olmuştur.
Ülkelerin matematik başarı testinden almış oldukları ortalama puanlar ve ülkeler bazında
öğrencilerin puan dağılımları incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan ülkelerden 14’ünün matematik başarı ortalamasının TIMSS ölçek orta noktası olan 500
puanın üzerinde; 28’inin ise altında olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 matematik başarı
testinde 8. sınıf düzeyinde en yüksek performansı gösteren ülkenin 613 başarı ortalamasıyla Kore ve en düşük performansı gösteren ülkenin ise 331 başarı ortalamasıyla Gana olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin 452 başarı ortalamasıyla 42 ülke arasında 24. sırada yer
alarak TIMSS ölçek orta noktasının (500 puan) altında olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin
ortalaması TIMSS 8. sınıf ölçek orta noktasından (500) manidar bir şekilde düşük bulunmuştur.
Ayrıca TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde Türkiye 21 ülkeden manidar olarak
daha başarısız ve 16 ülkeden manidar olarak daha başarılı bulunmuştur. Türkiye’nin başarı
bakımından aynı düzeyde olduğu 4 ülke; Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve
Malezya’dır.
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik
başarı ortalamaları sırasıyla 457 ve 448’dir. Cinsiyete göre matematik başarı ortalamaları
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incelendiğinde ortalamalar arasında kızlar lehine 9 puanlık bir fark söz konusudur. Bu fark
istatistiksel olarak manidar bulunmuştur. Yani TIMSS 2011 8. sınıf matematik sınavında
Türkiye için kızlar erkeklerden daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca hem kızlar hem de erkekler 42 ülke arasında 24. sırada yer almışlardır.
TIMSS 2011’de uluslararası ortalama belirlenen yeterlik düzeyleri açısından incelendiğinde, öğrencilerinin %3’ü ileri yeterlik düzeyinde, %4’ü üst yeterlik düzeyinde, %39’u orta
yeterlik düzeyinde, %29’u alt yeterlik düzeyinde bulunduğu ve %25’inin ise alt düzeye bile
ulaşamadığı (alt düzey altı) görülmektedir. TIMSS çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %20’si ileri ya da üst yeterlik düzeyinde, %47’si orta ya da alt yeterlik düzeyinde yer almaktadır. Öğrencilerin %33’ünün ise alt düzeye bile ulaşamadığı (alt düzey
altı) görülmektedir.
Türkiye’nin TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarısında; 1999 yılından 2007 yılına 3 puan,
2007 yılından 2011 yılına 20 puanlık bir artış olmuştur. Diğer bir ifadeyle 1999 yılından
2011 yılına 23 puanlık bir artış gözlenmiştir.
Cinsiyet bazında Türkiye’nin 8. Sınıf Matematik başarısının değişimi yıllara göre incelendiğinde; TIMSS 1999’da hem kızların hem de erkeklerin başarı ortalaması 429, TIMSS 2007’de
hem kızların hem de erkeklerin başarı ortalaması 432 olduğu görülmüştür. TIMSS 2011’de
ise kızların başarı ortalaması 457 iken erkeklerin başarı ortalamasının 448 olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 8. sınıf başarı ortalamasının TIMSS döngüleri bazında yeterlik düzeylerine göre karşılaştırılması yapıldığında ise, Türkiye için TIMSS yeterlik düzeylerine göre ileri ve üst kategorilerde başarılı olan öğrenci yüzdelerinde artış görülmekte ve alt kategoride yer alan
öğrenci yüzdelerinde ise azalma görülmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde sayılar, cebir, geometri ve veri ve olasılık olmak üzere dört matematik konu alanına ilişkin sorular yer almaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı testinden almış
oldukları puanların ortalamasının 452 olduğu görülmekte ve öğrencilerinin genel olarak
orta yeterlik düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Matematik konu alanları bakımından
Türkiye’de öğrencilerin en başarılı oldukları alanlar sırasıyla şu şekildedir: veri ve olasılık
(467), cebir (455), geometri (454) ve sayılar (435). Türkiye’nin başarı sıralamasına bakıldığında sayılar alanında 26., cebir alanında 24., geometri alanında 21. ve veri ve olasılık alanında ise 20. sırada yer aldığı görülmektedir. TIMSS matematik yeterlik düzeyleri kesme
puanları dikkate alındığında, her dört matematik konu alanı için öğrencilerin başarıları orta
yeterlik düzeyine karşılık gelmektedir.
8. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarını cevaplama yüzdeleri incelendiğinde,
Türkiye’deki öğrencilerin matematik testinde yer alan tüm soruların %38’ini doğru cevapladıkları görülmektedir. Öğrencilerin doğru cevaplama yüzdesi sayılar konu alanında %36,
cebir konu alanında %35, geometri konu alanında %37 ve veri ve olasılık konu alanında
%47 olarak bulunmuştur. Türkiye’deki öğrencilerin “veri ve olasılık” konu alanını diğer
konu alanlarından daha kolay, “sayılar” konu alanını daha zor buldukları söylenebilir. Ayrıca Türkiye “veri ve olasılık” “geometri” ve “cebir” konu alanlarında testin tamamındaki
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başarısının üstünde performans gösterirken, “sayılar” alanında ise altında performans göstermiştir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testinde üç temel bilişsel düzey üzerine odaklanılmıştır. Başarı testinde yer alan matematik bilişsel düzeyleri; bilme, uygulama ve akıl yürütmedir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin matematik
başarı ortalamalarının en yüksekten en düşüğe doğru olduğu bilişsel düzeyler sırasıyla akıl
yürütme (465), uygulama (459) ve bilme’dir (441). Türkiye’nin TIMSS 2011 çalışmasına katılan 42 ülke arasında başarı sıralamasına bakıldığında bilme düzeyinde 26., uygulama ve
akıl yürütme düzeyinde ise 21. sırada olduğu görülmektedir. Matematik yeterlik düzeyleri
uluslararası kesme puanları dikkate alındığında, öğrencilerin her üç bilişsel düzeydeki matematik başarı ortalamalarının orta yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin
bilme düzeyindeki ortalamasının genel matematik başarı ortalamasından manidar olarak
düşük olduğu, akıl yürütme düzeyinde ise manidar olarak yüksek olduğu görülmektedir.
Ayrıca TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrenciler, bilme bilişsel düzeyinde yer
alan soruların %49’unu, uygulama alanındaki soruların %37’sini ve akıl yürütme alanındaki soruların %30’unu doğru cevaplandırmışlardır. Türkiye’ de en yüksek doğru cevaplama
yüzdesi bilme düzeyinde (%49) iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise akıl yürütme
düzeyinde (%30) görülmüştür.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin Türkiye genelinde matematik başarı ortalamasının 452 olduğu ve matematik başarı ortalamalarının coğrafi bölgelere göre
farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre en yüksek başarı gösteren bölgenin Marmara
Bölgesi (465), en düşük başarı gösteren bölgenin ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi (416)
olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre bölgeler bazında başarı ortalamaları incelendiğinde
ise, Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde kız öğrencilerin daha başarılı oldukları
belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı farklarının en çok görüldüğü bölge Akdeniz
Bölgesidir ve kız öğrenciler lehine 18 puanlık fark olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf Türkiye matematik başarı ortalamaları bölgeler bazında matematik
konu alanlarına göre incelendiğinde; sayılar konu alanında Marmara Bölgesi (448), geometri konu alanında Karadeniz Bölgesi (467), cebir konu alanında Marmara Bölgesi (465)
ve veri ve olasılık konu alanında Marmara Bölgesi (482) en yüksek başarı ortalamasına
sahiptir.
TIMSS 2011 8. sınıf Türkiye matematik başarı ortalamaları bölgeler bazında bilişsel düzeylere göre incelendiğinde; her bir bilişsel düzeyde (bilme, uygulama ve akıl yürütme) en
yüksek değere Marmara Bölgesi sahipken, en düşük değere de Güneydoğu Anadolu Bölgesi
sahiptir.
TIMSS araştırmalarında öğrencilerin matematik testinden almış oldukları ortalama puanlar
dışında, ek olarak, bu puanlara ilişkin yeterlikler de tanımlanmaktadır. Bölgeler bazında
yeterliklere bakıldığında, ileri yeterlik düzeyinde en fazla öğrenci yüzdesine sahip bölge
İç Anadolu (%9) ve Marmara Bölgesi (%9) olurken, en düşük öğrenci yüzdesine sahip bölge
Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%3) olmuştur. Öte yandan yeterlik düzeyi bakımından TIMSS’e
göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrenciler (alt düzey altı)
yüzdesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%45) ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde (%43) en yük-
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sek ve Karadeniz Bölgesi’nde (%29) ise en düşük olduğu görülmüştür.
TIMSS 2011 anketleriyle matematik başarısının ev ortamı desteğinden ne derece etkilendiği de ayrıca araştırılmıştır. TIMSS 2011 8. sınıf matematik öğrencileri için evde sahip olunan
eğitim kaynakları bakımından Türkiye oldukça yetersiz kalmaktadır. Türkiye evde eğitim
kaynaklarına sahip olma bakımından çok kaynaklara sahip olma kategorisindeki öğrenci
yüzdesi dikkate alındığında 42 ülke arasında %5 ile 34. sırada yer aldığı belirlenmiştir.
Anne babasından en az birinin üniversite ve daha üst düzeyde eğitim alma durumu açısından Türkiye %9 ile en kötü durumdadır. Evlerinde 100 den fazla kitap bulunan öğrencilerin
yüzdesi Türkiye’de %17 iken; uluslararası ortalama %25’tir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin %32’sının hem kendi odası hem de evlerinde
internet olduğu rapor edilmiştir. Buna ilişkin TIMSS ortalaması ise %53’tür.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik için öğrencilerimizin evde eğitim kaynaklarına sahip olma
düzeyinin yetersiz olduğu görülmektedir. Özetle öğrencilerimizin anne babalarının eğitim
düzeyleri TIMSS 2011 çalışmalarına katılan ülkeler arasında en kötü durumdadır. Evde bulunan kitap sayısı ve öğrencilerin kendilerine ait odalarının olması ve evlerinde internet
bağlantısı olma bakımından TIMSS ortalamasının altında bir öğrenci yüzdesine sahip olduğumuz belirlenmiştir. Raporda sunulduğu gibi evde sahip olunan eğitim kaynakları arttıkça
öğrencilerin TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarıları da artmaktadır. O halde öğrencilerin
evde sahip oldukları eğitim kaynaklarını arttırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Ayrıca öğrencilerimizin üniversite mezunu anne babalara sahip olma yüzdeleri çok düşük
olduğundan aile eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesi çok önemli görülmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf matematik testini alan Türk öğrencilerinin %44’ü lisans ve %28’i lisans
üstü eğitim beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim beklentisi düştükçe TIMSS 2011
8. sınıf matematik testindeki ortalama başarının da düştüğü tespit edilmiştir. Türkiye için
eğitim beklentisi lisans üstü olanların ortalama başarısı 532 puanla hem Türkiye hem de
uluslararası ortalama başarı puanının üstündedir. O halde öğrencilerde yüksek düzeyde
eğitim beklentisi oluşturmak amacıyla bir stratejinin belirlenip uygulanması için gereken yapılmalıdır.
TIMSS 2011 çalışması kapsamında Türkiye’de öğrencilerin okullarının yerleşim yerlerine
göre matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Okulu şehirde olan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba veya mezra) bulunan
öğrencilerin ortalamaları arasında, şehirde olan öğrenciler lehine 60 puanlık bir fark bulunmaktadır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin ailelerinin ekonomik düzeyleri ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin büyük bir bölümünün (%59)
ekonomik durumları iyi olmayan ailelerden gelmekte oldukları, öğrencilerin çok azının
(%17) ise, ekonomik durumları iyi olan ailelerden gelmekte oldukları belirlenmiştir. Matematik başarıları incelendiğinde ekonomik durumları iyi öğrencilerin çoğunlukta olduğu
okullarda öğrenci başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ekonomik durumları iyi
olan öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrenim gören öğrenciler ile iyi olmayan
öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda bulunan öğrencilerin matematik başarı ortala-
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maları arasında 105 puanlık bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin ekonomik düzeyleri ile başarı ortalamaları arasında pozitif ilişki gözlemlenmektedir. Ekonomik açıdan
dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenciler bu şartlar açısından
desteklenerek başarıların yükseltilmesi yolları dikkate alınmalıdır.
TIMSS 2011’de ayrıca, matematik kaynakları yetersizliğinin matematik öğretimini ne düzeyde etkilediği araştırılmış ve bu amaçla öğrencilerin matematik başarı testi ortalamaları
incelenmiştir. TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarısında Türkiye için okullardaki kaynak
yetersizliğinin öğretimi etkileme durumu arttıkça, başarı azalmaktadır. O halde okullardaki kaynak yetersizliği sorunlarının giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
TIMSS çalışmasında, okul yöneticilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, okulun akademik başarıya verdiği önem düzeyi saptanmıştır. Okulun akademik başarıya verdiği önem
düzeyi dikkate alınarak 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları incelenmiştir.
Türkiye’ de akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan
öğrencilerin ortalama matematik başarısı 495 iken; orta derecede önem veren okullardan
katılan öğrencilerin ortalaması 429’dur. Söz konusu matematik başarı ortalamaları arasındaki 66 puanlık fark, okulların başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin matematik
başarılarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. O halde müdürlerin okulun
öğrenci başarısındaki önemini algılamalarına ve okulun öğrenci başarısına yönelik etkililiğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Okulun akademik başarıya verdiği öneme ilişkin öğretmenlerin görüşlerine de ayrıca başvurulmuştur. Akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalaması 481 iken orta derecede önem veren okullardan katılan öğrencilerin ortalaması 433’dir. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda
öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalaması ile orta derecede önem veren okullardaki
öğrencilerin başarı ortalaması arasındaki 153 puanlık fark, okulların başarıya önem verme
derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir. O halde öğretmenlerin okulun öğrenci başarısındaki önemini algılamalarına
ve okulun öğrenci başarısına yönelik etkililiğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Okul müdürlerinin çok zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%85) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da “eğitimle ilgili projeleri
veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine (%41) zaman ayırdıkları belirlenmiştir. Bu durum
okul müdürlerinin eğitimle ilgili projeler üretme ve gelişimleri başlatma gibi etkinliklere
daha çok zaman ayırmaları gerektiğine dikkat çekmektedir.
Okulların güvenli ve kurallı olması ile öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde, güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı
ortalaması ile güvenli ve kurallı olmayan okullarda okuyan öğrencilerin başarı ortalaması
arasında 76 puanlık fark tespit edilmiştir. Bu durum okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamasının da artma eğilimi gösterdiğine
işaret etmektedir. TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde de benzer bir durum söz
konusudur. O halde okulun güvenli ve düzenli olma durumlarını arttırıcı tedbirler alın-
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malıdır.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan okulların disiplinli ve güvenli olma derecesi ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye’de disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan
okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalaması ile disiplin ve güvenliğe ilişkin
orta düzeyde problemi olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasında 69 puanlık fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durum okulların disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamasının da
artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır. TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde
de Türkiye’dekine benzer bir durum söz konusudur. O halde okulun güvenlik ve disiplin
problemlerini azaltan tedbirler alınmalıdır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan okullardaki öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıklarına da
yer verilmiştir. Türkiye’de hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalaması ile sıklıkla zorbalığa uğrayan okullardaki öğrencilerin
başarı ortalaması arasında 53 puanlık fark tespit edilmiştir. Bu durum okullardaki zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça öğrencilerin matematik başarılarının artma eğiliminde
olduğunu göstermektedir. O halde okullarda öğrencilerin zorbalığa uğramalarını önleyici
tedbirler alınmalıdır.
TIMSS 2011 çalışması kapsamında matematik başarısının öğretmen nitelikleri ile ilişkisi ele
alınmıştır. TIMSS çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden hangi alanda
ve hangi düzeyde eğitim aldıklarına yönelik bilgi elde edilmiştir. Türkiye’de öğrencilerin
%55’i, TIMSS genelinde ise öğrencilerin %33’ü hem matematik hem de eğitim mezunu öğretmenlerden öğrenim görmektedir. Türkiye’ de en yüksek matematik başarı ortalaması
sadece matematik mezunu olan öğretmenlerin öğrencileri tarafından (471); en düşük
matematik başarı ortalaması ise öğretmenleri ne matematik ne de eğitim mezunu olan
öğrenciler tarafından alınmıştır (442).
Matematik öğretmenlerinin kıdemleri incelendiğinde, Türkiye genelinde TIMSS çalışmasına
katılan öğretmenlerin mesleki deneyim süresi 10 yıl iken, uluslararası ortalamada bu süre
16 yıldır. Türkiye’de matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da belli bir noktaya kadar artmakta olduğu ve belli bir
süreden sonra tekrar düşme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
TIMSS çalışması kapsamında, 8. sınıf matematik öğretmenlerinin son iki yıl içinde mesleki
gelişim etkinliklerine katılıp katılmama durumları incelenmiştir. Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik öğretmenlerinin son iki yıl içerisinde matematik üzerine tüm mesleki gelişim etkinliklerine katılma yüzdelerinin TIMSS
ortalamasının çok altında kaldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini bir
süreklilik içerisinde sürdürmeleri öğretimin niteliği açısından büyük önem arz etmektedir.
TIMSS çalışması kapsamında öğretmenlerin kendilerini matematik konularını öğretmede
hazır hissetme derecelerine göre öğrenci dağılımları ve matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %84’ünün; TIMSS genelinde ise öğrencilerin %81’inin matematik öğretmenlerinin testte yer alan toplam 19 konuyu öğretmede
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kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir. Türkiye’de öğretmenler en çok
“sayılar” ve “cebir” konu alanlarında kendilerini çok iyi hazırlanmış olarak ifade etmektedir.
TIMSS çalışması kapsamında öğretmenlerin matematik öğretimindeki güven derecesine
göre öğrenci dağılımları ve matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Matematik öğretmede öğretmenlerin özgüvenleri arttıkça, öğrencilerin başarılarının da arttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin matematiğe karşı özgüven düzeyleri yükseldikçe,
TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı ortalamaları da yükselmektedir. O halde hem öğretmenlerin matematik öğretmede özgüvenlerini hem de öğrencilerin matematiğe karşı
özgüvenlerini arttırıcı eğitsel ve öğretimsel etkinlikler hazırlanmalı ve etkin bir şekilde
uygulanmalıdır.
TIMSS çalışması kapsamında öğretmenlerin iş doyumuna göre öğrenci dağılımları ve matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %50’sinin matematik öğretmenlerinin iş doyumlarının yüksek düzeyde,
%40’ının orta düzeyde ve %9’unun düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik başarı ortalaması incelendiğinde, öğretmenlerin iş doyumları arttıkça öğrencilerin
matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. O halde öğretmenlerin kariyerlerinden memnun olma düzeylerini arttırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
TIMSS çalışmasında sınıf içi matematik öğretiminin matematik başarısı üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme düzeyleri matematik başarıları
üzerinde belirleyici olmaktadır. Türkiye’de matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 504, kısmen seven öğrencilerin 436, matematik öğrenmeyi
sevmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının ise 420 olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevdikçe matematik başarı ortalamalarının da artma
eğiliminde olduğu belirlenmiştir. O halde öğrencilere matematiği sevdirmeye yönelik gerekli etkinliklerin planlanıp uygulanması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
TIMSS çalışması kapsamında öğrencilerin matematiğe değer verme derecelerine göre öğrenci dağılımları ve matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Öğrencilerin matematiğe
değer verme düzeyleri yükseldikçe, TIMSS başarı ortalamalarının da yükselmekte olduğu
belirlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerinin matematiğe yönelik kendilerine güven düzeylerinin yükseldikçe, TIMSS başarı ortalamalarının da yükseldiği tespit edilmiştir. O halde
öğrencilerin matematiğe değer verme ve matematiğe yönelik kendilerine güven düzeylerini arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Matematik öğretimine ayrılan süre incelendiğinde, Türkiye 8. sınıf düzeyinde 116 matematik ders saati ile TIMSS ortalamasının (137 saatin) altında kalmaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin bir yıl içinde en fazla
matematik ders saatinden sorumlu olduğu ülke Şili (191 saat) ve en az matematik ders
saatinden sorumlu olduğu ülke ise İsveç’tir (97 saat). İsveç matematik öğretimine en az
zaman ayıran ülke olmasına rağmen matematik başarı ortalaması bakımından matematik
öğretimine en çok zaman ayıran Şili’yi geride bırakmıştır. Bu durum matematik öğrenmede
öğretime ayrılan zamanın gerekli fakat yeter olmadığını göstermektedir. Öğretime ayrılan
zamanın etkili ve verimli kullanılmasının daha önemli olduğu görülmektedir.
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TIMSS çalışmasında yer alan matematik konu alanlarına ilişkin öğretimin matematik başarı
ortalamalarına etkisi incelenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin TIMSS 2011 8. sınıf matematik
başarı testinde yer alan konuların tamamında (sayılar, cebir, geometri, veri ve olasılık)
TIMSS ortalamasının üzerinde bir yüzdeyle öğrenim gördüklerini ifade etmişlerdir.
TIMSS çalışmasında öğretmenlerin öğrencilerinin derse ilgilerini çeken etkinlikleri kullanma sıklıkları incelenmiştir. Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %86’sının
öğretmeninin “çoğu derste”,%3’ünün öğretmeninin “bazı derslerde” öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerde bulunduğu ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamaları
arasında 52 puanlık bir farkın olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerin derse ilgisini çeken etkinlikleri kullanma sıklığı arttıkça matematik başarılarının da genellikle artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler çeşitli yöntemler kullanılarak öğrencinin
öğrenmeye aktif katılımını sağlamalıdırlar.
Öğrenci özelliği sınıf atmosferini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle matematik dersinde öğrencinin önkoşul bilgi ve becerilerle derse gelmesi başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin önkoşul bilgi ve becerilerinin eksik olmasının matematik başarılarını ne derece etkilediği araştırılmıştır.
Öğrencilerin matematiğe ilişkin ön koşul bilgi ve beceri düzeyleri arttıkça matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği görülmüştür. Öğretmenler, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin sadece %2’sinin ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığını belirtmişlerdir. Türkiye, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler arasında
ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi sınırlandırmadığı ortamlarda öğrenim gören
öğrencilerin en az olduğu ülkedir. Öğretmen algılarına göre Türkiye matematik öğretiminde
öğrencilerdeki ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi sınırlandırması konusunda en
sorunlu veya dezavantajlı ülke görünümündedir. Bu durum 8. sınıf öğrencilerinin matematik ön koşul bilgi ve beceriler açısından yeterli olmadıklarını göstermektedir. O halde öğrencilerde matematikle ilgili ön koşul bilgi ve becerilerdeki eksiklik düzeylerinin
sistemli bir şekilde belirlenmesi ve giderilmesi için acilen tedbirler alınmalıdır. Çünkü
matematik ön-koşullu üniteleri içeren bir dersdir.
TIMSS çalışmasında, öğrencilerin yetersiz beslenme ve uykusuzluk durumunun matematik
öğretimine etkisi incelenmiştir. Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin ancak %38’i yetersiz
beslenme ve ancak %35’i yetersiz uyku nedeniyle öğretimin etkilenmediği sınıflarda öğretim görmektedirler. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun beslenme yetersizliği (%62) ve uyku
eksikliği (%65) sorununun olduğu bir ortamda öğretime devam ettiği görülmektedir. Bu durum öğrenci başarılarını olumsuz etkilemektedir. O halde öğrencilerin yetersiz beslenme
ve uyku eksikliği yaşama düzeylerini azaltmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
TIMSS çalışmasında dersin işleyişini aksatan ya da derse ilgisiz olan öğrencilerin matematik öğretimini sınırlandırmasına ilişkin öğretmenlerden bilgi elde edilmiştir. Buna göre,
Türkiye’deki öğrencilerin %66’sı ders işleyişini aksatan öğrencilerin matematik öğretimini
hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda, %34’ü çok sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim görmektedir. Yine, Türkiye’de öğrencilerin %44’ü öğretimin ilgisiz öğrenciler
tarafından hiç sınırlandırılmadığı ya da çok az sınırlandırıldığı, %56’sı çok sınırlandırıldığı
sınıflarda öğrenim görmektedir. Bu durum TIMSS 2011 8. sınıf matematik başarı testini alan
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Türkiye’deki öğrenciler için çok ciddi sınıf-içi disiplin sorunu olduğunu göstermektedir.
Derse ilgisiz öğrencilerin öğretimi hiç sınırlandırmadığı ya da az sınırlandırdığı sınıflarda
öğretim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamasının 482, çok sınırladığı sınıflarda
öğretim gören öğrencilerin ortalamasının ise 429 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin sınıflarında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça
matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğu görülmektedir. TIMSS genelinde de,
öğrencilerin başarı ortalamaları arasında hesaplanan 34 puanlık fark, matematik dersine ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin matematik başarılarının artma eğiliminde olduğunu
göstermektedir. O halde öğrencilerin matematik dersine karşı ilgisizlik ve sınıfı rahatsız
etme düzeylerini önleyici tedbirler acilen alınmalıdır.
TIMSS 2011 çalışmasında, öğretmenlerin matematik öğretiminde kullandıkları kaynakların
matematik başarısına etkisi de ayrıca incelenmiştir. Türkiye’de öğrencilerin %81’inin öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını temel kaynak olarak kullandıkları görülmektedir.
Öğretmenlerin ana öğretim unsuru olarak kullandığı ikinci kaynak çalışma kitapları/yaprakları, üçüncü kaynak öğrencilerin kavramları anlamalarını kolaylaştıran materyaller ve
sonuncu kaynak ise bilgisayar yazılımları olarak bulunmuştur. Uluslararası ortalama incelendiğinde, yine öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%77) öğretmeninin ders kitabını temel
kaynak olarak kullandığı; ancak uluslararası ortalamada öğrenci dağılımının Türkiye’den
%4 daha az olduğu tespit edilmiştir.
Derste kullanılan matematik etkinlikleri incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına
katılan öğrencilerin %75’inin öğretmeninin öğrencilerine matematiğe ilişkin kural, işlem ve
gerçekleri ezberleme etkinliğini en yoğun şekilde kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin
%16’sının matematik öğretmeninin ise, öğretmen diğer görevlerle meşgulken (bireysel ya
da arkadaşla birlikte) problem çözme etkinliğini yaptırdıkları saptanmıştır.
Matematik dersinde bilgisayar kullanma durumları incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin sadece %32’si matematik dersinde bilgisayar teknolojisini kullanabilmektedir.
Bilgisayar kullanan öğrencilerin başarı ortalaması 458, bilgisayar kullanamayan öğrencilerin başarı ortalaması ise 450’dir. Türkiye bilgisayar kullanan öğrenci yüzdesi bakımından (%32) TIMSS ortalamasının (%36) altında kalmıştır. Matematik derslerinde bilgisayar
kullanılıp kullanılmaması öğrencilerin matematik başarısında belirleyici bir unsur olarak
görülmemektedir.
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TIMSS ÇALIŞMASINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
Bu bölümde öncelikle Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’na (TIMSS,
Trends in International Mathematics and Science Study) ait genel bilgilere, ardından
Türkiye’nin bu çalışmaya katılım durumuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
TIMSS, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Assessment) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır. TIMSS araştırmasına
ülkelerin 4. ve 8.sınıf öğrencileri dahil edilerek, öğrencilerin çok yönlü bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
TIMSS araştırmasının gerçekleşen döngüleri ve Türkiye’nin bu çalışmalara katılım durumu
Şekil 1’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 1
TIMSS Döngüleri ve Türkiye’nin TIMSS’e Katılım Durumu

Şekil 1’de görüldüğü gibi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS),
dünyada ilk defa 1995 yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanmıştır.
1995 yılında uygulanan bu araştırmaya Türkiye katılmamıştır. Dört yılda bir 4. ve 8. sınıf
düzeylerine uygulanan TIMSS’in ikinci döngüsü 1999 yılında gerçekleştirilmiş ve Türkiye
bu çalışmaya sadece 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMSS araştırmasının 2003 yılında ger-
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çekleştirilen döngüsüne Türkiye yine hiçbir sınıf düzeyi ile katılmazken, 2007 yılındaki
çalışmaya sadece 8. sınıf düzeyinde öğrenciler ile katılmıştır.
TIMSS’in 2011 yılında gerçekleşen çalışmasına Türkiye’nin ilk defa hem 4. hem de 8. sınıf düzeyinde katılmış olması bu çalışmanın sonuçlarını daha önemli kılmaktadır. Ayrıca
Türkiye’de 2005 yılında birçok dersin öğretim programında öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim programları ile öğrenim gören öğrencilerin katılmış
oldukları ilk uluslararası sınavdır. Bu doğrultuda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf
düzeyi öğrencilerin bulguları ayrıca önem taşımaktadır.

