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 Günümüzde teknolojinin öngörülemez bir biçimde ilerlemesi, internet erişiminin gide-

rek ucuzlaması ve yaygınlaşması dünyayı birbirine olabildiğince yakınlaştırmıştır. Bunun 

sonucunda tüm dünyada yeni rekabet alanları ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu ne-

denle 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, ül-

kemizde farklı kurumlarda verdiğimiz eğitimin dünyada ve Türkiye’de yaşanan bilimsel, 

toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirilmesi ve yeni-

lenmesi gerekmektedir. Bu açıdan, bakıldığında Bakanlığımızın eğitim ve öğretim kurumla-

rında 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 yapılan-

dırılmasına 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 sayıla-

bilecek 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 et-

mek, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak; aynı 

zamanda onlara çağın gereklerine uygun beceri ve değerler kazandırmak en önemli hede-

fimizdir. 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 ve-

riler almak amacıyla uluslararası boyutta periyodik olarak, ölçme-değerlendirme çalış-

maları 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 yö-

nelik standart başarı testleri ile öğrenci, öğretmen ve okul anketleri uygulanmakta; bura-

dan 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 tek-

nikleri, 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 araştırmacıla-

rın 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 As-

sociationforthe Evaluation of EducationalAchievement) dört yıllık aralıklarla düzenlediği 

bir tarama araştırmasıdır. TIMSS, kapsamlı çalışmalar yaparak öğrencilerin bilgi ve bece-

rilerini çok yönlü olarak değerlendirmektedir. TIMSS öğrencilerin matematik ve fen başa-

rılarını  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 raporlaştı-

rılması 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 edin-

mekteyiz. 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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 Ülkelerin ihtiyaçları ve hedefleri, hiç şüphesiz yetiştirilmesi gereken bireylerin özel-

liklerini de belirler. Ancak küreselleşen dünyada her alanda yaşanan hızlı değişimler ve 

bunun sonucu rekabetin hızla artması yetiştirilecek bireylerin özelliklerini de belirler du-

ruma gelmiştir. Geleceğimizi beklemek yerine onu kendi tercihlerimize göre biçimlendir-

mek, sürdürmek, günümüzün ve geleceğin ihtiyacı olan çok boyutlu insanını yetiştirmek bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

 İnsan kaynakları açısından İyi yetişmiş elemanı olmayan ülkeler eğitimde, ekonomi-

de, 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 çalışma-

ları 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 sonuçları-

na  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 Asso-

ciation for the Evaluation of Educational Achievement) dört yıllık aralıklarla düzenlemiş 

olduğu TIMSS,  4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanların-

da kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. 

TIMSS’in genel olarak amacı; araştırmaya katılan çeşitli ülkelerin matematik ve fen alan-

larında 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, öğ-

retmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır. 

 TIMSS 2011 uygulamasının sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada,  ülke-

mizin matematik ve fen alanındaki başarı durumu ayrıntılı biçimde analiz edilerek değer-

lendirilmiştir. Bu açıdan TIMSS 2011 raporu, eğitim politikalarına yön veren yöneticilerin, 

öğretim programlarını geliştiren uzmanların, araştırmacıların, eğitimle ilgili çalışmalar yü-

rüten 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 Tekno-

lojileri 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 Yerleş-

tirme 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 Kuru-

luşu  (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Assessment) tarafın-

dan yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır. TIMSS araştırmasına 

ülkelerin 4. ve 8.sınıf öğrencileri dahil edilerek, öğrencilerin çok yönlü bilgi ve becerileri-

nin 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. sı-

nıf düzeyinde katılmış olması bu çalışmanın sonuçlarını daha önemli kılmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de 2005 yılında birçok dersin öğretim programında öğrenciyi merkeze alan yapı-

landırmacı 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 rapor-

ları incelemektedirler. Bu alan taraması neticesinde alan uzmanları ile birlikte güncellen-

mesi 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 sü-

reci 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 Mate-

matik 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 Koordina-

törleri 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 sorular-

dan 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, 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 yakla-

şık 70 üye ülkenin devlet ve ulusal araştırma kurumlarının ortaklaşa oluşturdukları ulus-

lararası 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 ta-

rafından 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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TABLO 1
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Şekil 2’deki okul sayılarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, çalışmaya katılan okul 

sayısının en fazla Marmara Bölgesi’nde (62 okul) en az ise Akdeniz Bölgesi’nde (22 Okul) 

olduğu görülmektedir. Marmara Bölgesi’ni 41 okul ile Ege Bölgesi ve 36 okul ile Doğu Ana-

dolu Bölgesi izlemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz 

Bölgesi eşit sayıda ve 32 okul ile araştırmaya katılmışlardır. 

TIMSS 2011 çalışması için 4. sınıf düzeyinde belirlenen okullardaki tüm sınıflar çalışmaya 

katılmışlardır. Çalışmaya katılan sınıflardaki öğrencilerin katılım yüzdeleri incelendiğinde, 

öğrencilerin %98’inin çalışmaya katıldıkları görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 2’de yer al-

maktadır.

ŞEKİL 2
TIMSS 2011 Araştırmasına 4. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Bölgelere Göre Dağılımı

Kız

Erkek

Toplam

Türkiye

f f% %

TIMSS’e Katılan

599495

645002

1244497

3628

3851

7479

48,2

51,8

100,0

48,5

51,5

100,0

TIMSS 2011 araştırmasına katılan okulların bölgelere göre dağılımı Şekil 2’de yer almakta-

dır.
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Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 

1.244.497 öğrencinin 7479’u TIMSS 2011 çalışmasına katılmıştır. Araştırmaya Türkiye’de 

öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık %0,6’sı dâhil edilmiştir. TIMSS 2011 araştırmasına4. 

sınıf düzeyinde toplam 7479 öğrencinin katıldığı; çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık 

%48’inin kız öğrencilerden (n=3628), %52’sinin de erkek öğrencilerden (n=3851) oluştuğu 

görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımının Türkiye’de öğre-

nim gören tüm öğrencilerin cinsiyete göre dağılımıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. 

TIMSS 2011 Çalışmasının Kapsamı

TIMSS çalışması, ilköğretim 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin çok yönlü olarak bilgi ve beceri 

düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmadır. TIMSS çalışmaları kapsa-

mında 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 almak-

tadırlar. Daha sonra bu öğrencilere fen ve matematik alanlarındaki başarılarını etkileyen 

faktörleri belirlemeye yönelik öğrenci anketleri uygulanmaktadır. TIMSS çalışmasına ka-

tılan okullardaki fen ve matematik öğretmenlerine öğretmen anketi ve okul müdürlerine 

okul anketleri uygulanmaktadır. Bu raporda, TIMSS 2011 4. sınıf düzeyinde uygulanan ma-

tematik başarı testine ilişkin genel bilgiler ve öğrenci, öğretmen ve müdür anket sonuçları 

bulunmaktadır.

TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testine İlişkin Genel Bilgiler

TIMSS 2011 4.sınıf matematik başarı testinde konu alanları; “sayılar”, “geometrik şekil ve 

ölçümler” ve “veri gösterimi” olarak belirlenmiştir. Şekil 3’te testte yer alan soruların konu 

alanlarına göre dağılımı verilmiştir.
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Şekil 3 incelendiğinde soruların % 50’sinin sayılar; % 35’inin geometrik şekil ve ölçümler; % 

15’inin veri gösterimi konu alanlarında olduğu görülmektedir.

Bilişsel düzeyler dikkate alındığında ise, TIMSS 2011 4.sınıf matematik başarı testinde öğ-

rencilerin bilme, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere üç kategoride ele alındığı görül-

mektedir. Şekil 4’te testte yer alan soruların bilişsel düzeylere göre dağılımları verilmiş-

tir.

Şekil incelendiğinde soruların %40’nın bilme düzeyinde,%40’ının uygulama düzeyinde ve 

%20’sinin ise akıl yürütme düzeyinde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 4. Sınıf matematik başarı testinde yer alan maddelerin konu alanı ve madde 

türüne göre dağılımı ile ağırlıkları Tablo 2’de verilmektedir.

ŞEKİL 3
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testinin Konu Alanlarına Göre Dağılımı

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

Veri Gösterimi 
% 15

Ölçümler
% 35

% 50

Uygulama
% 40

% 40

% 20
Bilme
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Tablo 2 incelendiğinde TIMSS 2011 4.sınıf matematik başarı testinde üç alt alana ilişkin iki 

farklı madde türünün kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi çoktan seçmeli mad-

deler, ikincisi de kısa ve uzun cevaplı maddelerdir. Matematik başarı testindeki maddelerin 

%50’sini çoktan seçmeli maddeler diğer %50’sini ise kısa ve uzun cevaplı maddeler oluş-

turmaktadır. Tablo 2’de parantez içinde belirtilen rakamlar o düzeyde alınabilecek toplam 

puanı temsil etmektedir.

TIMSS 2011 4.sınıf matematik başarı testindeki maddelerin bilişsel düzeylerinin madde 

türüne göre ağırlıkları Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde TIMSS 2011 4.sınıf matematik başarı testinde iki farklı madde türü 

bulunduğu görülmektedir. Toplam 175 maddeden 93 tanesinin çoktan seçmeli, 82 tanesinin 

ise kısa ve uzun cevaplı maddeler olduğu görülmektedir. Çoktan seçmeli maddeler ve kısa 

cevaplı maddeler iki kategorili (0-1); uzun cevaplı maddelerde ise üçlü kategorili (0-1-2 

olarak) puanlanmıştır. 

Tabloda parantez içinde belirtilen rakamlar o düzeyle ilgili alınabilecek toplam puanı tem-

sil etmektedir. 

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

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

TABLO 2
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testinin Konu Alanı ve Madde Türüne Göre Dağılımı

Sayılar

Geometrik Şekil
ve Ölçümler

Veri Gösterimi

Toplam

Test Puanındaki
Ağırlığı

4.sınıf Matematik
Başarı Testinin

Kapsamı

Çoktan-Seçmeli 
Maddeler

A(B)*

Kısa ve Uzun 
Cevaplı Maddeler

A(B)

Toplam Madde
A(B)

Test Puanındaki 
Ağırlığı

%

42 (42)

38 (38)

13 (13)

93(93)

%50

88 (92)

61 (65)

26 (28)

175(185)

46 (50)

22 (27)

13 (15)

82 (92)

%50

50

35

15

100

TABLO 3
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testinin Bilişsel Düzey ve Madde Türüne Göre Dağılımı

Bilme

Uygulama

Akıl Yürütme

Toplam

Test Puanındaki Ağırlığı

Bilişsel Düzey Çoktan-Seçmeli 
Maddeler

A(B)*

Kısa ve Uzun 
Cevaplı Maddeler

A(B)

Toplam Madde
A(B)

Test Puanındaki 
Ağırlığı

%

43 (43)

34 (34)

16 (16)

93 (93)

%50

70  (73)

71 (75)

34 (37)

175 (185)

27 (30)

37 (41)

18 (21)

82 (92)

%50

39

41

20

100



14 TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR



15TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR

BÖLÜM 1

TIMSS 2011 4.SINIF TÜRKİYE MATEMATİK 
BAŞARI KONUMU
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Not: ü: Ortalaması TIMSS ölçeğinin ortalama puanından manidar olarak daha yüksek olan ülkeleri belirtmektedir.
a: Ortalaması TIMSS ölçeğinin ortalama puanından manidar olarak daha düşük olan ülkeleri belirtmektedir.

TABLO 1.1
TIMSS 2011 Çalışmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Matematik Başarı Dağılımları

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde 50 ülke katılmıştır. Ülkelerin matematik başarı 

testinden almış oldukları ortalama puanlar, başarı sıraları ve öğrenci puan dağılımları Tab-

lo 1.1’de yer almaktadır.

Tablo 1.1’de görüldüğü gibi, TIMSS ölçek orta noktası “500 puan” şeklinde kestirilerek ülkele-

rin matematik başarı ortalamaları hesaplanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyin-

de katılan ülkelerden 27’si, TIMSS ölçek orta noktasının üzerinde ortalama puana sahiptir. 

Matematik başarı testinde ortalama puanı, TIMSS ölçek orta noktasının (500) altında olan 

23 ülke olduğu ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında 35. sırada yer aldığı belirlenmiştir.
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ŞEKİL 1.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Ortalamalarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 1.1 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasında en yüksek başarı gösteren Singapur’da 

öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 606 iken; en düşük başarı gösteren Yemen’de 

ise öğrencilerin ortalamaları 248’ dir. Türkiye’nin 4. sınıf düzeyinde matematik başarı or-

talaması 469 olup bu ortalama ile TIMSS ölçek orta noktasının altında olduğu ve 35. sırada 

yer aldığı görülmektedir. Türkiye’deki 4. sınıf matematik başarı ortalamasının TIMSS ölçek 

orta noktasından manidar bir şekilde düşük olduğu belirtilmektedir. 

TIMSS 2011 çalışmasına 4. 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.

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

TABLO 1.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarısı Açısından Türkiye ile Aynı ve Farklı Kategoride Yer Alan 
Ülkeler

Türkiye’den yüksek olan ülkeler

Türkiye ile benzer ülkeler

Türkiye’den düşük olan ülkeler

Matematik Başarısı 
(manidar olarak)

Ülkeler

Singapur, Kore, Hong Kong ÖYB, Çin-Tayvan, Japonya, Kuzey İrlanda, 
Belçika, Finlandiya, İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hollanda, Danimarka, Litvanya, Portekiz, Almanya, İrlanda, Sırbistan, 
Avustralya, Macaristan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, 
İtalya, Slovakya, İsveç, Kazakistan, Malta, Norveç, Hırvatistan, Yeni 
Zelanda, İspanya, Polonya

Romanya, Azerbaycan, Şili, Tayland

Ermenistan, Gürcistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Katar, 
Suudi Arabistan, Umman, Tunus, Kuveyt, Fas, Yemen

Tablo 1.2 incelendiğinde, çalışmaya katılan 50 ülke içinde 33 ülkenin matematik başarı 

ortalamasının Türkiye’den manidar olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Romanya, Azer-

baycan, Şili ve Tayland ülkelerinin matematik başarılarının Türkiye ile benzerlik göster-

diği belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ülkelerden 12’sinin matematik başarı ortalamasının 

Türkiye’den düşük olduğu saptanmıştır.

700
600
500
400
300
200
100

0
Singapur

Sıra       1         35                50

TIMSS Ölçek Orta 
Noktası

Türkiye Yemen
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TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerinin matematik başarı orta-

laması ülkeler bazında Tablo 1.3’te yer almaktadır.

TABLO 1.3
TIMSS 2011 Çalışmasına 4. 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, 4. sınıf düzeyinde kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı 

ortalamaları arasındaki en az fark İran, Yeni Zelanda ve Kuzey İrlanda’da gözlenmiştir. Bu 

ülkelerde kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalamaları birbirine eşit olduğundan ortalama-

lar arasında fark yoktur. Cinsiyete göre matematik başarı ortalamasının en fazla farklılaş-

tığı ülkenin Kuveyt olduğu belirlenmiştir. Kuveyt’teki kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin 

matematik başarı ortalaması arasında kızlar lehine 35 puanlık bir fark tespit edilmiştir. 

Tablo 1.3 incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin 

matematik başarı ortalamaları arasında kız öğrenciler lehine 1 puanlık bir fark olduğu 

belirlenmiştir.

Türkiye’den TIMSS 2011 çalışmasına katılan kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı 

ortalamaları Şekil 1.2’de yer almaktadır.

Şekil 1.2 incelendiğinde Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalama-

larının TIMSS ölçek orta noktasının altında kaldığı görülmektedir.Türkiye, hem kız hem de 

erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları bakımından 50 ülke arasında 35. sırada 

yer almaktadır.

ŞEKİL 1.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Cinsiyete Göre Matematik Başarı Ortalamaları

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0
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BÖLÜM 2

TIMSS 2011 4. SINIF YETERLİK DÜZEYLERİNE 
GÖRE TÜRKİYE MATEMATİK BAŞARI KONUMU

TIMSS 2011 çalışmasında 4.sınıf düzeyinde sınava katılan öğrenciler için uluslararası mate-

matik yeterlik düzeyleri tanımlanmıştır. Belirlenen yeterlik düzeylerine ilişkin genel bilgi-

ler Tablo 2.1’de yer almaktadır.

TABLO 2.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Uluslararası Matematik Yeterlik Düzeylerinin Tanımı

625 ve üstü

550 - 625 altı

475 - 550 altı

400 - 475 altı

İleri Düzey
Öğrenciler, anladıklarını ve bilgilerini çeşitli kompleks durumlara uygulayabilir ve nedenlerini 
açıklayabilirler.
Öğrenciler,  orantılar dahil tam sayıları içeren çok aşamalı sözlü ifade edilen çeşitli soruları 
çözebilirler. Bu seviyedeki öğrenciler yüzdeler ve ondalıklar hakkında daha yüksek bir kavrama 
sergilerler. Bir dizi iki veya üç boyutlu şeklin değişik durumlarına ilişkin geometrik bilgileri 
uygulayabilirler. Tablo verilerinden bir sonuç çıkarabilir ve bunu gerekçelendirebilirler.

Üst Düzey
Öğrenciler bilgilerini ve anladıklarını problem çözmek için uygulayabilirler.
Tam sayılarla işlem yapmayı içeren soruları çözebilirler. Çeşitli problem durumlarında 
bölme işlemini kullanabilirler. Bilinmeyenlere değer vererek problemleri çözerler. Daha 
sonra tanımlanacak bir terimi bulmak için örnekleri geliştirirler. Öğrenciler çizgi simetrisi 
ve geometrik şekillerden anladıklarını gösterebilirler. Öğrenciler tablo ve grafiklerdeki 
verileri yorumlar ve kullanır. Şekil ve çetele grafiği hakkındaki bilgilerini bar grafiklerini 
tamamlamada kullanırlar.

Orta Düzey 
Öğrenciler matematiğe ilişkin temel bilgileri basit durumlara uygulayabilirler.
Öğrenciler, kesirler ve tamsayılar ile ilgili anladıklarını gösterebilirler. İki boyutlu gösterimden 
üç boyutlu gösterimi canlandırabilirler. Bar grafiği, şekil ve tabloları basit problemleri 
çözmek için yorumlayabilirler.

Alt Düzey
Öğrenciler matematiğe ilişkin başlangıç düzeyindeki bilgileri bilir.
Öğrenciler tamsayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilirler. Yatay ve dikey çizgiler, 
basit geometrik şekiller, koordinat bilgisi farkındalığına sahiptir. Basit bar grafiği ve tabloyu 
okuyabilir ve tamamlayabilirler.
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TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarı ortalamaları için ileri düzey, üst düzey, orta düzey ve 

alt düzey olmak üzere dört temel yeterlik düzeyi tanımlanmaktadır. 

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin yeterlik düzeylerine göre 

dağılımı,en yüksek başarıyı gösteren Singapur, en düşük başarıyı gösteren Yemen ve TIMSS 

ortalaması ile birlikte Şekil 2.1’de sunulmuştur.

Şekil 2.1 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %4’ünün ileri düzeyde, %17’ sinin üst dü-

zeyde, %29’ unun orta düzeyde, % 26’ sının alt düzeyde olduğu ve %24’ ünün ise alt düzey 

seviyesine bile ulaşamadığı görülmektedir. TIMSS ortalamasına bakıldığında en çok orta 

düzeyde en az ise ileri düzeyde yığılma olduğu görülmektedir. Benzer durum Türkiye için 

de geçerlidir.