TIMSS Kapsamında Yer Alacak Alanların/Konuların Belirlenmesi
Her bir TIMSS döngüsünden birkaç ay önce uluslararası TIMSS merkezindeki uzmanlar,
TIMSS kapsamında yer alan konuların güncellenmesini tavsiye eden ilgili makale ve raporları incelemektedirler. Bu alan taraması neticesinde alan uzmanları ile birlikte güncellenmesi gereken konular belirlenmektedir.
Daha sonra uluslararası merkezdeki uzmanlar, TIMSS öncesi ilk uluslararası toplantıda her
ülkeden gelen ulusal temsilcilerin önerdikleri güncellemeler ile ilgili görüş ve tavsiyelerini
almaktadırlar. Her bir ülkeden gelen geri bildirimler bir araya getirilerek TIMSS’de yer
alacak konular güncellenerek nihai halini almış olur.

TIMSS Başarı Testlerinde Yer Alan Sorular
TIMSS başarı testlerinde yer alacak test maddelerinin geliştirilmesi ve teste alınma süreci uluslararası koordinatörlüğü yürüten Boston Üniversitesindeki uzmanlar tarafından
koordine edilmektedir. TIMSS’de yer alan fen ve matematik soruları 2. Ulusal Araştırma
Koordinatörleri (2. NRC) toplantısında daha önce belirlenen kazanımlar çerçevesinde ülke
temsilcileri tarafından ortak olarak hazırlanır. Hazırlanan bu sorular IEA ‘nın Fen ve Matematik maddeleri inceleme komitesi tarafından incelenir ve açık uçlu soruların puanlama
anahtarları hazırlanır. Daha sonra oluşturulan yedek ve esas sorular taslak bloklar halinde
3. NRC toplantısında incelenir ve sorulara son şekli verilir. 4. Ulusal Araştırma Koordinatörleri toplantısında (4.NRC) da ise açık uçlu soruların puanlama anahtarları son şeklini alır.
Hazırlanan sorular katılımcı ülkelerde pilot uygulama ile test edilir. İşleyen sorular önceki
uygulama soruları ile birleştirilerek pilot uygulamadan bir yıl sonra nihai uygulamada yer
alır.

Test Formları
TIMSS 2011’de yer alan maddelerin yarısı çoktan seçmeli, yarısı uzun/kısa cevaplı sorulardan oluşmaktadır. Her iki sınıf düzeyinde (4. ve 8. sınıf) de fen ve matematik soruları 28
bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan 14’ü fen, 14’ü matematik bloklarıdır. Bu bloklar 14 test
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formuna (kitapçığına), ikisi fen ve ikisi matematik olmak üzere dörderli bloklar halinde
dağıtılmıştır. Formlar arasında bağlantı kurulabilmesi için fen ve matematik alanlarındaki
her iki bloktan biri iki form arasında ortaktır.

TIMSS Yetkili Kişileri
Dünyanın birçok yerinde uygulaması gerçekleştirilen TIMSS araştırmalarında birçok kişi
görev almaktadır. TIMSS araştırmalarında yer alan yetkililer ve TIMSS organizasyonuna ait
bilgiler şu şekildedir:
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA): IEA dünya çapında yaklaşık 70 üye ülkenin devlet ve ulusal araştırma kurumlarının ortaklaşa oluşturdukları uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Bu kuruluşun merkez sekretaryası Amsterdam’da, veri
işleme ve araştırma merkezi Hamburg’da bulunmaktadır. TIMSS çalışmaları IEA’ nın Boston
üniversitesindeki TIMSS ve PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Katılımcı ülkelerde TIMSS’e dâhil olacak okullar, Kanada istatistik kurumu, Hamburg’daki
veri işleme ve araştırma merkezi ve katılımcı ülkelerdeki ulusal araştırma merkezleri tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. TIMSS için yapılan harcamalar büyük ölçüde katılımcı
ülkeler tarafından karşılanmaktadır.

TIMSS 2011 Araştırmasına Türkiye’den Katılan Öğrencilere İlişkin
Bilgiler
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde toplam 257 okul, 8. sınıf düzeyinde
toplam 239 okul katılmıştır.
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TIMSS 2011 araştırmasına katılan okulların bölgelere göre dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır.
ŞEKİL 2
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de toplam 239
okulun katıldığı görülmektedir. Okul sayılarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise
çalışmaya katılan okul sayısının en fazla yer aldığı bölgenin Marmara Bölgesi (60 okul)
olduğu, en az yer aldığı bölgenin de Akdeniz Bölgesi (20 okul) olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışması için 8. sınıf düzeyinde belirlenen tüm sınıflar çalışmaya katılmışlardır. Çalışmaya katılan sınıflardaki öğrencilerin katılım yüzdeleri incelendiğinde, öğrencilerin %97’sinin çalışmaya katıldıkları görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır.

TABLO 1
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Türkiye’deki
öğrenci sayısı
f

%

TIMSS’e katılan
öğrenci sayısı
f

%

Kız

576497

49,5

3414

49,2

Erkek

589225

50,5

3514

50,8

1165721

100,0

6928

100,0

Toplam
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Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören
toplam 1.165.721 öğrencinin olduğu ve bu öğrencilerden yaklaşık %0,6’sının (n=6928) TIMSS
2011 çalışmasına katıldıkları belirlenmiştir. İlköğretim 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan
öğrencilerin %49’unu kız öğrenciler oluştururken, %51’ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımının Türkiye’de ilköğretim 8. sınıf
düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerin cinsiyete göre dağılımıyla benzerlik gösterdiği
görülmektedir.

TIMSS 2011 Çalışmasının Kapsamı
TIMSS 2011 çalışması kapsamında aşağıdaki ölçme araçları uygulanmıştır:
• Başarı testi
• Anketler
o Öğrenci anketi
o Öğretmen anketi
o Okul anketi
TIMSS çalışmasına katılan öğrenciler, öncelikle fen ve teknoloji ve matematik başarı testlerini almaktadırlar. Daha sonra bu öğrencilere fen ve teknoloji ve matematik alanlarındaki
başarılarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik öğrenci anketleri uygulanmaktadır.
TIMSS çalışmasına katılan okullardaki fen ve teknoloji ve matematik öğretmenlerine öğretmen anketleri ve müdürlere müdür anketleri uygulanmıştır. Bu raporda, TIMSS 2011 8. sınıf
düzeyinde uygulanan fen ve teknoloji başarı testine ilişkin genel bilgiler ve anket sonuçları
bulunmaktadır.

TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddelerinin
Konu Alanı ve Bilişsel Düzeylere Göre Dağılımı
TIMSS 2011 8.sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki içerik alanları; biyoloji, kimya, fizik ve
yer bilimleri olarak belirlenmiştir. Şekil 3’te testte yer alan soruların içerik alanlarına göre
dağılımı verilmiştir.
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ŞEKİL 3
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Şekil 3 incelendiğinde soruların %37’sinin biyoloji, %25’inin fizik, %20’sinin kimya ve
%18’inin yer bilimleri konu alanlarından olduğu görülmektedir.
Bilişsel düzeyler dikkate alındığında ise, TIMSS 2011 8.sınıf fen ve teknoloji başarı testinde
öğrencilerin bilme, uygulama ve akıl yürütme bilişsel düzeylerinde performanslarının ölçüldüğü görülmektedir. Şekil 4’te testte yer alan soruların bilişsel düzeylerdeki dağılımları
verilmiştir.

ŞEKİL 4
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Bilişsel Düzeylere Göre Dağılımı

Akıl Yürütme

Şekil 4 incelendiğinde soruların % 32’sinin bilme düzeyinde, % 44’ünün uygulama düzeyinde ve % 24’ünün ise akıl yürütme düzeyinde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testine İlişkin Genel
Bilgiler
TIMSS 2011 çalışmasında dört fen ve teknoloji alt alanına ilişkin sorular yer almaktadır: Biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimleri. 8. sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin alt alanlarında
yer alan maddeler ve ağırlıkları Tablo 2’de yer almaktadır.
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TABLO 2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konu Alanı ve Madde Türüne Göre Dağılımı
8.sınıf Fen ve Teknoloji
Başarı Testinin Kapsamı

Çoktan-Seçmeli
Maddeler
A(B)*

Kısa ve Uzun
Cevaplı Maddeler
A(B)

Toplam Madde
A(B)

Puan
yüzdelikleri
%

Biyoloji

38

41 (49)

79 (87)

37

Kimya

22

22 (25)

44 (47)

20

Fizik

29

26 (29)

55 (58)

25

Yer Bilimleri

21

18 (21)

39 (42)

18

Toplam

110

107 (124)

217 (234)

100

Ağırlık

%47

%53

A (B)*: Toplam madde sayısı (Toplam alınabilecek puan)

Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 8.sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki dört temel alt alana ilişkin iki farklı madde türü kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan
birincisi çoktan seçmeli maddeler, ikincisi ise kısa ve uzun cevaplı maddelerdir. Fen ve
teknoloji başarı testindeki maddelerin % 47’sini çoktan seçmeli maddeler oluştururken,
%53’ünü ise kısa ve uzun cevaplı maddeler oluşturmaktadır. Her iki madde türünden alınan
puanların eşitliği söz konusudur. Madde sayılarının her iki türde farklı olmasından dolayı,
maddelerin puanlamada ağırlıkları da farklıdır. Çoktan seçmeli maddeler “1” puan şeklinde,
kısa ve uzun cevaplı maddeler ise “0-1-2” şeklinde puanlanmaktadır. Tabloda parantez
içinde belirtilen rakamlar o düzeyle ilgili alınabilecek toplam puanı temsil etmektedir.
TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki maddeler üç farklı bilişsel düzeyde
sınıflandırılmıştır. Bu bilişsel düzeylerin madde tipine göre ağırlıkları Tablo 3’te yer almaktadır.

TABLO 3
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Bilişsel Düzey ve Madde Türüne Göre Dağılımı
8.sınıf Fen ve Teknoloji
Başarı Testinin Bilişsel
Düzeyleri

Çoktan-Seçmeli
Maddeler
A(B)*

Kısa ve Uzun
Cevaplı Maddeler
A(B)

Toplam Madde
A(B)

Puan
yüzdelikleri
%

Bilme

58

15 (18)

73 (76)

32

Uygulama

40

52 (63)

92 (103)

44

Akıl Yürütme

12

40 (43)

52 (55)

24

Toplam

110

107 (124)

217 (234)

100

Ağırlık

%47

%53

A (B)*: Toplam madde sayısı (Toplam alınan puan)

Tablo 3 incelendiğinde, TIMSS 2011 8.sınıf fen ve teknoloji başarı testinde iki farklı madde
türü bulunduğu görülmektedir. Toplamda 217 maddeden 110 tanesinin çoktan seçmeli, 107
tanesinin ise kısa-uzun cevaplı maddeler olduğu görülmektedir. Çoktan seçmeli maddeler
iki kategorili (0-1); kısa cevaplı maddelerde iki kategorili (0-1) ve uzun cevaplı maddelerde
ise üç kategorili (0-1-2 olarak) puanlama yapılmıştır.
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BÖLÜM 1
TIMSS 2011 8. SINIF TÜRKİYE FEN VE
TEKNOLOJİ BAŞARI KONUMU
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TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde 42 ülke katılmıştır. Ülkelerin fen ve teknoloji
başarı testinden almış oldukları ortalama puanlar ve öğrencilerin puanlarının dağılımları
ve başarı sıraları Tablo 1.1’de yer almaktadır.
TABLO 1.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Başarı Dağılımları

1

() Parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir.
ü: ortalamanın üstünde
3 a:ortalamanın altında
2

Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi, TIMSS ölçek orta noktası “500 puan” şeklinde kestirilerek ülkelerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları hesaplanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf
düzeyinde katılan ülkelerden 18’i TIMSS ölçek noktasının üzerinde ortalama puana sahiptir.
Fen ve teknoloji başarı testinde ortalama puanı TIMSS ölçek orta noktasının (500 puan)
altında olan 24 ülke olduğu ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında olduğu belirlenmiştir.
Türkiye fen ve teknoloji başarı ortalaması ile 21. sırada yer almaktadır. TIMSS 2011 fen
ve teknoloji başarı testinde en yüksek performansı Singapur göstermiştir. Singapur’dan
sonra en yüksek performansı gösteren ülkelerin Çin - Tayvan, Kore ve Japonya oldukları
görülmektedir. En düşük performans gösteren ülkelerin ise Endonezya, Fas ve Gana olduğu
belirlenmiştir.
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TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji başarı
ortalaması en yüksek ve en düşük ülke ile TIMSS ölçek orta noktası ve Türkiye’ye ilişkin
bilgiler Şekil 1.1’de de yer almaktadır.
ŞEKİL 1.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 1.1 incelendiğinde, en yüksek başarı gösteren Singapur’daki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 590; en düşük başarı gösteren ülke olan Gana’daki öğrencilerin
başarı ortalamalarının ise 306 olduğu görülmektedir. Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalaması ise 483’tür.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin fen ve teknoloji başarı ortalaması incelenerek Tablo 1.2’de Türkiye’den daha başarılı olan, Türkiye ile benzer başarı
gösteren ve Türkiye’den daha az başarı gösteren ülkelere yer verilmiştir.
TABLO 1.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarısı Açısından Türkiye İle Aynı ve Farklı Kategoride Yer
Alan Ülkeler
Fen ve Teknoloji Başarısı
(manidar olarak)

Ülkeler

Türkiye’den yüksek olan ülkeler

Singapur, Çin Tayvan, Kore, Japonya, Finlandiya, Slovenya, Rusya,
Hong Kong, İngiltere, ABD, Macaristan, Avustralya, İsrail, Litvanya,
Yeni Zelanda, İsveç, İtalya, Ukrayna, Norveç

Türkiye ile benzer ülkeler

Kazakistan, İran

Türkiye’den düşük olan ülkeler

Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Bahreyn, Tayland, Ürdün,
Tunus, Ermenistan, Suudi Arabistan, Malezya, Suriye, Filistin,
Gürcistan, Umman, Katar, Makedonya, Lübnan, Endonezya, Fas,
Gana

Tablo 1.2 incelendiğinde, çalışmaya katılan 42 ülke içinde 19 ülkenin fen ve teknoloji başarısının Türkiye’den anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kazakistan ve İran
ülkelerinin fen ve teknoloji başarılarının Türkiye ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan ülkelerden 20’sinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının Türkiye’den
düşük olduğu saptanmıştır.
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TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
ortalaması ülkeler bazında Tablo 1.3’te yer almaktadır.
TABLO 1.3
TIMSS 2011 Çalışmasına 8. Sınıf Düzeyinde Katılan Ülkelerin Fen ve Teknoloji Başarı
Ortalamalarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Not: ( ) Parantez içindeki değerler, standart hatayı göstermektedir.
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Tablo 1.3 incelendiğinde, 8. sınıf düzeyinde kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları arasındaki en az farkın Çin Tayvan’da olduğu görülmektedir. Cinsiyete
göre fen ve teknoloji başarı ortalamasının en fazla farklılaştığı ülkenin ise Umman olduğu
belirlenmiştir. Umman’daki kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
ortalaması arasında, kızlar lehine 78 puanlık bir fark bulunmaktadır.
Tablo 1.3 incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin fen
ve teknoloji başarı ortalamaları arasında kız öğrenciler lehine 16 puanlık bir farkın olduğu
belirlenmiştir.
Türkiye’den TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin ortalama fen
ve teknoloji başarı ortalamaları ayrıca Şekil 1.2’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 1.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Cinsiyete Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

Şekil 1.2’de görüldüğü gibi TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyet bazında
başarı ortalamaları incelendiğinde, kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının
(491) erkek öğrencilerden (475) 16 puan daha yüksek olduğu görülmektedir. Hem kız hem
de erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamaları bazında 21. sırada yer aldıkları belirlenmiştir.
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BÖLÜM 2
TIMSS 2011 8. SINIF YETERLİK DÜZEYLERİNE
GÖRE TÜRKİYE FEN ve TEKNOLOJİ BAŞARI
KONUMU
TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan öğrenciler için uluslararası fen ve teknoloji yeterlik düzeyleri tanımlanmıştır. Belirlenen yeterlik düzeylerine ilişkin genel bilgiler
Tablo 2.1’de yer almaktadır.

TABLO 2.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Uluslararası Fen ve Teknoloji Yeterlik Düzeylerinin Tanımı

625 ve üstü

550 - 625 altı

475 - 550 altı

400 - 475 altı

İleri Düzey
Öğrenciler, biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimlerine ilişkin soyut kavramları ve karmaşık
olayları anlamlandırabilir ve bunları gösterebilir.
Üst Düzey
Öğrenciler, bilimin döngü, sistem ve ilkelerin kavramlarla ilişkisini anladığını
gösterebilir.
Orta Düzey
Öğrenciler, farklı bağlamlardaki temel bilgileri anlayabilir ve uygulayabilir.

Alt Düzey
Öğrenciler, yaşam ve fizik bilimine ilişkin temel gerçekleri anlayabilir.

TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin belirlenen yeterlik düzeylerine göre dağılımları Şekil 2.1’de yer almaktadır.

152

TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 8. SINIFLAR

ŞEKİL 2.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yeterlik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 2.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 8’inin ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %18’i üst yeterlik düzeyinde, % 28’i orta yeterlik düzeyinde ve % 25’i alt yeterlik
düzeyinde yer almaktadır. Öte yandan bu öğrencilerin % 21’i TIMSS çalışması tarafından
belirlenen alt yeterlik düzeyinin de altında puan almışlardır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %4’ü ileri
yeterlik düzeyinde, %17’si üst yeterlik düzeyinde, % 31’i orta yeterlik düzeyinde ve % 27’si
alt yeterlik düzeyinde yer almaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 21’i
ise alt düzeyin de altındadır.
TIMSS 2011 8. sınıf çalışmasında, fen ve teknoloji başarı testinde ileri yeterlik düzeyinde
en yüksek öğrenci yüzdesine sahip Kore’deki öğrencilerin %40’ı bu düzeyde yer alırken,
en düşük öğrenci yüzdesine sahip Gana’da ise bu düzeyde hemen hemen hiç öğrencinin
olmadığı belirlenmiştir.

TIMSS Döngülerine
Karşılaştırılması

Göre

Türkiye

Ortalama

Performansının

Dört yılda bir gerçekleşen TIMSS çalışmalarına Türkiye ilk defa 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde katılım göstermiştir. Bir sonraki döngü olan 2003 yılı TIMSS çalışmasına hiçbir
sınıf düzeyi ile katılmayan Türkiye, 2007 yılında çalışmaya yine sadece 8. sınıf düzeyi ile
katılmıştır. İlk defa 2011 yılında gerçekleşen TIMSS çalışmasına 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler de katılmış, 2011 TIMSS çalışmasına Türkiye hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyindeki
öğrencilerle katılım göstermiştir.
Türkiye, 4. sınıf düzeyinde ilk defa 2011 yılında TIMSS çalışmasına katıldığı için TIMSS dön-
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gülerine göre Türkiye ortalama performansının karşılaştırılmasında, sadece 8. sınıf düzeyi
öğrencilerin sonuçları raporlaştırılmıştır.
TIMSS döngülerinden 1999, 2007 ve 2011 yıllarında gerçekleşen 8.sınıf düzeyi fen başarı
testine ilişkin TIMSS ölçek orta noktası ve Türkiye ortalama performansı Şekil 2.2’de yer
almaktadır.

ŞEKİL 2.2
TIMSS 8. sınıf Türkiye Fen Başarısının TIMSS Döngülerine Göre Değişimi

Şekil 2.2’de görüldüğü gibi Türkiye’nin ilk kez katılmış olduğu TIMSS 1999 çalışmasında
TIMSS ortalaması 488 puan olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 8. sınıf düzeyi ile katılmış
olduğu TIMSS 1999 fen başarı testinde ortalama puanı 433’tür. Türkiye 1999 yılında göstermiş olduğu performans ile TIMSS ortalamasının 55 puan altında kalmıştır. TIMSS 2003
çalışmasına katılmayan Türkiye, 2007 yılında 8. sınıf düzeyinde katılmış olduğu fen başarı
testinde ortalama olarak 454 puanlık bir performans göstermiştir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 8. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları ise 483 olarak hesaplanmıştır. Hem 2003 hem de 2007 fen ve teknoloji başarı testleri TIMSS ölçek orta noktası
500 olacak şekilde hesaplanmıştır ve iki döngüde de Türkiye, TIMSS ölçek orta noktasının
altında puan almıştır.
Türkiye’nin TIMSS fen başarı testinde 8. sınıf düzeyinde almış olduğu ortalama puanların
döngülere göre artış gösterdiği belirlenmiştir. TIMSS 1999 ile 2007 yılları arasında 8. sınıf
düzeyindeki öğrencilerin fen başarı testinden almış oldukları ortalama puanlar arasında 21
puanlık bir artış söz konusudur. TIMSS 2007 ile TIMSS 2011 yıllarında da fen ve teknoloji
başarı testinde 8. sınıf düzeyinde Türkiye başarı ortalaması 29 puanlık bir artış göstermiştir. Türkiye, çalışmaya katıldığı üç TIMSS döngüsünde de 8. sınıf düzeyi fen başarı testinde
ölçek orta noktasının altında puan almıştır. Türkiye’nin TIMSS döngülerine göre fen başarı
testinde ortalama puanlarında artış gözlenmiş ve bu artış neticesinde Türkiye’nin TIMSS ölçek orta noktasına en yakın olduğu döngünün TIMSS 2011 döngüsü olduğu belirlenmiştir.
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Türkiye’nin 8. Sınıf TIMSS döngüleri bazında cinsiyete göre başarı ortalamasının değişimine şekil 2.3’te yer verilmiştir.

ŞEKİL 2.3
TIMSS 8. Sınıf Fen Başarı Ortalamasının Cinsiyet Bazında TIMSS Döngülerine Göre Değişimi

Şekil 2.3’te görüldüğü gibi cinsiyet bazında 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen başarı
testinden almış oldukları ortalama puanlar, TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 yıllarında benzerlik göstermektedir. TIMSS 1999 8. sınıf fen başarı testinde erkek öğrencilerin başarı
ortalaması (434), kız öğrencilerin başarı ortalamasından (431) 3 puan fazladır. TIMSS 2007
çalışmasında ise fen başarı testinde kız öğrencilerin başarı ortalaması (457), erkek öğrencilerin başarı ortalamasından (452) 5 puan daha fazladır. TIMSS 2011 çalışmasında da fen
ve teknoloji başarı testinde kız öğrencilerin almış oldukları ortalama puanın (491), erkek
öğrencilerden (475) 16 puan daha fazla olduğu belirlenmiştir. TIMSS döngüleri içerisinde 8.
sınıf düzeyinde fen başarı testinde cinsiyete göre TIMSS 1999 çalışmasında erkek öğrenciler, kız öğrencilerden daha yüksek performans gösterirken; TIMSS 2007 ve TIMSS 2011
çalışmalarında kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha yüksek performans göstermişlerdir. TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 çalışmalarında 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen başarı
testinden almış oldukları ortalama puanlar arasında fark çok küçükken, yani cinsiyete göre
öğrencilerin almış oldukları puanlar benzerlik gösterirken, TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testi ortalama puanları cinsiyete göre biraz farklılık göstermiştir. Kız öğrenciler, erkek
öğrencilerden 16 puanlık daha yüksek performans göstermişlerdir.
TIMSS 1999, 2007 ve 2011 fen başarı testi ortalama puanlarına göre öğrencilerin yeterlik
düzeyleri yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle Şekil 2.4’te ileri düzey, üst
düzey ve orta düzey yeterlik alanlarında yer alan öğrenci yüzdeleri karşılaştırması gösterilmiştir.
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ŞEKİL 2.4
TIMSS 8.Sınıf Fen Başarı Ortalamasının Yeterlik Düzeyleri Bazında TIMSS Döngülerine Göre
Karşılaştırılması (İleri-Üst-Orta Düzey)

Şekil 2.4 incelendiğinde, 1999 yılında TIMSS çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin
%1’inin ileri yeterlik düzeyinde yer aldığı görülmektedir. TIMSS 2007 yılında çalışmaya
katılan öğrencilerin %3’ü; 2011 yılında çalışmaya katılan öğrencilerin %8’i ileri düzey yeterlik düzeyinde yer almaktadır. Üst düzeyde yer alan öğrencilerin TIMSS döngülerine göre
yüzdeleri incelendiğinde; üst yeterlik düzeyinde TIMSS 1999’da öğrencilerin %5’i, TIMSS
2007’de %13’ü ve TIMSS 2011’de %18’i yer almaktadır. Orta yeterlik düzeyinde de TIMSS
1999 çalışmasına katılan öğrencilerin %19’u, TIMSS 2007 çalışmasına katılan öğrencilerin
%24’ü ve 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %28’i bulunmaktadır.
TIMSS çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS döngülerine göre orta
düzey ve üzerindeki yeterlik düzeylerindeki öğrenci yüzdelerinin artış gösterdiği belirlenmiştir. TIMSS 1999 çalışmasında orta düzey ve üstü yeterlik düzeylerinde öğrencilerin
%25’i yer alırken TIMSS 2007 çalışmasında %40’ı ve TIMSS 2011 çalışmasında %54’ü yer
almaktadır. Bu durum Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS çalışmasında uluslararası
düzeyde belirlenen yeterlik düzeylerinin yıllara göre artış gösterdiğini belirtmektedir.
TIMSS 1999, 2007 ve 2011 fen başarı ortalamalarına göre öğrencilerin yeterlik düzeyleri
yüzdeleri karşılaştırmasında Şekil 2.5’te orta düzey, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrenci
yüzdeleri ile alt düzey altında yer alan öğrenci yüzdelerinin karşılaştırması gösterilmiştir.
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ŞEKİL 2.5
TIMSS 8.Sınıf Fen Başarı Ortalamasının Yeterlik Düzeyleri Bazında TIMSS Döngülerine Göre
Karşılaştırılması (Orta-Alt-Alt Düzey Altı)

Şekil 2.5 incelendiğinde, TIMSS 1999 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %37’sinin
alt yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir. TIMSS 2007 çalışmasına katılan öğrencilerin
%31’i ve TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %25’i alt yeterlik düzeyinde yer almaktadır. Alt düzey, TIMSS çalışmasında tanımlanan en son yeterlik düzeyidir ve fen başarı ortalamasının en az 400 olmasını gerektirmektedir. TIMSS çalışmalarında 400 ortalama
puana ulaşamayan öğrenciler, alt yeterlik düzeyinin de altında kalmaktadır. TIMSS 1999
çalışmasında öğrencilerin %38’i, TIMSS 2007 çalışmasında %29’u ve TIMSS 2011’de %21’i alt
yeterlik düzeyinin de altında yer almaktadır.
TIMSS döngülerine göre çalışmaya Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin alt düzey ve
altında yer alan öğrenci yüzdelerinin yıllara göre azaldığı görülmektedir. TIMSS 1999 çalışmasında alt düzey ve altında yer alan öğrenciler, çalışmaya katılan öğrencilerin %75’ini
oluştururken, TIMSS 2007’de %60’ını, TIMSS 2011’de %46’sını oluşturmaktadır.
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BÖLÜM 3
TIMSS 2011 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ
BAŞARI TESTİ KONU ALANLARINA VE BİLİŞSEL
DÜZEYLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN KONUMU
Bu bölümde öncelikle, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konu alanlarına
göre başarıları incelenmiş, ardından bilişsel düzeyler bazında incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu bölümde bulunan konu başlıkları şöyledir:
• TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu
• TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin
Konumu
• TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknolojisi Başarı Testi Örnek Maddeleri ve Maddelere İlişkin
Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Konu Alanlarına
Göre Türkiye’nin Konumu
8. sınıf öğrencilerin cevaplamış oldukları TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimleri olmak üzere dört fen ve teknoloji konu alanına ilişkin
sorular yer almaktadır.
8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji testinde yer alan konulardaki sorulara doğru cevap
verme yüzdeleri Şekil 3.1’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarının Doğru Cevaplanma Yüzdelerine Göre
Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.1 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin,
fen ve teknoloji başarı testinde yer alan tüm soruların % 43’ünü doğru cevaplandırdıkları
görülmektedir. Fen ve teknoloji başarı testi kapsamında yer alan biyoloji alanındaki soruların % 44’ünü, kimya alanındaki soruların %43’ünü, fizik bölümündeki soruların % 41’ini ve
yer bilimleri alanındaki soruların % 43’ünü doğru cevaplandırmışlardır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrenciler, fen ve teknoloji testindeki tüm soruların % 42’sini; biyoloji alanındaki soruların % 42’sini, kimya alanındaki soruların % 43’ünü,
fizik alanındaki soruların % 38’ini ve yer bilimleri alanındaki soruların % 45’ini doğru cevaplamışlardır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji testinde yer alan soruların en fazlasını doğru cevaplandıran öğrencilerin Singapur’da (% 64), en azını doğru
cevaplandıran öğrencilerin ise Gana’da (% 21) olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki konu alanlarına göre
başarı ortalamaları Şekil 3.2’de gösterilmiştir.
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ŞEKİL 3.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu

602

Şekil 3.2 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen
ve teknoloji başarı testinden almış oldukları ortalama puanın 483 olduğu görülmektedir
ve Türkiye bu başarı ortalaması ile 21. sırada yer almaktadır. Başarısı en yüksek ülkenin
başarı ortalamasının 590 ve başarısı en düşük ülkenin ortalamasının ise 376 olduğu belirlenmiştir. Fen ve teknoloji içerisinde en başarılı oldukları konu alanının fizik (494) olduğu
görülmektedir. Türkiye bu konu alanında 18. sıradadır. Fizik alanında 8. sınıf düzeyinde
başarısı en yüksek ülkenin başarı ortalaması 602; başarısı en düşük ülkenin ise 349’dur.
Biyoloji alanında başarısı en yüksek olan ülkenin ortalaması 594; başarısı en düşük olan
ülkenin ortalaması ise 378’dir.Türkiye’nin biyoloji alanındaki başarı ortalaması ise 484
olarak hesaplanmıştır ve ülkeler arasındaki sıralaması 20’dir. Ayrıca kimya alanında başarısı en yüksek olan ülkenin ortalaması 590; başarısı en düşük olan ülkenin ortalaması ise
374’tür. Türkiye’nin kimya alanındaki başarı ortalaması ise 477 olarak hesaplanmıştır ve
ülkeler arasındaki sıralaması 21’dir. Son olarak Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin fen ve teknoloji alanları içinde en düşük başarı gösterdikleri fen ve teknoloji
konu alanının yer bilimleri (468) olduğu görülmektedir. Bu alanda Türkiye’nin sıralaması
24’tür. Yer bilimleri alanında en yüksek ortalamaya sahip ülkenin ortalamasının 568, en
düşük ortalamaya sahip ülkenin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalaması ise 365
olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de çalışmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin biyoloji, fizik ve kimya alanlarında orta düzey yeterliğe, yer bilimleri konu alanında ise alt düzey yeterliğe sahip oldukları belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyet bazında fen ve teknoloji alanlarındaki
ortalama başarı puan karşılaştırmaları Şekil 3.3’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.3
TIMSS 2011 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarına Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Başarı
Ortalamaları

Şekil 3.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde
kimya alanından kız ve erkek öğrencilerin almış oldukları puanların ortalaması arasında
kız öğrenciler lehine 24 puanlık, biyoloji alanında20 puanlık ve fizik alanında da 18 puanlık
bir farkın olduğu görülmektedir. Yer bilimleri konu alanında ise erkekler lehine 1 puanlık
fark vardır. Kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki farkın en az olduğu
konu alanının yer bilimleri alanı olduğu ve bu alanda erkek öğrenciler lehine 1 puanlık
farkın bulunduğu görülmektedir. Ayrıca hem kız hem de erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testinde en düşük ortalamaya sahip olduğu konu alanının yer bilimleri olduğu,
en yüksek ortalamaya sahip olduğu konu alanının da fizik olduğu belirlenmiştir. Yine yer
bilimleri hariç tüm fen ve teknoloji alanlarında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden başarı
ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Bilişsel
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde üç temel fen ve teknolojibilişsel düzeyi
üzerine odaklanılmıştır. Başarı testinde yer alan fen ve teknolojibilişsel düzeyleri; bilme,
uygulama ve akıl yürütmedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji testinde yer alan
bilişsel düzeylere göre doğru yüzdeleri Şekil 3.4’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 3.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Bilişsel Düzeylerindeki Doğru Cevaplama Yüzdelerine Göre Türkiye’nin
Konumu

Şekil 3.4 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrenciler, bilme bilişsel düzeyinde yer alan soruların % 51’ini, uygulama düzeyindeki soruların % 41’ini ve akıl
yürütme düzeyindeki soruların % 34’ünü doğru cevaplandırmışlardır.
TIMSS genelinde çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencileri bilme sorularının % 49’unu, uygulama
sorularının % 41’ini ve akıl yürütme sorularının % 33’ünü doğru cevaplandırmışlardır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı testi bilişsel
düzeylerindeki soruları doğru cevaplama yüzdelerine göre hesaplanan puan ortalamaları
Şekil 3.5’te yer almaktadır.
ŞEKİL 3.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin Konumu

Türkiye Sırası:		

(21)

(20)

(21)		

(21)
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Şekil 3.5’te ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde
yer alan fen ve teknoloji bilişsel düzeyleri bazında almış oldukları ortalama puanlar görülmektedir. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin en yüksek başarı ortalamasına sahip olduğu
bilişsel alanın akıl yürütme (483) düzeyi olduğu görülmektedir. Benzer bir durum TIMSS
2011 çalışmasına katılan diğer ülkeler için de geçerlidir. Akıl yürütme alanında başarısı en
yüksek olan ülkenin ortalaması 592 olarak hesaplanmıştır.Bilme bilişsel düzeyinde başarısı
en yüksek olan ülkenin bu düzey sorularına ilişkin puan ortalamasının 588; başarısı en düşük ülkenin ise 363 olduğu belirlenmiştir. Uygulama bilişsel düzeyindeki sorularda TIMSS
2011 çalışmasındaki başarısı en yüksek ülkenin ortalama puanının 589 olduğu; en düşük
başarıya sahip olan ülkenin ise 381 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 3.5’te ayrıca TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinin bilişsel düzeylerinde 8. sınıf
öğrencilerinin ülkeler genelindeki başarı sırası yer almaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye, fen
ve teknoloji başarı testinin genel ortalamasında çalışmaya katılan 42 ülke içerisinde 21.
sırada yer almıştır. Fen ve teknoloji bilişsel düzeyleri içerisinde Türkiye’nin çalışmaya katılan ülkeler içerisindeki yeri incelendiğinde; Türkiye, bilme bilişsel düzeyindeki sorularda
20. uygulama sorularında 21. ve akıl yürütme bilişsel düzeyi sorularında 21. sırada yer
almaktadır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji bilişsel
düzeyleri ortalama puanları Şekil 3.6’da gösterilmiştir.
ŞEKİL 3.6
TIMSS 2011 8.sınıf Bilişsel Düzeylere Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı
Ortalamaları

Şekil 3.6’da TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin fen
ve teknoloji bilişsel düzeylerinden almış oldukları puanlar yer almaktadır. Bilme sorularında kız öğrencilerin başarı ortalamalarının erkek öğrencilere göre 18 puan fazla olduğu;
uygulama sorularında 12 puan ve akıl yürütme sorularında 17 puan fazla olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde yer alan tüm bilişsel alanlarda kız
öğrencilerin başarı ortalamalarının erkek öğrencilerden fazla olduğu belirlenmekle birlikte
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cinsiyet bazında en yüksek farkın bilme (18 puan) bilişsel düzeyinde, en düşük farkın da
uygulama (12 puan) bilişsel düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Örnek Maddeleri
ve Maddelere İlişkin Türkiye’nin Konumu
Bu bölümde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı testinde almış oldukları maddelerden örnekler, bu maddelere ait bilgiler ve bu maddelerin doğru cevaplanmasına ilişkin en başarılı ülke, en başarısız ülke, TIMSS ortalaması
ve Türkiye’nin başarısına yer verilmiştir.
Örnek madde-1’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.7’de yer almaktadır.
ŞEKİL 3.7
TIMSS 2011 8.sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 1

Şekil 3.7’de verilen TIMSS 2011 çalışması fen ve teknoloji başarı testinde yer alan biyoloji
alanının uygulama bilişsel düzeyinde bulunan birinci örnek madde ile “Genetik materyalin
anne ve babanın her ikisinden kalıtım yolu ile geçtiğini bilir.” kazanımına ilişkin ülkelerin
başarısının ölçülmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin %84’ü birinci örnek maddeye doğru cevap vermişlerdir. TIMSS’e katılan ülkelerin genel ortalama başarısı ise %83’tür. Söz konusu kazanıma
ilişkin Türkiye, göstermiş olduğu başarı ile TIMSS çalışmasına katılan ülkeler arasında 24.
sırada yer almış ve ülkelerin ortalama başarısının % 1 üstünde bulunmaktadır. Birinci örnek
maddeye ilişkin en yüksek başarıyı Japonya’daki (% 95) öğrenciler; en düşük başarıyı da
Makedonya’daki (% 63) öğrenciler göstermişlerdir.
Örnek madde-2’ye ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.8’de bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.8
TIMSS 2011 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 2

Şekil 3.8’de verilen örnek madde kimya alanına yöneliktir. Bilme basamağında olan madde,
“Karbondioksitin kimyasal formülünü bilir.” kazanımına yöneliktir.
İkinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının % 85, Türkiye ortalama başarısının
ise % 83 oluğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, söz konusu maddede
TIMSS ortalamasının % 2 altında kalmışlardır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde ikinci örnekteki maddede gösterdiği başarı ile 29. sırada yer almıştır. İkinci örnek maddeye ilişkin
en yüksek başarı gösteren Japonya’da sınava giren öğrencilerin % 99’unun maddeyi doğru
cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Bu maddeyi cevaplamada en düşük başarı gösteren ülke
olan İran’da ise öğrencilerin % 59’u maddeyi doğru cevaplandırmışlardır.
Örnek madde-3’e ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.9’da bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.9
TIMSS 2011 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 3

Şekil 3.9’da verilen üçüncü örnek madde canlı bilimine yönelik ve uygulama basamağındadır. Bu madde “Egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında nabız değişikliğini gösteren grafiği
yorumlar ve ne türlü çıkarımlarda bulunabileceğinin farkına varır.” kazanımını ölçmeyi
amaçlamaktadır.
Üçüncü örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının % 57, Türkiye ortalama başarısının ise % 60 oluğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalamasının
söz konusu maddede % 3 ün üstünde başarı göstermişlerdir. Üçüncü örnek maddeye ilişkin
Türkiye, gösterdiği başarı bakımından 21. sırada yer almıştır ve bu maddeye ilişkin en yüksek başarı gösteren Japonya’da, sınava giren öğrencilerin % 82’si maddeyi doğru cevaplandırırken, söz konusu maddede en düşük başarıyı gösteren ülke olan Gana’da öğrencilerin
%30’u maddeyi doğru cevaplandırmıştır.
Örnek madde-4’e ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.10’da bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.10
TIMSS 2011 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 4

Şekil 3.10’da verilen dördüncü örnek madde yer bilimine yönelik ve uygulama basamağındadır. Bu madde“Belirli bir başlangıç noktası verildiğinde su döngüsündeki işlemleri
sıralar.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.
Dördüncü örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının % 63, Türkiye ortalama başarısının ise % 54 oluğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalamasının söz konusu maddede % 9 altında kalmışlardır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde
dördüncü örnek maddede gösterdiği başarı ile 32. sırada yer almıştır. Söz konusu maddeye
ilişkin en yüksek başarı gösteren Finlandiya’da, sınava giren öğrencilerin %92’sinin maddeyi doğru cevaplandırdığı, en düşük başarıyı gösteren ülke olan Gana’da ise öğrencilerin
%14’ünün maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
Örnek madde-5’e ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.11’de bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 5

Ege’ye ne olduğu bilinmeyen katı bir cisim
örneği verilmiştir. Ege bu cismin metal
olup olmadığını anlamak istiyor. Ege’nin
gözlemleyebileceği veya ölçebileceği bir
özellik yazınız ve bu özelliği cismin metal olup
olmadığını anlamak için nasıl kullanabileceğini
açıklayınız.

Şekil 3.11’de verilen beşinci örnek maddenin canlı bilimine ilişkin olduğu ve uygulama basamağında olduğu görülmektedir. Beşinci örnek madde “Metallerin bir özelliğini tanımlar
ve bilinmeyen bir maddenin metal ya da ametal olduğunu belirlemede bu özelliğin nasıl
kullanılacağını açıklar.” kazanımını ölçmeye yöneliktir.
Beşinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının % 35, Türkiye ortalama başarısının ise % 29 oluğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalamasının
söz konusu maddede % 6 altında kalmışlardır. Beşinci örnek maddeye ilişkin Türkiye, gösterdiği başarı bakımından 26. sırada yer almıştır. Söz konusu maddeye yönelik en yüksek
başarı gösteren Japonya’da, sınava giren öğrencilerin % 72’si, en düşük başarı gösteren
Fas’ta ise öğrencilerin % 7’sinin maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
Örnek madde-6’ya ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.12’de bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.12
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri -Örnek 6

Madde:

Şekil 3.12’de verilen altıncı örnek maddenin fizik bilimine yönelik olduğu ve akıl yürütme
basamağında olduğu görülmektedir. Altıncı örnek madde “Soğuyan sıvının moleküllerine
ne olduğunu bilir.” kazanımını ölçmeye yöneliktir.
Altıncı örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının % 58, Türkiye ortalama başarısının ise % 63 oluğu belirlenmiştir. Söz konusu maddede, Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalamasının % 5 üstünde başarı göstermişlerdir. Altıncı örnek maddeye ilişkin
Türkiye, 16. sırada yer almaktadır. Söz konusu maddeye ilişkin en yüksek başarı gösteren
Kore’de, sınava giren öğrencilerin % 82’sinin, en düşük başarı gösteren Gana’da öğrencilerin %31’inin maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
Örnek madde-7’ya ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.13’te bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.13
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 7

Şekil 3.13’te verilen yedinci örnek maddenin yer bilimine yönelik olduğu ve akıl yürütme
basamağında olduğu görülmektedir. Yedinci örnek madde “Eş yükselti haritasını yorumlayarak dağ tepelerinin topoğrafik gösterimlerini tanır.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.
Yedinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %38, Türkiye ortalama başarısının ise %31 oluğu belirlenmiştir. Söz konusu maddede, Türkiye’de sınava katılan öğrenciler,
TIMSS ortalamasının %7 altında kalmışlardır. Yedinci örnek maddeye ilişkin Türkiye, gösterdiği ortalama başarı ile 22. sırada yer almaktadır ve yedinci maddede en yüksek başarıı
gösteren Finlandiya’da, sınava giren öğrencilerin %84’ü maddeyi doğru cevaplandırırken,
en düşük başarı gösteren Gana’da öğrencilerin %4’ü maddeyi doğru cevaplandırmışlardır.
Örnek madde-8’e ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.14’te bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.14
TIMSS 2011 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 8

Şekil 3.14’te verilen sekizinci örnek madde kimya konu alanına yönelik ve bilgi basamağındadır. Sekizinci örnek madde “Kimyasal reaksiyonlarda gözlemlenebilecek iki şeyi açıklar.”
kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.
Sekizinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %24, Türkiye ortalama başarısının ise %8 olduğu belirlenmiştir. Söz konusu maddede Türkiye’de sınava katılan öğrenciler,
TIMSS ortalamasının %16 altında kalmışlardır. Sekizinci örnek maddeye ilişkin Türkiye 35.
sırada yer almaktadır. Sekizinci örnek maddede en yüksek başarıyı gösteren İngiltere’de,
sınava giren öğrencilerin %59’unun, en düşük başarıyı gösteren Gana’da ise öğrencilerin
%1’inin maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
Örnek madde-9’a ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.15’te bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.15
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 9

Şekil 3.15’te verilen dokuzuncu maddenin fizik alanına yönelik olduğu ve uygulama basamağında olduğu görülmektedir. Dokuzuncu örnek madde“Konum ve hareketleri ne olursa
olsun kişilerin yer çekimi kuvveti etkisi altında olduğunu bilir.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.
Dokuzuncu örnek maddeye ilişkin TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 32’sinin
maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin ortalama başarısı ise % 34’tür ve Türkiye ortalama başarısı, TIMSS ortalama başarısının %2
üstündedir. Türkiye, dokuzuncu maddede gösterdiği başarı ile 16.sırada yer almaktadır.
Söz konusu maddeye ilişkin en yüksek başarıyı gösteren Kore’de öğrencilerin % 63’ünün,
en düşük başarıyı gösteren Endonezya’da ise öğrencilerin % 13’ünün maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
Örnek madde-10’a ilişkin genel bilgiler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin başarı Şekil
3.16’da bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3.16
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 10

Şekil 3.16’da verilen örnek olarak yer alan onuncu madde canlı bilimine yönelik ve akıl
yürütme basamağındadır. Onuncu örnek madde“İki kıtanın bir zamanlar birleşik olduğunu
hangi fosil kanıtlarının destekleyeceğini belirtir.” kazanımını ölçmektedir.
Onuncu örnek maddeye ilişkin TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 18’inin maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin ortalama başarısı ise % 8’dir ve Türkiye ortalama başarısı, TIMSS ortalama başarısının % 10
altındadır. Türkiye, bu maddede göstermiş olduğu başarı ile 29. sırada yer almıştır. Söz
konusu maddeye ilişkin en yüksek başarıyı gösteren İran’da öğrencilerin % 48’inin, en
düşük başarıyı gösteren Gana’da ise öğrencilerin hemen hemen hiç birinin maddeyi doğru
cevaplandırdıkları belirlenmiştir.
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BÖLÜM 4
TIMSS 2011 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ
BAŞARI ORTALAMASININ BÖLGELER BAZINDA
İNCELENMESİ
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
• TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Konu
Alanlarına Göre İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi
• TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin coğrafi bölgelere göre fen ve
teknoloji başarı ortalamaları ve dağılımı Tablo 4.1’de verilmiştir.

TABLO 4.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Bölgelere Göre Dağılımı
f

%

Başarı Ortalaması

Karadeniz Bölgesi

769

11,09

500,30

İç Anadolu Bölgesi

836

12,06

492,77

Marmara Bölgesi

1997

28,82

490,97

Ege Bölgesi

988

14,26

487,39

Akdeniz Bölgesi

660

9,52

487,36

Doğu Anadolu Bölgesi

791

11,41

457,51

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

887

12,80

447,12

6928

100

483

Türkiye
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Tablo 4.1’de, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgelere göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı ortalaması 483’ tür. Tablo 4.1 incelendiğinde fen ve teknoloji başarı ortalamalarının coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre Karadeniz Bölgesi
(500) en yüksek başarı ortalamasına sahip bölge olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (447)
en düşük başarı ortalamasına sahip olmuştur.
Tablo 4.1’de Karadeniz Bölgesi (500), İç Anadolu Bölgesi (493), Marmara Bölgesi (491), Ege
Bölgesi (487) ve Akdeniz Bölgesi (487)’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı, Doğu Anadolu Bölgesi (458) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (447)’nin başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgeler bazında fen ve
teknoloji başarı ortalamaları Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 4.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

*Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalaması

Şekil 4.1’de bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının en yüksekten en düşüğe
doğru sıralaması verilmiştir. Buna göre bölgeler bazında en yüksek fen ve teknoloji başarı
ortalamasının, Karadeniz Bölgesi (500), İç Anadolu Bölgesi (493), Marmara Bölgesi (491);
en düşük başarı ortalamasının Doğu Anadolu Bölgesi (458) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(447)’nde ortaya çıktığı belirlenmiştir.
Bölgeler bazında 8. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından
farkı Şekil 4.2’de gösterilmiştir.
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ŞEKİL 4.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarının Türkiye
Ortalamasından Farkı

*

*Sıfır noktası Türkiye ortalamasına karşılık gelmektedir.

Şekil 4.2‘de bölgeler bazında 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının
Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin bölgelere göre fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının, Karadeniz (17), İç Anadolu (10), Marmara (8), Ege (4) ve
Akdeniz (4) Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu; Doğu Anadolu (-25) ve
Güneydoğu Anadolu (-36) Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirlenmiştir.
Şekil 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında 8. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile
Türkiye ortalaması arasında olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (17) ve İç Anadolu (10)
Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde en yüksek fark Doğu Anadolu (-25) ve Güneydoğu
Anadolu (-36) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı
Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının
İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler bazında dağılımı ile fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 4.2’de verilmiştir.

176

TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 8. SINIFLAR

TABLO 4.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin
Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Türkiye

f

%

Başarı Ortalaması

Kız

395

51,72

508,62

Erkek

374

48,28

491,38

Kız

429

51,02

501,38

Erkek

407

48,98

483,80

Kız

325

49,88

499,85

Erkek

335

50,12

474,93

Kız

511

51,91

496,77

Erkek

477

48,09

477,27

Kız

954

47,83

494,94

Erkek

1043

52,17

487,33

Kız

360

44,89

463,79

Erkek

431

55,11

452,40

Kız

440

49,44

455,68

Erkek

447

50,56

438,76

Kız

3414

49,27

490,92

Erkek

3514

50,72

475,23

Tablo 4.2‘de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin
bölgelere göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları ele alınmıştır. Türkiye genelinde 8. sınıf
düzeyindeki kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 491; erkek öğrencilerin
başarı ortalamaları 475’tir. Bölgeler bazında fen ve teknoloji başarı ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler bazında fen ve teknoloji başarı ortalamaları Şekil 4.3’te gösterilmiştir.
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ŞEKİL 4.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler ve Cinsiyete Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

*Cinsiyete Göre Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalaması

Şekil 4.3 incelendiğinde tüm bölgelerde kız öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının en yüksek olduğu bölgeler
Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgelerin Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Anadolu Bölgesi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgeler arasındaki bu başarı sıralamasının
erkek öğrenciler için de değişmediği görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde Türkiye
ortalamasının üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.
Bölgeler bazında TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları arasındaki fark Şekil 4.4’te verilmiştir.
ŞEKİL 4.4
TIMSS 2011 Bölge Bazında 8. Sınıf Düzeyindeki Kız ve Erkek Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Başarı
Ortalamaları Arasındaki Fark
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Şekil 4.4 incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasındaki en yüksek başarı farkının Akdeniz (25) ve Ege (20) Bölgesi’nde; en düşük başarı farkının Marmara (8) ve Doğu Anadolu
(12) Bölgesi’nde kızlar lehine ortaya çıktığı görülmüştür.
Cinsiyet bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkına Şekil 4.5 te yer verilmiştir.

ŞEKİL 4.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Cinsiyet Bazında Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarının
Türkiye Ortalamasından Farkı

*

*Sıfır noktası cinsiyete göre Türkiye fen ve teknoloji başarı ortalamalarına karşılık gelmektedir.

Şekil 4.5’te 8. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkı bölgelere göre incelenmiştir. Buna göre bölgeler bazında kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması
arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (26), İç Anadolu (18) ve Akdeniz (17)
Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark Doğu Anadolu (-19) ve Güneydoğu Anadolu (-27) Bölgesi’nde gözlenmiştir.
Benzer şekilde bölgeler bazında erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları
ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz Bölgesi (8)’nde
gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-31) ve Güneydoğu Anadolu
(-44) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının
Bölgeler Bazında Konu Alanlarına Göre İncelenmesi
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler, fen ve teknoloji başarı testinde biyoloji, fizik, yer bilimleri ve kimya olmak üzere dört konu alanına ilişkin soruları
cevaplamışlardır.
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ŞEKİL 4.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarının Bölgeler Bazında Başarı Ortalamaları

* Konu Alanlarına Göre Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalaması

Şekil 4.6’da TIMSS 2011 çalışmasına 8. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin bölge bazında
konu alanlarına göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 8.
sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması biyoloji konu alanında
(484), fizik konu alanında (494), yer bilimleri konu alanında (469) ve kimya konu alanında
(476)’dır. Konu alanlarına göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarının bölgeler arası farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre Karadeniz Bölgesi tüm konu alanlarında en yüksek
başarı ortalamasına sahip bölge olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi tüm konu alanlarında
en düşük başarı ortalamasına sahip bölge olmuştur.
Şekil 4.6 incelendiğinde biyoloji konu alanında Karadeniz (503), İç Anadolu (496), Marmara
(492), Ege (487) ve Akdeniz (485) Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili konu alanında Türkiye ortalamasının (484) üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu (456) ve Güneydoğu Anadolu
(446) Bölgesi’nin başarı ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde
fizik konu alanında başarı ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; Karadeniz (515), İç
Anadolu (505), Marmara (501), Ege (499) ve Akdeniz (497) Bölgesi’nin başarı ortalamasının
ilgili konu alanında Türkiye ortalamasının (494) üzerinde yer aldığı; Doğu Anadolu (471)
ve Güneydoğu Anadolu (456) Bölgesi’nin başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının
altında kaldığı görülmüştür.
Yer Bilimleri konu alanında ise Karadeniz (485), İç Anadolu (481), Marmara (475), Ege (472)
ve Akdeniz (468) Bölgesi’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının (469) üzerinde
yer aldığı, Doğu Anadolu (448) ve Güneydoğu Anadolu (436) Bölgesi’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. Son olarak kimya konu alanında
Karadeniz (498), İç Anadolu (489), Marmara (482), Ege (481) ve Akdeniz (481) Bölgesi’nin
başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının (476) üzerinde yer aldığı; Doğu Anadolu (453)
ve Güneydoğu Anadolu (440) Bölgesi’nin başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının
altında kaldığı görülmüştür.
Konu alanları bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkına Şekil 4.7 ‘de yer verilmiştir.
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ŞEKİL 4.7
TIMSS 2011 8. Sınıf Konu Alanları Bazında Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarının
Türkiye Ortalamasından Farkı

*Sıfır noktası her dört konu alanı için Türkiye ortalamasına karşılık gelmektedir.