Türkiye’de matematik alanında alt yeterlik düzeyinde ve alt düzey seviyesine bile ulaşama-

yan (alt düzey altı) öğrencilerin TIMSS ortalamasına göre çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

TIMSS çalışmasında en başarılı ülke olan Singapur’da öğrencilerin çoğu (%43) ileri düzeyde 

iken; öğrencilerden hiçbirinin alt düzey altında yer almadığı görülmektedir. Yemen’de ise 

öğrencilerin çoğunun (%91) alt düzeye bile ulaşamadığı (alt düzey altı) görülmektedir.

ŞEKİL 2.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

* TIMSS’e göre en düşük düzey olan alt düzey seviyesine dahi ulaşamayan öğrenciler yer alır.
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BÖLÜM 3

TIMSS 2011 4. SINIF MATEMATİK BAŞARI 
TESTİ KONU ALANLARINA ve BİLİŞSEL 
DÜZEYLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN KONUMU

Üçüncü bölümde öncelikle, 4. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına göre başarıları 

incelenmiş, ardından bilişsel düzeyleri bazında incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu bölümde bulunan konu başlıkları şöyledir:

• TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu

• TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Bilişsel Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konu-

mu

• TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Örnek Maddeleri ve Maddelere İlişkin 

Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Konu Alanlarına Göre 
Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 4. sınıf öğrencilerinin cevaplamış oldukları matematik başarı testinde “Sayılar”, 

“Geometrik Şekiller ve Ölçümler” ve “Veri Gösterimi” olmak üzere üç matematik konu ala-

nına ilişkin sorular yer almaktadır.

Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına ilişkin doğru cevaplama yüz-

deleri, en yüksek başarı gösteren ülke (Singapur), en düşük başarı gösteren ülke (Yemen) 

ve TIMSS ortalaması dikkate alınarak Şekil 3.1’de verilmiştir.
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ŞEKİL 3.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Konu Alanlarının Doğru Cevaplanma Yüzdelerine Göre Türkiye’nin 
Konumu

Şekil 3.1 incelendiğinde,  TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

matematik testinde yer alan tüm soruların %45’ini doğru cevapladıkları görülmektedir. Ma-

tematik testi kapsamında yer alan “sayılar” alanındaki soruların %43’ü, “geometrik şekil ve 

ölçümler” alanındaki soruların %43’ü ve “veri gösterimi” alanındaki soruların %57’si doğru 

cevaplanmıştır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrenciler matematik testindeki tüm soruların 

%50’sini, sayılar alanındaki soruların %47’sini, geometrik şekil ve ölçümlerdeki soruların 

%49’unu ve veri gösterimi alanında bulunan soruların %58’ini doğru cevaplandırmışlardır. 

Öğrencilerin “sayılar” ve “geometrik şekil ve ölçümler” alanındaki soruları “veri gösterimi 

”ne göre daha zor buldukları söylenebilir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin matematik testinde yer alan 

soruları doğru cevaplama yüzdesinin en yüksek Singapur’da (% 74), en düşük ise Yemen’de 

(% 16) olduğu görülmektedir.

Çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarına göre başarı ortalamala-

rı en yüksek (Singapur) ve en düşük başarı gösteren (Yemen) ülkelerle birlikte Şekil 3.2’de 

verilmiştir.
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ŞEKİL 3.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.2 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde katılan öğ-

rencilerin matematik başarı testinden almış oldukları ortalamanın 469 olduğu görülmek-

tedir. Matematik konu alanları bakımından Türkiye’de öğrencilerin en başarılı oldukları 

alanlar sırasıyla veri gösterimi (478), sayılar (477) ve geometrik şekil ve ölçümlerdir (448). 

Türkiye’nin başarı sıralamasına bakıldığında “sayılar” alanında 37, “geometrik şekil ve öl-

çümler” alanında 36 ve “veri gösterimi” alanında ise 33. sırada yer aldığı görülmektedir. 

  

Uluslararası matematik yeterlik düzeyleri için belirlenen kesme puanları göz önüne alın-

dığında, Türkiye’de 4. sınıf öğrencilerinin “sayılar” ve “veri gösterimi” konu alanlarında 

orta yeterlik düzeyinde; “geometrik şekil ve ölçümler” alanında ise alt yeterlik düzeyinde 

oldukları görülmektedir.

TIMSS çalışmasında en yüksek başarı gösteren Singapur’da öğrencilerin en başarılı oldukla-

rı konu alanları sırasıyla sayılar (619), geometrik şekil ve ölçümler (589) ve veri gösterimi 

(588) iken; en düşük başarı gösteren Yemen’de ise sıralama sayılar (261), veri gösterimi 

(204), geometrik şekil ve ölçümler (193) şeklinde gerçekleşmiştir. Singapur ve Yemen’ de 

en yüksek başarı “sayılar” konu alanında sağlanmıştır.

Genel olarak ülkelerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, yüksek başarı göste-

ren ülkelerin aynı zamanda her üç konu alanında da yüksek başarıya sahip olduğu, düşük 

başarı gösteren ülkelerin ise üç konu alanında da düşük başarı gösterdiği belirlenmiştir. 

Buna karşın bazı ülkeler bazı konu alanlarında genel ortalamalarının üzerinde başarı gös-

termişlerdir. Örneğin, iyi performans gösteren ülkelerden biri olan Kore, her üç alanda eşit 

düzeyde başarı gösterirken, Singapur sadece sayılar alanında matematik genel ortalaması-

nın üzerinde performans göstermiştir. Türkiye “geometrik şekil ve ölçümler” konu alanında 

testin tamamındaki başarısının altında performans gösterirken; “sayılar”ve “veri gösterimi” 

konu alanında ise üstünde performans göstermiştir.
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TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarındaki başarı 

ortalamalarının cinsiyete göre karşılaştırılması Şekil 3.3’te yer almaktadır.

Şekil 3.3 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde katılan kız 

ve erkek öğrencilerin üç matematik konu alanındaki başarı ortalamaları arasında farklı-

lıkların olduğu görülmektedir. Buna göre sayılar konu alanında 3 puanlık farkın erkekler 

lehine; geometrik şekil ve ölçümler alanında 8 puanlık farkın ve veri gösterimi alanında da 

6 puanlık farkın kızlar lehine olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı orta-

lamaları arasındaki fark en az “sayılar” konu alanında iken; en çok fark “geometrik şekil ve 

ölçümler” konu alanındadır. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin her ikisi de matematik başarı 

testinde en düşük ortalamayı geometrik şekil ve ölçümler konu alanında, en yüksek orta-

lamayı ise veri gösterimi konu alanında göstermişlerdir. Kız öğrenciler “geometrik şekil ve 

ölçümler”ve “veri gösterimi” konu alanlarında erkeklerden daha başarılı olurken; “sayılar” 

konu alanında ise erkek öğrencilerin kızlardan daha başarılı olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Bilişsel Düzeylere Göre 
Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarı testinde üç temel bilişsel düzey üzerine odaklanılmış-

tır. Başarı testinde yer alan bilişsel düzeyler; bilme, uygulama ve akıl yürütmedir. 

Türkiye’de 4. sınıf öğrencilerinin her bir bilişsel düzeydeki doğru cevaplama yüzdeleri, en 

yüksek başarı gösteren Singapur, en düşük başarı gösteren Yemen ve TIMSS ortalaması ile 

birlikte Şekil 3.4’te sunulmuştur.

ŞEKİL 3.3
TIMSS 2011 4.Sınıf Matematik Konu Alanlarına Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Başarı Ortalamaları
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Şekil 3.4 incelendiğinde; öğrencilerin uluslararası ortalama doğru cevaplama yüzdeleri bil-

me düzeyi için %55, uygulama için %50 ve akıl yürütme için ise %40 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin akıl yürütme alanında yer alan soruları bilme ve uygulama düzeyine göre 

daha zor buldukları söylenebilir. 4. 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 %51’ini, uygulama alanındaki soruların %45’ini ve akıl yürütme alanındaki sorula-

rın %33’ünü doğru cevaplandırmışlardır.

Türkiye’ de en yüksek doğru cevaplama yüzdesi bilme düzeyinde (%51) iken, en düşük 

doğru cevaplama yüzdesi ise akıl yürütme düzeyinde (%33) görülmüştür. Benzer biçimde 

en yüksek başarı gösteren Singapur ve en düşük başarı gösteren Yemen için de en yüksek 

doğru cevaplama yüzdesi bilme düzeyinde gözlemlenirken, en düşük doğru cevaplama 

yüzdesi ise akıl yürütme bilişsel düzeyinde gözlemlenmiştir.

TIMSS 2011 4. sınıf öğrencilerinin matematik başarı testinde yer alan üç bilişsel düzeye 

ilişkin soruları doğru cevaplama yüzdelerine göre hesaplanan ortalamaları Şekil 3.5’te yer 

almaktadır.

ŞEKİL 3.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeylerdeki Doğru Cevaplama Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu



28 TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR

Şekil 3.5 incelendiğinde,  TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde katılan 

öğrencilerin bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamaları en yüksekten en düşüğe 

sırasıyla bilme (475), uygulama (469) ve akıl yürütmedir (462). TIMSS 2011 çalışmasında 

en yüksek başarıyı gösteren Singapur’da da sıralama benzer şekildedir. En düşük başarı 

gösteren Yemen’de ise tam tersi sıralama söz konusudur. 

Öğrencilerin bilişsel düzeylerden aldıkları ortalamalar, matematik yeterlik düzeyleri ulus-

lararası kesme puanları dikkate alınarak incelendiğinde, her üç bilişsel düzeyden alınan 

ortalamaların orta yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir. Şekil 3.5’te Türkiye’nin bil-

me düzeyindeki ortalamasının genel matematik ortalamasından (469) yüksek olduğu, akıl 

yürütme düzeyindeki ortalamasının ise düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 50 ülke 

arasında başarı sıralamasına bakıldığında bilme düzeyinde 35, uygulama düzeyinde 35 ve 

akıl yürütme düzeyinde ise 37. sırada olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik 

bilişsel düzeylere göre ortalamaları Şekil 3.6’da verilmiştir.

ŞEKİL 3.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin Konumu
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Şekil 3.6 incelendiğinde, 4.sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 

arasında farkların olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bilişsel düzeylerden almış oldukları 

ortalamalar karşılaştırıldığında, “bilme” düzeyinde 2 puanlık farkın kızlar lehine, “uygu-

lama” düzeyinde 1 puanlık farkın erkekler lehine, “akıl yürütme” düzeyinde ise 3 puanlık 

farkın kızlar lehine olduğu görülmektedir. 50 ülke içerisinde bilişsel düzeylerdeki sıralama-

lara bakıldığında “bilme“ ve “akıl yürütme” bilişsel düzeylerinde kızlar erkeklerden daha 

yüksek puan alırken “uygulama” düzeyinde aynı sırada yer almaktadırlar.

TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Örnek Maddeleri ve 
Maddelere İlişkin Türkiye’nin Konumu

Bu bölümde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik ba-

şarı testinde almış oldukları maddelerden örnekler ve bu maddelere ait bilgiler yer almak-

tadır. Örnek maddelerde en başarılı ülke ve en başarısız ülke ile bu maddelerin doğru ce-

vaplanma 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.

ŞEKİL 3.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeylere Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Matematik Başarı 
Ortalamaları
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Şekil 3.7’de verilen birinci örnek madde “Üç basamaklı sayıları toplayarak problemleri çö-

zer” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde, sayılar konu alanında ve uygu-

lama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Birinci örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri 

TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %73 iken; Türkiye’de %81 ‘dir.

Türkiye birinci örnek maddede göstermiş olduğu başarı ile TIMSS çalışmasına katılan ül-

keler arasında 19. sırada yer almıştır. Birinci örnek maddede Türkiye’nin doğru cevaplama 

yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %8 

üzerindedir. Birinci örnek maddeye ilişkin en yüksek başarı Singapur’da (%93); en düşük 

başarı da Yemen (%15)’de 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.

ŞEKİL 3.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 1
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Şekil 3.8’de verilen ikinci örnek madde “Tabloda verilen bilgilerden yararlanarak sütun 

grafiği oluşturma” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde veri gösterimi 

konu alanında ve uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. İkinci örnek maddeyi doğ-

ru cevaplama yüzdeleri TIMSS ortalaması ve Türkiye’de eşit olup %73’tür. Türkiye, TIMSS 

ülkeleri içerisinde ikinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 33. sırada yer almıştır. İlgili 

maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Kore (%97)’de iken, en düşük doğru 

cevaplama yüzdesi ise Yemen (%13) ‘de 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.

ŞEKİL 3.8
TIMSS 2011 4. sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 2
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Şekil 3.9’da verilen üçüncü örnek madde “Bir basamaklı ondalık sayı içeren problemle-

ri çözme” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde sayılar konu alanında ve 

uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Üçüncü örnek maddeyi doğru cevaplama 

yüzdeleri TIMSS’ katılan ülkeler genelinde %60 iken; Türkiye’de %56 ‘dır. İlgili maddeyi 

Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama 

doğru cevaplama yüzdesinin %4 altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde üçüncü örnek 

maddede gösterdiği başarı ile 33. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru 

cevaplama yüzdesi Kore (%97)’de iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Kuveyt  (% 

19) ‘de 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.

ŞEKİL 3.9
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri -Örnek 3
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Şekil 3.10’da verilen dördüncü örnek maddede öğrencilerden üç boyutlu bir küpü zihinle-

rinde canlandırmaları istenmektedir. Madde geometrik şekil ve ölçümler konu alanında ve 

uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. 

Dördüncü örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’ katılan ülkeler genelinde %63 

iken; Türkiye’de %45 ‘dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 

çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinden %4 daha düşüktür. 

Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde dördüncü örnek maddede gösterdiği başarı ile 41. sırada 

yer almıştır. Dördüncü maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Çin-Tayvan (% 

95)’de iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Yemen (% 31) ‘de 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.

ŞEKİL 3.10
TIMSS 2011 4.sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 4



34 TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR

Şekil 3.11’de verilen beşinci örnek madde “Pasta grafiği ile sunulan veriyi bar grafiği ile 

ifade etme” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde veri gösterimi konu ala-

nında ve akıl yürütme bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Beşinci örnek maddeyi doğru 

cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %71 iken; Türkiye’de %75 ‘tir. İlgili 

maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin 

ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %4 üzerindedir. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde 

beşinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 25. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en 

yüksek doğru cevaplama yüzdesi Kore (% 95)’de iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi 

ise Yemen (% 22) ‘de 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.

ŞEKİL 3.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 5



35TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR

Şekil 3.12’de verilen altıncı örnek madde dört işlem problemlerine yönelik bir sorudur. 

Madde sayılar konu alanında ve uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Altıncı örnek 

maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %52 iken; Türkiye’de 

%46 ‘dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 2011 çalışmasına katı-

lan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %6 altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri 

içerisinde 33. sırada yer almıştır. Altıncı örnek maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama 

yüzdesi Çin-Tayvan’da (% 85) iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Umman‘da(% 21) 

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.

ŞEKİL 3.12
TIMSS 2011 4. sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 6

 Saat ve dakika ile ilgili dört işlem 
problemleri çözme
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Şekil 3.13’te verilen yedinci örnek madde “Kenar çizgileri ve kenar sayısı verilen şekli 

tamamlama” kazanımına yönelik bir simetri sorusudur. Madde geometrik şekil ve ölçüm-

ler konu alanında ve uygulama bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Yedinci örnek maddeyi 

doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %42 iken; Türkiye’de %26 ‘dır. 

İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkele-

rin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %16 altındadır. Yedinci örnek maddede Türkiye, 

TIMSS ülkeleri içerisinde 46. sırada yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru 

cevaplama yüzdesi Hong Kong ÖYB’de (% 84)iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise 

Yemen‘de (% 5) 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.

ŞEKİL 3.13
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 7
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Şekil 3.14’te verilen sekizinci örnek madde “Bar grafiğinden yararlanarak çok aşamalı so-

ruları çözme” kazanımına yönelik bir matematik sorusudur. Öğrencinin grafiği okuması ve 

grafikten strateji belirleyerek problemi çözmesi beklenmektedir. Madde çok aşamalı akıl 

yürütme sorusu olup veri gösterimi alanında ve akıl yürütme bilişsel düzeyinde yer almak-

tadır. Sekizinci örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler genelin-

de %54 iken; Türkiye’de %50 ‘dir. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüzdesi TIMSS 

2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %4 altındadır. 

Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde sekizinci örnek maddede gösterdiği başarı ile 31. sırada 

yer almıştır. İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Çin-Tayvan’da (%79) 

iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise Tunus’ta (% 26)  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.

ŞEKİL 3.14
TIMSS 2011 4. sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 8
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Şekil 3.15’te verilen dokuzuncu örnek madde “Çok aşamalı sayısal problemleri çözme” ka-

zanımına yönelik bir matematik sorusudur. Madde sayılar konu alanında ve akıl yürütme 

bilişsel düzeyinde yer almaktadır. Dokuzuncu örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri 

TIMSS’e katılan ülkeler genelinde %27 iken; Türkiye’de %26 ‘dır. İlgili maddeyi Türkiye’nin 

doğru cevaplama yüzdesi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevap-

lama yüzdesinin %1 altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde dokuzuncu örnek mad-

dede gösterdiği başarı ile 25. sırada yer almıştır.  İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru 

cevaplama yüzdesi Hong Kong ÖYB’de (% 59) iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise 

Kuveyt‘te (% 2) 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.

ŞEKİL 3.15
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 9
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Şekil 3.16’da verilen onuncu örnek madde “Verilen iki katı cismin şeklinden yararlanarak 

verilen dört ifadeyi doğru-yanlış olarak sınıflama” kazanımına yönelik bir matematik so-

rusudur. Madde geometrik şekil ve ölçümler konu alanında ve bilme bilişsel düzeyinde 

yer almaktadır. Onuncu örnek maddeyi doğru cevaplama yüzdeleri TIMSS’e katılan ülkeler 

genelinde %32 iken; Türkiye’de %4 ‘tür. İlgili maddeyi Türkiye’nin doğru cevaplama yüz-

desi, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin ortalama doğru cevaplama yüzdesinin %28 

altındadır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde ilgili örnek maddede sondan ikinci olmuştur. 

İlgili maddeye ilişkin en yüksek doğru cevaplama yüzdesi Portekiz’de (% 70) iken, en düşük 

doğru cevaplama yüzdesi ise Yemen’de (% 1) gözlenmiştir.

ŞEKİL 3.16
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri-Örnek 10
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BÖLÜM 4

TIMSS 2011 4. SINIF TÜRKİYE MATEMATİK 
BAŞARI ORTALAMASININ BÖLGELER BAZINDA 
İNCELENMESİ

Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:

• TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Cin-

siyete Göre Dağılımının İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Konu Alan-

larına Göre İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Bilişsel 

Düzeylere Göre İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Yeterlik 

Düzeylerine Göre İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin coğrafi bölgelere göre ma-

tematik başarı ortalamaları ve dağılımı Tablo 4.1’de verilmiştir. 

TABLO 4.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Bölgelere Göre Dağılımı

f % Başarı Ortalaması

İç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

TÜRKİYE

811

2201

789

1026

666

1022

964

7479

493,34

491,12

483,43

478,25

461,55

432,03

422,75

469,27

10,84

29,43

10,55

13,72

8,90

13,66

12,89

100
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Tablo 4.1’de,  4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgelere göre matematik başarı ortala-

maları verilmiştir. Türkiye genelinde, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı 

ortalaması 469’ dur.  Tablo 4.1 incelendiğinde matematik başarı ortalamalarının coğrafi 

bölgelere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre İç Anadolu Bölgesi (493) en 

yüksek başarı ortalamasına sahip bölge olurken Doğu Anadolu Bölgesi (423) en düşük ba-

şarı ortalamasına sahip olmuştur. 

Tablo 4.1’de İç Anadolu Bölgesi (493), Marmara Bölgesi (491), Karadeniz Bölgesi (483) ve 

Ege Bölgesi (478)’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı, Ak-

deniz Bölgesi (462), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (432) ve Doğu Anadolu Bölgesi (423)’nin 

başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgeler bazında matema-

tik başarı ortalamaları Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1’de bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralaması verilmiştir. Buna göre bölgeler bazında en yüksek matematik başarı ortalama-

sının, İç Anadolu Bölgesi (493), Marmara Bölgesi (491), Karadeniz Bölgesi (483); en düşük 

başarı ortalamasının Güneydoğu Anadolu Bölgesi (432) ve Doğu Anadolu Bölgesi (423)’nde 

ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Bölgeler bazında 4. sınıf matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından farkı 

Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 4.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamaları

*Türkiye Matematik Başarı Ortalaması
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Şekil 4.2’de incelendiğinde bölgeler bazında 4. sınıf matematik başarı ortalamaları ile Tür-

kiye ortalaması arasında olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (24) ve Marmara (22) 

Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark Güneydoğu (-37) ve Doğu Ana-

dolu (-46) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Matematik Başarı Ortalamaları 
ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler ba-

zında dağılımı ile matematik başarı ortalamaları Tablo 4.2’de verilmiştir.

ŞEKİL 4.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamalarının Türkiye Ortalamasından 
Farkı

*Türkiye Matematik Başarı Ortalaması
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TABLO 4.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler Bazında Matematik Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete 

Göre Dağılımı

f % Başarı OrtalamasıCinsiyet

İç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

TÜRKİYE

390

421

1044

1157

402

387

506

520

326

340

509

513

451

513

3628

3851

494,44

492,33

491,63

490,66

486,59

480,26

482,01

474,64

459,68

463,29

433,50

430,65

419,88

425,33

470,08

468,53

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

47,6

52,3

47,8

52,2

50,0

49,9

49,0

51,0

48,1

51,9

48,3

51,7

47,5

52,5

48.5

51.5

Tablo 4.2‘de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin 

bölgelere göre matematik başarı ortalamaları ele alınmıştır. Türkiye genelinde 4. sınıf dü-

zeyindeki kız öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 470; erkek öğrencilerin başarı 

ortalamaları 469’ dur. Tablo 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında matematik başarı ortala-

malarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 

 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler ba-

zında matematik başarı ortalamaları Şekil 4.3’te gösterilmiştir. 

ŞEKİL 4.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler ve Cinsiyete Göre Matematik Başarı Ortalamaları

*Cinsiyete Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması
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Şekil 4.3’te incelendiğinde Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde kız 

öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin matematik başarı or-

talamalarının en yüksek olduğu bölgeler İç Anadolu ve Marmara Bölgesi iken, en düşük 

olduğu bölgelerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgeler 

arasındaki bu başarı sıralamasının erkek öğrenciler için de değişmediği görülmektedir. 

Kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı ortalaması İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve 

Ege Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.

Bölgeler bazında TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrenci-

lerin matematik başarı ortalamaları arasındaki fark Şekil 4.4’te verilmiştir.

Şekil 4.4’te incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasındaki en yüksek başarı farkının 

Karadeniz (7) ve Ege Bölgesi (7)’nde; en düşük başarı farkının İç Anadolu (2) ve Marmara (1) 

Bölgesi’nde kızlar lehine ortaya çıktığı görülmüştür. Akdeniz (-3) ve Doğu Anadolu Bölgesi 

(-5)’nde ise erkek öğrenciler lehine bir fark tespit edilmiştir.

Cinsiyet bazında bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından 

farkına Şekil 4.5’te yer verilmiştir.

ŞEKİL 4.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler Bazında Kız ve Erkek Öğrencilerin Matematik Başarı Ortalamaları 
Arasındaki Fark
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ŞEKİL 4.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Cinsiyet Bazında Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarının Türkiye 

Ortalamasından Farkı

*Sıfır noktası cinsiyete göre Türkiye matematik başarı ortalamalarına karşılık gelmektedir.

Şekil 4.5’te 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilere ait matematik başarı ortalama-

larının Türkiye ortalamasından farkı bölgelere göre incelenmiştir. Buna göre bölgeler ba-

zında kız öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması arasındaki 

olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (24), Marmara (22) ve Karadeniz (17) Bölgesi’nde 

gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark Doğu (-50) ve Güneydoğu Anadolu  (-36) 

Bölgesi’nde gözlenmiştir. 

Benzer şekilde bölgeler bazında erkek öğrencilerin matematik başarı ortalamaları ile Tür-

kiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (23) ve Marmara (22) 

Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-44) ve Güney-

doğu Anadolu (-38) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Konu Alanlarına Göre İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler, matematik başarı testinde 

sayılar, geometrik şekiller ve ölçümler ve veri gösterimi olmak üzere üç konu alanına 

ilişkin soruları cevaplamışlardır. Öğrencilerin bölgeler bazında konu alanlarına göre mate-

matik başarı ortalamaları Şekil 4.6’da gösterilmektedir.
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ŞEKİL 4.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Konu Alanlarının Bölgeler Bazında Başarı Ortalamaları

*Konu Alanlarına Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.6’da TIMSS 2011 çalışmasına 4. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin bölge bazında 

konu alanlarına göre matematik başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 4. sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı ortalaması, sayılar konu alanında (477), geo-

metrik şekiller ve ölçümler konu alanında (447) ve veri gösterimi konu alanında (478)’dir. 

Şekil 4.6 incelendiğinde konu alanlarına göre matematik başarı ortalamalarının bölgeler 

arası farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre İç Anadolu Bölgesi tüm konu alanlarında 

en yüksek başarı ortalamasına sahip bölge olurken Doğu Anadolu Bölgesi tüm konu alan-

larında en düşük başarı ortalamasına sahip bölge olmuştur.

Şekil 4.6 incelendiğinde sayılar konu alanında İç Anadolu (499), Marmara (498), Karadeniz 

(487) ve Ege (485) Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili konu alanında, Türkiye ortalamasının 

(477) üzerinde yer alırken; Akdeniz (469), Güneydoğu Anadolu (445) ve Doğu Anadolu 

(432) Bölgesi’nin başarı ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde 

geometrik şekiller ve ölçümler konu alanında başarı ortalamaları bölgeler bazında incelen-

diğinde; İç Anadolu (474), Marmara (469), Karadeniz (464) ve Ege (455) Bölgesi’nin başarı 

ortalamasının ilgili Türkiye ortalamasının (447) üzerinde yer aldığı; Akdeniz (438), Güney-

doğu Anadolu (409) ve Doğu Anadolu (399) Bölgesi’nin başarı ortalamasının ise Türkiye 

ortalamasının altında kaldığı görülmüştür. Veri Gösterimi konu alanında ise İç Anadolu 

(505), Marmara (503), Karadeniz (491) ve Ege (488) Bölgesi’nin başarı ortalamasının Tür-

kiye ortalamasının (478) üzerinde yer aldığı, Akdeniz (468), Güneydoğu Anadolu (440) ve 

Doğu Anadolu (424) Bölgesi’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının altında olduğu 

tespit edilmiştir.

Konu alanları bazında bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasın-

dan farkına Şekil 4.7’de yer verilmiştir.
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ŞEKİL 4.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Konu Alanları Bazında Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarının 
Türkiye Ortalamasından Farkı

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

Şekil 4.7‘de bölgeler bazında öğrencilerin 4. sınıf matematik konu alanlarına ait başarı or-

talamalarının ilgili konu alanındaki Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre 

öğrencilerin sayılar konu alanındaki matematik başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması 

arasındaki olumlu yönde en yüksek fark;  İç Anadolu (22) ve  Marmara (21) Bölgesi’nde iken; 

olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-45) ve Güneydoğu Anadolu (-32) Bölgesi’nde 

gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin geometrik şekiller ve ölçümler konu alanındaki 

matematik başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en 

yüksek fark,  İç Anadolu (27), Marmara (22) ve Karadeniz (17) Bölgesi’nde iken; olumsuz 

yönde ise en yüksek fark, Doğu (-48) ve Güneydoğu Anadolu (-38) Bölgesi’nde görülmüştür. 

Benzer şekilde öğrencilerin veri gösterimi konu alanındaki matematik başarı ortalamaları 

ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu  (27) ve 

Marmara (25) Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-54) ve Güneydo-

ğu Anadolu (-38) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır.

Şekil 4.7 incelendiğinde tüm konu alanlarında bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin sayılar konu alanında en yüksek ortalama İç Anadolu 

Bölgesi’nde gözlenirken veri gösterimi, geometrik şekiller ve ölçümler konu alanlarında da 

en yüksek ortalama İç Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi

Şekil 4.8’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik ba-

şarı ortalamaları, bilme, uygulama ve akıl yürütme olarak belirlenen üç bilişsel düzeyde 

ele alınmıştır.
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ŞEKİL 4.8
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre Matematik Başarı Ortalamaları

*Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye Matematik Başarı Ortalaması

Şekil 4.8 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin böl-

geler bazında bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamalarına yer verilmiştir. Tür-

kiye genelinde, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik başarı ortalaması bilme düze-

yinde (475), uygulama düzeyinde (469) ve akıl yürütme düzeyinde (462)’ dir. Şekil 4.8’ de 

bilişsel düzeylere göre matematik başarı ortalamalarının bölgeler arası farklılık gösterdiği 

görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en yüksek başarı ortalamasına 

sahip iken, Doğu Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en düşük başarı ortalamasına 

sahip bölge olmuştur.

Şekil 4.8 incelendiğinde bilme düzeyinde İç Anadolu (502), Marmara (498), Karadeniz (489) 

ve Ege (483)Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili bilişsel düzeyde, Türkiye ortalamasının 

üzerinde yer alırken; Akdeniz (466), Güneydoğu Anadolu (436) ve Doğu Anadolu (425) 

Bölgesi’nin başarı ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde uy-

gulama düzeyinde başarı ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; İç Anadolu (492), 

Marmara (489), Karadeniz (481) ve Ege (477) Bölgesi’nin başarı ortalaması uygulama dü-

zeyindeki Türkiye ortalamasının üzerinde iken; Akdeniz (462), Güneydoğu Anadolu (434)

ve Doğu Anadolu (423) Bölgesi’nin başarı ortalaması ise ilgili Türkiye ortalamasının altında 

kalmıştır. Akıl yürütme düzeyinde de  İç Anadolu (484), Marmara (481), Karadeniz (472) ve 

Ege (470) Bölgesi’nin başarı ortalaması ilgili düzeyde, Türkiye ortalamasının üzerinde yer 

alırken; Akdeniz (452), Güneydoğu Anadolu (431) ve Doğu Anadolu (420) Bölgesi’nin başarı 

ortalamasının ilgili Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir.

Bilişsel düzeyler bazında bölgelere ait matematik başarı ortalamalarının Türkiye ortalama-

sından farkına Şekil 4.9’ da yer verilmiştir.
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ŞEKİL 4.9
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeyler Bazında Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarının 
Türkiye Ortalamasından Farkı

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

Şekil 4.9’da 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeylerdeki matematik başarı ortalamalarının il-

gili bilişsel düzeylerdeki Türkiye ortalamasından farkı bölgeler bazında incelenmiştir. Buna 

göre öğrencilerin bilme düzeyindeki matematik başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortala-

ması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (27) ve Marmara (23) Bölgesi’nde 

gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-50) ve Güneydoğu Anadolu  (-39) 

Bölgesi’nde gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin uygulama düzeyindeki matematik 

başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark,  İç 

Anadolu (23) ve Marmara (20) Bölgesi’nde ortaya çıkarken; olumsuz yönde ise en yüksek 

fark, Doğu (-46) ve Güneydoğu Anadolu (-35) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 

öğrencilerin akıl yürütme düzeyindeki matematik başarı ortalamaları ile Türkiye ortalama-

sı arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (22) ve Marmara (19) Bölgesi’nde 

iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-42) ve Güneydoğu Anadolu (-31) 

Bölgesi’nde gözlenmiştir.

Şekil 4.9 incelendiğinde tüm bilişsel düzeylerde bölgelerin başarı sıralamasının benzer-

lik gösterdiği belirlenmiştir. Örneğin bilme düzeyinde en yüksek ortalama İç Anadolu 

Bölgesi’nde gözlenirken uygulama ve akıl yürütme düzeyinde de en yüksek ortalama İç 

Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir.
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ŞEKİL 4.10
TIMSS 2011 4.Sınıf Matematik Yeterlik Düzeyleri Bazında Bölgelere Göre Öğrenci Yüzdeleri

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

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Matematik Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi

TIMSS araştırmalarında öğrencilerin matematik testinden almış oldukları ortalama puan-

lara ek olarak bu puanlara ilişkin yeterlikler tanımlanmaktadır. Bu sayede ülkeler, öğren-

cilerinin yeterlik düzeylerini inceleyebilmektedir. TIMSS 2011 çalışmasında dört temel ye-

terlik 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 4. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematik başarı 

ortalamalarının bölgeler bazında yeterlik düzeylerine göre yüzdelik dağılımı Şekil 4.10’de 

verilmiştir.   

Şekil 4.10 incelendiğinde, 4. sınıf Matematik alanında ileri düzeyde yer alan öğrenci yüz-

desinin en yüksek olduğu bölgenin Ege Bölgesi (%6); en düşük olduğu bölgenin ise Doğu 

Anadolu Bölgesi (%2) olduğu görülmektedir. Yeterlik düzeyi bakımından TIMSS’e göre en 

düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrencilerin (alt düzey altı) yüz-

desinin Doğu Anadolu Bölgesi (%39)’nde en yüksek; İç Anadolu Bölgesi (%13) ‘nde ise en 

düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yeterlik düzeylerinin bölgelere göre dağılımı Şekil 

4.11’de verilmiştir.
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ŞEKİL 4.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeyleri Bazında Bölgelere Göre Öğrenci Yüzdeleri

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

Şekil 4.11’de İç Anadolu (%60), Marmara (%59) ve Karadeniz (%57) Bölgesi’nde araştırmaya 

katılan öğrencilerin çoğu orta ve üstü düzeylerde yer alırken Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızca %37’si  ve %35’ i orta ve üstü düzey-

lerde yer almıştır. Şekil 4.11 incelendiğinde 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 (%39) ve Güneydoğu Ana-

dolu (%37) Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgeler İç Anadolu (%13), Marmara (%15) ve Ka-

radeniz Bölgesi (%17) dir.
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BÖLÜM 5

TIMSS 2011 4. SINIF MATEMATİK BAŞARISINI 
DESTEKLEYEN EV ORTAMLARI

Beşinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: 

•  Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdelikleri

•  Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri

Bu bölümde yer alan TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarısını destekleyen ev ortamları 

verileri TIMSS 4. sınıf “Öğrenci anketi”nden alınmıştır.

Ev kaynakları kapsamında aşağıdaki iki faktör değerlendirilmiştir.

TIMSS, PISA ve PIRLS verileri ailelerin eğitim durumu/mesleği ile çocukların akademik 

başarısı arasında güçlü ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Genel olarak eğitim durumu 

yüksek olan aileler, öğrencilerin kariyer olanaklarına daha fazla izin vermekte, yüksek 

sosyo-ekonomik düzeye sahip olmakta ve evinde daha fazla kaynağa sahip olmaktadır.  

Evdeki ulaşılabilir okuma materyali, öğrencilerin okuma başarılarında olduğu gibi fen ve 

matematik başarılarıyla da güçlü ilişki içindedir. IEA tarafından gerçekleştirilen TIMSS ve-

rileri incelendiğinde, evlerinde fazla kitap olan öğrencilerin matematik başarılarının daha 

yüksek olduğu görülecektir.
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“Öğrenci Anketi”ne verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin ev kaynakları (evdeki ki-

tap sayısı, kendi odası - internet bağlantısı) çok kaynağı olan, orta düzeyde kaynağı olan 

ve az kaynağı olan şeklinde üç kategoriye dönüştürülmüştür. Kategorilerin içerikleri Tablo 

5.1’de yer almaktadır.

Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrenci Yüzdeleri

Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ev kaynakları 

bakımından evdeki kitap sayısı bilgisi öğrencilerden alınmıştır. Evlerinde 100’den fazla 

farklı kitap bulunan öğrenci yüzdeleri Şekil 5.1’de yer almaktadır.

TABLO 5.1
Ev Kaynakları Kategorilerinin İçerikleri

ÇokDeğişkenler Orta

Kaynağa sahip olma durumuna göre;

Az

Evdeki kitap sayısı

Kendi odası-internet bağlantısı

Evinde 100’den daha fazla 
kitap olan

Hem kendi odası hem de 
internet bağlantısı olan

Evinde 25 ve daha az 
kitap olan

Ne kendi odası ne de 
internet bağlantısı olan

Evinde 26-100 
kitap olan

İkisinden biri olan

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin %14’ ünün 

evinde 100 den fazla kitap bulunmaktadır. Şekil 5.1 incelendiğinde Türkiye’nin TIMSS orta-

lamasının (% 25) altında kaldığı görülmektedir. Evinde 100’den fazla kitap bulunan öğrenci-

ler en çok Kore’de (% 65) iken; en az Azerbaycan’da (% 8) bulunmaktadır.

ŞEKİL 5.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyinde Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrencilerinin Yüzdelik 

Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu
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Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan, evlerinde kendilerine ait odası ve inter-

net bağlantısı olan öğrencilerin yüzdeleri Şekil 5.2’de yer almaktadır. 

ŞEKİL 5.2
TIMSS 2011 4.Sınıf Düzeyinde Evinde Kendine Ait Odası Ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrencilerin 

Yüzdelik Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 5.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde ka-

tılan tüm öğrencilerin % 52’sinin evlerinde kendine ait odası ve internet bağlantısı varken, 

Türkiye’de araştırmaya katılan öğrencilerin % 26’sı bu olanaklara sahiptir.

Danimarka’da öğrencilerin % 90’ı evlerinde kendine ait odası ve internet bağlantısı olduğu 

yönünde görüş bildirirken; Yemen’de öğrencilerin sadece % 7’si evinde kendisine ait oda-

sının ve internet bağlantısının olduğunu belirtmiştir.
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BÖLÜM 6

TIMSS 2011 4. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİMİNİ 
DESTEKLEYEN OKUL KAYNAKLARINA GÖRE 
TÜRKİYE’NİN BAŞARI KONUMU

Okulun öğrenme çevresi, sınıf içi öğrenmeleri kolaylaştırıcı ve mükemmel eğitim ortamı 

olumlu tutum geliştirme yönünde 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 bir-

birini 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 Görüşüne Dayalı

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

Dayalı

• Öğrencilerin Okullara Girişte Sayısal Becerilere Sahip Olma Düzeylerine Göre Türkiye’nin 

Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

• Okullardaki Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Düze-

yine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne  Dayalı

• Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem Yaşama Düzeylerine Göre 

Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Okul Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşü-

ne Dayalı

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

Görüşüne Dayalı

TIMSS anketlerinde doğrudan öğretmen, öğrenci ya da müdür görüşlerine dayalı değişken-

ler her zaman tek bir madde ile ölçülmeyip madde takımlarıyla da ölçülmektedir. Örne-
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ğin; “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-

delerine temel bileşenler analizi uygulanarak güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Martin 

ve Mullis’in (2012) TIMSS 2011 Yöntem ve İşlemler kılavuzunda verilen ölçek güvenirlikle-

rinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğretimi için okul kaynakları bilgisinin büyük çoğunlu-

ğu okul müdürlerinden elde edilmiştir. Öğretmenlerden de öğretmenin çalışma koşullarına 

ilişkin bilgiler elde edilmiştir ve bu bilgiler Şekil 6.1’de özetlenmiştir.