Şekil 4.7‘de bölgeler bazında öğrencilerin 8. sınıf fen konu alanlarına ait başarı ortalamalarının ilgili konu alanındaki Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin biyoloji konu alanındaki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması
arasındaki olumlu yönde en yüksek fark; Karadeniz (19) ve İç Anadolu (12) Bölgesi’nde
iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-28) ve Güneydoğu Anadolu (-36)
Bölgesi’nde gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin fizik konu alanındaki fen ve teknoloji
başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark,
Karadeniz (21) ve İç Anadolu (11) Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu
Anadolu (-23) ve Güneydoğu Anadolu (-38) Bölgesi’nde görülmüştür. Benzer şekilde öğrencilerin yer bilimleri konu alanındaki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye
ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (16) ve İç Anadolu (12)
Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-21) ve Güneydoğu
Anadolu (-33) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır. Son olarak öğrencilerin kimya konu alanındaki
fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili konu alanında Türkiye ortalaması arasındaki
olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (22) ve İç Anadolu (13) Bölgesi’nde iken; olumsuz
yönde en yüksek fark, Doğu Anadolu(-23) ve Güneydoğu Anadolu (-36) Bölgesi’nde olduğu
görülmüştür.
Şekil 4.7 incelendiğinde tüm konu alanlarında bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik
gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin biyoloji konu alanında en yüksek ortalama Karadeniz
Bölgesi’nde gözlenirken fizik, yer bilimleri ve kimya konu alanlarında da en yüksek ortalama Karadeniz Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 8. SINIFLAR

181

TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının
Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi
Şekil 4.8’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı ortalamaları, bilme, uygulama ve akıl yürütme olarak belirlenen üç bilişsel düzeyde
ele alınmıştır.
ŞEKİL 4.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

* Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalaması

Şekil 4.8 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin bölgeler bazında bilişsel düzeylere göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarına yer verilmiştir. Türkiye genelinde, 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması
bilme düzeyinde (489), uygulama düzeyinde (477) ve akıl yürütme düzeyinde (483)’ tür.
Şekil 4.8’ de bilişsel düzeylere göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarının bölgeler arası
farklılık gösterdiği görülmektedir. Karadeniz Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en yüksek başarı ortalamasına sahip iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en düşük
başarı ortalamasına sahip bölge olmuştur.
Şekil 4.8 incelendiğinde bilme düzeyinde Karadeniz (509), İç Anadolu (502), Ege (496),
Marmara (496) ve Akdeniz (495) Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili bilişsel düzeyde, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu (464) ve Güneydoğu Anadolu (451)
Bölgesi’nin başarı ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde uygulama düzeyinde başarı ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; Karadeniz (496),
İç Anadolu (491), Marmara (484), Ege (482) ve Akdeniz (478) Bölgesi’nin başarı ortalaması
ilgili bilişsel düzeyde, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu (452) ve
Güneydoğu Anadolu (441) Bölgesi’nin başarı ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Akıl yürütme düzeyinde de Karadeniz (500), İç Anadolu (495), Marmara (490), Ege
(488) ve Akdeniz (488) Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili bilişsel düzeyde, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Doğu Anadolu (459) ve Güneydoğu Anadolu (447) Bölgesi’nin
başarı ortalamasının, Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir.
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Bilişsel düzeyler bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkına Şekil 4.9 da yer verilmiştir.
ŞEKİL 4.9
TIMSS 2011 Bilişsel Düzeyler Bazında Bölgelere Ait 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı
Ortalamalarının Türkiye Ortalamasından Farkı

*

*Sıfır noktası her üç bilişsel düzey için Türkiye ortalamasına karşılık gelmektedir.

Şekil 4.9’da 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeylerdeki fen ve teknoloji başarı ortalamalarının ilgili bilişsel düzeylerdeki Türkiye ortalamasından farkı bölgeler bazında incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin bilme düzeyindeki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili
Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (20) ve İç Anadolu
(13) Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-25) ve Güneydoğu
Anadolu (-38) Bölgesi’nde gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin uygulama düzeyindeki
fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en
yüksek fark, Karadeniz (19) ve İç Anadolu (14) Bölgesi’nde ortaya çıkarken; olumsuz yönde
ise en yüksek fark, Doğu (-25) ve Güneydoğu Anadolu (-36) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde öğrencilerin akıl yürütme düzeyindeki fen ve teknoloji başarı ortalamaları
ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, Karadeniz (17) ve İç Anadolu (12) Bölgesi’nde ortaya çıkarken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-24) ve
Güneydoğu Anadolu (-36) Bölgesi’nde gözlenmiştir.
Şekil 4.9 incelendiğinde tüm bilişsel düzeylerde bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Örneğin bilme düzeyinde en yüksek ortalama Karadeniz
Bölgesi’nde gözlenirken uygulama ve akıl yürütme düzeyinde de en yüksek ortalama Karadeniz Bölgesi’nde gözlenmiştir.
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TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının
Bölgeler Bazında Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi
TIMSS araştırmalarında öğrencilerin fen ve teknoloji testinden almış oldukları ortalama
puanlara ek olarak bu puanlara ilişkin yeterlikler tanımlanmaktadır. Bu sayede ülkeler,
öğrencilerinin yeterlik düzeylerini inceleyebilmektedir. TIMSS 2011 çalışmasında dört temel yeterlik düzeyi tanımlanmıştır. Kesme puanları ve puan aralıklarının karşılık geldiği
yeterlik düzeyleri
•
•
•
•

625 ve üstü: İleri düzey
550 - 625 altı: Üst düzey;
475 - 550 altı: Orta düzey;
400 - 475 altı: Alt düzey olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı ortalamalarının bölgeler bazında yeterlik düzeylerine göre dağılımı Şekil 4.10’da
verilmiştir.

ŞEKİL 4.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen Yeterlik Düzeyleri Bazında Öğrencilerin Bölgelere Göre Öğrenci Yüzdeleri

* TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrenci yüzdeleri

Şekil 4.10 incelendiğinde, 8. sınıf fen ve teknoloji alanında ileri düzeyde yer alan öğrenci
yüzdesinin en yüksek olduğu bölgenin İç Anadolu (%11); en düşük olduğu bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%3) olduğu görülmektedir. Yeterlik düzeyi bakımından TIMSS’e
göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrencilerin (alt düzey altı)
yüzdesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%34)’nde en yüksek; İç Anadolu (%17) ve Karadeniz (%17) Bölgesi ‘nde ise en düşük olduğu görülmüştür.
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ŞEKİL 4.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen Yeterlik Düzeyleri Bazında Öğrencilerin Bölgelere Göre Yüzdeleri

* TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrenci yüzdeleri

Şekil 4.11’de Karadeniz (% 62), İç Anadolu (% 58), Ege (56) Bölgesi’nde araştırmaya katılan
öğrencilerin çoğu orta ve üstü düzeylerde yer alırken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızca % 45’i ve % 39’u orta ve üstü
düzeylerde yer almıştır. Alt yeterlik düzeyinde bulunan öğrencilerin bölgelere göre yüzde
dağılımlarının benzerlik gösterdiği görülmektedir.
TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrencilerin (alt
düzey altı) yüzdesinin en yüksek olduğu bölgeler Doğu Anadolu (%27) ve Güneydoğu Anadolu (%34) Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgeler İç Anadolu (%17), Karadeniz (%17) ve
Marmara (%19) Bölgesi’ dir.
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BÖLÜM 5
TIMSS 2011 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ
BAŞARISINI DESTEKLEYEN EV ORTAMLARI
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
• Anne ve Babasından En Az Biri En Az Üniversite Mezunu Olan Öğrenci Yüzdeleri
• Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdeleri
• Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri
• Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Öğrenci Yüzdeleri
Bu bölümde yer alan TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarısını destekleyen ev ortamları verileri TIMSS 2011 “Öğrenci Anketi”nden alınmıştır.

Ev kaynakları kapsamında aşağıdaki dört faktör değerlendirilmiştir.

Anne-baba eğitim durumu
Evdeki kitap sayısı (yaklaşık)
Kendi odasının ve internet bağlantısının olup
olmaması
Öğrencilerin eğitim beklentisi

186

TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 8. SINIFLAR

TIMSS, PISA ve PIRLS verileri ailelerin eğitim durumu/mesleği ile çocukların eğitim başarısı
arasında güçlü ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Eğitim durumu yüksek olan ailelerin
evinde öğretimi destekleyen kaynakların da fazla olduğu görülmektedir. Evdeki ulaşılabilir okuma materyali, öğrencilerin okuma başarısıyla olduğu gibi fen ve teknoloji ve matematik başarılarıyla da güçlü ilişki içindedir. IEA tarafından gerçekleştirilen TIMSS verileri
incelendiğinde, evinde fazla kitap olan öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının daha
yüksek olduğu görülmüştür.
“Öğrenci Anketi”ne verilen cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin ev kaynakları çok kaynağı
olan, orta düzeyde kaynağı olan ve az kaynağı olan şeklinde üç kategoriye dönüştürülmüştür. Kategorilerin içerikleri Tablo 5.1’de yer almaktadır.

TABLO 5.1
Ev Kaynakları Kategorilerinin İçerikleri
Kaynağa sahip olma durumuna göre;
Değişkenler

Çok

Orta

Az

Evdeki kitap sayısı

Evinde 100’den daha fazla Evinde 26-100
kitap olan
kitap olan

Kendi odası-internet bağlantısı

Hem kendi odası hem de
internet bağlantısı olan

İkisinden biri olan Ne kendi odası ne de
internet bağlantısı olan

Anne-baba eğitim durumu

En az bir ebeveyni
üniversite mezunu olan

Ebeveyni lise
mezunu olan

Evinde 25 ve daha az
kitap olan

Ebeveynleri en fazla
ortaokul mezunu olan

Tablo 5.1’de görüldüğü gibi, fen ve teknoloji başarısını destekleyen ev kaynakları bakımından öğrenciler, çok kaynağı olan-orta düzeyde kaynağı olan ve az kaynağı olan şeklinde
sınıflandırılmıştır.
Öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin çok fazla kaynağa sahip olan öğrenci dağılımının en fazla olduğu, en az olduğu,
ülkelerin genel ortalamasına ilişkin bilgiler Tablo 5.2’de yer almaktadır.

TABLO 5.2
Öğrencilerin Ev Kaynaklarına Göre Dağılımları ve Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları
Kaynağa sahip olma durumuna göre;
Ülkeler

Çok
Öğrenci
Yüzdesi

Orta
Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Az
Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kore

32

596

64

546

4

496

TIMSS Ortalaması

12

540

67

480

21

424

Türkiye

5

614

41

508

54

454

Endonezya

1

-

46

414

54

400

Tablo 5.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde en fazla ev kaynağı kategorisinde yer alan
öğrencilerin bulunduğu ülkenin Kore olduğu görülmektedir. Kore’de TIMSS 2011 çalışma-
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sına 8.sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 34’ünün evinde çok kaynağı olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de araştırmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin % 5’i çok kaynağının olduğu
ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamasının 614 olduğu belirlenmiştir. Ev
kaynakları kategorisinde çok kaynağı olan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı
testi ortalaması bakımından Türkiye, Singapur (654) ve Çin Tayvan’dan (621) sonra üçüncü
sırada yer alan ülke olmuştur. Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde TIMSS 2011 araştırmasına katılan öğrenciler % 41’i orta düzey ev kaynağına sahiptir ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı puan ortalamasının 508 olduğu görülmektedir. Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık
yarısı (%54) evinde az kaynağa sahip öğrencilerden oluşmaktadır ve bu öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalaması 454’tür. Türkiye’de çok kaynağa sahip öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması ile az kaynağa sahip öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalama
puanı arasında 160 puanlık farkın olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %12’sinin, Endonezya’da
araştırmaya katılan öğrencilerin %1’inin ise evinde çok kaynağı olduğu belirlenmiştir. Tüm
ülkelerde ve TIMSS genel ortalamasında öğrencilerin evdeki kaynakları arttıkça fen ve
teknoloji başarı testi ortalamalarının da artma eğilimi gösterdiği görülmektedir.

Anne Babasından En Az Biri En Az Üniversite Mezunu Olan Öğrenci
Yüzdeleri
Türkiye’de TIMSS 2011 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin ev kaynakları bakımından bilgiler öğrencilerden toplanmıştır ve öğrencilerin anne-babalarından en az birinin
en az üniversite mezunu olması, evdeki kitap sayısı ve çalışma desteği olarak nitelendirilen öğrencinin kendisine ait odası ile internetinin olup olmaması bilgisi yer almaktadır.
Öğrencilerin anne babasından en az biri en az üniversite mezunu olan öğrenci bilgileri
Şekil 5.1’de yer almaktadır.
ŞEKİL 5.1
Anne Babasından En Az Biri En Az Üniversite Mezunu Olan Öğrencilerin Yüzdeleri

Şekil 5.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Katar’da öğrencilerin % 65’inin anne babasından en az birinin en az üniversite mezunu olduğu, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf
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öğrencilerinin % 32’sinin anne babasından en az birinin en az üniversite mezunu olduğu
görülmektedir. Türkiye’de araştırmaya katılan öğrencilerin % 9’unun ebeveynlerinden en
az birinin en az üniversite mezunu olduğu belirlenmiş ve bu yüzde araştırmaya katılan
ülkeler içerisindeki en düşüktür.

Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrenci Yüzdeleri
Türkiye’de TIMSS 2011 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin ev kaynakları bakımından evdeki kitap sayısı bilgisi öğrencilerden alınmıştır. Evlerinde 100’den fazla farklı
kitap bulunan öğrenci dağılımı Şekil 5.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 5.2
TIMSS 2011 8. Sınıf düzeyinde Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrencilerin Yüzdelik
Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 5.2’de görüldüğü gibi evinde 100’den fazla kitabı olan öğrencilerin en fazla bulunduğu
ülkenin Kore olduğu görülmektedir. Kore’de öğrencilerin % 56’sının evinde 100’den fazla
kitap olduğunu belirttikleri görülmektedir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerden % 25’i, evinde 100’den fazla kitap olduğunu belirtirken Türkiye’de çalışmaya katılan
öğrencilerden % 17’si ve Endonezya’da çalışmaya katılan öğrencilerin % 4’ü evinde 100’den
fazla kitap olduğunu bildirmişlerdir.
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Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin evlerinde kendilerine ait
odası ve evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin dağılımları Şekil 5.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 5.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyinde Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrencilerin
Yüzdelik Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 5.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, Norveç’te TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 96’sının evinde kendine ait odası ve internet bağlantısı olduğu
yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %
53’ü, Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin % 32’si ve Gana’da çalışmaya katılan öğrencilerin % 5’inin evinde kendisine ait odasının ve internet bağlantısının olduğunu belirttikleri belirlenmiştir.
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Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin eğitim durumuna ilişkin beklentilerinin öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalama puanlarını etkilediği düşünülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilere lisansüstü, lisans, ön lisans, lise ve altı eğitim durumlarından hangisini
hedefledikleri sorulmuştur.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin eğitim beklentileri incelenmiş, eğitim beklentisi en yüksek ve en düşük olan ülke ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’deki
öğrencilerin eğitim beklentilerine ilişkin bilgiler Tablo 5.3’te gösterilmiştir.

TABLO 5.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Eğitim Beklentilerine Göre Türkiye’nin Konumu
Ülkeler

Lisansüstü

Üniversite

Ön lisans

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Suudi Arabistan

62

454

14

433

0

TIMSS Ortalaması

29

513

27

493

Türkiye

28

549

44

Japonya

2

-

46

Lise ve altı

Ortalama
Başarı

Kararsız

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

-

10

372

15

408

14

458

15

414

15

458

409

5

451

16

393

7

427

582

20

547

20

507

12

550

Tablo 5.3’teki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin % 28’inin lisansüstü eğitim
yapmak istediği ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 549 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin % 44’ünün üniversite mezunu olmayı hedefledikleri,
% 5’inin meslek yüksekokulu mezunu, % 16’sının lise mezunu olmayı hedefledikleri belirlenmiştir. TIMSS çalışmasına katılan öğrencilerin %7’sinin ise eğitim durumları hakkında
kararsız olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim beklentileri bazında fen ve teknoloji
başarı testinden almış oldukları puanlar incelendiğinde, en yüksek fen ve teknoloji başarı
testi puanlarına lisansüstü eğitimi hedefleyen öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde eğitim durumlarına ilişkin en yüksek beklentiye sahip öğrencilere (lisansüstü eğitime) sahip ülke Suudi Arabistan (% 62) iken en
düşük ülke Japonya’dır (% 2).
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BÖLÜM 6
TIMSS 2011 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ
ÖĞRETİMİNİ DESTEKLEYEN OKUL
KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE’NİN BAŞARI
KONUMU
Okulun öğrenme çevresi, sınıf içi öğrenmeleri kolaylaştırıcı ve mükemmel eğitim ortamı
için olumlu tutum geliştirici pozitif bir etkiye sahip olabilir. Çalışmalar, yüksek derecede
kaynağa sahip okullarda başarının da yüksek olduğunu göstermektedir. TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretimi ile ilişkili değişik okul kaynakları ve okul kaynaklarıyla ilişkili olabilecek ev kaynaklarına ilişkin bilgiler, okul müdürlerinden alınmıştır. Okula
devam eden öğrencilerin ev durumları öğrenme çevreleriyle yakından ilişkilidir ve bu iki
değişken birbirini desteklemekte ve öğrencilerin akademik başarılarının üzerinde güçlü bir
etkiye sahip olmaktadır.
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
•

Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okullardaki Fen ve Teknoloji Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini
Etkileme Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına İlişkin Problem Yaşama Düzeylerine Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Boşluğunun Doldurulmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okulda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okullarda Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Bulunması Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenleri Fen ve Teknoloji Deneylerinde Öğrencilere Rehberlik Etme Durumuna
Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS anketlerinde doğrudan öğretmen, öğrenci ya da müdür görüşlerine dayalı değişkenler her zaman tek bir madde ile ölçülmeyip madde takımlarıyla da ölçülmektedir. Örneğin;
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“kaynak yetersizliği” değişkenine ilişkin puan konuyla ilgili 12 madde üzerinden elde edilmiştir. Bu değişkenler maddelerin birleştirilmesi ile Rasch kısmi kredi (Raschpartialcredit)
modeli ile ölçeklenerek oluşturulmuştur (Martin ve Mullis, 2012). Ayrıca, ölçek maddelerine temel bileşenler analizi uygulanarak güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Martin ve
Mullis’in (2012) TIMSS 2011 Yöntem ve İşlemler kılavuzunda verilen ölçek güvenirliklerinin
genel olarak yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretimi için okul kaynakları bilgisinin büyük
çoğunluğu okul müdürlerinden elde edilmiştir. Öğretmenlerden de öğretmenin çalışma koşullarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir ve bu bilgiler Şekil 6.1’de özetlenmiştir.

ŞEKİL 6.1
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerden Elde Edilen Okul Kaynakları Bilgisi

• Okulun Yeri
• Öğrencilerin ekonomik durumları
• Fen ve teknoloji kaynağı kısıtlılığından öğretimin etkilenmesi
• Fen ve teknoloji öğretmenlerinin boşluğunun doldurulması
• Okul kütüphanesindeki kitapların sayısı
• Okulda öğretim için bilgisayarların kullanım durumu
• Okulda fen ve teknoloji laboratuvarının olup olmaması
• Öğretmenin çalışma koşulları

Okulların Yerleşim Yerine göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
Görüşüne Dayalı
Okulun yeri bilgisi için okul müdürlerine okulun bulunduğu bölge sorulmuştur. Okul müdürlerinin vermiş olduğu cevaplar üç şekilde sınıflandırılmıştır. Yoğun nüfuslu yerler “şehir”,
şehrin dış kısımları ve orta büyüklükteki şehirler ya da ilçeler “ilçe”, kasaba, köy ya da
mezralarda “kasaba” olarak adlandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin okullarının bulunduğu yere
ilişkin dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması Tablo 6.1’de yer almaktadır.

TABLO 6.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu
Şehir

İlçe
Ortalama
Başarı

100

590

0

-

0

-

Türkiye

35

494

44

491

21

447

TIMSS Ortalaması

28

488

41

478

31

458

3

550

39

554

58

551

Singapur

Finlandiya

Öğrenci
Yüzdesi

Kasaba

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı
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Tablo 6.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin % 35’inin okullarının
şehirde olduğu ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 494 olduğu görülmektedir. Okulu şehrin dış kısımlarında ya da ilçede olan % 44 öğrencinin fen ve teknoloji
başarı ortalaması 491 iken kasaba, köy ya da mezrada olan % 21 öğrencinin fen ve teknoloji
başarı ortalaması 447’dir. Okulu şehirde olan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba...) olan öğrencilerin ortalamaları arasında
okulu şehirde olan öğrenciler lehine 47 puanlık bir fark bulunmaktadır. Türkiye’de bölgelerin büyüklükleri ile okulların başarıları arasında pozitif ilişki olduğu belirtilebilir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin % 28’inin okulunun şehirde, %
41’inin ilçelerde ve % 31’inin kasaba, köy ya da mezrada olduğu belirlenmiştir. Singapur’da
çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin tamamının (% 100) okulu şehirde yer alırken
Finlandiya’da okulu şehirde olan öğrenciler, ülkede çalışmaya katılan öğrencilerin sadece
% 3’ünü oluşturmaktadır. Ancak Finlandiya’daki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin fen ve teknoloji başarı puanlarının okulun yerleşim
yerinden çok fazla etkilenmediği görülmektedir.

Öğrencilerin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları; ekonomik durumu iyi- ekonomik durumu orta
düzeyde -ekonomik durumu iyi olmayan olarak sınıflandırılmıştır. Okul müdürlerinden
okula gelen öğrencilerin ekonomik durumlarının yüzdeliklerini işaretlemeleri istenmiştir.
Bu doğrultuda;
•

Ekonomik durumu iyi ailelerden gelenler: % 25’ten az öğrencinin ekonomik durumu
kötü ve % 25’ten fazla öğrencinin iyi

•

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelenler: % 25’ten fazla öğrencinin ekonomik
durumu kötü ve % 25’ten az öğrencinin iyi ise

•

Ekonomik durumu orta düzeydeki ailelerden gelenler: Diğer olası cevaplar

Şeklinde sınıflandırılmıştır.

ŞEKİL 6.2
Ailelerin Ekonomik Durum Ölçeği
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Şekil 6.2’de yer alan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin ekonomik durumlarına göre sınıflandırılması gerçekleştirilmiş ve bu öğrencilerin
fen ve teknoloji başarı ortalamalarına yer verilmiştir. Ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelen öğrencilerin en fazla ve en az bulunduğu öğrenciler ile TIMSS ortalaması ve
Türkiye’ye ilişkin bilgiler Tablo 6.2’de yer almaktadır.

TABLO 6.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu
Ekonomik durumu;
Ülkeler

Çoğunlukla İyi
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Çoğunlukla Orta Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Çoğunlukla Kötü
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

İsveç

74

518

21

494

5

479

TIMSS Ortalaması

32

501

33

481

36

458

Türkiye

17

550

25

484

59

463

6

416

13

396

81

367

Fas

Tablo 6.2 incelendiğinde, okul müdürlerinden alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye’de öğrencilerin %17’sinin ekonomik durumlarının çoğunlukla iyi olduğu okullardan çalışmaya
katıldıkları ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 550 olduğu görülmektedir. Ekonomik durumu çoğunlukla orta düzeyde olan okullardan çalışmaya katılan
%25’lik öğrencinin fen ve teknoloji başarı ortalaması ise 484’tür. Son olarak, öğrencilerin
%59’unun ekonomik durumlarının çoğunlukla kötü olan okullardan çalışmaya katıldıkları
ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 463 olduğu belirlenmiştir. Bu
bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları iyileştikçe başarılarında da artış olduğu görülmektedir. Ekonomik durumları çoğunlukla iyi olan öğrencilerin
bulunduğu okullarda öğrenim gören öğrencilerle; çoğunlukla kötü öğrencilerin bulunduğu
okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarısı ortalama puanları arasında 87 puanlık bir farkın olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin öğrencilerinin %32’sinin ekonomik durumlarının
çoğunlukla iyi olduğu okullardan; %33’ünün çoğunlukla orta düzeyde olduğu ve %36’sının
da çoğunlukla kötü olan okullardan çalışmaya katıldıkları belirlenmiştir. TIMSS çalışmasına
katılan 8. sınıf öğrencilerinin genelinde öğrencilerin okullarında yer alan öğrencilerin ekonomik duruma bağlı olarak fen ve teknoloji başarı ortalamasında artış olduğu görülmektedir. Ekonomik durumu çoğunlukla iyi olan öğrencilerin bulunduğu okullardan çalışmaya
katılan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin İsveç (%74); en az olduğu ülkenin ise Fas
(%6) olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen iki ülke içerisinde de öğrencilerin ekonomik durumları iyileştikçe fen ve teknoloji başarı ortalamaları da artma eğilimi göstermektedir.
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Okullardaki Fen ve Teknoloji Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve
Teknoloji Öğretimini Etkileme Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşüne Dayalı
Fen ve teknoloji kaynağı yokluğu ya da yetersizliğinden okuldaki fen ve teknoloji öğretiminin ne derece etkilendiği okul müdürlerine sorulmuştur. Fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler
Şekil 6.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 6.3
Fen ve Teknoloji Kaynağı Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini Etkileme Ölçeği
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•

Müdürlerin fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme ölçeğinde en az 11.2 puana karşılık gelen on üç maddeden yedisine hiç, kalan altı
maddeye de çok az cevabı vermeleri durumunda hiç etkili değil

•

Müdürlerin fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme ölçeğinde en çok 7.3 puana karşılık gelen on üç maddeden yedisine çok, kalan altı
maddeye de biraz cevabı vermeleri durumunda çok etkili

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise kaynak yetersizliği fen ve teknoloji öğretiminde kısmen etkili

şeklinde sınıflandırılmıştır.
Şekil 6.3’te yer alan bilgilere okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda
okuldaki fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinden fen ve teknoloji öğretiminin en az ve
en çok etkilendiği ülkeler ile TIMSS ortalamasına ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler Tablo 6.3’te
yer almaktadır.

TABLO 6.3
TIMSS 2011 8. sınıf Fen ve Teknoloji Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini
Etkileme Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu
Hiç Etkili Değil
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen Etkili

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Çok Etkili
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Singapur

64

593

28

578

8

604

TIMSS Ortalaması

22

494

71

474

7

464

Türkiye

1

-

80

480

19

478

Suriye

1

-

91

424

8

442

Tablo 6.3’teki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf
öğrencilerinin okul müdürleri, fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji
öğretimini etkilemediği, bu kısımdaki öğrencilerin %1’lik dilime sahip olduğunu belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin, fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini kısmen etkilediğini belirttikleri okullardaki öğrencilerin (%80) fen ve teknoloji başarı
ortalamaları 480’dir. Yine okul müdürlerinin fen ve teknoloji kaynaklarının yetersizliğinin
fen ve teknoloji öğretimini çok etkilediğini belirttikleri okuldaki öğrencilerin (%19) fen ve
teknoloji başarı testi ortalamaları 478’dir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin okul müdürlerinin, öğrencilerden % 22’sinin fen ve teknoloji kaynaklarının yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini hiç etkilemediği, %71’inin kısmen etkilediği ve %7’sinin
de çok etkilediği yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji
kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme düzeylerine ilişkin fen ve
teknoloji başarı testi ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin fen ve teknoloji kaynakları
yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça fen ve teknoloji başarı testi puanlarının da
artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.
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Fen ve teknoloji kaynak yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini “hiç” etkilemediği okullarda okuyan öğrencilerin en çok Singapur (% 64)’da; en az ise Suriye (% 8)’de olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına İlişkin Problem Yaşama
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğretmenlerin çalışma koşulları: Öğretmenlerin çalışma koşullarına ilişkin vermiş oldukları
bilgiler doğrultusunda, öğretmenlerin çalışma koşullarında “problem yok” “küçük problem”
ve “orta düzeyde problem” şeklinde kategorilendirme yapılmıştır. Öğretmen koşullarına
ilişkin kategorilere kaynaklık eden maddeler şu şekildedir:

ŞEKİL 6.4
Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği

ihtiyacı vardır.