• 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

• Öğretmenin çalışma koşulları

ŞEKİL 6.1
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerden Elde Edilen Okul Kaynakları Bilgisi

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 ola-

bilecek ev kaynaklarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Okula devam eden öğrencilerin ev 

ortamları öğrenme çevreleriyle yakından ilişkilidir ve bu iki değişken birbirini destekle-

mekte ve öğrencilerin akademik başarılarının üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaktadır. 

Öğrenmeyi destekleyici öğelerin fazla olduğu ev ortamlarında öğrencilerin öğrenmeye kar-

şı 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 4. 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 incelendiğinde, TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde öğrencilerin %31’ i 

şehirde, %27’si ilçede ve %42’ si ise kasaba yer alan okullarda öğrenim görmektedir. Türki-

ye’ de ise öğrencilerin %52’sinin okullarının şehirde, %21’ inin ilçede ve %28’ inin kasabada 

olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin çoğunun 

okulları şehirde bulunmaktadır. Türkiye’de ilçelerde ve kasabada yer alan okullardaki öğ-

renci yüzdesi TIMSS ortalamasının altında iken, şehirde yer alan okullarda bu durum tam 

tersidir. Singapur’da çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin tamamının (%100) okulu şe-

hirde yer alırken Malta’da öğrencilerin hiçbirinin (%0) okullarının şehirde olmadığı görül-

mektedir. Malta’da kasabada okuyan öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının daha 

yüksek olduğu görülmüştür

Uluslararası ortalama incelendiğinde okulların yerleşim yerlerine göre öğrenci ortalama-

larının en yüksekten en düşüğe sırasıyla; şehirde (501) , kasabada (498) ve ilçede (489) 

olduğu görülmektedir. Türkiye‘de ise öğrencilerin başarı ortalamaları en yüksek şehir (489) 

bölgesinde iken en düşük kasaba bölgesinde (424) gözlenmiştir. Okulu şehirde olan öğren-

cilerin matematik başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba veya mez-

ra) olan öğrencilerin ortalamaları arasında okulu şehirde olan öğrenciler lehine 65 puanlık 

bir fark bulunmaktadır. Türkiye’de bölgelerin büyüklükleri ile okulların başarıları arasında 

pozitif ilişki olduğu belirtilebilir. Okulların yer aldığı yerleşim bölgelerine göre başarı or-

talamalarına incelendiğinde Türkiye’nin tüm yerleşim bölgelerinde TIMSS ortalamasının 

altında başarı gösterdiği görülmektedir.

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

TIMSS 2011 çalışmasında okul müdürlerinden okullarındaki “ekonomik durumu iyi olmayan 

ailelerden gelen” ve“ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelen” öğrencilerin yüzdelerini 

belirtmeleri istenmiştir. Okullar buradan elde edilen bilgiler doğrultusunda çoğunlukla iyi, 

TABLO 6.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Şehir İlçe Kasaba

Singapur

Türkiye*

TIMSS Ortalaması

Malta

100

52

31

0

0

21

27

13

0

28

42

87

606

489

501

-

-

480

489

482

-

424

498

545

*Öğrenci yüzdesi toplamının %101 olması yuvarlamadan kaynaklanmaktadır.
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çoğunlukla ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelenler ve çoğunlukla orta düzey 

olmak üzere 

• Okullar; %25’ten az öğrencinin ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelmesi ve 

%25’ten fazla öğrencinin ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelmesi durumunda eko-

nomik düzeyi çoğunlukla iyi olarak

• Okullar; %25’ten fazla öğrencinin ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelmesi ve 

%25’ten az öğrencinin ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelmesi durumunda ekono-

mik düzeyi çoğunlukla kötü olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise ekonomik durumu çoğunlukla orta dü-

zey 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 4. sınıf öğren-

cilerinin ekonomik durumlarına göre okulları sınıflandırılmış ve bu öğrencilerin matematik 

başarı ortalamalarına yer verilmiştir. Ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelen öğrenci-

lerin en fazla ve en az bulunduğu ülkeler ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler 

Tablo 6.2’de yer almaktadır.

Tablo 6.2 incelendiğinde, Müdürlerin görüşlerine göre Türkiye’de öğrencilerin % 14’ü, eko-

nomik durumları iyi olan ailelerden gelen öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğ-

renim görmekte ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 535’tir. Öğrencilerin % 

24’ü, ekonomik durumu çoğunlukla orta düzeyde olan ailelerden gelen öğrencilerin bulun-

duğu okullarda öğrenim görmektedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 

TABLO 6.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Çoğunlukla İyi Çoğunlukla Orta Düzeyde Çoğunlukla Kötü

İsveç

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Yemen

77

36

14

8

17

35

24

12

7

30

63

81

509

508

535

309

490

494

484

280

466

470

449

234
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ise 484 olduğu görülmektedir. Son olarak, öğrencilerin çoğunun (%63) ekonomik durumları 

kötü ailelerden gelen öğrencilerin olduğu okullardan çalışmaya katıldıkları ve matematik 

başarı ortalamalarının 449 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; ekonomik durumları çoğunlukla kötü olan öğrencilerin bulunduğu okullardan 

çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasında 86 puanlık bir far-

kın olduğu tespit edilmiştir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %36’sının çoğunlukla ekonomik durum-

ları iyi olan öğrencilerin olduğu okullardan; %35’inin orta düzeyde olduğu ve %30’unun da 

ekonomik durumları kötü olan öğrencilerin olduğu okullardan çalışmaya katıldıkları belir-

lenmiştir. TIMSS çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan okullardaki öğrencilerin ekonomik 

durumlarının iyileşmesine bağlı olarak matematik başarı ortalamasında artış olduğu görül-

mektedir. Ekonomik durumu çoğunlukla iyi olan öğrencilerin bulunduğu okullardan çalış-

maya katılan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin İsveç (%77); en az olduğu ülkenin ise 

Yemen (%8) olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen iki ülke içerisinde de öğrencilerin ekonomik 

durumları iyileştikçe matematik başarı ortalamaları da artma eğilimi göstermektedir.

Öğrencilerin Okullara Girişte Sayısal Becerilere Sahip Olma 
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasında okul müdürlerinden 4. sınıf matematik başarı testini alan öğrenci-

lerin okula girişte sayısal becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin bilgi elde edilmiştir.

Buna göre okul müdürlerinden öğrencilerinin ne kadarının

•  100 ve üzeri sayı sayma, 

•  1’den 10 a kadar yazılı rakamları tanıma,

•  1’den 10 a kadar tüm rakamları yazma

becerilerine sahip olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Okul Müdürlerinden elde edilen bilgi-

ler doğrultusunda okullar söz konusu ön sayısal becerilere sahip olan öğrencilerin  %75’den 

fazla, %51-%75 arasında, %25-%50 arasında ve % 25 den az bulunmasına göre sınıflandırıl-

mıştır. Tablo 6.3’te sınıflandırılan okullarda yer alan öğrenci yüzdeleri ve matematik başarı 

ortalamaları sunulmaktadır. 

TABLO 6.3
TIMSS 4. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Ön Koşul Sayısal Becerilerine Göre Sınıflandırılan 
Okullarda Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

%75 ‘ten fazla

Hong Kong ÖYB

TIMSS Ortalaması

Türkiye 

Kuzey İrlanda

87

32

8

0

605

496

512

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

%51-%75

10

17

8

3

593

495

506

539

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

%25-50

2

16

15

9

-

483

473

567

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

%25 ‘ten az

1

36

69

88

-

478

459

563
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Tablo 6.3’te, Türkiye’nin durumu, TIMSS ortalaması ve söz konusu ön sayısal becerilere 

sahip öğrencilerin %75’den fazla olduğu okul kategorisindeki öğrencilerin en çok olduğu 

Hong Kong (ÖYB) ve en az olduğu Kuzey İrlanda ile birlikte verilmiştir. 

Uluslararası ortalamaya bakıldığında,4.sınıf öğrencilerinin % 32’sinin ön sayısal becerilere 

%75’ten fazla öğrencinin sahip olduğu okullarda, %36’sının ise ön sayısal becerilere %25’ten 

az öğrencinin sahip olduğu okullarda okuduğu görülmektedir. Türkiye’de ise 4. sınıf öğ-

rencilerinin sadece % 8’i okula %75’den fazla ön sayısal becerilerle başlarken; öğrencilerin 

çoğu (%69) %25’den az ön sayısal becerilerle okula başlamaktadır. 

Türkiye, ön sayısal becerilere sahip öğrencilerin %25’den az olduğu okul kategorisi hari-

cindeki tüm kategorilerde öğrenci yüzdesi bakımından  TIMSS ortalamasının altında kal-

mıştır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, en yüksek matematik başarı ortalamasının (496) öğ-

rencilerin %75’ten fazlasının okula ön sayısal becerilerle girdikleri okullarda, en düşük 

ortalamanın (478) ise öğrencilerin %25 den azının ön sayısal becerilerle girdikleri okullarda 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de de TIMSS ortalamasına benzer bir durum söz konusudur. 

En yüksek matematik başarı ortalaması (512) öğrencilerin %75’ten fazlasının ön sayısal 

becerilerle girdikleri okullarda gözlenirken; en düşük ortalama (459) öğrencilerin %25 ‘ten 

azının okula ön sayısal becerilerle girdikleri okullarda görülmüştür. 

Hong Kong ÖYB’de öğrencilerin çoğu (%87) öğrencilerin %75’ten fazlasının okula ön sayısal 

becerilerle girdikleri okullarda okumakta iken; Kuzey İrlanda’da tam tersi bir durum söz 

konusudur. Kuzey İrlanda’da öğrencilerin çoğu (%88), %25’ten az öğrencinin ön sayısal be-

cerilerle okula başladıkları okullarda öğrenim görmektedir. Öğrencilerin çoğunun, %25’ten 

az öğrencinin ön sayısal becerilerle okula başladığı okullarda okumasına rağmen matema-

tik başarı ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir.

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

TIMSS çalışmalarında matematik öğretimini destekleyen okul kaynaklarına ilişkin bilgi al-

mak 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 makinası) yetersizlik dereceleri sorulmaktadır. TIMSS çalışma-

larının 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 müdür-

lerinin verdiği cevaplar doğrultusunda öğrenciler sınıflandırılmıştır. 

Matematik kaynağı yetersizliğinden matematik öğretiminin ne derece etkilendiği okul mü-

dürlerine sorulmuş ve müdürlerin vermiş oldukları cevaplar: “Hiç etkilenmiyor” “Biraz et-

kileniyor” ve “Çok etkileniyor” şeklinde sınıflandırılmıştır.
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ŞEKİL 6.3
Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Ölçeği
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Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme Ölçeği’ne göre;

• Müdürlerin matematik kaynakları yetersizliğinin matematik öğretimini etkileme ölçe-

ğinde 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 ölçe-

ğinde en çok 6.8 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 matema-

tik 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 duru-

muna göre en az ve en çok öğrenci yüzdesine sahip ülkeler, TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye 

ilişkin bilgiler Tablo 6.4’te yer almaktadır.

Tablo 6.4 incelendiğinde TIMSS ortalamasına benzer olarak Türkiye’de de matematik kay-

naklarının yetersizliğinde öğrencilerin çok azının (%2) “hiç” etkilenmeyeceği; büyük çoğun-

luğunun (%83) “kısmen” etkileneceği, %15’inin ise çok etkileneceği belirtilmiştir. Türkiye’de 

matematik kaynak yetersizliğinden kısmen etkilenen öğrencilerin matematik başarı orta-

lamalarının 465; çok etkilenenlerin ortalamasının ise 472 olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

genel eğilimin aksine kaynak yetersizliğinden çok etkilenen öğrencilerin matematik başarı 

ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre matematik kaynak yetersizli-

ğinin matematik başarısı üzerinde belirleyici olmadığı söylenebilir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, okul müdürlerinin, matematik kaynakları yetersizli-

ğinin öğrencilerin %25’ini hiç etkilemediği, %70’ini kısmen etkilediği ve %5’ini  çok etkilediği 

yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. TIMSS genelinde matematik kaynak yetersizli-

ğinden hiç etkilenmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 497, kısmen etki-

lenenlerin 488, çok etkilenenlerin 462 olduğu görülmektedir. TIMSS ortalaması incelendi-

ğinde kaynak yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça başarı ortalamalarının artma 

eğiliminde olduğu görülmektedir.

TABLO 6.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Kaynakları Yetersizliğinin Matematik Öğretimini Etkileme 
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Hiç Etkili Değil Kısmen Etkili Çok Etkili

Kore

TIMSS Ortalaması

Türkiye 

Hong Kong ÖYB

64

25

2

0

35

70

83

94

1

5

15

6

606

497

-

-

601

488

465

604

-

462

472

567
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Matematik kaynak yetersizliğinin matematik öğretimini “hiç” etkilemediği okullarda oku-

yan öğrencilerin en çok Kore’de (%64) en az ise Hong Kong (ÖYB)’de (%0) olduğu görülmek-

tedir.

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

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf matematik öğretmenlerinin çalışma koşullarına yö-

nelik problem yaşama düzeylerine ilişkin bilgiler öğretmen görüşlerine dayalı olarak elde 

edilmiştir. Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği Şekil 6.4’te yer almaktadır.

ŞEKİL 6.4
Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği’ne göre;

• Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en az 11.3 puana karşılık gelen beş maddeden 

üçüne “problem değil”, kalan ikisine de “orta düzeyde problem” şeklinde cevap verme-

leri durumunda problem yaşamayan öğretmenler olarak

• Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en çok 8.7 puana karşılık gelen beş madde-

den üçüne “orta düzeyde problem”, kalan ikisine de “küçük bir problem” şeklinde cevap 

vermeleri durumunda orta düzeyde problem yaşayan öğretmenler olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise küçük problemler yaşayan öğretmenler 

olarak sınıflandırılmıştır.

vardır.

Öğretmenlerin yeterli çalışma alanları yoktur.
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Öğretmenlerin çalışma koşullarına göre sınıflandırılan öğrenci yüzdeleri ve bu öğrencilerin 

matematik başarı testi ortalamalarına ilişkin bilgiler Tablo 6.5’te yer almaktadır. Burada 

Türkiye konumu, TIMSS ortalaması, Polonya ve Tunus ile birlikte ele alınmıştır.

Tablo 6.5 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğ-

rencilerin %18’inin problem yaşamayan öğretmenlere, %43’ünün küçük problem yaşayan 

ve %39’unun da orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlere sahip olduğu görülmektedir. 

Problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları 499, kü-

çük problem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamaları 478 ve orta düzeyde prob-

lem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamalarının 446 olduğu 

görülmektedir. Çalışma koşullarına yönelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrenci-

lerinin matematik başarı ortalamaları ile orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlerin 

öğrencilerinin ortalama puanları arasında 53 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu durum, 

öğrencilerin öğretmenlerinin çalışma koşullarına yönelik yaşadıkları problemler azaldıkça 

matematik alanında başarılı olma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan 

öğrencilerin %26’sının öğretmenlerinin problem yaşamadığı, %47’sinin küçük problemi ol-

duğu ve %27’sinin çalışma koşullarına yönelik orta düzeyde problem yaşadığı belirlenmiş-

tir. 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 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde çalışma koşullarına 

yönelik problem yaşamayan öğretmenlere sahip öğrencilerin en fazla Polonya’da (%49); en 

az ise Tunus’ta (% 4) olduğu belirlenmiştir.

Okul Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin 
Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

Okul kütüphanesindeki kitap sayısı: Okul müdürlerinden okullarında kütüphane olup olma-

dığı ve eğer kütüphane var ise kütüphanede yaklaşık olarak kaç farklı kitap olduğu sorul-

TABLO 6.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem Yaşama 
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Problem Yok Küçük Problem Orta Düzeyde Problem

Polonya

TIMSS Ortalama 

Türkiye

Tunus

49

26

18

4

44

47

43

30

7

27

39

67

474

498

499

397

488

491

478

361

483

487

446

356
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muştur. Kütüphanelerdeki kitap sayısı sınıflandırılması “5000’den fazla”, “501-5000 arası”, 

“500 ve daha az” ve “kütüphane yok” şeklindedir.

Tabloyu yorumlamadan önce ülkeler arasında okul ve sınıf kütüphanelerine ilişkin po-

litikalardaki farklılığın sebebiyle bazı ülkelerin büyük merkezi bir kütüphane yerine iyi 

kaynaklara sahip sınıf kütüphanelerine sahip olduğu durumunu göz ardı etmemeliyiz. Bu 

yüzden okul kütüphanesinin olmaması öğrencilerin çok çeşitli kitaplara erişemediği anla-

mına gelmemektedir. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinden okul kütüphane-

sindeki farklı kitap sayısına ilişkin bilgiler alınmış ve alınan bilgiler doğrultusunda öğren-

cilerin dağılımlarına Tablo 6.6’da yer verilmiştir.

TABLO 6.6
TIMSS 4.Sınıf Okul Kütüphanelerinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

5000’den fazla
kitap

Kore

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Tunus

92

30

1

0

605

506

-

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

501-5000
kitap

8

36

38

5

599

490

487

363

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

500 ve daha az 
kitap

0

21

37

62

-

483

477

364

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kütüphane yok

1

13

24

33

-

476

420

349

Tablo 6.6’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %1’inin okullarında 5000’den fazla farklı kitabın bulunduğu bir kütüp-

hanenin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %38’inin okul kütüphanesinde 501-5000 kitap 

bulunurken, %37’sinin okul kütüphanesinde 500 ve daha az kitap bulunmaktadır. Çalışma-

ya katılan öğrencilerin %24’ünün ise okullarında kütüphane bulunmamaktadır. Öğrencilerin 

okul kütüphanesindeki kitap sayısı durumuna göre matematik başarı testinden almış ol-

dukları ortalama puanlar incelendiğinde, okul kütüphanesi bulunmayan öğrencilerin başarı 

ortalamalarının 420, kütüphanesinde 500 ve daha az kitap olan öğrencilerin 477 ve okul 

kütüphanesinde 501-5000 arasında kitap bulunan öğrencilerin başarı ortalamalarının 487 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, okul kütüphanesindeki kitap sayısı arttıkça, öğrencile-

rin matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %30’unun okul kütüphanesinde 5000’den 

fazla kitap bulunmakla birlikte %13’ünün okulunda kütüphane bulunmamaktadır. Bu iki 

grup öğrencinin matematik başarı ortalamaları arasında okul kütüphanesinde 5000’den 

fazla kitap bulunan öğrenciler lehine 30 puanlık bir fark bulunmaktadır. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde okul kütüphanesinde 5000’den fazla kitap 

bulunan öğrencilerin en fazla Kore’de (%92); en az Tunus’ta (%0) olduğu belirlenmiştir.
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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-

şına düşen kişi sayısına göre kategorilendirilmiştir. 