Öğretmenlerin yeterli çalışma alanları

11.7

8.9

Ölçekte yer alan maddeler:
•

Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en az 11.7 puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “problem değil”, kalan ikisine de “küçük problem” şeklinde cevap vermeleri
durumunda problem yaşamayan öğretmenler

•

Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en fazla 8.9 puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “orta düzeyde problem”, kalan ikisine de “küçük problem” şeklinde cevap
vermeleri durumunda orta düzeyde problem yaşayan öğretmenler
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Diğer olası cevaplar vermeleri durumunda ise küçük problemler yaşayan öğretmenler

Şeklinde sınıflandırılmıştır.
Öğretmenlerin çalışma koşullarına göre sınıflandırılan öğrenci yüzdeliklerine ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamasına ilişkin bilgiler Tablo 6.4’te yer almaktadır.

TABLO 6.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem
Yaşama Düzeylerine Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin problemle karşılaşma durumu;
Ülkeler

Problem Yok
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Küçük Problem
Öğrenci
Yüzdesi

Orta Düzeyde Problem

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Katar

51

420

34

408

16

435

TIMSS Ortalaması

20

489

48

477

32

473

Türkiye

18

497

44

481

38

478

5

366

35

322

60

293

Gana

Tablo 6.4 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 18’inin problem yaşamayan öğretmenlere, % 44’ünün küçük problem yaşayan
ve % 38’inin de orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlere sahip olduğu görülmektedir. Problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamaları
497, küçük problem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin 481 ve orta düzeyde problem
yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 478 olduğu
görülmektedir. Çalışma koşullarına yönelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlerin
başarı ortalamaları arasında 19 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin
öğretmenlerinin yaşadıkları problemler azaldıkça fen ve teknoloji konu alanında başarılı
olma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan
öğrencilerin % 20’sinin öğretmenlerinin problem yaşamadığı, % 48’inin küçük problem yaşadığı ve % 32’sinin orta düzeyde problem yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerinin çalışma koşullarına göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde; benzer
şekilde öğretmenlerin çalışma koşullarındaki problem azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi puanlarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde çalışma koşullarına yönelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin Katar
(%51); en az bulunduğu ülkenin ise Gana olduğu belirlenmiştir (%5).
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Okullardaki Fen ve Teknoloji Öğretmeni Açığını Doldurmada
Yaşanan Güçlük Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
Görüşüne Dayalı
Okullarda fen ve teknoloji öğretmenlerinin boşluğunun doldurulması: Okul müdürlerinden
fen ve teknoloji öğretmenlerinin okullardaki boşluğunun doldurulmasında yapılanları veya
yaşanan olası zorlukları belirtmeleri istenmiştir. Okul müdürlerin verdiği cevaplar “Boşluk
yok”, “Kolay Dolduruluyor”, “Bazen doldurulması zor oluyor” ve “Doldurulması çok zor
oluyor” şeklinde kategorilendirilmiştir.
Belirtilen bilgiler doğrultusunda fen ve teknoloji öğretmeni boşluğu olmayan okullarda
TIMSS 2011 araştırmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla ve en az yer aldığı ülkeler
ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
testi ortalama puanları Tablo 6.5’te yer almaktadır.

TABLO 6.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Boşluğunun Doldurulma Durumuna Göre
Türkiye’nin Konum
Boşluk yok

Kolay
dolduruluyor

Bazen doldurulması
zor oluyor

Doldurulması
çok zor oluyor

Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama Öğrenci Ortalama
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı
Yüzdesi
Başarı
Ermenistan

94

436

4

477

2

-

0

-

Türkiye

66

491

15

482

11

466

7

439

TIMSS Ortalaması

56

477

25

479

15

468

4

459

Avustralya

25

520

37

535

32

507

7

526

Tablo 6.5’te yer alan bilgiler doğrultusunda Türkiye’de okul müdürlerinin fen ve teknoloji
öğretmeni boşluğu olmadığını ifade ettikleri okullardaki öğrencilerin (% 66) fen ve teknoloji
başarı ortalaması 491’dir. Fen ve teknoloji öğretmeni boşluğunun kolay doldurulduğu okullarda öğrencilerin (% 15) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 482, fen ve teknoloji öğretmeni boşluğunun doldurulmasının bazen zor olduğu okullardaki öğrencilerin (% 11) başarı
ortalamalarının 466 olduğu belirlenmiştir. Okulunda fen ve teknoloji öğretmeni boşluğunun doldurulması zor olan öğrencilerin (% 7) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 439’dur.
Fen ve teknoloji öğretmeni boşluğunun olmadığı okullardaki öğrencilerin ve öğretmen boşluğunun doldurulması zor olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 52
puanlık bir fark vardır. Öğretmen boşluğunun doldurulma durumu ile öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde; Türkiye’de fen ve teknoloji öğretmenindeki
boşluk azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 araştırmasına katılan ülkelerin öğrencilerinin % 56’sı fen ve teknoloji öğretmeni
boşluğu olmayan, % 25’i fen ve teknoloji öğretmeni boşluğu kolay doldurulan, % 15’i fen
ve teknoloji öğretmeni boşluğunun doldurulması bazen zor olan ve % 4’ü fen ve teknoloji
öğretmeni boşluğunun doldurulması zor olan okullarda öğrenim gören öğrencilerdir.
TIMSS 2011 çalışmasına fen ve teknoloji öğretmeni boşluğu olmayan okullardan en fazla ka-
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tılan öğrencilerin Ermenistan’da (% 94) olduğu, en az katılan öğrencilerin de Avustralya’da
(% 25) olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de fen ve teknoloji öğretmenindeki boşluk azaldıkça
öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu; ancak Tablo 6.5’te yer
alan diğer ülkelerde böyle bir eğilimin olmadığı görülmektedir. TIMSS 2011 uluslararası
ortalamada da en düşük ortalamaya sahip öğrenci grubunun fen ve teknoloji öğretmeni
boşluğunun çok zor doldurulduğu okullarda olduğu belirlenmiştir.

Okulda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Türkiye’nin
Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okulda öğretim için kullanılabilir bilgisayar sayısı: Okul müdürlerinden okullarda öğretim
amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısı bilgisi alınmış ve okul müdürlerinin vermiş olduğu
bilgiler doğrultusunda kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenciler her bir bilgisayar
başına düşen kişi sayısına göre kategorilendirilmiştir. Bu kategoriler “1-2 öğrenciye 1 bilgisayar”, “3-5 öğrenciye 1 bilgisayar”, “6 ve daha fazla öğrenciye 1 bilgisayar” ve “hiç kullanılabilir bilgisayar yok” şeklindedir.
Okullarda öğretim amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 6.6’da yer almaktadır.

TABLO 6.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre
Türkiye’nin Konumu
Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre;
Ülkeler

1-2 öğrenciye

3-5 öğrenciye

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Hiç bilgisayar yok

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

İngiltere

99

539

1

-

0

-

0

-

TIMSS Ortalaması

40

481

28

480

28

474

4

408

Türkiye

15

476

34

495

42

476

10

476

1

-

5

538

45

483

49

456

İran

Ortalama
Başarı

6 ve daha fazla

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Tablo 6.6 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %15’inin okulunda 1-2 öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve bu öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının 476 olduğu görülmektedir. Okullarında 3-5 öğrenci için 1
bilgisayarın bulunduğu öğrencilerin (%34) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 495 iken 6
ve daha fazla öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu okullarda öğrenim gören öğrencilerin
(%42) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 476’dır. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin
%10’unun okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır ve bu öğrencilerin başarı ortalamaları
476’dır. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları bilgisayar durumuna göre incelendiğinde, okulunda bilgisayar olan ile olmayan öğrencilerin başarı ortalamaları arasında
fark olmadığı tespit edilmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %40’ının okulunda 1-2 kişi için 1 bilgisayar bulunurken, %4’ünün okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır. Okulunda 1-2 öğrenci
için 1 bilgisayar bulunan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin İngiltere (%99), en az olduğu
ülkenin ise İran (%1) olduğu görülmektedir.

Okullarda Fen ve Teknoloji Laboratuarı Bulunması Durumuna göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okullarda fen ve teknoloji laboratuarının olup olmadığı okul müdürlerine sorulmuş ve okul
müdürlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğrenciler, fen ve teknoloji laboratuarı olan ve
olmayan öğrenciler olarak sınıflandırılmıştır.
Okullarda fen ve teknoloji laboratuarı olup olmama durumuna göre öğrenci yüzdelikleri ve
öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 6.7’de yer almaktadır.

TABLO 6.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Fen ve Teknoloji Laboratuarı Bulunması Durumuna
Göre Türkiye’nin Konumu
Var
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Yok
Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Bahreyn

100

452

0

-

Türkiye

83

489

17

454

TIMSS Ortalaması

80

485

20

451

2

-

98

304

Gana

Tablo 6.7’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin okullarında fen
ve teknoloji laboratuarlarına ilişkin bilgiler ve öğrencilerin bu doğrultuda almış oldukları
ortalama fen ve teknoloji başarı testi puanları yer almaktadır. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %83’ünün okullarında fen ve teknoloji laboratuarı olduğu, %17’sinde ise
olmadığı görülmektedir. Okullarında fen ve teknoloji laboratuarı olan öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının (489), okulunda fen ve teknoloji laboratuarı olmayan öğrencilerin ortalamasından (454) 35 puan daha fazla olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin
%80’inin okulunda fen ve teknoloji laboratuarı olduğu ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı ortalamasının 485 olduğu; %20’sinin ise okulunda fen ve teknoloji laboratuarı olmadığı ve bu öğrencilerin başarı ortalamasının 451 olduğu belirlenmiştir.
Bahreyn’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin tamamının (%100) okulunda fen ve
teknoloji laboratuarı bulunurken Gana’da öğrencilerin %2’sinin okulunda fen ve teknoloji
laboratuarı bulunmamaktadır.
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Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Deneylerinde Öğrencilere Rehberlik Etme Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 araştırmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin deney yaparken öğretmenlerin rehberlik edip etmemesine ilişkin bilgiler ve öğrencilerin buna bağlı fen ve teknoloji başarı
ortalama puanları Tablo 6.8’de yer almaktadır.

TABLO 6.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Deneylerinde Öğrencilere Rehberlik Etme
Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu
Evet
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Hayır
Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Hong Kong

99

534

1

-

Türkiye

12

489

88

482

TIMSS Ortalaması

57

480

43

472

9

494

91

501

İtalya

Tablo 6.8 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 12’sine öğretmenleri fen ve teknoloji deneyleri sırasında rehberlik etmekte,
% 88’ine ise etmemektedir. Öğretmenlerin fen ve teknoloji deneyleri sırasında rehberlik
ettiği öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalama puanları 489 iken, öğretmeni rehberlik
etmeyen öğrencilerin 482’dir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 57’sine öğretmenleri fen ve teknoloji deneyleri sırasında rehberlik ederken % 43’üne etmemektedir. Fen ve teknoloji deneyleri için öğretmenlerin öğrencilere rehberlik ettiği öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Hong Kong
(% 99), en az bulunduğu ülkenin de İtalya (% 9) olduğu belirlenmiştir ve bu öğrencilerin fen
ve teknoloji başarı ortalamaları sırasıyla 534 ve 494’tür. Türkiye’de ve TIMSS uluslararası
ortalamada öğretmenler öğrencilere fen ve teknoloji deneylerinde rehberlik ettikçe öğrencilerin ortalama fen ve teknoloji başarı ortalamaları artma eğilimi göstermektedir. İtalya
için ise tam tersi durum söz konusudur.
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BÖLÜM 7
TIMSS 2011 8. SINIF OKUL İKLİMİ

Okulun eğitim değerleri öğretmenlerden, okul liderliğinden, öğrencilerin kendilerinden
ve öğrencilerin ailelerinden etkilenmektedir. Okuldaki olumlu öğrenme ortamı ve yüksek
öğrenci başarısına odaklı nitelikli programlar kaynak sıkıntısının üstesinden gelebilir ve
öğrencileri mükemmel performans için cesaretlendirebilir. Bununla birlikte çevresinde disiplin probleminin olduğu okullar, öğrencilerin yüksek başarı göstermesine yardımcı olmaz. Öğrenciler kendi güvenliklerinden endişe duyuyor ya da korkuyorlarsa öğrencilerin
derslere odaklanmaları zordur. Bu bölümde okul ortamını etkileyen olumlu ve olumsuz
etkenler üzerinde durulmaktadır.
Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:
•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür
ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı

•

Okul Müdürlerinin Liderlik Etkinliklerine Ayırdıkları Zamana Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşüne Dayalı

•

Okulun Güvenli Ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konum: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Okulun Disiplinli ve Güvenli Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşlerine
Dayalı

•

Okulda Öğrencilerin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu
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Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği’nde yer alan beş
madde aşağıdadır:

Yukarıda yer alan maddeler, beşli derecelendirilerek hem okul müdürlerine hem de öğretmenlere uygulanmıştır. Akademik başarıya önem verme okul ölçeği Şekil 7.1’de yer almaktadır.

ŞEKİL 7.1
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği

13.3
(13.6)

9.2
(9.5)

Müdür
Öğretmen
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Ölçekte yer alan maddeler:
•

Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.3 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok yüksek”, kalan iki maddeye de“yüksek” olarak cevap
vermeleri durumunda başarıya çok yüksek derecede önem veren okullar olarak

•

Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.6 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok yüksek”, kalan iki maddeye de“yüksek” şeklinde cevap
vermeleri durumunda akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullar olarak

•

Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 9.2 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne“orta”, kalan iki maddeye de“yüksek” olarak cevap vermeleri
durumunda başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

•

Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 9.5 puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “orta”, kalan iki maddeye de “yüksek” şeklinde cevap
vermeleri durumunda akademik başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

•

Diğer olası cevapları vermeleri durumunda ise akademik başarıya yüksek derecede
önem veren okullar

şeklinde sınıflandırılmıştır.
Şekil 7.1’de yer alan Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği hem okul müdürlerine
hem de öğretmenlere uygulanmıştır.

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okul müdürlerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda başarıya çok yüksek önem veren,
yüksek derecede önem veren ve orta derecede önem veren okullardan TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.1’de yer almaktadır.

TABLO 7.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem
Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu
Çok Yüksek
Ülkeler
Katar

Öğrenci
Yüzdesi

Yüksek

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Orta

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

27

461

57

404

16

388

TIMSS Ortalaması

7

504

53

486

41

460

Türkiye

2

-

33

519

65

453

Ukrayna

0

-

31

520

69

493

Tablo 7.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, okul müdürü görüşlerine göre TIMSS 2011
çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %2’si başarıya çok yüksek
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önem veren okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %33’ü başarıya yüksek önem
veren okullardan ve %65’i orta derecede önem veren okullardan katılmışlardır. Türkiye’de
başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama
fen ve teknoloji başarı puanları 519 iken orta derecede önem veren okullardan katılan
öğrencilerin ortalaması 453’tür. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması arasında
hesaplanan 66 puanlık fark, okulların başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin fen ve
teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %7’si başarıya çok yüksek derecede
önem veren okullardan, %53’ü yüksek derecede önem veren ve %41’i orta derecede önem
veren okullardan katılmışlardır. Çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya
katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 504, yüksek derecede önem veren
okullardaki öğrencilerin 486 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı
ortalamaları ise 460’tır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin genelinde de okulun başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışması 8. sınıf öğrencilerinin çok yüksek derecede önem veren okullarda
çalışmaya katılma yüzdelerinin en fazla olduğu ülkenin Katar (%27) ve en az olduğu ülkenin de Ukrayna (%0) olduğu görülmektedir. Okulun akademik başarıya odaklanma derecesi
arttıkça fen ve teknoloji başarı ortalama puanının da artma eğilimi, belirtilen iki ülke için
de söz konusudur.

Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında Akademik Başarıya Önem Veren Okul Ölçeği, okul müdürlerinin
yanı sıra öğretmenlere de uygulanmıştır.
Öğretmenlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda başarıya çok yüksek önem veren, yüksek önem veren ve orta derecede önem veren okullarda TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.2’de yer almaktadır.

TABLO 7.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Görüşüne Dayalı Okulun Akademik Başarıya
Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu
Okulun başarıya önem verme derecesine göre;
Ülkeler

Katar

Çok Yüksek
Öğrenci
Yüzdesi

Yüksek

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Orta

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

16

431

58

432

26

380

TIMSS Ortalaması

5

504

50

487

46

463

Türkiye

2

-

33

510

65

466

İtalya

0

-

36

509

64

498
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Tablo 7.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin % 2’si başarıya çok yüksek
derecede önem veren okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %33’ü başarıya
yüksek derecede önem veren okullardan ve % 65’i orta derecede önem veren okullardan
katılmışlardır. Türkiye’de başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalaması 510 iken orta derecede önem veren okullardan katılan
öğrencilerin ortalaması 466’dır. Başarıya yüksek derecede önem veren okullarda öğrenim
gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasında hesaplanan 44 puanlık fark, okulların başarıya önem verme
derecesi arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini
belirtmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin % 5’i başarıya çok yüksek derecede önem
veren okullardan, % 50’si yüksek derecede önem veren ve % 46’sı orta derecede önem veren okullardan katılmışlardır. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 504, yüksek derecede önem
veren okullardaki öğrencilerin 487 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin
başarı ortalamaları 463’tür. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin genelinde de okulun
başarıya önem verme derecesi arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu
görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışması 8. sınıf öğrencilerinin çok yüksek derecede önem veren okullarda
çalışmaya katılma yüzdelerinin en fazla olduğu ülkenin Katar (%16) ve en az olduğu ülkenin de İtalya (%0) olduğu görülmektedir. Okulun akademik başarıya önem verme derecesi
arttıkça fen ve teknoloji başarı ortalama puanının da artma eğilimi; belirtilen iki ülke için
de söz konusudur.

Okul Müdürlerinin Liderlik Etkinliklerine Ayırdıkları Zamana Göre
Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı
Okul müdürlerinin geçen yıl içinde, okulda liderlik etkinliklerinden hangisi ya da hangilerine ne kadar zaman ayırdığı bilgisi okul müdürlerinden edinilmiştir. Okul müdürlerine yönetim etkinliklerine zaman ayırma nedenleri için dokuz kaynak belirtilmiş ve bu yönetim
etkinlikleri için geçen sene içinde ne kadar zaman ayırdıklarını belirtmeleri okul müdürlerinden istenmiştir. Okul müdürlerinin zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri şu şekildedir:
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ŞEKİL 7.2
Okul Müdürlerinin Zaman Ayırdıkları Liderlik Etkinlikleri

Şekil 7.2’de yer alan maddeleri içeren ölçek okul müdürlerine yöneltilmiş ve okul müdürlerinden geçen yıl içinde liderlik etkinliklerine katılma durumuna göre “hiç-biraz-çok”
şeklinde derecelendirmeleri okul müdürlerinden istenmiştir.
Dokuz liderlik etkinliğinin her birine çok zaman ayırdığını belirten okul müdürlerinin olduğu okullara devam eden öğrenci yüzdeleri Şekil 7.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 7.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Liderlik Etkinliklerine Çok Zaman Ayıran Okul Müdürlerinin Öğrenci Yüzdeleri

*Yatay eksen etkinlik numaralarını belirtmektedir.

Okul müdürlerinin çok zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri incelendiğinde Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%85) liderlik etkinliklerine zaman ayırdıkları; en az da “eğitimle ilgili projeleri
veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine (%42) zaman ayırdıkları belirlenmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, Türkiye ile benzer olarak okul müdürlerinin de en
çok “okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%75) liderlik etkinliklerine zaman ayırdıkları;
en az da “Okul yöneticileri için düzenlenmiş mesleki gelişim etkinliklerine katılma” (%40)
etkinliklerine zaman ayırdıkları belirlenmiştir.

Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarının ne derece güvenli ve kurallı olduğunun belirlenmesi amacıyla; öğretmenlere beş madde yöneltilmiştir
ve öğretmenlerin beş maddeye ilişkin katılım derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar “güvenli ve kurallı”- “biraz güvenli
ve kurallı”-“güvenli ve kurallı değil” şeklinde kategorileştirilmiştir. Okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 7.4’te yer almaktadır.

ŞEKİL 7.4
Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği

10.7

6.8

Ölçekte yer alan maddeler:
•

Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en az 10.7 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “çok katılıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılıyorum”
cevabı vermeleri durumunda güvenli ve kurallı okul olarak

•

Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en fazla 6.8 puana karşılık
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gelen beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılmıyorum” cevabı vermeleri durumunda güvenli ve kurallı olmayan okul olarak
•

Diğer olası cevapları vermeleri durumunda ise kısmen güvenli ve kurallı okul olarak

sınıflandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda güvenli ve kurallı, kısmen güvenli ve kurallı, güvenli ve kurallı olmayan
okullardan çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.3’te yer almaktadır.

TABLO 7.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Görüşüne Dayalı Okulun Güvenli ve Kurallı Olma
Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu
Güvenli ve Kurallı
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kısmen Güvenli ve Kurallı
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Güvenli ve Kurallı Değil
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Gürcistan

73

422

25

416

2

-

TIMSS Ortalaması

45

488

50

470

6

457

Türkiye

38

501

50

479

12

440

Japonya

10

583

73

557

17

548

Tablo 7.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin % 38’i güvenli ve kurallı okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %50’si kısmen güvenli ve kurallı okullardan ve % 12’si güvenli ve kurallı
olmayan okullardan katılmışlardır. Türkiye’de güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören
ve TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 501
olduğu görülmektedir. Kısmen güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin
başarı ortalamaları 479 iken güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılan öğrencilerin
ortalaması 440’tır. Güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasında
hesaplanan 61 puanlık fark, okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin
fen ve teknoloji başarı ortalamalarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Uluslararası öğrenci yüzdelerine yönelik ortalamalar incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %45’i güvenli ve kurallı okullardan, %50’si kısmen güvenli ve kurallı
okullardan ve %6’sı güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılmışlardır. TIMSS genelinde
güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 488, kısmen güvenli ve kurallı okullardaki öğrencilerin 470 ve güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları 457’dir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan
ülkelerin genelinde de okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin fen ve
teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında çalışmaya güvenli ve kurallı okullardan katılan 8. sınıf öğrencilerinin en fazla olduğu ülkenin Gürcistan (%73) ve en az olduğu ülkenin de Japonya (%10)
olduğu görülmektedir. Okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça fen ve teknoloji
başarı ortalama puanının da artma eğilimi, belirtilen iki ülke için de söz konusudur.
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Okulun Disiplinli ve Güvenli Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Müdür Görüşlerine Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarında, okulların disiplinli ve güvenli olma derecesinin belirlenmesi amacıyla okul müdürlerine 11 madde yöneltilmiştir ve okul müdürlerinden yöneltilen 11 maddeye ilişkin yaşadıkları problemin derecesini belirtmeleri istenmiştir. Okul müdürlerinin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda
okullar, “problem yok”- “kısmen problemli”-“orta düzeyde problemli” şeklinde kategorileştirilmiştir. Okulun disiplinli ve güvenli olması ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler
Şekil 7.5’te yer almaktadır.

ŞEKİL 7.5
Okulun Disiplinli ve Güvenli Olma Ölçeği
8.

Öğrencilerin öğretmen ya da diğer
çalışanlara fiziksel olarak zarar
vermesi

10.7		

8.0
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Ölçekte yer alan maddeler:
•

Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en az 10.7 puana karşılık gelen on
bir maddeden altısına “problem değil”, kalan beşinde de “küçük bir problem var” cevabı
vermeleri durumunda problemi olmayan okul olarak

•

Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en fazla 8.0 puana karşılık gelen
on bir maddeden altısına “orta düzeyde problem var”, kalan beşinde de “küçük bir
problem var” cevabı vermeleri durumunda problemi orta düzeyde olan okul olarak

•

Diğer olası cevaplar vermeleri durumunda ise kısmen problemli okul olarak

sınıflandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin vermiş olduğu
bilgiler doğrultusunda disiplin ve güvenlikte problem yaşamayan, biraz problemi olan,
orta düzeyde problemi olan okullarda öğrenim gören ve TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.4’te yer almaktadır.

TABLO 7.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Okulun Disiplin ve Güvenlik Problemi Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu
Problem Yok
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen Problemli

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Orta Düzeyde Problemli
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kazakistan

44

484

56

495

0

-

TIMSS Ortalaması

16

492

66

477

18

452

Türkiye

11

527

55

485

34

465

1

-

83

516

16

481

İsveç

Tablo 7.4’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin % 11’i disiplin ve güvenlik konusunda problem yaşamayan
okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin % 55’i okulda disiplin ve güvenliğe yönelik
kısmen problemli okullardan ve % 34’ü disiplin ve güvenlikte orta düzeyde problemleri olan okullardan katılmışlardır. Türkiye’de disiplin ve güvenlikte problem yaşamayan
okullarda öğrenim gören öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 527 olduğu
görülmektedir. Disiplin ve güvenlikte kısmen problem yaşayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalamaları 485 iken disiplin ve güvenlikte orta düzeyde problemi olan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin ortalaması 465’tir. Disiplin ve güvenlik
konusunda problem yaşamayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları
ile disiplin ve güvenliğe ilişkin orta düzeyde problemi olan okullardaki öğrencilerin başarı
ortalamaları arasında hesaplanan 62 puanlık fark, okulların disiplin ve güvenlik durumuna
ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
Öğrenci yüzdeleri için uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %16’sı disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan
okullardan, %66’sı disiplin ve güvenlik bakımından kısmen problem yaşayan ve %18’i orta
düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardan katılmışlardır. Disiplin ve gü-
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venlik bakımından problem yaşamayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamaları 492, kısmen sorun yaşayan okullardaki öğrencilerin 477 ve
orta düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardaki öğrencilerin ortalamaları
ise 452’dir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin genelinde de okulun
disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin fen
ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında okullarında disiplin ve güvenlik problemi yaşamayan 8. sınıf öğrencilerinin katılma yüzdelerinin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%44) ve en az olduğu
ülkenin de İsveç (%1) olduğu görülmektedir. Okulun disiplin ve güvenlik problemi azaldıkça
fen ve teknoloji başarı ortalama puanının da artma eğilimi, belirtilen iki ülke için de söz
konusudur.

Okulda Öğrencilerin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerinin zorbalığa uğrama derecesinin belirlenmesi amacıyla, öğrencilere altı madde yöneltilmiştir ve öğrencilerden altı
maddeye ilişkin zorbalığa uğrama sıklıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin vermiş
olduğu cevaplar doğrultusunda okullar, zorbalık düzeyi bakımından “hemen hemen hiç”“bazen” ve “sıklıkla” şeklinde kategorileştirilmiştir. Öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama
düzeyi ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 7.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 7.6
Öğrencilerin Okulda Zorbalığa Uğrama Düzeyi Ölçeği

iki kez

Bazen

7.7

9.6
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Ölçekte yer alan maddeler:
•

Öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en az 7.7 puana karşılık gelen
altı maddeden üçünde “hiç”, kalan üçünde de “yılda birkaç kez” cevabı vermeleri durumunda hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okul olarak

•

Öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en fazla 9.6 puana karşılık gelen
altı maddeden üçünde “ayda bir veya iki kez”, kalan üçünde de “yılda birkaç kez” cevabı
vermeleri durumunda sıklıkla zorbalık yaşanan okul olarak

•

Diğer olası cevapları vermeleri durumunda ise kısmen zorbalık yaşanan okul olarak

sınıflandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda,
hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan, kısmen uğrayan ve sıklıkla uğrayan öğrencilere
ilişkin bilgiler Tablo 7.5’te yer almaktadır.