Okullarda öğretim amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenci dağılımları ve öğ-

rencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 6.7’de yer almaktadır. Tabloda bilgisayar 

başına düşen 1-2 öğrenci yüzdesinin en yüksek düzeyde olduğu İngiltere, en düşük düzey-

de olduğu İran ve TIMSS ortalaması ile birlikte Türkiye’nin konumu verilmiştir.

Tablo 6.7 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%17’sinin okulunda 1-2 öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve bu öğrencilerin matema-

tik başarı ortalamalarının 467 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %28’inin okulunda 3-5 

öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve matematik başarı ortalamaları 470 olduğu; öğ-

rencilerin %44’ünün okulunda 6 ve daha fazla öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve 

matematik başarı ortalamalarının 476 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de çalışmaya katılan 

öğrencilerin %11’inin ise okulunda hiç bilgisayar bulunmadığı ve bu öğrencilerin başarı 

ortalamaları 438 olduğu görülmüştür. Okulunda bilgisayar olan ile olmayan öğrencilerin 

matematik başarı ortalamaları arasında yaklaşık 40 puanlık bir fark olduğu tespit edilmiş-

tir. Bu durum, öğrencilerin okulunda bilgisayar olup olmamasının öğrencilerin matematik 

başarısı üzerinde etkili olduğunu gösterirken; öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının ise 

öğrencilerin başarıları üzerinde çok etkili olmadığını göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %37’sinin okulunda 1-2 kişi için 1 bilgi-

sayar bulunurken, %8’inin okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır. Bilgisayar başına 1-2 

öğrenci düşen okullarda okuyan öğrencilerin en fazla İngiltere’de (%90), en az ise İran’da 

(%0) olduğu görülmektedir.

TABLO 6.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre 
Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

1-2 öğrenciyeÜlkeler

İngiltere

TIMSS Ortalaması

Türkiye

İran

90

37

17

0

543

491

467

-

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

3-5 öğrenciye

Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre;

10

31

28

2

549

493

470

-

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

6 ve daha fazla 

0

24

44

23

-

493

476

446

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Hiç bilgisayar yok

0

8

11

74

-

452

438

422
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BÖLÜM 7

TIMSS 2011 4. SINIF OKUL İKLİMİ

Okulun eğitim değerleri öğretmenlerden, okul liderliğinden, öğrencilerden ve öğrencilerin 

ailelerinden etkilenmektedir. Okuldaki olumlu öğrenme ortamı ve yüksek öğrenci başarı-

sına 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 odaklan-

maları zor olacaktır. Bu bölümde okul ortamını etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler üze-

rinde durulmaktadır. 

Yedinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: 

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

ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı

• Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Mü-

dür Görüşüne Dayalı

• Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu:  Öğ-

retmen Görüşlerine Dayalı

• Okul Müdürlerinin Liderlik Etkinliklerine Ayırdıkları Zamana Göre Türkiye’nin Konumu: 

Müdür Görüşüne Dayalı

• Okulun Güvenli ve Kurallı Olmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Da-

yalı

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

Dayalı

• Okulda Öğrencilerin ZorbalığaUğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görü-

şüne 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 yer alan beş 

madde aşağıda verilmiştir:

Şekil 7.1’de yer alan maddeler, beşli derecelendirilerek hem okul müdürlerine hem de öğ-

retmenlere uygulanmıştır. Akademik başarıya önem verme okul ölçeği Şekil 7.2’de yer 

almaktadır.

ŞEKİL 7.1
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği Maddeleri

ŞEKİL 7.2
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği

(    )
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Tablo 7,1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, okul müdürü görüşlerine göre TIMSS 2011 

çalışmasına 4. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin %2’si akademik başarıya 

Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği’ne göre

• Müdürlerin ve öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.1 

puana karşılık gelen beş maddeden üçüne “çok yüksek”, kalan iki maddeye de “yüksek” 

olarak cevap vermeleri durumunda akademik başarıya çok yüksek derecede önem ve-

ren okullar olarak

• Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 8.9 puana karşılık 

gelen beş maddeden üçüne“orta”, kalan iki maddeye de “yüksek” şeklinde cevap verme-

leri durumunda akademik başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

• Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 8.8 puana kar-

şılık 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 okul-

lar, 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 4. Sınıf Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem 

Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çok Yüksek Derecede
Önem Veren

Yüksek Derecede 
Önem Veren

Orta Derecede
 Önem Veren

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Slovakya

33

8

2

1

60

58

33

41

7

34

65

58

577

511

-

-

558

496

493

520

540

477

455

496
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“çok yüksek derecede önem veren”, öğrencilerin %33’ü akademik başarıya “yüksek dere-

cede önem veren”, %65’i ise orta derecede önem veren okullarda öğrenim görmektedirler. 

Türkiye’de akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan 

öğrencilerin ortalama matematik başarı ortalamaları 493 iken; orta derecede önem veren 

okullardan katılan öğrencilerin ortalaması 455’dur. Söz konusu matematik başarı ortala-

maları arasındaki 38 puanlık fark, okulların başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin 

matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %8’i başarıya çok yüksek derecede önem 

veren okullardan, %58’i yüksek derecede önem veren ve %34’ü orta derecede önem veren 

okullardan katılmışlardır. Çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan 

öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 511, yüksek derecede önem veren okullardaki 

öğrencilerin 496 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları 

ise 477’dir. 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 4. sınıf öğrencilerinin en fazla Kuzey İrlanda’da (%33) ve en az Slovakya’da (%1) 

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 Görüşlerine Dayalı

TIMSS 2011 “Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği” için öğretmenlerin de görüşle-

rine başvurulmuştur. Tablo 7.2’de öğretmen görüşlerine göre sınıflandırılan okullarda yer 

alan öğrenci yüzdeleri ve başarı ortalamaları yer almaktadır.

Tablo 7.2 incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düze-

yinde Türkiye’den katılan öğrencilerin %4’ü akademik başarıya “çok yüksek derecede önem 

veren”, öğrencilerin % 39’u akademik başarıya “yüksek derecede önem veren”, %57’si ise 

“orta derecede önem veren” okullarda öğrenim görmektedirler. Türkiye’de başarıya çok 

TABLO 7.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği 
Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çok Yüksek Derecede
Önem Veren

Yüksek Derecede 
Önem Veren

Orta Derecede
 Önem Veren

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Hollanda

31

7

4

0

65

60

39

40

5

33

57

60

573

503

532

-

559

496

490

545

550

477

450

535
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yüksek derecede önem veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik testi başarı 

ortalaması 532’dir. Akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya 

katılan öğrencilerin başarı ortalaması 490 iken orta derecede önem veren okullardan ka-

tılan öğrencilerin ortalaması 450’dir. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile orta derecede önem veren okullardaki 

öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 82 puanlık fark, okulların başarıya önem verme 

derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini belirt-

mektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %7’si başarıya çok yüksek derecede 

önem veren okullardan, %60’ı yüksek derecede önem veren ve %33’ü orta derecede önem 

veren okullardan katılmışlardır. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan ça-

lışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 503, yüksek derecede önem 

veren okullardaki öğrencilerin 496 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin 

başarı ortalamaları 477’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 4. sınıf öğrencilerinin en fazla Kuzey İrlanda’da (%31) ve en az Hollanda’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 ayır-

ma 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

ŞEKİL 7.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Liderlik Etkinliklerine Çok Zaman Ayıran Okul Müdürlerinin Öğrencilerinin 

Yüzdelik Dağılımı

TIMSS 2011 çalışmasına katılan okul müdürlerinin okullarında liderlik etkinliklerine ne ka-

dar zaman ayırdıklarını belirlemek için Şekil 7.3’te yer alan etkinliklere “Hiç, Biraz ve Çok” 

olarak tepkide bulunmaları istenmiştir. 

Dokuz liderlik etkinliğinin her birine çok zaman ayırdığını belirten okul müdürlerinin oldu-

ğu okullara devam eden öğrenci yüzdeleri Şekil 7.4’te yer almaktadır.

* Yatay eksen etkinlik numaralarını belirtmektedir.

Okul müdürlerinin çok zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri incelendiğinde Türkiye’de ça-

lışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda düzenli bir atmos-

fer sağlama” (%86) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da “eğitimle ilgili projeleri 

veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine  (%45) zaman ayırdıkları belirlenmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, Türkiye ile benzer olarak okul müdürlerinin en çok 

“okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%68) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da 

“öğretimle ilgili problemleri ve soruları olan öğretmenlere danışmanlık yapma” (%39) ve 

“Okul yöneticileri için düzenlenmiş mesleki gelişim etkinliklerine katılma” (%39) etkinlikle-

rine zaman ayırdıkları belirlenmiştir.

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

TIMSS 2011 araştırmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarının ne derece 

güvenli ve kurallı olduğunun belirlenmesi amacıyla; öğretmenlere beş madde yöneltilmiş-

tir 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 Gü-

venli ve Kurallı Olması Ölçeği Şekil 7.5’te yer almaktadır.

Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği’ne göre

• Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en az 10.2 puana karşılık ge-

len beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılıyorum” 

şeklinde cevap vermeleri durumunda güvenli ve kurallı okul olarak

ŞEKİL 7.5
Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği
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• Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en fazla 6.3 puana karşılık 

gelen beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılmıyo-

rum” şeklinde cevap vermeleri durumunda güvenli ve kurallı olmayan okul olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kısmen güvenli ve kurallı okul olarak 

sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin vermiş olduğu bil-

giler doğrultusunda “güvenli ve kurallı”, “kısmen güvenli ve kurallı” ve“güvenli ve kurallı 

olmayan” okullardan çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.3’te yer almak-

tadır.

TABLO 7.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Okulun Güvenli ve Kurallı Olma 
Yüzdeleri

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Güvenli ve Kurallı Kısmen Güvenli ve Kurallı Güvenli ve Kurallı Değil

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Japonya

85

53

37

5

15

43

45

83

0

4

18

12

568

498

495

589

537

483

461

587

-

470

438

574

Tablo 7.3’te yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %37’si güvenli ve kurallı okullarda öğrenim görmektedirler. 

Öğrencilerin %45’i kısmen güvenli ve kurallı okullardan ve %18’i güvenli ve kurallı olma-

yan okullardan katılmışlardır. Türkiye’de güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören ve 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 495 olduğu 

görülmektedir. Kısmen güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı 

ortalamaları 461 iken güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılan öğrencilerin ortala-

ması 438’dir. Güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları 

ile güvenli ve kurallı olmayan okullarda okuyan öğrencilerin başarı ortalaması arasındaki 

57 puanlık fark, okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik 

başarı ortalamalarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Uluslararası öğrenci yüzdelerine yönelik ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 

katılan öğrencilerin %53’ü güvenli ve kurallı okullardan, %43’ü kısmen güvenli ve kurallı 

okullardan ve %4’ü güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılmışlardır. TIMSS genelinde 

güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 

498, kısmen güvenli ve kurallı okullardaki öğrencilerin 483 ve güvenli ve kurallı olmayan 

okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları 470’dur. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülke-

lerin genelinde de okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik 

başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına güvenli ve kurallı okullardan katılan 4. sınıf öğrencilerinin en fazla 

olduğu ülkenin Kuzey İrlanda (%85) ve en az olduğu ülkenin de Japonya (%5) olduğu gö-
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ŞEKİL 7.6
Okul Disiplini ve Güvenliği Ölçeği

Okul Disiplini ve Güvenliği Ölçeği’ne göre

• Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en az 9.7 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 7.6 puana karşılık gelen 

rülmektedir. Her iki ülkede de okulun güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça matematik 

başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir.

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

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan okulların disiplinli ve güvenli olma de-

recesinin belirlenmesi amacıyla okul müdürlerine 10 madde yöneltilmiştir ve okul mü-

dürlerinden 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 Disip-

lini ve Güvenliği Ölçeği Şekil 7.6’da yer almaktadır.
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on maddeden beşine “orta düzeyde problem var”, kalan beşine “küçük problem var” 

şeklinde cevap vermeleri durumunda orta düzeyde problemli okul olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kısmen problemli okul olarak sınıflan-

dırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 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’te problemin olmadığı okullarda okuyan öğrenci yüzdelerinin en yük-

sek olduğu Kazakistan ve en düşük olduğu Yemen ile TIMSS ortalamasının bilgileride yer 

almaktadır.

Tablo 7.4 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde katılan 

öğrencilerin %38’i disiplin ve güvenlik konusunda problem yaşamayan okullarda öğrenim 

görmektedirler. Öğrencilerin %35’i okulda disiplin ve güvenliğe yönelik kısmen problem-

li okullardan ve %26’sı disiplin ve güvenlikte orta düzeyde problemleri olan okullardan 

katılmışlardır. Türkiye’de disiplin ve güvenlikte problem yaşamayan okullarda öğrenim 

gören öğrencilerinin matematik başarı ortalamalarının 491 olduğu görülmektedir. Disiplin 

ve güvenlikte “kısmen problem yaşayan” okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı 

ortalamaları 464 iken; disiplin ve güvenlikte “orta düzeyde problem yaşayan” okullardan 

çalışmaya katılan öğrencilerin ortalaması 445’tir. Problem yaşamayan okullarda öğrenim 

gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile disiplin ve güvenliğe ilişkin orta düzeyde prob-

lemi olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 46 puanlık fark, okulların 

disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin ma-

tematik başarı ortalamalarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Öğrenci yüzdelerine yönelik uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 

katılan 4. Sınıf öğrencilerinin %61’i disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan 

okullardan, %29’u disiplin ve güvenlik bakımından kısmen problem yaşayan ve %11’i orta 

düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardan katılmışlardır. Disiplin ve gü-

venlik bakımından problem yaşamayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matema-

tik başarı ortalamaları 496, kısmen problem yaşayan okullardaki öğrencilerin ortalamaları 

482 ve orta düzeyde disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardaki öğrencilerin orta-

lamaları ise 451’dir. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin genelinde 

de okulun disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğren-

TABLO 7.4
TIMSS 2011 4.Sınıf Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Güvenli ve Disiplinli Olmasına Göre 
Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç Problem Yok Kısmen Problemli Orta Düzeyde Problemli

Kazakistan

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Yemen

91

61

38

13

9

29

35

33

1

11

26

54

505

496

491

263

465

482

464

259

-

451

445

238
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cilerin matematik başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına okullarında disiplin ve güvenlik problemi yaşamayan 4. sınıf öğ-

rencilerinin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%91) ve en az olduğu ülkenin de Yemen 

(%13) olduğu görülmektedir. Her iki ülkede de okulun disiplin ve güvenlik problemi azaldık-

ça matematik başarı ortalaması artma eğilimi göstermektedir.

Okulda Öğrencilerin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin 
Konumu: Öğrenci Görüşlerine Dayalı

TIMSS 2011 araştırmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarında yaşanan 

zorbalık derecesinin belirlenmesi amacıyla, öğrencilere altı madde yöneltilmiştir ve öğren-

cilerden altı maddeye ilişkin zorbalık problemi yaşama sıklıklarını belirtmeleri istenmiştir. 

Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar, zorbalık düzeyi bakımından 

“hemen hemen hiç”, “bazen” ve “sıklıkla” şeklinde kategorileştirilmiştir. Okulda Zorbalığa 

Uğrama Ölçeği Şekil 7.7’de yer almaktadır.

ŞEKİL 7.7
Okulda Zorbalığa Uğrama Ölçeği

Okulda Zorbalığa Uğrama Ölçeği’ne Göre

• Öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en az 10.1 puana karşılık gelen 

altı maddeden üçüne “hiç”, kalan üçüne “yılda birkaç kez” şeklinde cevap vermeleri 

durumunda hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okul olarak
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• Öğrencilerin okulda zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en fazla 8.3 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

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise bazen zorbalık yaşanan okul olarak 

sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda 

öğrencilerin, hemen hemen hiç zorbalığa uğramadığı, bazen zorbalığa uğradığı ve sıklıkla 

zorbalığa uğradığı okullardaki öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.5’te yer almaktadır.

Tablo 7.5 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde katılan 

öğrencilerin %37’si hemen hemen hiç zorbalığın yaşanmadığı okullarda, öğrencilerin %33’ü 

bazen zorbalık yaşanan okullarda ve öğrencilerin %30’u ise sıklıkla zorbalık yaşanan okul-

larda öğrenim görmektedirler. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan, hemen hemen 

hiç zorbalık yaşanmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik başarı ortala-

malarının 494 olduğu, bazen zorbalık yaşanan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı 

ortalamalarının 477 olduğu ve sıklıkla zorbalık yaşanan okullarda öğrenim gören öğren-

cilerin ortalamasının ise 442 olduğu görülmektedir. Hemen hemen hiç zorbalık yaşanma-

yan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile sıklıkla zorbalık yaşanan 

okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 52 puanlık fark, okullarda zorbalığa 

uğrama derecesinin azaldıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğiliminde 

olduğunu göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %48’i 

hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullardan, %32’si bazen zorbalık yaşanan ve %20

’si sıklıkla zorbalık yaşanan okullardan katılmışlardır. Hemen hemen hiç zorbalık yaşan-

mayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 501, bazen 

yaşanan okullardaki öğrencilerin ortalamaları 493 ve sıklıkla yaşanan okullardaki öğrenci-

lerin ortalamaları ise 469’dur. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin 

genelinde de öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıkları azaldıkça, öğrencilerin matematik 

başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullardan katılan 4. sınıf 

öğrencilerinin en fazla Ermenistan’da (%80) ve en az Tayland’da (%17) olduğu görülmekte-

dir. Her iki ülkede de okullarda öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıkları azaldıkça matema-

tik başarı ortalamaları artma eğilimi göstermektedir.

TABLO 7.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalığa Uğrama Sıklıklarına Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hemen hemen hiç Kısmen Sıklıkla

Ermenistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Tayland

80

48

37

17

13

32

33

35

7

20

30

48

459

501

494

476

447

493

477

461

408

469

442

451
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BÖLÜM 8

TIMSS 2011 4. SINIF ÖĞRETMEN HAZIRLIĞI

Etkili bir eğitim sistemi için iyi hazırlanan öğretmenin önemi düşünülerek TIMSS 2011 ça-

lışmasında 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 gerek-

sinimleri 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 Eğitime Göre Türkiye’nin Konumu

• Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşle-

rine Dayalı

• Matematik Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılımına 

Göre Türkiye’nin Konumu

• TIMSS Fen Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre 

Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• 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 öğ-

rencilerin matematik öğretmenlerinin eğitim durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Matematik öğretmenlerinin eğitim durumuna göre TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 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

Öğretmenlere ilişkin belirtilen sınıflandırma doğrultusunda öğrencilerin yüzdelik dağılımı 

Şekil 8.1’de yer almaktadır.

ŞEKİL 8.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Durumuna Göre Öğrenci Yüzdeleri

Şekil 8.1 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan 

öğrencilerin %4’ünün matematik öğretmenlerinin lisansüstü mezunu olduğu, %81’inin lisans 

mezunu, %15’inin de ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencile-

rin hiçbirinin matematik öğretmeni lise ve daha altı bir eğitim durumuna sahip değildir. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde, matematik öğretmenleri lisansüstü me-

zunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Slovakya (%99), en az olduğu ülkenin ise 

Tunus (%0) olduğu belirlenmiştir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde ma-

tematik öğretmenlerinin eğitim durumuna göre öğrenci dağılımları incelendiğinde, öğren-

cilerin %22’sinin öğretmeninin lisansüstü mezunu, %57’sinin lisans mezunu, %14’ünün ön 

lisans mezunu ve %6’sının lise ve daha altı mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Matematik Öğretmenlerinin Anadal 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, eği-

tim 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

belirtilen şekilde sınıflandırılmıştır.

Matematik öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin dağılımları Tablo 8.1’de yer almaktadır.

TABLO 8.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Anadal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ülkeler Başarı 
Ortalaması

Hem matematik hem 
de eğitim mezunu

Kuveyt

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Macaristan

67

29

19

2

342

490

472

-

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Sadece eğitim 
mezunu

2

48

58

94

-

498

476

516

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Sadece matematik 
mezunu

31

9

3

3

336

452

438

479

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Ne matematik ne de 
eğitim mezunu

0

14

20

1

-

485

451

-

Tablo 8.1 incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%19’unun matematik öğretmeni hem matematik hem de eğitim mezunu olup öğrencilerin 

matematik başarı ortalamaları 472’dir. Öğrencilerin %58’inin matematik öğretmeni eğitim 

mezunudur; ancak matematik mezunu değildir. Türkiye’de ilköğretim öğrencilerinin ma-

tematik derslerini sınıf öğretmenleri yürüttüğü için öğretmenlerin çoğunluğunun bu ka-

tegoride olması beklenen bir durumdur ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması 

476’dir. Öğrencilerin %3’ünün matematik öğretmeni sadece matematik alan mezunu olup 

matematik başarı ortalamaları 438’dir. Öğrencilerin %20’sinin ise matematik öğretmenleri 

ne matematik ne de eğitim mezunudur. Bu öğrencilerin matematik başarı ortalaması ise 

451’dir. Belirtildiği gibi ilköğretim öğrencilerinin matematik dersleri sınıf öğretmenlerinin 
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sorumluluğunda olduğu için öğrencilerin bu kategorideki matematik başarı ortalaması di-

ğer kategorilere göre daha yüksektir. Ancak ne matematik ne de eğitim mezunu öğretmeni 

olan öğrencilerin ortalamalarının, sadece matematik mezunu öğretmeni olan öğrencilerin 

ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğrenci-

lerin %29’unun matematik öğretmeni, hem matematik hem de eğitim mezunudur. Öğren-

cilerin %48’inin öğretmeni, sadece eğitim mezunu; %9’unun öğretmeni sadece matematik 

mezunudur. Öğrencilerin %14’ünün ise matematik öğretmeni ne matematik ne de eğitim 

mezunudur.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmenleri hem matematik hem de eği-

tim mezunu olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kuveyt (%67); en az bulunduğu 

ülkenin ise Macaristan (%2) olduğu belirlenmiştir.

Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri bilgisine ulaşılmış ve öğ-

retmenlerin mesleki deneyimine göre çalışmaya katılan 4. 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 4. 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 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ülkeler
Başarı 

Ortalaması

20 yıl ve 
daha fazla

Polonya

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Kuveyt

83

41

21

2

481

498

505

-

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

10 yıldan fazla 
20 yıldan az

11

30

38

29

488

490

481

346

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

5 yıldan fazla 
10 yıldan az

Ortalama 
Kıdem/

yıl

4

16

20

37

464

486

457

342

Öğrenci
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

5 yıldan az

2

13

21

32

-

486

421

337

23

17

13

8
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Tablo 8.2 incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%21’inin matematik öğretmeninin 20 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olduğu; %38’nin 10 yıl-

dan fazla 20 yıldan az mesleki deneyime sahip olduğu, %20’sinin 5 yıldan fazla 10 yıldan az 

süredir matematik öğretmenliği yaptığı ve %21’inin 5 yıldan az mesleki deneyime sahip ol-

duğu görülmektedir. 20 yıl ve daha fazla mesleki deneyimi bulunan matematik öğretmen-

lerinin öğrencileri en yüksek başarı ortalamasına (505) sahip olurken; mesleki deneyimleri 

5 yıldan az olan matematik öğretmenlerinin öğrencileri en düşük ortalamaya (421) sahip 

olmuştur. Söz konusu öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 84 puanlık bir fark olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri arttıkça 

öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %41’inin matematik öğretmeni 20 yıl ve 

daha fazla süredir öğretmenlik yapmakta, %13’ünün ise 5 yıldan az süredir görev yapmak-

tadır. Matematik öğretmenlerinin kıdemlerine göre öğrencilerin matematik başarı ortala-

maları 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 Polonya (%83); en az olduğu ülkenin ise Kuveyt 

(%2) 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 etkinlik-

lerine 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.  Matematik dersinde öğrenci başarısını değerlendirme

şeklinde sınıflandırılmış ve matematik öğretmenlerinden son iki yıl içinde belirtilen etkin-

liklerden hangisi ya da hangilerine katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda çalış-

maya katılan öğrencilerin dağılımına Şekil 8.2’de yer verilmiştir.
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ŞEKİL 8.2
TIMSS 2011 4. 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 4. sınıf dü-

zeyinde katılan öğrencilerin %10’unun matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde mate-

matik konuları alanında mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır. Uluslararası ortalamada 

ise öğrencilerin %44’ünün matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik konu-

larına yönelik mesleki gelişim etkinliğine katılmıştır. Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf 

öğrencilerinin %11’inin matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde matematik öğretimi 

üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; uluslararası ortalamada katılım düzeyi 

ise %46’dır. Türkiye’deki öğrencilerin %12’sinin matematik öğretmeni, matematik dersi öğ-

retim programı üzerine son iki yıl içerisinde mesleki gelişim etkinliğine katılırken uluslara-

rası ortalamada öğrencilerin %41’inin öğretmeni bu tür etkinliklere katılmıştır. TIMSS 2011 

çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %12’sinin matematik öğretmeni bilgisayar 

teknolojisinin matematik dersinde kullanımı üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılırken; 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde ilgili etkinliğe %33’lük katılım söz konusu-

dur. Son olarak Türkiye’den çalışmaya katılan öğrencilerinin %9’unun matematik öğretmeni 

son iki yılda içinde, matematik dersinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik 

bir etkinliğe katılırken uluslararası ortalamada öğrencilerin %37’sinin öğretmeni ilgili bir 

etkinliğe katılım göstermişlerdir.

Matematik konuları alanında eğitime katılan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulun-

duğu ülkenin Kuveyt (%79), en az bulunduğu ülkenin ise Finlandiya (%9) olduğu belirlenmiş-

tir. Singapur’da çalışmaya katılan öğrencilerin %82’sinin matematik öğretmeni, matematik 

eğitimi alanında mesleki gelişim etkinliğine katılırken Belçika’daki öğrencilerin %11’inin 

matematik öğretmeni böyle bir etkinliğe katılmışlardır. Kuveyt’ten TIMSS 2011 çalışmasına 

katılan öğrencilerin %81’inin matematik öğretmeni matematik dersi öğretim programına 

yönelik etkinliğe katılırken yine Finlandiya’daki öğrencilerin %3’ünün matematik öğretmeni 

matematik dersi öğretim programı üzerine bir etkinliğe katılmışlardır. Bilgisayar teknoloji-

sinin matematik dersinde kullanılmasına ilişkin etkinliğe son iki yıl içinde, Kazakistan’daki 

öğrencilerin %77’sinin ve Almanya’daki öğrencilerin % 6’sının matematik öğretmeni katıl-

mıştır. Yine matematik dersinde öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik bir et-



87TIMSS 2011 ULUSAL MATEMATİK RAPORU: 4. SINIFLAR

kinliğe, Ermenistan’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %77’sinin, Finlandiya’dan çalışmaya 

katılan öğrencilerin %3’ünün matematik öğretmeni katılmıştır.

TIMSS 2011 Matematik Konularını Öğretmede Öğretmenlerin 
Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 araştırmasında 4. sınıf öğrencilerine uygulanan matematik başarı testinde 3 

temel matematik konu alanında toplam 18 konu yer almaktadır. Çalışmaya katılan ma-

tematik 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 4. sınıf matematik başarı testinde yer alan 18 konunun alanlara göre dağılımı 

şu şekildedir:

•  Sayılar => 8 konu

•  Geometrik Şekil ve Ölçümler => 7 konu

•  Veri Gösterimi => 3 konu

Tablo 8.3’te matematik alanları içerisindeki konular verilmektedir.

Matematik öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kendilerini “çok 

iyi hazırlanmış” olarak nitelendirdikleri matematik konu alanlarına göre öğrenci dağılımları 

Şekil 8.3’te yer almaktadır. 

TABLO 8.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testinin Konulara Göre Dağılımı

TIMSS 2011 4. SINIF MATEMATİK KONULARI

A. Sayılar
1. Basamak değeri ve sıralamayı içeren tam sayılar kavramı
2. Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
3. Kesirler
4. Kesirlerde toplama ve çıkarma
5. Basamak değeri ve sıralamayı içeren ondalık sayılar kavramı
6. Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma
7. Sayı Cümlesi
8. Sayı Örüntüleri

B. Geometrik Şekil ve Ölçümler
1. Doğrular: Paralel ve dik doğruların uzunluklarını ölçme ve hesaplama 
2. Açıları çizme ve karşılaştırma
3. Düzlemde noktanın yerini bulmak için koordinat sistemini kullanma
4. Ortak geometrik şekillerin temel özellikleri
5. Yansıma ve Döndürme
6. İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasındaki ilişki
7. Alan, çevre ve hacim hesaplama

C. Veri Gösterimi
1. Tablo, resimli grafik, sütun grafiği ve pasta grafiğini okuma
2. Veri gösteriminden çıkan sonuçları çizme
3. Verileri tablo, resimli grafik ve sütun grafiği kullanarak gösterme
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ŞEKİL 8.3
TIMSS 2011 4. 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 %83’ünün matematik öğ-

retmenlerinin testte yer alan toplam 18 konuyu öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış 

hissettikleri görülmektedir. Uluslararası ortalama incelendiğinde ise öğrencilerin %81’inin 

matematik öğretmenlerinin testte yer alan tüm konuları öğretmede kendilerini çok iyi ha-

zırlanmış hissetmektedirler. Sayılar alanında yer alan 8 konu için Türkiye’deki öğrencile-

rin %85’inin, uluslararası ortalamada ise öğrencilerin %87’sinin matematik öğretmeninin 

söz konusu konuları öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir. 

Türkiye’deki öğrencilerin %77’sinin matematik öğretmenleri geometrik şekil ve ölçümler 

alanındaki 7 konuyu ve %88’inin matematik öğretmenleri veri gösterimi alanında yer alan 

3 konuyu öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettiklerini belirtmişlerdir. Ulusla-

rarası ortalamada ise bu yüzdeler %82 ve %74’tür. 

TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarı testindeki konuların tamamını öğretmede kendini 

çok iyi hazırlanmış hisseden öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin ABD 

(%93); en az bulunduğu ülkenin ise Tayland (%50) olduğu belirlenmiştir. Kuveyt’te çalışmaya 

katılan öğrencilerin %98’inin matematik öğretmeni, Tayland’daki öğrencilerin ise %50’sinin 

matematik öğretmeni sayılar alanında yer alan konuları öğretmede kendilerini çok iyi ha-

zırlanmış hissetmektedirler. Geometrik şekil ve ölçümler alanındaki konuları öğretmede, 

Polonya’dan çalışmaya katılan öğrencilerin %95’inin, Kuveyt’ten çalışmaya katılan öğren-

cilerin ise %48’inin matematik öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlanmış görmektedirler. 

Son olarak Portekiz, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki öğrencilerin %93’ünün ve 

Hırvatistan’daki öğrencilerin %18’inin matematik öğretmeninin veri gösterimi alanındaki 

konuları öğretmede kendilerini çok yeterli hissettikleri görülmektedir.
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Öğretmenlerin Matematik Öğretimindeki Özgüven Derecesine Göre 
Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf matematik öğretmenlerinin matematik öğretimin-

de kendilerine ne derece güvendiklerini belirlemek amacıyla öğretmenlere 5 maddeden 

oluşan “Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği” uygulanmıştır. Buradan elde 

edilen veriler doğrultusunda öğretmenler “Çok Güvenen” ve “Kısmen Güvenen” olmak üze-

re iki grupta sınıflandırılmıştır. Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği Şekil 

8.4’te yer almaktadır.

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 güvenirim”, kalan ikisine“nispeten güvenirim” şeklinde cevap 

vermeleri durumunda matematik öğretiminde kendilerine çok güvenen öğretmenler 

olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise kendilerine kısmen güvenen öğretmen-

ler 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 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kendilerine Güvenmelerine Göre Öğretmen 

Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Romanya

TIMSS Ortalama

Türkiye

Japonya

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Çok Güvenen Kısmen Güvenen

99

75

66

21

1

25

34

79

481

492

474

584

-

487

460

586

Tablo 8.4 incelendiğinde, Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin %66’sının öğretmeninin 

matematik dersindeki durumlarına ilişkin kendine çok güvendikleri, %34’ünün de kısmen 

güvendikleri görülmektedir. Matematik dersinde karşılaşabilecekleri durumlarda kendine 

çok güvenen öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamaları 474; kısmen güvenen öğren-

cilerin ise 460 olduğu görülmektedir. Matematik öğretmenlerinin kendilerine güven dere-

celeri arttıkça öğrencilerin başarı ortalamalarında da artış gözlenmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %75’inin 

öğretmeni matematik öğretiminde kendilerine çok fazla güvenmektedir ve bu öğrencilerin 

ortalama matematik başarı ortalamaları 492’dir. Öğrencilerin %25’inin ise öğretmenlerinin 

matematik öğretiminde kendilerine kısmen güvendikleri ve bu öğrencilerin fen başarı or-

talamalarının 487 olduğu belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına Romanya’dan katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %99’unun; Japonya’da ise %21’inin matematik öğretmenleri matematik 

öğretiminde kendilerine çok güvendikleri belirlenmiştir.

Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde 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 kendilerine “Çok Güvenen” ve “Kısmen Gü-

venen” olarak sınıflandırılmışlardır. Kendine “Çok Güvenen” öğretmenlere sahip öğrencile-

rin yüzdeleri Şekil 8.5’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 8.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Kendilerine “Çok Güvenen” Öğretmenlere Sahip Öğrenci Yüzdelerine Göre 

Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

*Her bir maddedeki öğrenci yüzdeleri bakımından en yüksek ve en düşük ülke değişmektedir.
*Yatay eksen öğretmenlerin matematik öğretiminde kendilerine güvendikleri durumları göstermektedir.

Şekil 8.5 incelendiğinde, çalışmaya Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin %64’ünün 

öğretmenleri “öğrencilerin matematik sorularını cevaplamada”; %59’unun öğretmenleri 

“problem çözme stratejilerini öğrencilere göstermede; %58’inin öğretmenleri “yetenekli 

öğrencilere üst düzey ödevler vermede”; %73’ünün 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 %84’ünün öğretmenleri öğrencilerin 

matematik sorularını yanıtlamada kendilerine çok güvendiklerini; öğrencilerin %59’unun 

öğretmenleri ise yetenekli öğrencilere üst düzey ödev vermede kendilerine çok güvendik-

lerini belirttikleri görülmektedir.

“Öğrencilerin sorularını yanıtlama” ve “dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işleme” 

alanlarında kendine çok güvenen öğretmenlere sahip öğrenci yüzdesi en fazla Romanya’ 

da iken,”Yetenekli öğrencilere üst düzey ödevler verme” ve “Öğrencilerin matematik öğ-

renmenin değerini anlamasına yardımcı olma” alanlarında kendine çok güvenen öğretmen-

lere sahip öğrenci yüzdesi en fazla Kazakistan’ dadır. Ayrıca “Problem çözme stratejilerini 

öğrencilere gösterme” alanında ise en çok öğrenci yüzdesi Rusya’ da yer almaktadır. “Öğ-

rencilerin sorularını yanıtlama” alanında kendine çok güvenen öğretmene sahip öğrenci 

yüzdesi en az Tayland’da iken diğer tüm alanlarda ise en düşük öğrenci yüzdesi ile Japon-

ya gelmektedir.

Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu: 
Öğretmen Görüşlerine 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 Şekil8.6’dayer 

almaktadır. Ölçekteki olumsuz maddeler, hesaplamada dikkate alınmıştır.
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ŞEKİL 8.6
Öğretmen İş Doyum Ölçeği

Öğretmen İş Doyum Ölçeği’ne göre;

• Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en az 10.1 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 6.6 puana karşılık gelen altı maddenin üçü-

ne “kısmen 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.

TABLO 8.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin İş doyumuna Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler
Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

İş Doyumu
Yüksek Düzeyde

İş Doyumu
Orta Düzeyde

İş Doyumu
Düşük Düzeyde

Hırvatistan

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Kore

83

54

62

19

16

41

34

69

1

5

4

11

489

494

482

602

495

487

451

607

-

486

431

598
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Tablo 8.5’te yer alan bilgiler doğrultusunda, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %62’sinin matematik öğretmenlerinin iş doyumlarının yüksek düzeyde, 

% 34’ünün orta düzeyde ve % 4’ünün düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 

öğretmenlerinin iş doyum düzeylerine göre matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, 

iş doyumları yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları 482, 

orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin 451, düşük düzeyde olan öğretmenlerin 

öğrencilerinin ortalamalarını ise 431 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin iş doyumları 

arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin çoğunun 

(% 54) öğretmeninin iş doyumu yüksek iken; % 5’inin öğretmeninin iş doyumu düşük düzey-

dedir. İş doyumu yüksek öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları 494; 

iş doyumu orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamaları 487; iş doyumu 

düşük düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamaları ise 486’dır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin iş doyumu yüksek öğretmenle-

re en fazla Hırvatistan’da (% 83), en az ise Kore’de (% 19) sahip olduğu görülmektedir. 

Hırvatistan’da iş doyumu düşük öğretmenlere sahip öğrencilerin yüzdesi sadece % 1 iken, 

Kore’ de ise öğrencilerin (% 11)’nin iş doyumu düşük öğretmenlere sahip olduğu görülmek-

tedir. Her iki ülkede de iş doyumu orta düzeyde olan öğretmenlere sahip öğrencilerin 

başarı ortalamaları, iş doyumu yüksek düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortala-

malarından daha yüksektir. 
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BÖLÜM 9

TIMSS 2011 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
SINIF İÇİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Öğrencinin öğrenme için motive edilmesi kadar önemli olan diğer bir etkende öğrencinin 

öğrenme fırsatı bulabilmesidir. Bu bölümde matematiğe ayrılan öğretim saati ve öğretme-

nin öğrenciyi öğrenmeye katmada kullandığı farklı yöntemlere ilişkin bulgular sunulmuş-

tur. 

Bu bölümde yer alan başlıklar şunlardır: 

• Öğrencilerin Matematik Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

• Öğrencilerin Matematikte Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konu-

mu

• Matematik Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu

• Matematik Konularına ilişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Ko-

numu

• Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmenlerin İşbirliğine Göre  Türkiye’nin Konumu: Öğret-

men Görüşüne Dayalı

• Öğrencilerin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma Sıklığına Göre Türkiye’nin 

Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Öğrencilerin Matematik Dersine Olan İlgilerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görü-

şüne Dayalı

• Öğrencilerin Önkoşul Bilgi veya Beceri Eksikliğinin Matematik Öğretimini Sınırlandır-

masına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Uykusuzluk Durumlarının Matematik Öğretimini Sı-

nırlandırmasına göre Türkiye Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Ders İşleyişini Aksatan ve Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin Matematik Öğretimini Sınır-
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landırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı

• Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandığı Kaynaklara Göre Türkiye’nin Konu-

mu: Öğretmen Görüşüne dayalı

• Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Öğretim Etkinliklerine Göre 

Türkiye’nin Konumu

• Matematik Derslerindeki Bilgisayar Etkinliklerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrencilerin Matematik Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu

Çalışmalar öğrencilerin fen ve matematik alanlarına yönelik olumlu tutumlarının artması 

halinde başarılarının da artacağını göstermektedir. Ayrıca matematik konu alanında iyi 

olan bir öğrencinin matematik öğrenmekten daha çok zevk aldığını ortaya koymaktadır.

TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme düzeylerini belirlemek 

amacıyla öğrencilere 5 maddeden oluşan “Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği” uygulan-

mıştır. Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği Şekil 9.1’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.1
Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği

Matematik Öğrenmeyi Sevme Ölçeği’ne göre

• Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme ölçeğinde en az 10.1 puana karşılık gelen beş 

maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklinde 
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cevap vermeleri durumunda matematik öğrenmeyi seven öğrenciler olarak

• Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme ölçeğinde en fazla 8.1 puana karşılık gelen 

beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklin-

de cevap vermeleri durumunda matematik öğrenmeyi sevmeyen öğrenciler olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise matematik öğrenmeyi kısmen seven öğ-

renciler olarak sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme durumuna göre yüzdeleri ve başarı ortalamaları 

Tablo 9.1’de yer almaktadır.

TABLO 9.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Matematiği Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin 
Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler
Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Başarı 
Ortalaması

Matematik Öğrenmeyi 
Sevenler

Matematik Öğrenmeyi 
Kısmen Sevenler

Matematik Öğrenmeyi 
Sevmeyenler

Gürcistan

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Kore

76

70

48

23

20

26

36

48

4

4

16

29

469

495

509

627

414

422

478

606

401

394

466

586

Tablo 9.1 incelendiğinde, Türkiye’de 4. sınıf öğrencilerinin %70’nin matematik öğrenmeyi 

sevdiği görülmektedir. Türkiye matematik öğrenmeyi seven öğrenci yüzdesi bakımından 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisindeki en yüksek 2. ülke konumundadır. Öğ-

rencilerin %26’sı matematik öğrenmeyi kısmen sevdiklerini, % 4‘ü ise matematik öğren-

meyi sevmediğini belirtmiştir. Türkiye’de matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin ma-

tematik başarı ortalamalarının 495, kısmen seven öğrencilerin 422,matematik öğrenmeyi 

sevmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının ise 394 olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevdikçe matematik başarı ortalamalarının da artma 

eğiliminde olduğu belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin % 48’inin 

matematik öğrenmeyi sevdiği ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 509 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerin % 36’sı matematik öğrenmeyi kısmen sevmektedir ve bu 

grubun başarı ortalamaları 478’dir. Öğrencilerin %16’sı ise matematik öğrenmeyi sevme-

mektedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 466’dır. TIMSS genelinde de 

Türkiye’deki duruma benzer olarak öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevme düzeyleri 

arttıkça matematik başarıları artmaktadır.

TIMSS 2011 çalışmasında matematik öğrenmeyi seven öğrenci yüzdesinin en düşük Kore‘de 

(%23) en yüksek Gürcistan’da (%76) olduğu görülmüştür. Kore’de matematik öğrenmeyi 

seven öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının diğer ülkelerdeki matematiği seven 

öğrencilerin başarı ortalamalarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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Öğrencilerin Matematikte Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin matematikte kendilerine ne 

derece güvendiklerini belirlenmek amacıyla öğrencilere yedi maddeden oluşan bir ölçek 

uygulanmış ve öğrencilerin maddelere vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda öğrenciler 

“kendine güvenen”, “kısmen güvenen” ve “güvenmeyen” şeklinde sınıflandırılmıştır. Mate-

matikte Kendine Güvenme Ölçeği Şekil 9.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.2
Matematikte Kendine Güvenme Ölçeği

Matematikte Kendine Güvenme Ölçeği’ne göre;

• Öğrencilerin matematikte kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en az 10.6 puana kar-

şılık gelen altı maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan üçüne “kısmen katılıyo-

rum” şeklinde cevap vermeleri durumunda matematikte kendine güvenen öğrenciler 

olarak

• Öğrencilerin matematikte kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en fazla 8.5 pua-

na karşılık gelen altı maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan üçüne “kısmen 

katılıyorum”şeklinde cevap vermeleri durumunda matematikte kendine güvenmeyen 

öğrenciler olarak
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• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda matematikte kendine kısmen güvenen öğ-

renciler olarak sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda yüzdeleri ve matematik başarı orta-

lamaları Tablo 9.2’de yer almaktadır.

TABLO 9.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kendilerine Güven Derecelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Kendine Güvenen Kısmen Güvenen Kendine Güvenmeyen

Polonya

Türkiye 

TIMSS Ortalaması

Japonya

49

39

34

9

38

44

46

43

13

16

21

48

509

520

527

640

469

451

484

605

421

411

452

558

Tablo 9.2 incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %39 u 

matematikte kendine güvendiklerini, %44’ü kısmen güvendiklerini, % 16’sı ise kendileri-

ne güvenmediklerini ifade etmişlerdir.  Matematikte kendine güvenen öğrencilerin başarı 

ortalamaları 520, kendine kısmen güvenen öğrencilerin başarı ortalamaları 451, kendine 

güvenmeyen öğrencilerin başarı ortalamaları ise 411’dir. Öğrencilerin matematik başarı 

ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin matematikte kendine güvenleri art-

tıkça matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan tüm ülkelerdeki 4. 

sınıf öğrencilerinin % 34’ü matematikte kendine güvendiğini, % 46’sı kısmen güvendiğini, 

% 21’i ise matematikte kendine güvenmediğini belirtmiştir. Türkiye matematikte kendine 

güvenen öğrenci yüzdesi bakımından TIMSS ortalamasının üzerinde yer almıştır. Ulusla-

rarası ortalama incelendiğinde, matematikte kendine güvenen öğrencilerin başarı ortala-

malarının 527, kendine kısmen güvenen öğrencilerin başarı ortalamalarının 484, kendine 

güvenmeyen öğrencilerin başarı ortalamalarının ise 452 olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında matematikte kendine güvenen öğrenci yüzdesi en yüksek 

Polonya’da (%49) iken, en düşük Japonya’da (%9) gözlenmiştir.

Matematik Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 çalışmasında öğretmen ve okul müdürlerinden elde edilen bilgiler doğrultusun-

da, bir yıl içinde öğrencilerin sorumlu oldukları toplam ders saati ile matematiğe ayrılan 

ders saati belirlenmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin 4. sınıf matematik dersi 

için ayrılan ders saatleri arasında büyük farklılıkların olduğu gözlenmiştir.
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İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bir yıl içindeki toplam ders saati ve matematiğe ayrılan 

ders saatlerinin dağılımı Tablo 9.3’te yer almaktadır.

TABLO 9.3
TIMSS 2011 4.Sınıf Matematik Öğretimine Ayrılan Süre ve Matematik Başarı Ortalamalarına Göre 
Türkiye’nin Konumu

Portekiz

Türkiye 

TIMSS Ortalaması

Rusya 

Toplam Ders  Saati
(Yıllık)

Ülke Başarı 
Ortalaması 

Matematiğe Ayrılan 
Ders Saati

(Yıllık)

940

899

892

657

532

469

500

542

250

125

161

104

Tablo 9.3 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin bir yıl içinde toplam 899 ders saatinden 

sorumlu olduğu ve toplam ders saati içinde 125 saatin matematik dersine ayrıldığı tespit 

edilmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin 

bir yıl içinde en fazla matematik ders saatinden sorumlu olduğu ülke Portekiz (250 saat) 

iken; en az matematik ders saatinden sorumlu olduğu ülke ise Rusya (104 saat)‘dır.Rusya 

matematik öğretimine en az zaman ayıran ülke olmasına rağmen matematik başarı ortala-

ması bakımından matematik öğretimine en çok zaman ayıran Portekiz’i geride bırakmıştır. 

Bu durum matematik öğrenmede öğretime ayrılan zamanın gerekli fakat yeter olmadığını 

göstermektedir. Öğretime ayrılan zamanın etkili ve verimli kullanılması daha büyük önem 

arz etmektedir.

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

TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarı testinde yer alan konulara ilişkin öğretim gören öğ-

rencilerin yüzdelik dağılımı Şekil 9.3’te verilmiştir.
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ŞEKİL 9.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Konularına İlişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu

*Her bir konu alanında öğrenci yüzdeleri bakımından en yüksek ve en düşük ülke değişmektedir.

Şekil 9.3 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %81’inin TIMSS 2011 matematik başarı 

testinde yer alan konuların tamamında, %92’sinin sayılar, %62’sinin geometrik şekil ve 

ölçümler ve % 97’sinin veri gösterimi alanındaki konuların tamamında öğretim gördükleri 

belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde ise TIMSS 2011 araştırmasına katılan öğrencilerin 

%72’sinin matematik testindeki konuların tamamında öğretim gördükleri belirlenmiştir. 

Matematik öğretmenleri, öğrencilerin %76’sının sayılar, %65’inin geometrik şekil ve ölçüm-

ler ve %76’sının veri gösterimi konularının tamamında öğretim gördüklerini ifade etmiş-

lerdir.

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

TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlere diğer öğretmenlerle işbirliği halinde olma durum-

larına ilişkin “Öğrenmeyi Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçekte 

öğretmenlerin öğrenmeyi artırmak için belirlenen beş alanda birbirleriyle ne sıklıkta et-

kileşim gösterdikleri araştırılmıştır.  Öğrenmeyi Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ölçeği Şekil 

9.4’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 9.4
Öğretmenlerin İşbirliği Ölçeği

Şekil 9.4 ‘de yer alan ifadelere öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda 

• Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en az 11.0 puana karşılık gelen beş 

maddeden üçüne en az “haftada bir ya da üç kez”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç kez” 

şeklinde cevap vermeleri durumunda oldukça işbirlikçi öğretmen olarak

• Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en fazla 7.3 puana karşılık gelen beş 

maddeden üçüne en az “hiçbir zaman ya da nadiren”, kalan ikisine “ayda iki ya da üç 

kez” şeklinde cevap vermeleri durumunda kısmen işbirlikçi öğretmen olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise işbirlikçi öğretmen olarak sınıflandırıl-

mıştır.

Öğretmenlerin işbirlik düzeyine göre öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin matematik  başarı 

ortalamaları Tablo 9.4’de yer almaktadır. Türkiye’nin durumu oldukça işbirlikçi öğretmen-

lere sahip öğrencilerin en fazla olduğu Slovenya, en az olduğu Yemen ve TIMSS ortalaması 

ile birlikte ele alınmıştır.

TABLO 9.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretimini Geliştirmeye Yönelik Matematik Öğretmenlerinin 
İşbirliğine Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Oldukça İşbirlikçi İşbirlikçi Kısmen İşbirlikçi

Slovenya

TIMSS Ortalaması

Türkiye 

Yemen

74

36

44

12

25

53

46

57

2

11

9

31

513

493

468

248

512

491

469

258

-

488

475

228
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Tablo 9.4 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %44’ünün 

matematik öğretmeninin diğer öğretmenler ile yüksek işbirliği içinde olduğu görülmek-

tedir. Öğrencilerin %46’sının öğretmeni diğer öğretmenlerle işbirliği içinde iken %9’unun 

öğretmeni diğer öğretmenlerle kısmen işbirliği içindedir. Diğer öğretmenlerle oldukça iş-

birliği içinde olan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamasının 468, iş-

birlikçi öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamalarının ise 469 olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmenleri birbiriyle kısmen işbirliği içerisinde olan öğrencilerin başarı ortalamalarının 

ise 475 olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin % 36’sının matematik öğretmeni diğer 

öğretmenlerle oldukça işbirliği içindedir ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 

493’tür. Öğrencilerin % 53’ünün matematik öğretmeni diğer öğretmenlerle işbirliği içinde 

ve bu öğrencilerin başarı ortalamaları 491’dir. Son olarak, öğrencilerin %11’inin öğretmeni 

diğer öğretmenlerle kısmen işbirliği içindedir. Matematik öğretmeni diğer öğretmenlerle 

kısmen işbirliği içinde olan öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarı ortalamasının 

488 olduğu tespit edilmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle en fazla iş-

birliği içinde olan öğrencilerin Slovenya’da (%74) olduğu, en az olduğu öğrencilerin ise 

Yemen’de  (%12) olduğu belirlenmiştir.

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

TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin öğrenmeye ilgisini çeken uygulamaların kullanılma 

sıklığına ilişkin bilgiler öğretmenlerden elde edilmiştir. Bu amaçla altı maddeden oluşan 

“Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme 

Ölçeği Şekil 9.5’te yer almaktadır.
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ŞEKİL 9.5
Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği

Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği’ne göre;

• Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en az 9.1 puana karşılık gelen altı maddeden 

üçüne “her ders ya da hemen hemen her ders”, kalan üçüne “derslerin yarısında” şeklin-

de cevap vermeleri durumunda çoğu derste öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmen-

ler olarak

• Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en fazla 6.0 puana karşılık gelen altı madde-

den üçüne “bazı derslerde”, kalan üçüne “derslerin yarısında” şeklinde cevap vermeleri 

durumunda bazı derslerde öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler olarak

• Diğer olası cevapların verilmesi durumunda ise derslerin yaklaşık yarısında öğrencile-

rin derse ilgisini çeken öğretmenler olarak sınıflandırılmıştır.

Bu sınıflandırmaya ilişkin öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları 

Tablo 9.5’te yer almaktadır.

TABLO 9.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanılma Sıklığına Göre 
Öğretmen Görüşlerine Dayalı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Çoğu Derste Derslerin Yaklaşık
Yarısında

Bazı Derslerde

Romanya 

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Danimarka

94

69

64

24

6

30

34

65

-

2

2

12

481

492

480

536

483

488

449

542

-

-

-

532
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Tablo 9.5’te yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 

öğrencilerin %64’ünün öğretmeninin çoğu derste öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik et-

kinliklerde bulunduğu ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 480 olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %34’ünün öğretmenleri derslerin yaklaşık yarısında öğrenci-

lerin ilgisini artıracak etkinlikler kullanmaktadır ve bu öğrencilerin de başarı ortalamaları 

449’dur. Öğrencilerin %2’sinin ise öğretmenleri öğrencilerin ilgisini artıran etkinliklere bazı 

derslerde yer vermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %69’unun 

öğretmenleri çoğu derste, %30’unun öğretmeni derslerin yaklaşık yarısında ve %2’sinin öğ-

retmeni bazı derslerde öğrencilerin ilgisini artıran etkinlikler kullandığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde ise, derste öğrencilerin ilgisi-

ni artırmaya yönelik uygulamaları kullanma sıklığının öğrencilerin matematik başarılarını 

olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde derste öğrencilerin ilgisini artırmaya dö-

nük uygulamalar yapan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla olduğu ülkenin Romanya 

(%94), en az olduğu ülkenin ise Danimarka (%24) olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin Matematik Dersine Olan İlgilerine Göre Türkiye’nin 
Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

Öğrencilerin matematik dersiyle ne derece ilgili olduğunu belirlenmek amacıyla öğrenci-

lere beş maddeden oluşan “Matematik Derslerine İlgili Olma Ölçeği” uygulanmış ve öğren-

cilerin maddelere ne derece katıldıkları belirlenmiştir. Matematik Derslerine İlgili Olma 

Ölçeği Şekil 9.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 9.6
Matematik Derslerine İlgili Olma Ölçeği
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Matematik Derslerine İlgili Olma Ölçeği’ne göre;

• Öğrencilerin matematik derslerine ilgili olma ölçeğinde en az 10.2 puana karşılık gelen 

beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklin-

de cevap vermeleri durumunda matematik dersi ile ilgili öğrenciler olarak

• Öğrencilerin matematik derslerine ilgili olma ölçeğinde en fazla 7.4 puana karşılık gelen 

beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum” kalan ikisine “kısmen katılıyorum” şeklin-

de cevap vermeleri durumunda matematik dersi ile ilgili olmayan öğrenciler olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise matematik dersi ile kısmen ilgili öğrenci-

ler olarak sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerine göre dağılımları ve matematik başarı ortala-

maları Tablo 9.6’da yer almaktadır.

TABLO 9.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Olan İlgilerine Göre Öğrenci Görüşlerine 
Dayalı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülke Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

İlgili Kısmen İlgili İlgili Değil

Tunus

TIMSS ortalaması

Türkiye

Japonya

65

42

49

9

32

49

47

57

3

8

4

33

376

507

505

595

339

482

445

589

295

464

380

579

Tablo 9.6 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğ-

rencilerin %49’unun matematik dersiyle ilgili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %47’si 

matematik dersiyle kısmen ilgili iken; %4’ü ilgili değildir. Türkiye’de matematik dersine 

ilgili öğrencilerin matematik başarı ortalaması 505 iken; kısmen ilgili öğrencilerin ortala-

ması 445’tir. Matematik dersine ilgisi olmayan öğrencilerin ortalamalarının ise 380 olduğu 

tespit edilmiştir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan tüm ülkeler incelendiğinde, ülke içinde 

öğrencilerin matematik dersine ilgileri arttıkça matematik başarı ortalamalarının da artma 

eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde, matematik der-

siyle ilgili öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Tunus (%65) ve en düşük olduğu ülkenin ise 

Japonya (%9) olduğu görülmektedir. 

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

Öğrenci özelliği sınıf atmosferini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle matematik der-

sinde öğrencinin önkoşul öğrenmelerle derse gelmesi başarıyı olumlu yönde etkilemek-
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tedir. TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlere öğrencilerin önkoşul davranışlarının eksik 

olmasının derslerini ne derece etkilediği sorulmuştur.

Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri düzeylerindeki eksikliğin sınıf içi matematik öğreti-

mini sınırlandırma durumuna göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamaları 

Tablo 9.7’de yer almaktadır.

TABLO 9.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Ön koşul Bilgi ve Beceri Eksikliğinin Matematik Öğretimini 
Sınırlandırmasına Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülke Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç Sınırlandırmıyor Biraz Sınırlandırıyor Çok Sınırlandırıyor

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

64

27

6

30

61

60

5

12

34

504

507

510

492

490

481

532

468

441

Tablo 9.7’de yer alan bilgiler incelendiğinde öğretmenler, Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde 

katılan öğrencilerin sadece %6’sının ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç sı-

nırlandırmadığını belirtmişlerdir. Türkiye, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler arasında 

ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi sınırlandırmadığı ortamlarda öğretim gören 

öğrencilerin en az olduğu ülkedir. Öğretmenler,  öğrencilerin %60’ının ön koşul bilgi ve 

beceri eksikliğinin öğretimi biraz sınırlandırdığını ve % 34’ünün ise ön koşul bilgi ve be-

ceri eksikliğinin öğretimi çok sınırlandırdığını belirtmişlerdir. Türkiye’de ön koşul bilgi ve 

beceri eksikliğinin öğretimi sınırlandırmadığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin başarı 

ortalaması 510,  biraz sınırlandıran öğrencilerin 481 ve dersi çok sınırlandıran öğrencilerin 

ise 441 olarak hesaplanmıştır.