TABLO 7.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalığa Uğrama Sıklıklarına Göre Türkiye’nin Konumu
Hemen hemen hiç
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kısmen
Öğrenci
Yüzdesi

Sıklıkla

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ermenistan

87

443

11

439

3

373

TIMSS Ortalaması

59

483

29

478

12

452

Türkiye

52

495

33

486

15

445

Gana

22

327

38

321

40

289

Tablo 7.5’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin %52’si hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan, %33’ü kısmen zorbalığa uğrayan ve %15’i sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrenciler olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan öğrencilerin başarı ortalamaları 495,
kısmen zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları 486 ve sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları ise 445’ tir. Hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan
öğrencilerin başarı ortalamaları ile sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 50 puanlık fark, öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı
ortalamalarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %59’u
hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan, %29’u kısmen zorbalığa uğrayan ve %12’si sıklıkla
zorbalığa uğrayan öğrenciler olarak belirlenmiştir. Hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan
öğrencilerin başarı ortalamaları 483, kısmen zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları 478 ve sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları ise 452’dir. TIMSS
2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin genelinde de öğrencilerin zorbalığa
uğrama derecesi azaldıkça başarı ortalamalarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ve hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan 8. sınıf öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Ermenistan (%87) ve en az olduğu ülkenin de Gana (%22)
olduğu görülmektedir. Okullarda öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı
ortalamalarının artma eğiliminde olduğu, söz konusu iki ülke için de geçerlidir.
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BÖLÜM 8
TIMSS 2011 8.SINIF ÖĞRETMEN HAZIRLIĞI

Etkili bir eğitim sistemi için iyi hazırlanan öğretmenin önemi düşünülerek TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenin eğitimine ilişkin çeşitli bilgiler toplanmıştır. TIMSS arşivinde, bütün
ülkelerde öğretmenlik diploması ya da sertifikası almak için bir sınavda başarılı olma ya da
belli bir seneyi doldurma gibi kurallar tanımlanmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin gereksinimleri ve mesleki gelişmelerine yönelik uygulamaları içeren bilgiler de bulunmaktadır.
Bu bölümde yer alan maddeler şunlardır:
•

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Formal Eğitim Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu

•

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ana dal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılımına Göre Türkiye’nin Konumu

•

TIMSS Fen ve Teknoloji Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki Güven Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretmede Kendilerine Güvendikleri Durumlara Göre
Türkiye’nin Konumu

•

Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
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Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Formal Eğitim Durumuna Göre
Türkiye’nin Konumu
Öğretmenin hazırlıklı olmasının, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzey ve dil özgeçmişinden
daha fazla, öğrencilerin başarısının güçlü bir yordayıcısı olduğuna yönelik gittikçe artan
kanıtlar ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin fen ve teknoloji
dersine giren öğretmenlerin eğitim durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim durumuna göre TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin dağılımları incelenmiştir. Öğretmenlerin eğitim durumu;
• Lisansüstü mezunu (Yüksek lisans/doktora)
• Lisans mezunu (Fakülte)
• Ön lisans mezunu (Yüksekokul, 2-3 yıllık)
• Lise ve daha altı mezunu
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Öğretmenlere ilişkin belirtilen sınıflandırma doğrultusunda öğrenci yüzdeleri Şekil 8.1’de
yer almaktadır.

ŞEKİL 8.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Durumuna Göre Öğrenci Yüzdeleri

100
80
60
40
20
0

Şekil 8.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde
Türkiye’den katılan öğrencilerin % 5’inin fen ve teknoloji öğretmenlerinin lisansüstü mezunu olduğu, % 86’sının lisans mezunu, % 9’unun da ön lisans mezunu olduğu görülmektedir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin hiçbirinin fen ve teknoloji öğretmeni lise ve daha altı bir
eğitim durumuna sahip değildir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde, fen ve
teknoloji öğretmenleri lisansüstü mezunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin
Rusya (% 99), en az olduğu ülkenin ise Suriye (% 1) olduğu belirlenmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde fen
ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim durumuna göre öğrenci dağılımları incelendiğinde, öğrencilerin % 26’sının öğretmeninin lisansüstü mezunu, %64’ünün lisans mezunu, % 8’inin ön
lisans mezunu ve % 2’sinin lise ve altı mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Anadal Eğitimine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen bilimleri alanına ve ilköğretim eğitimine ilişkin eğitimlerini ne derece tamamladıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenler, eğitim durumlarına yönelik;
• Hem fen bilimleri alanı hem de eğitim alanını tamamlayan
• Eğitim mezunu ancak fen bilimleri alanında eğitim almamış
• Fen bilimleri alanını tamamlamış, ancak eğitim mezunu olmayan
• Ne fen bilimleri ne de eğitim mezunu olan
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Fen ve teknoloji öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına 8.
sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin dağılımları Tablo 8.1’de yer almaktadır.

TABLO 8.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Anadal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

Hem fen alanı hem de
eğitim mezunu

Sadece eğitim
mezunu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Öğrenci
Yüzdesi

Rusya

53

544

0

TIMSS Ortalaması

28

480

Türkiye

38
0

İtalya

Sadece fen alanı
mezunu

Ortalama
puanı

Ne fen alanı ne de
eğitim mezunu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

-

46

542

1

-

11

472

54

478

8

476

481

36

476

28

496

1

-

-

0

-

90

503

10

492

Tablo 8.1’de yer alan bilgiler doğrultusunda Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin % 38’inin fen ve teknoloji öğretmeni hem fen alanı hem de eğitim mezunudur ve bu öğrencilerin fen başarı ortalamaları 481’dir. Öğrencilerin % 36’sının fen ve
teknoloji öğretmeni eğitim mezunudur; ancak fen alanı mezunu değildir ve bu öğrencilerin
fen ve teknoloji başarı ortalaması 476’dır. Öğretmenleri sadece fen alanı mezunu olan öğrencilerin (% 28) fen ve teknoloji başarı testi ortalaması 496’dır. Öğrencilerin % 1’inin ise
fen ve teknoloji öğretmenleri ne fen alanı ne de eğitim mezunudur.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin % 28’inin fen ve teknoloji öğretmeni, hem fen alanı hem de eğitim mezunudur.
Öğrencilerin % 11’inin öğretmeni, sadece eğitim mezunu; % 54’ünün öğretmeni sadece fen
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alanı mezunudur. Öğrencilerin % 8’inin ise fen ve teknoloji öğretmeni ne fen alanı ne de
eğitim mezunudur.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenleri hem fen alanı hem de eğitim
mezunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Rusya (% 53); en az bulunduğu ülkenin ise İtalya (% 0) olduğu belirlenmiştir.

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin
Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri bilgisine ulaşılmış ve öğretmenlerin mesleki deneyimine göre çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin yüzdelerine ve ortalama fen ve teknoloji başarı puanlarına yer verilmiştir.
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri:
• 20 yıl ve daha fazla (mesleki deneyim süresi ≥ 20 yıl)
• 10 yıldan fazla 20 yıldan az (10 yıl ≤ mesleki deneyim süresi < 20 yıl)
• 5 yıldan fazla 10 yıldan az (5 yıl ≤ mesleki deneyim süresi < 10 yıl)
• 5 yıldan az (mesleki deneyim süresi < 5 yıl)
şeklinde sınıflandırılmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji öğretmenlerinin kıdemlerine göre dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları
Tablo 8.2’de yer almaktadır.

TABLO 8.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemine Göre Türkiye’nin Konumu

Ülkeler

20 yıl ve
daha fazla

10 yıldan fazla
20 yıldan az

5 yıldan fazla
10 yıldan az
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

5 yıldan az

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Litvanya

64

513

24

515

5

517

6

516

TIMSS Ortalaması

33

480

29

480

19

475

20

471

Türkiye

13

497

32

498

21

476

35

467

Umman

5

416

26

432

34

416

36

419
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Tablo 8.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin % 13’ünün fen ve teknoloji öğretmeninin 20 yıl ve daha fazla mesleki
deneyime sahip olduğu; % 32’sinin 10 yıldan fazla 20 yıldan az kıdeme sahip olduğu, %
21’inin 5 yıldan fazla 10 yıldan az süredir fen ve teknoloji öğretmenliği yaptığı ve %35’inin
5 yıldan az mesleki deneyime sahip olduğu görülmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyimlerine göre en fazla ortalama puana sahip öğrencilerin öğretmenlerinin 10 yıldan fazla 20 yıldan az kıdeme sahip olduğu (498); ortalaması en düşük öğrenci
grubunun da fen ve teknoloji öğretmeninin mesleki deneyimlerinin 5 yıldan az olduğu
(467) belirlenmiştir. Öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 31 puanlık bir fark olduğu
görülmektedir. Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin mesleki
deneyimlerine göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde, fen ve teknoloji
öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %33’ünün fen ve teknoloji öğretmeni
20 yıl ve daha fazla süredir öğretmenlik yapmakta, %20’sinin ise 5 yıldan az süredir görev yapmaktadır. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kıdemlerine göre öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde, puanlar arasında büyük farklılıklar olmasa da
en yüksek fen ve teknoloji başarı ortalamasına sahip öğrenci grubunun öğretmeni 20 yıl
ve daha fazla süredir öğretmenlik yapan (480) ve öğretmeni 10 yıldan fazla 20 yıldan az
süredir öğretmenlik yapan (480) olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyimi 20 yıl ve daha
fazla olan öğrencilerin, en fazla olduğu ülkenin Litvanya (%64); en az olduğu ülkenin ise
Umman (%5) olduğu belirlenmiştir.

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim
Etkinliklerine Katılımına Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin fen ve teknoloji öğretmenlerine iki yıl içerisinde fen ve teknoloji üzerine hangi mesleki gelişim etkinliğine katıldıkları sorulmuştur. Fen
ve teknoloji üzerine mesleki gelişim etkinlikleri;
1. Fen ve teknoloji konuları
2. Fen ve teknoloji öğretimi
3. Fen ve teknoloji dersi öğretim programı
4. Bilgisayar teknolojisinin fen ve teknoloji dersinde kullanılması
5. Fen ve teknoloji dersinde öğrenci başarısını değerlendirme
şeklinde sınıflandırılmış ve fen ve teknoloji öğretmenlerinden son iki yıl içinde belirtilen
etkinliklerden hangisi ya da hangilerine katıldığı sorulmuştur.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
çalışmaya katılan öğrencilerin dağılımına Şekil 8.2’de yer verilmiştir.
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ŞEKİL 8.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Katıldığı Etkinliklere Göre Türkiye’nin
Konumu (%)
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*En yüksek ve en düşük değerler tek bir ülkeye ait değerler değildir.

Şekil 8.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin % 9’unun fen ve teknoloji öğretmenleri son iki yıl içerisinde
fen ve teknoloji konularında mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır. Uluslararası ortalamada ise öğrencilerin % 35’inin fen ve teknoloji öğretmeninin son iki yıl içerisinde fen ve
teknoloji alanına yönelik mesleki gelişim etkinliğine katıldıkları görülmektedir. Türkiye’de
çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %9’unun fen ve teknoloji öğretmenleri son iki yıl
içerisinde fen ve teknoloji öğretimi üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; uluslararası ortalamada ise %34’ü katılmıştır. Türkiye’deki öğrencilerin % 8’inin fen ve teknoloji
öğretmeni fen ve teknoloji öğretim programı üzerine son iki yıl içerisinde mesleki gelişim etkinliğine katılımcı olurken uluslararası ortalamada öğrencilerin % 34’ünün öğretmeni
fen ve teknoloji öğretim programı üzerine etkinliğe katılmışlardır. Türkiye’deki öğrencileri
%9’unun fen ve teknoloji öğretmeni fen bilgi teknolojileri üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde katılım % 28’dir. Son
olarak Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin % 9’unun fen ve teknoloji öğretmeni fen ve teknoloji başarısını değerlendirme üzerine son iki yılda bir etkinliğe katılırken
uluslararası ortalamada öğrencilerin % 27’sinin öğretmeninin fen ve teknoloji başarısını
değerlendirme üzerine etkinliğe katıldığı belirlenmiştir.
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin son iki yıl içerisinde belirtilen mesleki deneyim etkinliklerine katılmaları durumuna göre Türkiye’deki öğrenci yüzdelerinin, TIMSS uluslararası
ortalamadan düşük olduğu belirlenmiştir.

TIMSS Fen ve Teknoloji Konularını Öğretmede Öğretmenlerin
Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerine uygulanan fen ve teknoloji başarı testinde
4 temel fen ve teknoloji konu alanında toplam 20 konu yer almaktadır. Çalışmaya katılan
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öğrencilerin fen ve teknoloji öğretmenlerine testte yer alan konular verilmiş ve bu konulardan hangisini öğretmede kendilerini ne derece (çok iyi hazırlanmış-biraz hazırlanmış-iyi
hazırlanmış) hazır hissettikleri sorulmuştur. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde yer
alan 20 konunun fen ve teknoloji alanlarına göre dağılımı şu şekildedir:
• Biyoloji => 7 konu
• Kimya => 4 konu
• Fizik => 5 konu
• Yer bilimleri => 4 konu
Fen ve teknoloji alanları içerisindeki konular Tablo 8.3’te yer almaktadır.

TABLO 8.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konulara Göre Dağılımı
FEN VE TEKNOLOJİ KONULARI
A. Biyoloji
a) İnsandaki ve diğer canlılardaki temel organ ve sistemler (yapısı / işlevi fonksiyonu, yaşam süreçleri)
b) Hücre ve görevleri, hücre ve organizma süreçleri olarak fotosentez ve solunum
c) Üreme (eşeyli ve eşeysiz) ve kalıtım (kalıtımsal olarak geçen özelliklerin kazanılmış/ öğrenilmiş özelliklerle
karşılaştırılması)
d) Değişen çevrede türlerin hayatta kalmalarında /nesillerin yok olmasında çeşitliliğin ve adaptasyonun rolü
e) Bir ekosistemde fiziksel çevre ve canlıların etkileşimleri (enerji akışı, besin zincirleri, besin ağları, besin
piramitleri, sistemlere bağlı olarak değişimlerin etkisi)
f) İnsan nüfusunun artış nedenleri (ör. tıptaki gelişmeler) ve nüfus artışının çevre üzerindeki etkileri
g) İnsan sağlığı, (Bulaşıcı hastalıkların nedenleri, enfeksiyon / bulaşma yolları, önleme yöntemleri, bağışıklık,
iyileşme kapasitesi, sağlıklı kalmak için diyet ve egzersizin önemi)
B. Kimya
a) Maddelerin yapı taşlarını inceleme (elementlerin, bileşikler, karışımlar, moleküller, atomlar, protonlar,
nötronlar, elektronlar)
b) Çözeltiler (çözücü, çözünen konsantrasyonu, sıcaklığın çözünürlüğe etkisi)
c) Asit ve bazların özellikleri ve kullanım alanları
d) Kimyasal değişim reaksiyonları (maddenin korunumu, yanma, paslanma, oksijen gereksinimi ve ilgili
maddelerin bu reaksiyonlara girme eğilimleri)
C. Fizik
a) Maddenin halleri ve fiziksel özellikleri (hacim, yoğunluk, parçacıklar arası mesafe, fiziksel değişimler, kütlenin
korunumu, basınç, genleşme konularını kapsayacak şekilde)
b) Enerji çeşitleri, enerji dönüşümleri, ısı ve sıcaklık, ısı iletimi
c) Işığın temel özellikleri /davranışları (yansıma, kırılma, ışık ve renk, genlik, frekans, ışık hızı, ses iletimi
konularını kapsayacak şekilde)
d) Elektrik devreleri (akım yönü, devre çeşitleri, paralellik-serilik) ve akım gerilim arasındaki ilişki, doğal
mıknatıslar ve elektromıknatısların özellikleri
e) Kuvvet ve hareket (kuvvet çeşitleri, hareketin temel tanımı) zaman grafiklerinin kullanımı
D. Yer Bilimleri
a) Yer kürenin yapısı ve fiziksel özellikleri (yer kabuğu, manto ve çekirdek, suyun oluşumu, havayı oluşturan
bileşenler)
b) Yer kürenin oluşum süreçleri, büyük jeolojik olaylar, su döngüsü, havanın olayları, fosiller ve fosil yakıtlarının
oluşumu
c) Yer küre kaynakları ve bunların kullanımı, korunması (ör. yenilenebilir- yenilenemez kaynakların kullanımı, su
kaynakları)
d) Dünyanın, Güneş sistemi ve evrendeki yeri ile hareketine bağlı olayların açıklanması (ör. gündüz/gece,
gelgit olayları, Ayın evreleri, Ay tutulması, mevsimler, Dünyanın fiziksel özelliklerinin diğer gezegenlerle
karşılaştırılması, bir yıldız olarak Güneş)
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Fen ve teknoloji öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kendilerini
“çok iyi hazırlanmış” olarak nitelendirdikleri fen ve teknoloji alanlarına göre öğrenci dağılımları Şekil 8.3’te yer almaktadır.

ŞEKİL 8.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini “Çok İyi”
Hazırlanmış Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu (%)
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*Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.

Şekil 8.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin
%77’sinin fen ve teknoloji öğretmenlerin testte yer alan toplam 20 konuyu öğretmede
kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri görülmektedir. Uluslararası ortalama incelendiğinde ise öğrencilerin %71’inin fen ve teknoloji öğretmenlerinin testte yer alan tüm konuları öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissetmektedirler. Biyoloji içerisinde yer
alan 7 konu için Türkiye’deki öğrencilerin %80’inin, uluslararası ortalamada ise öğrencilerin
%77’sinin fen ve teknoloji öğretmeninin söz konusu konuları öğretmede kendilerini çok iyi
hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin %88’inin fen ve teknoloji
öğretmenleri kimya konu alanı içerisindeki 4 konuyu, %82’sinin fen ve teknoloji öğretmenleri fizik konu alanında yer alan 5 konuyu ve % 56’sının ise yer bilimleri konu alanında
yer alan 4 konuyu öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış gördüklerini belirtmişlerdir.
Uluslararası ortalamada bu öğretmen yüzdeleri ise %82, %78 ve %47’dir.
TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki konuların tamamını öğretmede kendini çok iyi hazırlanmış hisseden öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin Ermenistan (%84); en az bulunduğu ülkenin ise Amerika Birleşik Devletleri (%76)
olduğu belirlenmiştir. Makedonya’da çalışmaya katılan öğrencilerin %94’ünün fen ve teknoloji öğretmeni, Japonya’daki öğrencilerin ise %48’inin fen ve teknoloji öğretmeni biyoloji alanında yer alan konuları öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissetmektedirler. Kimya alanındaki konuları öğretmede, Litvanya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin
%97’sinin, Endonezya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %46’sının fen ve teknoloji öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlanmış görmektedirler. Fizik alanındaki konuları öğretmede,
Makedonya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %96’sının, İtalya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin % 47’sinin fen ve teknoloji öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlanmış görmekte-
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dirler. Son olarak İngiltere’deki öğrencilerin %70’inin ve Singapur’daki öğrencilerin %6’sının
fen ve teknoloji öğretmeninin yer bilimleri alanındaki konuları öğretmede kendilerini çok
yeterli hissettikleri görülmektedir.

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki Özgüven
Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji öğretmenlerine derste fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine ne derece güvendiklerini belirlemek amacıyla 5
madde yöneltilmiştir. Öğretmenlerin sınıf içinde kendilerine güven ölçeğinin oluşmasında
kullanılan maddeler Şekil 8.4’te yer almaktadır.

ŞEKİL 8.4
Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği

9.3

Ankette yer alan maddeler:
•

Öğretmenlerin sınıf içinde kendilerine güven ölçeğinde en az 9.3 puana karşılık gelen
beş maddeden üçüne “çok güvenen”, kalan ikisine de “kısmen güvenen” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine çok güvenen öğretmenler
olarak
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Diğer olası cevapları verilmesi durumunda ise kendilerine kısmen güvenen öğretmenler
olarak

sınıflandırılmıştır.
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kendine güvenme derecesine göre öğrenci dağılımları ve fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 8.4’te yer
almaktadır.

TABLO 8.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kendilerine Güvenmelerine Göre Öğretmen
Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Çok Güvenen
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen Güvenen

Ortalama
puanı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Kazakistan

99

491

1

-

TIMSS Ortalaması

73

479

27

467

Türkiye

66

484

34

480

Japonya

33

556

67

559

Tablo 8.4 incelendiğinde, Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin %66’sının öğretmeninin fen
ve teknoloji dersindeki durumlarına ilişkin kendine çok güvendikleri, %34’ünün de kısmen
güvendikleri görülmektedir. Fen ve teknoloji dersinde karşılaşabilecekleri durumlarda kendine çok güvenen öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamaları 484; kısmen güvenen
öğrencilerin ise 480 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kendilerine güven dereceleri
arttıkça öğrencilerin başarı ortalamalarında da artış görüldüğü belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %73’ünün
öğretmeni fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine çok fazla güvenmektedir ve bu öğrencilerin ortalama fen ve teknoloji başarı puanları 479’dur. Öğrencilerin %27’sinin ise öğretmenleri sınıfta fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine biraz güvendikleri ve bu öğrencilerin fen başarı ortalamalarının 467 olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına Kazakistan’daki 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %99’unun;
Japonya’da ise %33’ünün öğretmenlerinin sınıfta fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine
çok güvendikleri belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretmede Kendilerine
Güvendikleri Durumlara Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıfta fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine ne derece güvendiklerinin belirlenmesi amacıyla öğretmenlere beş
madde yöneltilmiştir. Maddeler şu şekildedir:
1. Öğrencilerin fen ve teknoloji sorularını yanıtlamada
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2. Fen ve teknoloji deneyleri yaparak fen ve teknoloji kavramlarını ve kurallarını açıklamada
3. Yetenekli öğrencilere üst düzey görevler vermede
4. Dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlemede
5. Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmenin değerini anlamasına yardımcı olmada
Öğretmenlere yöneltilen beş maddeden kendine çok güvenen öğretmenlere göre öğrenci
dağılımları Şekil 8.5’te yer almaktadır.

ŞEKİL 8.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Beş Durumla İlgili Kendilerine “Çok Güvenen” Öğretmenlere Sahip Öğrenci
Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu (%)
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*Verilen en yüksek ve en düşük değerler aynı ülkenin değerleri değildir.

Şekil 8.5’teki bilgiler incelendiğinde, çalışmaya Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin
%70’inin öğretmenleri “öğrencilerin fen ve teknoloji sorularını cevaplamada”; %61’inin
“fen ve teknoloji deneyleri yaparak fen ve teknoloji kavram ve kurallarını açıklamada”;
%49’unun “yetenekli öğrencilere zorlu ödevler vermede”; %63’ünün “öğretimi öğrencinin
ilgisine göre şekillendirmede” ve %63’ünün “öğrencinin fen ve teknoloji öğrenmedeki değerini anlamasını sağlamada” kendilerine çok güvendiklerini belirtmişlerdir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise, öğrencilerin %81’inin öğretmenlerinin “öğrencilerin fen ve teknoloji sorularını cevaplamada”; öğrencilerin %57’sinin öğretmenlerin ise yetenekli öğrencilere görev vermede kendilerine çok güvendiklerini belirttikleri görülmektedir.
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Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasına katılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla öğretmenlere altı madde yöneltilmiş ve öğretmenlerden maddelere ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinin
oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 8.6’da yer almaktadır. Ölçekteki olumsuz maddeler
hesaplamada dikkate alınmıştır.

ŞEKİL 8.6
Öğretmenlerin İş Doyum Ölçeği

10.4

7.0

Ankette yer alan maddeler:
•

Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en az 10.4 puana karşılık gelen altı maddenin üçüne
“tamamen katılıyorum”, kalan üçüne de “ kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda iş doyumu yüksek öğretmenler olarak

•

Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en fazla 7.0 puana karşılık gelen altı maddenin üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan üçüne de “ kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda iş doyumu düşük öğretmenler olarak
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•

Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise iş doyumu orta düzeyde öğretmenler
olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğretmenlerin iş doyum düzeylerine göre öğrenci dağılımları ve öğrenci fen ve teknoloji
başarı ortalaması Tablo 8.5’te yer almaktadır.

TABLO 8.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İş Doyumuna Göre Türkiye’nin Konumu
Yüksek Düzeyde
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Orta Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Düşük Düzeyde
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Tayland

71

451

27

446

2

-

Türkiye

58

493

35

472

7

456

TIMSS Ortalaması

47

481

45

474

8

473

Kore

13

567

63

559

24

558

Tablo 8.5’te yer alan bilgiler doğrultusunda, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan
8. sınıf öğrencilerinin %58’inin fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş doyumlarının yüksek
düzeyde, %35’inin orta düzeyde ve %7’sinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerine göre fen ve teknoloji başarı ortalaması
incelendiğinde, mesleki doyumları yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının 493, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin 472, düşük
düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin ise 456 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin fen
ve teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde, öğretmenlerin iş doyumları arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %47’sinin
öğretmeninin mesleki doyumunun yüksek olduğu ve öğrencilerin başarı ortalamalarının
481 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerinin mesleki doyumlarının orta derecede olan öğrencilerin (%45) fen ve teknoloji başarı ortalaması 474’tür. Öğrencilerin %8’inin ise fen
ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki doyumları düşük düzeydedir ve mesleki doyumları
düşük düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamaları 473’tür.
TIMSS 2011 çalışmasına göre 8. sınıfta iş doyumu yüksek öğretmenlere sahip öğrencilerin
en fazla Tayland’da (%71), en az ise Kore’de (%13) olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM 9
TIMSS 2011 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF
İÇİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ
Öğrencinin öğrenme için motive edilmesi kadar önemli olan diğer bir etken de öğrencinin
öğrenme fırsatı bulabilmesidir. Bu bölümde matematiğe ayrılan öğretim saati ve öğretmenin öğrenciyi öğrenmeye katmada kullandığı farklı yöntemlere ilişkin bulgular sunulmuştur.
Bu bölümde yer alan maddeler şunlardır:
•

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Değer Verme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğrencilerin Fen ve Teknolojide Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

•

Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

•

Fen ve Teknoloji Konularına İlişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre Türkiye’nin
Konumu

•

Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin İşbirliğine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma Sıklığına Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Dersi Öğrencilerin Günlük Yaşamlarıyla İlişkilendirme-Sınıfa İlginç Materyaller Getirme Durumlarına Göre Türkiye’nin Konumu

•

Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Olan İlgilerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci
Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Ön Koşul Bilgi ve Beceri Eksikliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Yetersiz Uyku Durumlarının Fen ve Teknoloji Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Ders işleyişini Aksatan ve Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğretimini
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Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
•

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullandığı Kaynaklara Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Araştırmalarına Verdiği Öneme Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

•

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Ödevleri İçin Haftalık Ayırdıkları Süreye Göre Türkiye’nin
Konumu

•

Sınıf Değerlendirmesine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki fen ve teknoloji ve matematik alanlarına yönelik olumlu
tutumları arttıkça öğrencilerin bu alanlardaki başarıları da artmaktadır. Yapılan 288 çalışma sonucu incelendiği bir meta-analiz çalışmasında (Hattie, 2009), fen ve teknoloji ve
matematik alanlarına yönelik tutumların bu alanlarda fen ve teknoloji ve matematik başarılarıyla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda bu ilişkinin iki yönlü olduğu
belirlenmiştir. Yani fen ve teknoloji konu alanında iyi olan bir öğrencinin aynı zamanda fen
ve teknoloji öğrenmekten daha çok zevk aldığı tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji öğrenmekten ne kadar keyif aldıklarının belirlenmesi amacıyla öğrencilere beş madde verilmiş ve bu beş maddeye
ne kadar katıldıklarını öğrencilerden belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji
öğrenmeyi sevme durumu ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.1’dedir.

ŞEKİL 9.1
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğrenmeyi Sevme Durumu Ölçeği

Fen ve teknoloji öğrenmeyi severim.
Keşke fen ve teknoloji çalışmam gerekmeseydi.
Fen ve teknoloji sıkıcıdır.
Fen ve teknolojide pek çok ilginç şey öğrenirim.
Fen ve teknolojiyi severim.

Fen ve Teknoloji
öğrenmeyi
sevenler

10.8

Fen ve Teknoloji
öğrenmeyi
kısmen sevenler

Fen ve Teknoloji
öğrenmeyi
sevmeyenler

8.4
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Ankette yer alan maddeler:
•

Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumu ölçeğinde en az 10.8 puana
karşılık gelen beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan ikisine de “kısmen
katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknoloji öğrenmeyi seven öğrenciler
olarak

•

Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumu ölçeğinde en fazla 8.4 puana
karşılık gelen beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine de “kısmen
katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknoloji öğrenmeyi sevmeyen öğrenciler olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen ve teknoloji öğrenmeyi kısmen seven
öğrenciler olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumuna göre dağılımları ve fen ve teknoloji başarı ortalaması Tablo 9.1’de yer almaktadır.

TABLO 9.1
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersini Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin
Konumu

Ülkeler

Fen ve teknoloji öğrenmeyi
sevenler
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Fen ve teknoloji öğrenmeyi
kısmen sevenler

Fen ve teknoloji
öğrenmeyi sevmeyenler

Öğrenci
Yüzdesi

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Tunus

56

450

37

426

8

422

Türkiye

49

509

40

462

11

453

TIMSS Ortalaması

35

515

44

472

21

450

Kore

11

623

43

476

46

531

Tablo 9.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %49’unun fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdiği görülmektedir. Öğrencilerin %40’ı fen
ve teknoloji öğrenmeyi kısmen sevdiklerini, % 11‘lik bir grup da fen ve teknoloji öğrenmeyi
sevmediğini belirtmiştir. Türkiye’de fen ve teknoloji öğrenmeyi seven öğrencilerin başarı
ortalamalarının 509, kısmen seven öğrencilerin 462 ve sevmeyen öğrencilerin başarı ortalamasının 453 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdikçe
fen ve teknoloji başarı ortalamalarının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %35’inin
fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdiğini belirttikleri ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
ortalamalarının 515 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %44’ü fen ve teknoloji öğrenmeyi
kısmen sevmektedir ve bu grubun başarı ortalamaları 472’dir. Ayrıca, öğrencilerin %21’i
fen ve teknoloji öğrenmeyi sevmemektedir ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 450’dir. TIMSS genelinde de öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmekten aldıkları
keyif arttıkça fen ve teknoloji başarılarının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğrenmeyi seven öğrenci yüzdesinin en yüksek
olduğu Tunus’ta (%56) öğrencilerin başarı ortalamalarının 450 ve en düşük olduğu Kore’de
(%11) fen ve teknoloji öğrenmekten keyif alan öğrencilerin başarı ortalamaları 623’tür.
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Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Değer Verme Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin fen ve teknolojiye ne derece değer verdiklerinin belirlenmesi amacıyla öğrencilere altı madde verilmiş ve öğrencilerden bu maddelere
ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir.

ŞEKİL 9.2
Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Değer Verme Durumu Ölçeği

Fen öğrenmenin bana günlük yaşantımda yardımcı
olacağını düşünürüm.
Diğer dersleri öğrenmek için fene ihtiyacım var.
Üniversitede istediğim bölümü kazanabilmem için
fende iyi olman gerekir.
İstediğim işi elde etmek için fende iyi olmam gerekir.
Feni kullanmayı gerektiren bir iş isterim.

Fende başarılı olmak benim için önemlidir.

Fen ve
Teknolojiye
değer verenler

Fen ve Teknolojiye
kısmen değer
verenler

10.5

Fen ve Teknolojiye
değer vermeyenler

8.6

Ankette yer alan maddeler:
•

Öğrencilerin fen ve teknolojiye değer verme durumu ölçeğinde en az 10.5 puana karşılık
gelen altı maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan üçüne de “kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknolojiye değer veren öğrenciler olarak

•

Öğrencilerin fen ve teknolojiye değer verme durumu ölçeğinde en fazla 8.6 puana karşılık gelen altı maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan üçüne de “kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknolojiye değer vermeyen öğrenciler
olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen ve teknolojiye kısmen değer veren
öğrenciler olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğrencilerin fen ve teknolojiye değer verme durumuna göre öğrenci dağılımı ve öğrenci
fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 9.2’de yer almaktadır.
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TABLO 9.2
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Değer Verme Durumuna Göre Türkiye’nin
Konumu
Değer Verenler
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kısmen Değer Verenler
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Değer Vermeyenler
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Gana

80

323

16

266

4

224

TIMSS Ortalaması

41

502

33

477

26

457

Türkiye

40

500

36

476

23

469

Japonya

10

595

34

574

56

540

Tablo 9.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 40’ının fen ve teknolojiye değer verdiği ve bu öğrencilerin ortalama başarı puanlarının 500 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin % 36’sı fen ve teknolojiye kısmen değer
verirken % 23’ü fen ve teknolojiye değer vermemektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları
sırasıyla 476 ve 469’dur. Öğrencilerin fen ve teknolojiye verdiği değer arttıkça fen ve teknoloji başarı ortalamalarının da artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin %49’unun fen öğrenmeyi sevmelerine rağmen % 40’ının
fen ve teknolojiye değer verdiğini belirtmesi çelişkili bir sonuç gibi görünebilir; ancak bu
durum sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede de bu şekildedir. Bunun olası sebeplerinden
biri fen ve teknolojiye değer verme ölçeğindeki maddelerle ilgili olabilir; çünkü “Diğer
dersleri öğrenmek için fen ve teknolojiye ihtiyacım var.” gibi fen ve teknolojiye değer
verme ile doğrudan ilişkilendirilmesi güç maddeler ölçekte yer almaktadır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 41’inin
fen ve teknolojiye değer verdiği, % 33’ünün kısmen değer verdiği ve % 26’sının değer vermediği tespit edilmiştir. TIMSS genelinde fen ve teknolojiye değer veren öğrencilerin başarı ortalamaları (502) ile fen ve teknolojiye değer vermeyen öğrencilerin başarı ortalamaları
(457) arasında 45 puan fark olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknolojiye değer verme yüzdelerinin en fazla olduğu ülkenin Gana (%80) ve en az olduğu ülkenin de Japonya (%10) olduğu
görülmektedir.

Öğrencilerin Fen ve Teknolojide Kendilerine Güvenme
Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin fen ve teknolojide kendilerine ne derece güvendiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilere dokuz maddeden oluşan bir ölçek uygulanmış ve öğrencilerin maddelere cevap vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine
güvenme dereceleri ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.3’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 9.3
Öğrencilerin Fen ve Teknolojide Kendine Güvenme Dereceleri Ölçeği

Kendine
güvenmeyenler

Kendine
güvenenler
11.5

9.0

Ankette yer alan maddeler:
•

Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en az 11.5 puana karşılık gelen dokuz maddeden beşine“tamamen katılıyorum”, kalan dördüne de
“kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknolojide kendine güvenen
öğrenciler olarak

•

Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en fazla 9.0 puana karşılık gelen dokuz maddeden beşine“kısmen katılmıyorum”, kalan dördüne de “kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen ve teknolojide kendine güvenmeyen
öğrenciler olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda fen ve teknolojide kendine kısmen güvenen
öğrenciler olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda dağılımları ve ortalama fen ve teknoloji başarı puanları Tablo 9.3’te yer almaktadır.
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TABLO 9.3
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Kendilerine Güven Derecelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
Kendine güvenen
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kısmen güvenen
Öğrenci
Yüzdesi

Kendine güvenmeyen

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Tunus

37

464

51

427

11

414

Türkiye

25

549

48

474

26

441

TIMSS Ortalaması

20

536

49

482

31

450

3

631

28

591

69

540

Japonya

Tablo 9.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin % 25’inin fen ve teknolojide kendine güvendikleri ve bu öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının 549 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin % 48’inin kendilerine kısmen güvendikleri, % 26’sının ise fen ve teknolojide kendine güvenmedikleri tespit
edilmiştir. Bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması sırasıyla 474 ve 441’dir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %20’sinin
fen ve teknolojide kendilerine güvendikleri ve başarı ortalamalarının 536 olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin % 49’unun fen ve teknolojide kendilerine kısmen güvendikleri ve
bu öğrencilerin başarı ortalamalarının 482 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin % 31’i ise
fen ve teknolojide kendilerine güvenmemektedir, fen ve teknolojide kendine güvenmeyen
öğrencilerin başarı ortalamaları ise 450’dir. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin fen ve teknolojide kendilerine olan güvenleri
arttıkça fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışması 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik özgüvenleri yüksek
olan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Tunus (%37) ve en az olduğu ülkenin de Japonya
(%3) olduğu görülmektedir.

Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin
Konumu: Müdür ve Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında öğretmen ve okul müdürlerinden bir yıl içinde öğrencilerin sorumlu oldukları toplam ders saatleri ile fen ve teknoloji dersi için ayrılan ders süresinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin ülkelerinde fen ve teknoloji için ayrılan ders saati arasında büyük farklılıkların olduğu gözlenmiştir.
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bir yıl içindeki ders süreleri ile fen ve teknolojiye ayrılan
toplam ders saatine göre öğrenci dağılımı Tablo 9.4’te yer almaktadır.
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TABLO 9.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu
Ülkeler
Makedonya

Toplam ders saati
(yıllık)

Fen ve teknolojiye
ayrılan ders saati
(yıllık)

Başarı
ortalaması

1023

334

407

Türkiye

883

98

483

Tunus

1278

62

439

Tablo 9.4 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin bir yıl içinde 883 ders saatinden sorumlu olduğu ve bu ders saatinin % 11,1’inin (98 saat) fen ve teknoloji dersine ayrıldığı tespit
edilmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin
bir yıl içinde en fazla fen ve teknoloji ders saatinden sorumlu olduğu ülkenin Makedonya
olduğu (334 saat); en az ders saatine sahip ülkenin ise 62 saat ile Tunus olduğu tespit
edilmiştir. TIMSS 2011’e katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji dersine ayrılan süre bakımından Türkiye, sondan dördüncü sırada yer almaktadır.

Fen ve Teknoloji Konularına İlişkin Öğrenim Gören Öğrenci
Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu
TIMSS 2011 araştırmasında 8. sınıf öğrencilere fen ve teknoloji başarı testinde 4 fen ve teknoloji konu alanı (biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri) içerisinde toplam 20 başlıkta sorular
yöneltilmiştir. TIMSS 2011 araştırmasına katılan öğrencilerin öğretmenlerinden öğrencilerin başarı testinde yer alan konuları ne derece öğrendikleri sorulmuştur.
TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde yer alan konulara ilişkin öğretim gören
öğrenci yüzdeleri Şekil 9.4’te yer almaktadır.

ŞEKİL 9.4
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konularına İlişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre
Türkiye’nin Konumu
120
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0

* Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir
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Şekil 9.4 incelendiğinde, Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin % 88’inin öğretiminde TIMSS
2011 fen ve teknoloji konularının tamamının yer aldığı; bu değerin biyoloji konuları için
%93, kimya konuları için %99, fizik konuları için %97 ve yer bilimleri konuları için %63
olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %72’sinin öğretiminde fen ve teknoloji testindeki konuların tamamının yer aldığı
belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenleri, öğrencilerinin, % 68’inin biyoloji, % 81’inin
kimya, % 74’ünün fizik ve % 68’inin yer bilimleri alanındaki konuların tamamında öğretim
gördüklerini belirtmişlerdir.

Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin İşbirliğine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlere diğer öğretmenlerle işbirliği halinde olma durumlarına ilişkin “Öğrenmeyi Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçekte öğretmenlerin öğrenmeyi artırmak için belirlenen beş alanda birbirleriyle ne sıklıkta
etkileşim gösterdikleri araştırılmıştır. Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinin
oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.5’te yer almaktadır.

ŞEKİL 9.5
Öğretmenlerin İşbirliği Ölçeği

11.4		

7.5
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•

Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en az 11.4 puana karşılık gelen beş
maddeden üçüne en az “haftada bir ya da üç kez”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç kez”
cevabı vermeleri durumunda oldukça işbirlikçi öğretmen olarak

•

Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en fazla 7.5 puana karşılık gelen beş
maddeden üçüne en az “hiçbir zaman ya da nadiren”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç
kez” cevabı vermeleri durumunda kısmen işbirlikçi öğretmen olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise işbirlikçi öğretmen olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğretmenlerin işbirlik düzeyine göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin ortalama fen ve
teknoloji başarı puanları Tablo 9.5’te yer almaktadır.

TABLO 9.5
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretimini Geliştirmeye Yönelik Fen ve Teknoloji
Öğretmenlerinin İş Birliği Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin öğretimdeki işbirlik düzeyi;
Oldukça İşbirlikçi
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

İşbirlikçi
Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen İşbirlikçi

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Katar

53

401

40

439

6

433

TIMSS Ortalaması

29

476

58

479

13

472

Türkiye

31

485

53

482

16

485

Fas

13

484

47

377

40

374

Tablo 9.5 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %31’inin
fen ve teknoloji öğretmeninin diğer öğretmenler ile yüksek işbirliği içinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %53’ünün öğretmeni diğer öğretmenlerle işbirliği içinde iken %16’sının
öğretmeni diğer öğretmenlerle kısmen işbirliği içindedir. Diğer öğretmenlerle yüksek derecede işbirliği içinde olan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının
485, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamalarının ise 482 olduğu
belirlenmiştir. Öğretmenleri birbiriyle kısmen işbirliği içerisinde olan öğrencilerin başarı
ortalamalarının ise 485 olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %29’unun fen ve teknoloji öğretmeni
diğer öğretmenlerle oldukça işbirliği içindedir ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
ortalamaları 476’dir. Öğrencilerin %58’inin fen ve teknoloji öğretmeni diğer öğretmenlerle
orta düzeyde işbirliği içinde ve bu öğrencilerin başarı ortalamaları 479’dir. Son olarak, öğrencilerin %13’ünün öğretmeni düşük düzeyde işbirliği içindedir. Fen ve teknoloji öğretmeni diğer öğretmenlerle düşük düzeyde işbirliği içinde olan öğretmenlerin fen ve teknoloji
başarı ortalamasının 472 olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle en fazla işbirliği içinde olan öğrencilerin Katar’da (%53) olduğu, en az olduğu öğrencilerin ise Fas’ta (%13)
olduğu belirlenmiştir.
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Öğrencilerin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma
Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ilgisini artıran uygulamaları ne derece kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlere, dört
maddeden oluşan bir ölçek verilmiştir. Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 9.6
Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği

8.7		

5.7

•

Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en az 8.7 puana karşılık dört aktiviteden
ikisine “her ders ya da hemen hemen her ders”, kalan ikisine de “derslerin yarısında”
cevabı vermeleri durumunda çoğu derste öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler
olarak

•

Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en fazla 5.7 puana karşılık gelen dört aktiviteden ikisine “bazı derslerde”, kalan ikisinede “derslerin yarısında” cevabı vermeleri
durumunda bazı derslerde öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise derslerin yaklaşık yarısında öğrencilerin
derse ilgisini çeken öğretmenler olarak

sınıflandırılmıştır.
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Öğretmenlerin derse olan ilgisini artıran öğretim yöntemlerinin kullanılmasına göre öğrenci
dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması Tablo 9.6’da yer almaktadır.

TABLO 9.6
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanımına Göre
Türkiye’nin Konumu
Çoğu Derste
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Derslerin Yaklaşık
Yarısında
Öğrenci
Ortalama
Yüzdesi
Başarı

Bazı Derslerde
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Filistin

94

422

6

398

0

-

TIMSS Ortalaması

80

478

17

474

3

509

Türkiye

79

482

17

482

3

513

Japonya

44

560

44

556

12

559

Tablo 9.6’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin %79’unun öğretmeninin çoğu derste öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu ve
bu öğrencilerin başarı ortalamalarının 482 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %17’sinin
öğretmenleri derslerin yaklaşık yarısında öğrencilerin ilgisini artıracak uygulamalar kullanmaktadır ve bu öğrencilerin de başarı ortalamaları 482’dir. Öğrencilerin %3’ünün ise
öğretmenleri öğrencilerin ilgisini artıran uygulamalara bazı derslerde yer vermektedir ve
bu öğrencilerin başarı ortalamaları 513’tür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %80’inin öğretmenleri çoğu derste,
%17’sinin öğretmeni derslerin yaklaşık yarısında ve %3’ünün öğretmeni bazı derslerde öğrencilerin ilgisini artıran uygulamalar kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde ise, derste öğrencilerin ilgisini artıran uygulamaları
kullanma sıklığının öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarını önemli bir şekilde etkilemediği
görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenleri derste öğrencilerin ilgisini
artıran uygulamalar kullanan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Filistin (%94), en az olduğu ülkenin ise Japonya (%44) olduğu belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Dersi Öğrencilerin Günlük Yaşamlarıyla
İlişkilendirme-Sınıfa İlginç Materyaller Getirme Durumlarına Göre
Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ne derecede ilişkilendirdiği ve ayrıca öğretmenlerin sınıfa ilginç materyaller getirme durumuna göre öğrenci dağılımları incelenmiştir.
Öncelikle öğretmenlerin fen ve teknoloji dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişkilendirme derecesine göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalama puanları Tablo 9.7’de yer almaktadır.
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TABLO 9.7
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersini Öğrencilerin
Günlük Yaşantılarıyla İlişkilendirme Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu
Her/hemen hemen her derste
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Derslerin yaklaşık yarısında ya da
daha azında
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Endonezya

86

407

14

419

TIMSS Ortalaması

63

478

37

476

Türkiye

76

482

24

488

Norveç

32

494

68

493

Tablo 9.7 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %76’sının
öğretmenlerinin, fen ve teknoloji dersini öğrencilerin günlük yaşamıyla hemen hemen her
ders ilişkilendirdiği ve bu öğrencilerin başarı ortalamalarının 482 olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin %24’ünün ise fen ve teknoloji öğretmeni bazı derslerde fen ve teknoloji dersini günlük yaşantılarla ilişkilendirmektedir. Bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 488’dir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %63’ünün
öğretmeni fen ve teknoloji dersini öğrencilerin günlük yaşantılarıyla hemen hemen her
ders; %37’sinin öğretmeni ise bazı derslerde ilişkilendirmektedir. Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin günlük yaşantılarıyla en fazla ilişkilendirildiği öğrencilerin Endonezya’da
(%86); en az ise Norveç’te (%32) olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerin sınıfa ilginç materyal getirme durumuna göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin ortalama başarı puanları da incelenmiş ve sonuçlar Tablo 9.8’de gösterilmiştir.

TABLO 9.8
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sınıfa İlginç Materyal Getirme Durumuna
Göre Türkiye’nin Konumu
Her/hemen hemen her derste
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Derslerin yaklaşık yarısında ya da
daha azında
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kazakistan

63

490

37

490

TIMSS Ortalaması

32

480

68

476

Türkiye

18

490

82

482

İtalya

14

503

86

502

Tablo 9.8’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin %18’inin fen ve teknoloji öğretmeni sınıfa hemen hemen her ders ilginç materyaller getirmektedir. Öğrencilerin %82’sinin öğretmeni ise bazı derslerde sınıfa ilginç
materyaller getirmektedir. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde,
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öğretmenleri hemen hemen her ders sınıfa ilginç materyaller getiren öğrencilerin ortalama
puanlarının 490; bazı derslerde getiren öğretmenlerin öğrencilerinin ise 482 olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde ise, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin
%32’sinin öğretmenin hemen hemen her ders sınıfa ilginç materyaller getirdiği, %68’inin
ise bazı derslerde getirdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin başarı ortalamalarının ise bu
doğrultuda büyük farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenlerinin hemen hemen her ders
sınıfa ilginç materyaller getiren öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kazakistan (%63);
en az bulunduğu ülkenin ise İtalya (%14) olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Olan İlgilerine Göre
Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin fen ve teknoloji dersiyle ne derece ilgili olduğunun belirlenmesi amacıyla
öğrencilere beş madde yöneltilmiş ve maddelere öğrencilerin ne derece katıldıklarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin fen ve teknoloji derslerine ilgili olma ölçeğinin
oluşmasında kullanılan maddeler ölçek Şekil 9.7’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.7
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Derslerine İlgili Olma Ölçeği

11.2		

8.4
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•

Öğrencilerin fen ve teknoloji derslerine ilgili olma ölçeğinde en az 11.2 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum”
şeklinde cevap vermeleri durumunda fen ve teknoloji dersi ile ilgili öğrenciler olarak

•

Öğrencilerin fen ve teknoloji derslerine ilgili olma ölçeğinde en fazla 8.4 puana karşılık
gelen beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum”
şeklinde cevap vermeleri durumunda fen ve teknoloji dersi ile ilgili olmayan öğrenciler
olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen ve teknoloji dersi ile kısmen ilgili
öğrenciler olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan ilgilerine göre dağılımları ve ortalama fen ve
teknoloji başarı puanları Tablo 9.9’da yer almaktadır.

TABLO 9.9
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Derslerine Olan İlgilerine Göre Öğrenci
Görüşlerine Dayalı Türkiye’nin Konumu
İlgili
Ülke

Öğrenci
Yüzdesi

Kısmen İlgili
Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

İlgili Değil
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Tunus

55

446

39

430

6

431

Türkiye

35

520

52

469

13

449

TIMSS Ortalaması

29

508

51

479

21

457

4

626

39

582

57

541

Kore

Tablo 9.9’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %35’inin fen ve teknoloji dersleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %52’si fen ve teknoloji dersleriyle kısmen ilgili iken %13’ü fen ve teknoloji
dersiyle ilgili değildir. Türkiye’de fen ve teknoloji dersine ilgili öğrencilerin başarı ortalamaları 520; kısmen ilgili öğrencilerin başarı ortalamalarının 469 olduğu belirlenmiştir. Fen
ve teknoloji dersine ilgisi düşük öğrencilerin başarı ortalamalarının ise 449 olduğu tespit
edilmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan tüm ülkeler incelendiğinde öğrencilerin fen ve
teknoloji dersine ilgileri arttıkça fen ve teknoloji başarı puanlarının da artma eğiliminde
olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde, fen ve teknoloji
dersiyle ilgili öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Tunus (%55) ve en düşük olduğu ülkenin
ise Kore (%4) olduğu görülmektedir.

244

TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 8. SINIFLAR

Öğrencilerin Ön Koşul Bilgi ve Beceri Eksikliğinin Fen ve Teknoloji
Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen
Görüşüne Dayalı
Fen ve teknoloji öğretiminde, özellikle bazı konuların öğretiminde öğrencilerin ön koşul
bilgilere ya da becerilere sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri
düzeylerindeki bu eksiklik yeni öğretimini sınırlandırabilmektedir. Etkili bir öğretim için
öğrencilerin düzeylerinin ne olduğunu tespit etmek önemlidir. Bu doğrultuda öğretmenlere, öğrencilerini fen ve teknoloji öğrenmeye ne kadar hazır buldukları ve öğrencilerin
ön koşul bilgi ve beceri düzeylerinin sınıf içi öğretimi sınırlandırması durumuyla ilgili “hiç
sınırlandırmıyor -biraz sınırlandırıyor-çok sınırlandırıyor” kategorilerinden uygun olanı
belirtmeleri istenmiştir.
Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri düzeylerindeki eksikliğin sınıf içi öğretimi sınırlandırma durumuna göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.10’da
yer almaktadır.

TABLO 9.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Ön Koşul Bilgi ve Becerilerinin Eksikliğinin Fen ve Teknoloji
Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç Sınırlandırmıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Biraz Sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Çok Sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Kazakistan

54

496

40

482

6

503

TIMSS Ortalaması

20

497

61

478

19

455

3

497

51

478

46

455

Türkiye

Tablo 9.10’da yer alan bilgiler incelendiğinde, öğretmenler Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde
katılan öğrencilerin sadece %3’ünün ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığını belirtmişlerdir. Bu yüzdenin TIMSS 2011’e katılan ülkeler arasında en düşük
olması dikkat çekicidir. Öğretmenler, öğrencilerin %51’inin ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi biraz sınırlandırdığını ve % 46’lık bir bölümünün de ön koşul bilgi ve beceri
eksikliğinin öğretimi çok sınırlandırdığını belirtmişlerdir. Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde ön
koşul bilgi ve beceri eksikliğinin dersi sınırlamayan öğrencilerin başarı ortalaması 497,
biraz sınırlandıran öğrencilerin 478 ve dersi çok sınırlandıran öğrencilerin ise 455 olarak
hesaplanmıştır.
TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının öğretmenlerin öğrenci ön koşul bilgi ve becerilerindeki eksikliğinin öğretimi sınırlandırması görüşü ile genelde doğru orantılı olduğu görülmektedir.
Ön koşul bilgi ve beceri eksikliği öğretimi sınırlandırmayan öğrencilerin en fazla olduğu
ülkenin Kazakistan (%54) ve en az olduğu ülkenin ise Türkiye (%3) olduğu görülmektedir.
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Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Uykusuzluk Durumlarının
Fen ve Teknoloji Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin
Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğrencilerin yetersiz beslenme ve uykusuzluk durumları fen ve teknoloji öğretimi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu amaçla öğretmenler öğrencilerinin yetersiz beslenme ve uykusuzluk durumlarının fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri
istenmiştir.
Öncelikle öğretmenlerden sınıftaki öğrencilerin yetersiz beslenme durumlarının fen ve
teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığı bilgisi alınmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin
beslenme eksikliğinin fen ve teknoloji öğretimini sınırlandırmasına göre öğrenci dağılımı
ve öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.11’de yer almaktadır.

TABLO 9.11
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Yetersiz Beslenme Durumunun Fen ve Teknoloji Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç sınırlamıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Biraz ya da çok sınırlıyor

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Japonya

99

558

1

-

TIMSS Ortalaması

64

485

36

461

Türkiye

38

501

62

474

Filistin

24

436

76

416

Tablo 9.11’de incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin
% 38’inde yetersiz beslenme durumu öğretimi hiç sınırlandırmazken % 62’sinde biraz yada
çok sınırlandırmaktadır ve bu öğrencilerin başarı ortalaması sırasıyla 501 ve 474’tür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin
% 64’ünün yetersiz beslenme durumunun fen ve teknoloji öğretimini hiç sınırlandırmadığı;
% 36’sının ise biraz yada çok sınırlandırdığı görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, beslenme eksikliği yaşamayan öğrenciler lehine hesaplanan 24 puanlık
fark, öğrencilerin beslenme eksikliği azaldıkça başarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerde yetersiz beslenme durumunun öğretimi en az sınırlandırdığı ülkenin Japonya; en fazla sınırlandırdığı ülkenin ise Filistin olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerdeki uykusuzluk durumu öğretimi etkilemektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerden
öğrencilerin uykusuzluk durumunun fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde, uykusuzluk
durumunun öğretimi sınırlandırmasına yönelik öğrenci dağılımı ve öğrencilerin ortalamaları Tablo 9.12’de yer almaktadır.
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TABLO 9.12
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Uykusuzluk Durumunun Fen ve Teknoloji Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç sınırlamıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Biraz ya da çok sınırlıyor

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kazakistan

85

490

15

494

TIMSS Ortalaması

42

484

58

473

Türkiye

30

492

70

479

ABD

15

534

85

529

Tablo 9.12’deki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %30’unun uykusuzluk durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı görülmektedir. Uykusuzluk durumuna bağlı olarak öğretimin sınırlandırıldığı öğrenciler ise, öğrencilerin %70’ini oluşturmaktadır. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde
uyku eksikliği yaşamayan öğrenciler ile yaşayan öğrencilerin başarı ortalamaları arasında
13 puanlık bir fark olduğu belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %42’sinin uyku eksikliğinden kaynaklı öğretimlerinin hiç sınırlandırılmadığı, %58’inin ise biraz sınırlandırıldığı görülmektedir.
Uyku eksikliğine bağlı öğretimi hiç sınırlandırılmayan öğrencilerin başarı ortalamaları 484
iken, biraz sınırlandıran öğrencilerin ortalamaları 473’tür.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde uykusuzluk durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kazakistan (%85), en az olduğu
ülkenin ise ABD (%15) olduğu belirlenmiştir.

Ders İşleyişini Aksatan ve Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin Fen ve
Teknoloji Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu:
Öğretmen Görüşüne Dayalı
Sınıf içerisinde eğitimi ve öğretimi aksatan öğrenciler bulunduğu gibi okula ya da derse
ilgisiz öğrenciler de olabilmektedir. Bu öğrencilerin sınıfta yer alması bazen öğretimi de
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden sınıflarında eğitimi aksatan öğrencilerin olup olmadığı, var
ise bu öğrencilerin öğretimi ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerden alınan cevaplar doğrultusunda eğitimi aksatan öğrencilerin öğretimi sınırlandırma
durumuna göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin ortalama fen ve teknoloji başarı puanları
Tablo 9.13’te yer almaktadır.
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TABLO 9.13
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders İşleyişini Aksatan Öğrencilerin Fen ve Teknoloji
Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç ya da biraz sınırlandırıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Çok sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kazakistan

98

491

2

-

TIMSS Ortalaması

83

481

17

462

Türkiye

69

491

31

467

Kore

63

561

37

558

Tablo 9.13’teki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %69’unun fen ve teknoloji
öğretimi, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmamakta ya da biraz sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin %31’inin fen ve teknoloji öğretimi ise ders işleyişini
aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin başarı ortalamaları
incelendiğinde, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından öğretimi sınırlandırılan ve sınırlandırılmayan öğrencilerin başarı ortalamalarının arasında 24 puanlık bir fark vardır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %83’ünün
öğretiminin ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmadığı ya da biraz
sınırlandırıldığı; %17’sinin ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretimi
sınıfta ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan öğrencilerin ortalama fen ve teknoloji başarı puanlarının 481; hiç sınırlandırılmayan ya da biraz sınırlandırılan öğrencilerin ortalama puanlarının 462 olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından öğretimi sınırlandırılmayan yada biraz sınırlandırılan öğrenciler en fazla Kazakistan’da,
en az ise Kore’de bulunmaktadır.
Öğretim ortamı içerisinde sınıfta öğretime ilgisiz öğrenciler bulunabilmekte ve bu ilgisiz
öğrenciler öğretimi sınırlandırabilmektedir. TIMSS çalışmasında sınıftaki ilgisiz öğrencilerin fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığı bilgisi öğretmenlerden alınmış ve
bu doğrultuda öğrenci dağılımına ve öğrencilerin başarı ortalamalarına Tablo 9.14’te yer
almaktadır.

TABLO 9.14
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlgisiz Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğretimini
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Hiç sınırlandırmıyor/az sınırlandırıyor
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Çok sınırlandırıyor
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kazakistan

97

491

3

499

TIMSS Ortalaması

79

482

21

456

Türkiye

57

496

43

466

Fas

53

384

47

368
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Tablo 9.14 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %57’sinin
öğretimi derse ilgisiz öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmıyor ya da az sınırlandırılıyordur. Söz konusu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 496’dır. Derse ilgisiz
öğrencilerce öğretimi sınırlandırılan öğrenciler, çalışmaya katılan öğrencilerin %43’ünü
oluşturmaktadır ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 466’dır. Öğrencilerin
başarı ortalaması incelendiğinde, öğrencilerin sınıfında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça
öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %79’unun
fen ve teknoloji öğretiminin derse ilgisiz öğrencilerden çok fazla etkilenmediği görülmüştür. Öğrencilerin %21’inin öğretiminin ise derse ilgisiz öğrenciler tarafından çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. TIMSS genelinde öğrencilerin başarı ortalamaları arasında hesaplanan
26 puanlık fark, derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının
artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretimi derse ilgisiz öğrencilerle en az
sınırlandırılan öğrencilerin bulunduğu ülkenin Kazakistan (%97) olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullandığı
Kaynaklara Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğretmenlerin fen ve teknoloji öğretirken kaynakları kullanma durumları incelenmiştir. Bu
amaçla öğretmenlere fen ve teknoloji dersinde “ders kitapları-çalışma kitapları/yapraklarıfen araç-gereç ve malzemeleri- fen ve teknoloji öğretimi için hazırlanmış bilgisayar yazılımları” kaynaklarının kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlar ise temel kaynak mı yoksa
yardımcı kaynak mı olarak kullandıkları sorulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen bilgiler
doğrultusunda öğrencilerin dağılımlarına Tablo 9.15’te yer verilmiştir.

TABLO 9.15
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullandığı
Kaynaklara Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu
Ders Kitapları
Ülkeler

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Fen ve teknoloji
öğretimi için
hazırlanmış bilgisayar
yazılımları

Çalışma kitapları/
yaprakları

Fen araç-gereçleri ve
malzemeleri

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

Temel
Kaynak

Yardımcı
Kaynak

En yüksek

97

3

66

34

83

13

50

46

Türkiye

89

11

44

56

35

62

17

72

TIMSS Ortalaması

74

24

35

60

43

54

16

61

8

78

7

76

10

73

1

16

En düşük

Tablo 9.15 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %89’unun
öğretmeni fen ve teknoloji ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır, öğrencilerin %11’inin öğretmeni ise ders kitabını yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Türkiye’de
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çalışmaya katılan öğrencilerin %44’ünün öğretmeni çalışma kitapları ve yapraklarını temel
kaynak olarak kullanırken %56’sının öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır.
Öğrencilerin %35’inin öğretmeni fen araç-gereç ve malzemelerini temel kaynak olarak kullanırken %62’sinin öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Yine öğrencilerin
%17’sinin öğretmeni fen ve teknoloji öğretimi için hazırlanmış bilgisayar yazılımlarını temel kaynak olarak kullanmakta, %72’sinin öğretmeni ise yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde fen ve teknoloji kaynaklarını kullanma
durumları incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmeni fen
ve teknoloji derslerinde ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır. Uluslararası
ortalama incelendiğinde, yine öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%74) öğretmeninin ders
kitabını temel kaynak olarak kullandığı; ancak uluslararası ortalamada öğrenci dağılımının
Türkiye’den %15 daha az olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Araştırmalarına Verdiği Öneme
Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
Öğretmenlerin derslerde fen ve teknoloji araştırmalarına ne derece ve sıklıkta vurgu yaptığının belirlenmesi amacıyla öğretmenlere altı madde yöneltilmiş ve altı maddede yer alan
ifadeleri ne sıklıkla yaptıkları öğretmenlere sorulmuştur. Öğretmenlerin fen ve teknoloji
araştırmalarına önem verme ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.8’de yer
almaktadır.

ŞEKİL 9.8
Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimine Önem Verme Ölçeği

Doğal olayları gözlemleme ve
gördüklerini açıklamalarını
Deney yaparken beniz izlemelerini
Deney ya da araştırma tasarlamalarını
Deneyler ya da araştırmaları
yürütmelerini
Günlük problemlerin çözümünde bilimsel
formülleri ve kanunları kullanmalarını
Çalıştıkları konularla ilgili açıklama
yapmalarını
Fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini
günlük yaşam ile ilişkilendirmelerini

10.2
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•

Öğretmenlerin fen ve teknoloji araştırmalarına önem verme sıklığı ölçeğinde en az 10.2
puana karşılık gelen kullanılan toplam altı aktivite için her birine “derslerin yaklaşık
yarısında” cevabı vermeleri durumunda bu fen ve teknoloji araştırmalarına dersin yarısında ya da daha fazlasında önem veriyor olarak

•

Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen ve teknoloji araştırmalarına derslerin
yarısından azında önem veriyor olarak

sınıflandırılmıştır.
Öğretmenlerin fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu sıklığına göre öğrenci dağılımları ve
öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.16’da yer almaktadır.

TABLO 9.16
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Öğretiminin Önemini
Vurgulama Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu
Dersin yarısında ya da daha fazlasında
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Dersin yarısından azında
Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ürdün

82

453

18

436

Türkiye

59

482

41

483

TIMSS Ortalaması

48

479

52

474

5

468

95

495

Norveç

Tablo 9.16 incelendiğinde, Türkiye’den araştırmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %59’unun
fen ve teknoloji öğretmeninin derslerin en az yarısında fen ve teknoloji araştırmalarına
vurgu yaptıkları ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 482 olduğu
görülmektedir. Türkiye’deki öğrencilerin %41’inin fen ve teknoloji öğretmeni ise derslerin
yarısından azında fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu yapmaktadır. Bu öğrencilerin fen
ve teknoloji başarı ortalaması ise 483’tür.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %48’inin öğretmeninin derslerin yarısı
ya da fazlasında fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu yaptıkları, %52’sinin ise bu konuya
derslerin yarısından azında vurgu yaptıkları görülmektedir. Öğrencilerin fen ve teknoloji
başarı ortalamasının ise öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde araştırmalara vurgu
yapma sıklıklarından fazla etkilenmediği belirlenmiştir.
TIMSS 2011 araştırmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmeninin fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu yapma sıklığının fazla olduğu öğrencilerin en çok bulunduğu ülkenin Ürdün
(%82), en az olduğu ülkenin ise Norveç (%5) olduğu belirlenmiştir.
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Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanma
Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı
TIMSS çalışmasında öncelikle öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde en
az ayda bir kez bilgisayar kullandığı öğrencilerin bilgisayar kullanma nedenleri incelenmiştir.
Öğretmenlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin fen ve teknoloji derslerinde bilgisayar kullanıp kullanmama durumuna göre dağılımları ve başarı ortalamaları Tablo
9.17’de yer almaktadır.

TABLO 9.17
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre
Türkiye’nin Konumu
Evet
Ülkeler

Öğrenci
Yüzdesi

Hayır
Ortalama
puan

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
puan

Kazakistan

84

489

16

500

TIMSS Ortalaması

46

481

54

475

Türkiye

40

499

60

473

Gana

12

308

88

307

Tablo 9.17 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %40’ı
fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanmakta, %60’ı ise kullanmamaktadır. Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %46’sı fen dersinde bilgisayar kullanırken, %54’ü
kullanmamaktadır.
Öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanma durumuna göre başarı ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’de fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin
başarı ortalamasının 499, kullanmayan öğrencilerin ise 473 olduğu görülmektedir. TIMSS
genelinde de fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin başarı ortalamalarının 481, kullanmayan öğrencilerin ise 475 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de çalışmaya
katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması derslerde bilgisayar kullanmadan
etkilenirken TIMSS genelinde çok etkilenmediği görülmüştür.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanılan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%84); en az olduğu ülkenin ise Gana
(%12) olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerin bilgisayar kullanma nedenleri şu şekilde verilmiştir:
1. Yeni fikirler ve bilgiler arama
2. Bilimsel çalışmalar veya deneyler yapma
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3. Doğa ile ilgili olayları öğrenmede simülasyon kullanma
4. Veri işleme ve analiz etme
5. İşlem becerilerini geliştirme
Fen ve teknoloji dersinde en az ayda bir kez bilgisayar kullanan öğretmenlerin derslerde
bilgisayar kullanma nedenine göre öğrenci dağılımları Şekil 9.9’da verilmiştir.

ŞEKİL 9.9
TIMSS 2011 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanılma Nedenlerine Göre Türkiye’nin
Konumu
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
*Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.

Şekil 9.9’da öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanma nedenlerine göre
dağılımları incelendiğinde, Türkiye’de derslerde en az ayda bir kez bilgisayar kullanan öğrencilerin bilgisayarı en çok “yeni fikirler ve bilgiler arama” (%38) amacıyla kullandığı, en
az ise “veri işleme ve analiz etme” (%31) amacıyla kullandığı belirlenmiştir.
Uluslararası ortalama incelendiğinde öğrencilerin derslerinde bilgisayarı en çok “yeni fikirler ve bilgiler arama” (%39) amacıyla kullandıkları, en az da “bilimsel çalışmalar ve deneyler yapma” (%28) amacıyla kullandıkları görülmektedir.

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Ödevleri İçin Haftalık Ayırdıkları
Süreye Göre Türkiye’nin Konumu
Öğrencilerin fen ve teknoloji ödevleri için haftada ayırdıkları sürenin belirlenmesi için
öğrencilerden fen ve teknoloji ödevleri için;
• Üç saat ve daha fazla
• 45 dakika - 3 saatten az
• 45 dakikadan az
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süre aralıklarından birini seçmesi istenmiştir. Bu bölümde fen ve teknoloji dersini tek bir
ders olarak alan öğrencilerin ülkeleri raporlaştırılmıştır.
Öğrencilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin fen ve teknoloji ödevlerine
bir haftada ayırdıkları süreye göre dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamalarıları Tablo
9.18’de yer almaktadır.

TABLO 9.18
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Ödevleri İçin Haftalık Ayırdıkları Süreye Göre
Türkiye’nin Konumu
üç saat ve daha fazla
Ülke

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

45 dakika - 3 saatten az
Öğrenci
Yüzdesi

45 dakikadan az

Ortalama
Başarı

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Malezya

11

417

52

437

37

420

Türkiye

8

466

39

487

54

487

TIMSS Ortalaması

5

448

29

487

67

482

Japonya

0

-

10

553

90

559

Tablo 9.18’deki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf
öğrencilerinin %8’inin fen ve teknoloji ödevleri için haftalık 3 saat ve daha fazla zaman
ayırdıkları, %39’unun 45 dakika ile 3 saat arasında zaman ayırdığı, %54’ünün de 45 dakikadan daha az zaman ayırdığı görülmektedir. Bu öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’de fen ve teknoloji ödevlerine en fazla zaman ayıran öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının 466, diğer öğrencilerin ortalama başarı puanlarının ise
487 olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında, fen ve teknoloji ödevlerine haftalık en fazla zaman ayıran öğrencilerin Malezya’da (%11), en az ise Japonya’da (%0) olduğu görülmektedir.

Sınıf Değerlendirmesine Göre Türkiye’nin Konumu
Öğretmenlerden öğrencileri sınıf içerisinde nasıl değerlendirdikleri bilgisi alınmıştır. Bu
doğrultuda öncelikle öğretmenlere, öğrencilere ne sıklıkla fen ve teknoloji testi veya sınavı
uyguladıkları sorulmuştur.
• En az her iki haftada bir
• Ayda bir
• Yılda birkaç kez ya da daha az
şeklinde belirtilen zamanlardan hangisinde sınıf içerisinde öğrencilere fen ve teknoloji
testi ya da sınavı uyguladıkları sorusu öğretmenlere yöneltilmiştir.
Öğretmenlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda sınıf içi değerlendirmeler bazında öğrenci yüzdeleri Şekil 9.10’da yer almaktadır.
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ŞEKİL 9.10
TIMSS 2011 8. Sınıf Sınıfta Test ya da Sınav Uygulanma Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 9.10’da görüldüğü gibi, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin %21’inin öğretmeni en az 2 haftada bir fen ve teknoloji testi ya da sınavı uygulamaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%76) öğretmeni yaklaşık ayda bir kez, %2’sinin
öğretmeni de yılda birkaç kez ya da daha az fen ve teknoloji sınavı uygulamaktadır.
Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %35’inin öğretmeni en az haftada bir
kez, %41’inin öğretmeni ayda bir kez ve %24’ünün öğretmeni yılda birkaç kez ya da daha
az test ve sınav uygulamaktadır.
Fen ve teknoloji öğretmenlerine öğrencileri değerlendirmek için oluşturdukları sınavlarda
soruların içeriklerini ne sıklıkla kullandıkları sorulmuştur.
Öğretmenlerin sınıfta uyguladıkları fen ve teknoloji sınavının içeriğine yönelik öğrenci
dağılımları Tablo 9.19’da yer almaktadır.

TABLO 9.19
TIMSS 2011 8. Sınıf Öğretmenlerin Sınıfta Uyguladıkları Fen ve Teknoloji Sınavının İçeriğine Göre
Türkiye’nin Konumu
Bilgiyi anlamaya ve
uygulamaya dayalı sorular
Ülkeler

Her
zaman/
çoğunlukla

Bazen

Nadiren /
asla

Bilimsel araştırma
tasarlamaya ve hipotez
geliştirmeye dayalı sorular
Her
zaman/
çoğunlukla

Bazen

Nadiren /
asla

Açıklama veya ispatlama
gerektiren sorular
Her
zaman/
çoğunlukla

Bazen

Nadiren /
asla

En yüksek

95

5

0

63

37

0

81

18

1

Türkiye

80

20

0

20

61

19

23

61

16

TIMSS Ortalaması

78

22

1

21

62

17

54

42

3

En düşük

37

52

11

2

46

51

23

61

16
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Tablo 9.19’da yer alan bilgiler incelendiğinde Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin
%80’inin öğretmeni testlerinin bilgiyi anlamaya ve uygulamaya dayalı soruları her zaman
içerdiğini belirttikleri görülmektedir. Uluslararası ortalamada öğrencilerin %78’inin öğretmeni testlerinde bu tür sorulara her zaman yer verdiklerini belirtmişlerdir. Testlerin
hipotez geliştirme ve fen ve teknoloji buluşu tasarlamayı içerme sıklığına göre öğrenci
yüzdeleri incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %61’inin, TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin %62’sinin öğretmenlerinin testlerde hipotez geliştirme ve bilimsel araştırma
tasarlamaya dayalı sorulara bazen yer verdiklerini belirttikleri görülmektedir.
Türkiye’de öğrencilerin %61’inin öğretmeninin testlerinde açıklama ve ispatlama gerektiren
sorulara bazen yer verdiklerini belirttikleri görülmektedir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan
öğrencilerin %54’ünün öğretmeni ise bu tür sorulara her zaman/çoğunlukla yer verdiklerini
bildirmişlerdir.
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BÖLÜM 10
SONUÇ VE ÖNERİLER

TIMSS, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır.
TIMSS çalışmasına ülkelerin 4. ve 8. sınıf öğrencileri dahil edilerek, öğrencilerin çok yönlü
bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Her dört yılda bir uygulanan TIMSS, ilk defa 1995 yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
olarak uygulanmıştır. 1995 ve 2003 yıllarındaki TIMSS çalışmalarına Türkiye hiçbir sınıf
düzeyinde katılmamıştır. 1999 ve 2007 yıllarındaki TIMSS çalışmalarına yalnızca 8. sınıf
düzeyinde, 2011 yılındakine ise ilk defa hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyinde katılmıştır.
TIMSS 2011 çalışması için Türkiye’de toplam 260 okul belirlenmiş ve bu okullardan 257’si
TIMSS 2011 çalışmasına katılmıştır. Belirlenen 260 örneklem okullarından 251’ine doğrudan ulaşılabilmiş; 3’ü için birinci ikame okulu, 3’ü için de ikinci ikame okulu kullanılmıştır.
Çalışmada yer alan okullardan 237’si hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyinde çalışmaya
katılırken kalan 20’si sadece 4. sınıf düzeyinde çalışmaya dahil olmuştur.
TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan ülkelerden 18 tanesinin ortalama fen ve
teknoloji başarı ortalamasının TIMSS ölçek orta noktası olan 500 puanın üstünde 24’ünün
ise altında olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde en yüksek
performansı gösteren ülkelerin sırasıyla Singapur, Çin Tayvan, Kore ve Japonya oldukları
görülmektedir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 8.sınıf düzeyinde en düşük
başarı gösteren ülkelerin Endonezya, Fas ve Gana olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına 8. sınıf düzeyinde katılan 42 ülke içerisinde Türkiye ise 21. sırada yer alarak TIMSS
ölçek orta noktasının (500) altında olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında Türkiye’nin 4. ve 8. sınıf düzeyindeki fen ve teknoloji başarılarına
genel olarak bakıldığında her iki sınıf düzeyinde de Türkiye’nin fen ve teknoloji başarısının TIMSS 2011 ölçek orta noktasından anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin 4. ve 8. sınıf düzeyindeki fen ve teknoloji başarıları karşılaştırıldığında ise 8.
sınıf düzeyinde öğrencilerin 4. sınıf düzeyindeki öğrencilere göre daha başarılı oldukları
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görülmektedir. Bu durum ülkemizdeki 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarına hazırlanıyor olmalarından kaynaklı olabilir.
Türkiye’nin 8. sınıf düzeyinde TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarısı ile TIMSS 1999 ve TIMSS
2007 çalışmalarındaki fen ve teknoloji başarıları karşılaştırıldıklarında öğrenci başarılarının düzenli olarak arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak alt yeterlik düzeyinde yer alan
öğrenci yüzdesi azalma göstermektedir.
TIMSS 2011 çalışmasına 8.sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %8’inin ileri düzey yeterlik
düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testine 8. sınıf
düzeyinde katılan öğrencilerin %18’inin üst yeterlik düzeyinde, %28’inin orta yeterlik düzeyinde ve %25’inin alt yeterlik düzeyinde yer aldığı belirlenmiştir. TIMSS 2011 8. sınıf
düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin %21’inin fen ve teknoloji başarı testinden almış
oldukları puanların alt düzeyin de altında olduğu görülmüştür.
TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin yarısından biraz fazlasının (%52) yeterlik düzeylerinin altdüzey ve altdüzey altı seviyede olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan 8.
sınıf öğrencilerinin ise yaklaşık yarısının (%46) yeterlik düzeylerinin altdüzey ve alt düzey
altı seviyede olduğu görülmektedir.
İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin cevaplamış oldukları TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimleri olmak üzere dört fen ve teknoloji alanına ilişkin sorular yer almaktadır. İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji
alanları içerisinde en başarılı oldukları alanın sırasıyla fizik (494), daha sonra biyoloji (484)
ve kimya (477) olduğu belirlenmiştir. Belirtilen üç fen ve teknoloji alanında öğrencilerin
fen ve teknoloji yeterlik düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen
ve teknoloji alanları içerisinde en düşük başarıya sahip olduğu alanın yer bilimleri (468)
olduğu ve bu alandaki öğrencilerin yeterlik düzeyinin altdüzey olduğu görülmektedir.
TIMSS 2011 araştırmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı
testinde yer alan fen ve teknoloji bilişsel düzeyleri bazında almış oldukları ortalama puanlar incelendiğinde, öğrenci puanlarının en yüksek olduğu bilişsel düzeyin bilme (490), daha
sonra akıl yürütme (483) olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin başarı ortalamalarının en
düşük olduğu bilişsel düzeyin ise uygulama (478) olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 8. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye’deki bölgeler bazında
incelemesi yapılmıştır. Genel başarı ortalamasına bakıldığında en yüksek başarı gösteren
bölgenin Karadeniz Bölgesi (500), en düşük başarı gösteren bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi (447) olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre bölgeler bazında başarı ortalamaları
incelendiğinde ise, tüm bölgelerde kızlar erkeklerden daha başarılı bir grafik sergilemişlerdir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı farklarının en çok görüldüğü bölgeler Akdeniz Bölgesi
(25) ve Ege Bölgesi (20) dir.
Bölgeler bazında bilişsel düzeyler ve alt konu alanlarına göre yapılan analizlerde, her bir
bilişsel düzey (bilme, uygulama ve akıl yürütme) ve alt konu alanlarında (biyoloji, kimya,
fizik ve yer bilimleri) bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.
Buna göre bölgelerin başarı sıralaması en yüksekten en düşüğe şu şekildedir: Karadeniz
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Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, ve Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
TIMSS çalışmasında öğrencilerin fen ve teknoloji testinden almış oldukları ortalama puanlara ek olarak bu puanlara ilişkin yeterlikler tanımlanmaktadır. Bölgeler bazında yeterliklere bakıldığında, ileri yeterlik düzeyinde en fazla öğrenci yüzdesine sahip bölge İç Anadolu
Bölgesi (%11) olurken, en düşük öğrenci yüzdesine sahip bölgeler Doğu Anadolu Bölgesi
(%4) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ( %3) olmuştur. Öte yandan yeterlik düzeyi bakımından
TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrencilerin (alt
düzey altı) yüzdesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%34)’nde en yüksek; İç Anadolu Bölgesi
ve Karadeniz Bölgesi (%17) ‘nde ise en düşük olduğu görülmüştür.
Türkiye’de çalışmaya katılan 8. sınıf öğrencilerinin %5’i çok kaynağının olduğu ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamasının 614 olduğu belirlenmiştir. Ev kaynakları
kategorisinde çok kaynağı olan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı testi ortalaması bakımından Türkiye, Singapur (654) ve Çin Tayvan’dan (621) sonra üçüncü sırada yer
alan ülke olmuştur.
Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin okullarının bulunduğu çevreye göre öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelenmiştir. Okulu şehirde olan öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba...) olan
öğrencilerin ortalamaları arasında, okulu şehirde olan 8. sınıf öğrenciler lehine 50 puanlık
bir fark vardır.
Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan ve okulundaki öğrencilerinin çoğunlukla ekonomik durumları iyi olan 8. sınıf öğrenciler lehine 87 puanlık bir farkın olduğu tespit edilmiştir.Öğrencilerin okullarındaki öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları iyileştikçe
öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme
düzeylerine ilişkin öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamaları incelenmiş ve 8.
sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarısının fen ve teknoloji kaynak yetersizliğinden
etkilenmediği olduğu tespit edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında Türkiye’de okullarında fen ve teknoloji laboratuarı olan 8. sınıf
öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı testi ortalama puanlarının (489), okulunda laboratuarı olmayan öğrencilerin ortalama puanından (454) 35 puan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Okulunda fen ve teknoloji laboratuarı olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre
fen ve teknoloji başarılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında okulun akademik başarıya önem verme derecesine göre öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalama puanları hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan 8. sınıf
öğrencilerinde; okulların başarıya verdiği önem arttıkça (okul müdürü ve öğretmen görüşüne dayalı) öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğilimi gösterdiğini tespit
edilmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasında güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı
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ortalamaları ile güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalama ları
arasında 8. sınıf öğrencileri için 60 puanlık bir fark hesaplanmıştır. Türkiye’de okulların
güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı puanlarının da
artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı
ortalamaları arasında 8. sınıf öğrencileri için hesaplanan 50 puanlık fark, öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça fen ve teknoloji başarı ortalamalarınında artma eğilimi
gösterdiğini belirtmektedir.
Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin öğretmenlerinin mesleki deneyimlerine göre öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamaları incelendiğinde, fen ve
teknoloji öğretmenlerinin kıdemleri arttıkça 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışmasına dahil olan 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdikçe, fen ve teknoloji öğrenmeye değer verdikçe, fen ve teknoloji dersine olan ilgileri
arttıkça ve fen ve teknoloji alanında kendilerine olan güvenleri arttıkça öğrencilerin fen ve
teknoloji başarı ortalamalarının da artış gösterdiği tespit edilmiştir.
TIMSS 2011’e katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin fen ve teknoloji dersine ayrılan süre
bakımından Türkiye 8. sınıf düzeyinde uluslararası ortalamanın altındadır ve yıllık fen ve
teknoloji ders saati bakımından ülkeler içerisinde sondan dördüncü sırada yer almaktadır.
TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin derslerinde öğretmenlerinin öğrencilerin ilgisini artıran öğretim yöntemlerini kullanma sıklığı 8. sınıf öğrencilerinde olumsuz
bir etki oluşturmakta ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları düşmektedir.
TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin önkoşul bilgi ve beceri eksikliğine göre öğrencilerin
fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelenmiş 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin derslere
ilişkin önkoşul bilgi ve beceri düzeyleri arttıkça fen ve teknoloji başarılarının da artma
eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
TIMSS 2011 çalışması, Türkiye’deki öğrencilerin sınıfında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğunu ortaya
koymuştur.
TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlerin fen ve teknoloji derslerinde bilgisayar kullanması,
8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarılarını artırdığı belirlenmiştir.
TIMSS 2011 araştırmasında 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinin ödevleri için
haftalık ayırdıkları zaman arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının
azalma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, öğrencilerin verimli ders çalışmamalarından, ödevin içeriğini anlamadan ödevleri yapmalarından ya da öğrencilere çok fazla
ödev veriliyor olmasından kaynaklı olabilir.