Kazakistan’da öğrencilerin %64’ünün önkoşul bilgi ve beceri eksikliği matematik öğretimini 

hiç sınırlandırmıyor iken; Türkiye’de öğrencilerin sadece % 6’sının önkoşul bilgi ve beceri 

eksikliği öğretimi sınırlandırmamaktadır. Bu durum 4. sınıf öğrencilerinin önkoşul davra-

nışlar açısından yeterli olmadıkları göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde öğrencilerin % 27 si öğretim için gerekli 

olan önkoşul öğrenmelere sahip öğrencilerdir.  Tablo incelendiğinde önkoşul bilgi ve be-

ceri eksikliğinden etkilenmeyen öğretim ortamlarındaki öğrencilerin daha yüksek başarı 

gösterdikleri görülmektedir.
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Öğrencilerin Yetersiz Beslenme ve Uykusuzluk Durumlarının 
Matematik Öğretimini Sınırlandırmasına göre Türkiye’nin Konumu: 
Öğretmen Görüşüne Dayalı

Öğrencilerin yetersiz beslenme ve uykusuzluk durumları matematik öğretimini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu amaçla öğretmenlerden öğrencilerinin yetersiz beslenme ve uy-

kusuzluk durumlarının matematik öğretimini ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri isten-

miştir.

Öncelikle öğretmenlerden öğrencilerinin yetersiz beslenmesinin matematik öğretimini ne 

derece sınırlandırdığına ilişkin bilgi alınmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin yetersiz bes-

lenmesinin matematik öğretimini sınırlandırmasına göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin 

başarı ortalamaları Tablo 9.8’de yer almaktadır.

Tablo 9.8 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%26’sı yetersiz beslenme durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı %74’ü biraz ya da çok 

sınırlandırdığı sınıflarda öğretim görmektedir. Yetersiz beslenmenin öğretimi sınırlandır-

madığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 492, biraz 

ya da çok sınırladığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin ortalamalarının ise 461 olduğu 

görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde 4. sınıf öğrencilerinin %71’i yetersiz beslenme du-

rumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı, %29’u biraz ya da çok sınırlandırdığı sınıflarda 

öğretim görmektedir. Öğrencilerin matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, yetersiz 

beslenmenin öğretimi hiç sınırlamadığı sınıflardaki öğrencilerin lehine hesaplanan 26 pu-

anlık fark, yetersiz beslenen öğrenci yüzdesi azaldıkça başarının artma eğiliminde olduğu-

nu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında yetersiz beslenen öğrencilerin öğretimi hiç sınırlandırmadığı sı-

nıflarda öğrenim gören öğrencilerin  en fazla bulunduğu ülkenin Japonya (%99); en az ise 

Yemen’de (%21) olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerdeki yetersiz uyku durumu öğretimi etkilemektedir. Bu doğrultuda öğretmenler-

TABLO 9.8
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Yetersiz Beslenmesinin Matematik Öğretimini 
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Japonya

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Yemen

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç sınırlamıyor Biraz ya da çok sınırlıyor

99

71

26

21

1

29

74

79

586

498

492

266

-

472

461

242

Ülkeler
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den uykusuzluğun matematik öğretimini ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiş-

tir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde, yetersiz uykunun öğretimi sınırlan-

dırmasına yönelik öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin matematik başarı ortalamaları Tablo 

9.9’da yer almaktadır.

TABLO 9.9
TIMSS 2011 4.Sınıf Öğrencilerinin Yetersiz Uyku Durumunun Matematik Öğretimini 
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

ABD

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç sınırlamıyor Biraz ya da çok sınırlıyor

88

53

35

27

12

47

65

73

499

497

472

555

521

486

468

537

Tablo 9.9’daki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf 

öğrencilerin %35’i uykusuzluk durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı %65’i biraz ya da 

çok sınırlandırdığı sınıflarda öğretim görmektedir. Yetersiz uykunun öğretimi sınırlandır-

madığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 472, biraz 

ya da çok sınırladığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin ortalamalarının ise 468 olduğu 

görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %53’ü uykusuzluk durumunun öğretimi 

hiç sınırlandırmadığı, %47’si ise biraz ya da çok sınırlandırdığı sınıflarda öğretim görmekte-

dir. Uykusuzluk durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı sınıflardaki öğrencilerin başarı 

ortalamaları 497 iken, biraz ya da çok sınırlandırdığı sınıflardaki öğrencilerin ortalamaları 

486’dir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde yetersiz uykunun öğretimi hiç sınırlandır-

madığı öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kazakistan (%88), en az olduğu ülkenin ise 

ABD (%27) olduğu belirlenmiştir.

Ders İşleyişini Aksatan ve 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 4. sınıf öğren-

cilerinin öğretmenlerinden sınıflarında ders işleyişini aksatan öğrencilerin olup olmadığı 

var ise bu öğrencilerin öğretimi ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğ-

retmenlerden alınan cevaplar doğrultusunda ders işleyişini aksatan öğrencilerin öğretimi 

sınırlandırma durumuna göre öğrenci yüzdeleri ve öğrencilerin matematik başarı ortala-

maları Tablo 9.10’da yer almaktadır.

Ülkeler
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Tablo 9.10 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %84’ü, ders işleyişini aksatan öğrenci-

ler tarafından matematik öğretiminin hiç sınırlandırılmadığı ya da biraz sınırlandırıldığı sı-

nıflarda, %16’sı çok sınırlandırıldığı sınıflarda öğretim görmektedir. Öğrencilerin matematik 

başarı ortalamaları incelendiğinde, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından öğretimi 

sınırlandırılan ve sınırlandırılmayan öğrencilerin başarı ortalamalarının birbirinden farklı 

olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %87’sinin 

öğretiminin ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından sınırlandırılmadığı ya da biraz sı-

nırlandırıldığı; %13’ünün ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Matematik öğretimi, sınıfta 

dersin işleyişini aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan öğrencilerin matematik 

başarı ortalamalarının 479; hiç sınırlandırılmayan ya da biraz sınırlandırılan öğrencilerin 

ortalamalarının 493 olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrencilerin mate-

matik öğretimini hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin en fazla Kazakistan’da (%99) en az ise Kore’de (%63) olduğu tespit edilmiştir.

Öğretim sırasında sınıfta derse ilgisiz öğrenciler bulunabilmekte ve bu ilgisiz öğrenciler 

öğretimi sınırlandırabilmektedir. TIMSS çalışmasında sınıftaki ilgisiz öğrencilerin matema-

tik öğretimini ne derece sınırlandırdığı bilgisi öğretmenlerden alınmış ve bu doğrultuda 

öğrenci dağılımına ve öğrencilerin matematik başarı ortalamalarına Tablo 9.11’de yer ve-

rilmiştir.

TABLO 9.10
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Ders İşleyişini Aksatan Öğrencilerin Matematik Öğretimini 
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Kore

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç ya da biraz sınırlandırıyor Çok sınırlandırıyor

99

87

84

63

1

13

16

37

502

493

470

606

-

479

466

602

TABLO 9.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Dersine İlgisiz Öğrencilerin Matematik Öğretimini 
Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Japonya

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Fas

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç sınırlandırmıyor/az sınırlandırıyor Çok sınırlandırıyor

98

89

67

62

2

11

33

38

585

494

483

352

-

468

441

314
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Tablo 9.11 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %67’si 

öğretimin ilgisiz öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmadığı ya da çok az sınırlandırıldığı, 

%33’ü çok sınırlandırıldığı sınıflarda öğrenim görmektedir. Derse ilgisiz öğrencilerin öğ-

retimi hiç sınırlandırmadığı ya da az sınırlandırdığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin 

matematik başarı ortalamalarının 483, çok sınırladığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin 

ortalamalarının ise 441 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendi-

ğinde, öğrencilerin sınıflarında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin matematik 

başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %89’unun 

matematik öğretiminin derse ilgisiz öğrenciler tarafından sınırlandırılmadığı ya da az sı-

nırlandırıldığı; %11’inin ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Matematik öğretimi, sınıfta 

derse ilgisiz öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan öğrencilerin matematik başarı ortala-

malarının 468; hiç sınırlandırılmayan ya da biraz sınırlandırılan öğrencilerin ortalamaları-

nın 494 olduğu görülmektedir. TIMSS genelinde öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 

hesaplanan 26 puanlık fark, matematik dersine ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin 

matematik başarılarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrencilerin mate-

matik öğretimini hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin en fazla Japonya’da (%98) en az ise Fas’ta (%62) 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, öğren-

cilerin kavramları anlamalarını kolaylaştıran materyaller, matematik öğretimi için hazırlan-

mış 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 9.12’de yer verilmiştir.

TABLO 9.12
TIMSS 4. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Kullandıkları Kaynaklara Göre Öğretmen 
Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Temel 
Kaynak

Ülkeler Yardımcı 
Kaynak

Ders Kitapları

Kore 

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Yeni Zelanda

99

91

75

7

1

9

21

75

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Çalışma Kitapları/
Yaprakları

71

44

46

8

28

56

53

90

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Öğrencilerin Kavramları 
Anlamalarını 
Kolaylaştıran 
Materyaller

16

25

37

68

81

73

62

32

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Matematik Öğretimi 
İçin Hazırlanmış 

Bilgisayar Yazılımları

25

17

9

9

63

60

56

80
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Tablo 9.12 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %91’inin 

öğretmeni matematik ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır, öğrencilerin 

%9’unun öğretmeni ise ders kitabını yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Türkiye’de 

çalışmaya katılan öğrencilerin %44’ünün öğretmeni çalışma kitapları ve kağıtlarını temel 

kaynak olarak kullanırken %56’sının öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. 

Öğrencilerin %25’inin öğretmeni öğrencilerin kavramları anlamalarını kolaylaştıran mater-

yalleri temel kaynak olarak kullanırken %73’ünü öğretmeni yardımcı kaynak olarak kul-

lanmaktadır. Yine öğrencilerin %17’sinin öğretmeni matematik öğretimi için hazırlanmış 

bilgisayar yazılımlarını temel kaynak olarak kullanmakta, %60’ının öğretmeni ise yardımcı 

kaynak olarak kullanmaktadır. 

Öğretmenlerin matematik dersinde matematik kaynaklarını kullanma durumları incelen-

diğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 91) öğretmeni matematik ders-

lerinde ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır. Uluslararası ortalama ince-

lendiğinde, yine öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%75) öğretmeninin ders kitabını temel 

kaynak olarak kullandığı; ancak uluslararası ortalamada öğrenci dağılımının Türkiye’den 

%16 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 9.13’te sunulmuştur.

Tablo 9.13 incelendiğinde Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %67’sinin 

öğretmeni öğrencilerin kendi cevaplarına ilişkin açıklamalar yaptırma etkinliğini, % 63’ünün 

matematik öğretmeni öğrencilerin matematiğe ilişkin kural, işlem ve gerçekleri ezberleme 

etkinliğini en yoğun şekilde kullanmaktadır.  Öğrencilerin %55’inin matematik öğretmeni, 

TABLO 9.13
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Kullanılan Öğretim Etkinliklerine Göre Türkiye’nin 
Konumu

Ülkeler

Derslerin tamamı ya da tamamına yakınında aşağıdaki aktiviteleri yapan öğrenci yüzdeleri

Romanya

Türkiye

TIMSS Ortalaması 

İtalya

Öğretmen 
rehberliğinde 
(bireysel ya 

da arkadaşla 
birlikte) problem 

çözme

Öğretmen 
diğer görevlerle 

meşgulken 
(bireysel ya 

da arkadaşla 
birlikte) 

problem çözme

Verdikleri 
cevapları
açıklama

Doğrudan 
öğretmen 

rehberliğinde 
sınıfla beraber 
problem çözme

Kuralları, 
işlemleri ve 
gerçekleri 
ezberleme

78

55

55

24

13

23

16

4

84

67

62

57

77

50

45

21

37

63

37

41
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öğretmen rehberliğinde (bireysel ya da arkadaşla birlikte) problem çözme, %50’sinin öğret-

meni ise doğrudan öğretmen rehberliğinde sınıfla beraber problem çözme etkinliğini kul-

lanmaktadırlar. Öğrencilerin %23’ünün matematik öğretmeni ise öğretmen diğer görevlerle 

meşgulken (bireysel ya da arkadaşla birlikte) problem çözme etkinliğini yapmaktadırlar.

Öğretmenlerin matematik dersinde matematik etkinliklerini kullanma durumları incelen-

diğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 67) öğretmeni matematik ders-

lerinde öğrencilerin kendi cevaplarına ilişkin açıklamalar yaptırmaktadır. Uluslararası or-

talama incelendiğinde, Türkiye ile benzer olarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%62) 

öğretmeni matematik derslerinde öğrencilerin kendi cevaplarına ilişkin açıklamalar yap-

tırmaktadır.

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 bil-

gisayar kullanıp kullanmama durumuna göre dağılımları ve matematik başarı ortalamaları 

Tablo 9.14’te yer almaktadır.

TABLO 9.14
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre 
Türkiye’nin Konumu

Yeni Zelanda

TIMSS Ortalaması

Türkiye 

İran

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Evet Hayır

87

42

36

5

13

58

64

95

487

491

498

453

481

490

453

429

Tablo 9.14 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %36’sı 

matematik dersinde bilgisayar kullanmakta, %64’ü ise kullanmamaktadır. TIMSS 2011 çalış-

masına katılan ülkelerdeki öğrencilerin %42’si matematik dersinde bilgisayar kullanırken, 

%58’i kullanmamaktadır.

Öğrencilerin matematik dersinde bilgisayar kullanma durumuna göre matematik başarı 

ortalamaları incelendiğinde, Türkiye’de matematik dersinde bilgisayar kullanan öğrencile-

rin matematik ortalamasının 498, kullanmayan öğrencilerin ise 453 olduğu görülmektedir. 
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TIMSS genelinde de matematik dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin matematik başarı 

ortalamalarının 491, kullanmayan öğrencilerin ise 490 olduğu belirlenmiştir. TIMSS ge-

nelinde çalışmaya katılan öğrencilerin matematik başarı ortalaması matematik dersinde 

bilgisayar kullanmaktran etkilenmezken Türkiye’de etkilenmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde matematik dersinde bilgisayar kullanan 

öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Yeni Zelenda (%87); en az olduğu ülkenin ise İran (%5) 

olduğu belirlenmiştir.

Matematik derslerinde bilgisayar kullanma etkinlikleri arasında

1.  Matematik İlke ve Kavramlarını Araştırma

2.  Yeni Fikir ve Bilgiler Arama

3.  İşlem Becerilerini Geliştirme yer almaktadır.

Matematik derslerinde en az ayda bir kez bilgisayar kullandıran öğretmenlerin derslerde 

bilgisayar kullandırma etkinliğine göre öğrenci yüzdeleri Şekil 9.7’de yer almaktadır.

Şekil 9.7 incelendiğinde, Türkiye’de 4. sınıf matematik derslerinde en az ayda bir kez bil-

gisayar kullandıran öğretmenlere sahip öğrencilerin %33’ü“Matematik İlke ve Kavramlarını 

Araştırma” , “Yeni Fikir ve Bilgiler Arama” ve “İşlem Becerilerini Geliştirme” amacıyla bil-

gisayar kullanmaktadır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin derslerin-

de bilgisayarı en çok “işlem becerilerini geliştirme” (%34) amacıyla kullandıkları, en az da 

“yeni fikirler ve bilgiler arama” (%26) amacıyla kullandıkları görülmektedir.

ŞEKİL 9.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Kullanılma Etkinliğine Göre Türkiye’nin 
Konumu
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BÖLÜM 10

SONUÇ VE ÖNERİLER

TIMSS, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Ku-

ruluşu  (IEA) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır. 

TIMSS çalışmasına ülkelerin 4. ve 8. sınıf öğrencileri dâhil 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 okulundan 251’ine doğrudan 

ulaşılabilmiş; 3’ü birinci ikame okulu, 3’ü de ikinci ikame okulu olarak kullanılmıştır. Çalış-

mada yer alan okullardan 237’si hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyinde çalışmaya katılır-

ken 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 4.sınıf düzeyinde ka-

tılan ülkelerden 27’sinin matematik başarı ortalamasının TIMSS ölçek orta noktası olan 500 

puanın üzerinde; 23’ünün ise altında olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 matematik başarı 

testinde 4. sınıf düzeyinde en yüksek performans gösteren ülkelerin sırasıyla Singapur, 

Kore, Hong Kong (ÖYB), Çin Tayvan ve Japonya olduğu görülmüştür. TIMSS 2011 matematik 

başarı testinde 4.sınıf düzeyinde en düşük performans gösteren ülkelerin ise Yemen, Fas, 

Kuveyt ve Tunus olduğu görülmektedir. Uluslararası ortalamaya bakıldığında, Türkiye’nin 

35. sırada yer alarak, TIMSS ölçek orta noktasının (500 puan) altında olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye ortalaması (469),  TIMSS ölçek orta noktasından (500) anlamlı bir şekilde düşük 

bulunmuştur.

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik 

başarı ortalamaları sırasıyla 470 ve 469’dur. Cinsiyete göre matematik başarı ortalamaları 
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incelendiğinde ortalamalar arasında kızlar lehine 1 puanlık bir fark söz konusudur, fakat 

bu fark manidar bulunmamıştır.

TIMSS 2011’de belirlenen yeterlik düzeyleri açısından bakıldığında, öğrencilerin %4’ünün 

ileri düzeyde, %17 sinin üst düzeyde, %29’ unun orta düzeyde, % 26’ sının alt düzeyde 

oldukları, %24’ ünün ise alt düzeye dahi ulaşamadığı (alt düzey altı) görülmektedir. TIMSS 

çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin büyük bir bölümü (%79) orta ya da 

daha alt düzeylerde yer almaktadır. Öğrencilerin %50’si ise alt düzeyde ya da alt düzeyin-

de altında başarı göstermişlerdir. 

TIMSS 2011 matematik başarı testinde sayılar, geometrik şekil ve ölçümler ve veri gös-

terimi olmak üzere üç matematik konu alanına ilişkin sorular yer almaktadır. TIMSS 2011 

çalışmasına 4. sınıf düzeyinde Türkiye’den katılan öğrencilerin matematik başarı testinden 

almış oldukları ortalamanın 469 olduğu ve genel olarak öğrencilerinin orta yeterlik düze-

yinde bulundukları görülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında, öğrencilerin en başarılı 

oldukları alanlar sırasıyla veri gösterimi (478), sayılar (477) ve geometrik şekil ve ölçümler 

(448) konu alanlarıdır. Türkiye’nin başarı sıralamasına bakıldığında sayılar alanında 37, 

geometrik şekil ve ölçümler alanında 36 ve veri gösterimi alanında ise 33. sırada olduğu 

görülmüştür. Matematik konu alanlarına ilişkin ortalamalar ile TIMSS matematik yeterlik 

düzeyleri için belirlenen kesme puanları kıyaslandığında, “veri gösterimi” ve “sayılar” ma-

tematik konu alanındaki başarı ortalamalarının orta yeterlik düzeyinde; geometrik şekil ve 

ölçümler konu alanında ise alt yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin konu 

alanlarına göre en başarılı olduğu alan veri gösterimi ve sayılar iken bunu geometrik şekil 

ve ölçümler izlemektedir. 

4. sınıf öğrencilerinin matematik konu alanlarını doğru cevaplama yüzdeleri incelendi-

ğinde, Türkiye’deki öğrencilerin matematik testinde yer alan tüm soruların %45’ini doğru 

cevapladıkları görülmektedir. Öğrencilerin doğru cevaplama yüzdesi sayılar konu alanında 

%43; geometrik şekil ve ölçümler konu alanında  %43; veri gösterimi konu alanında ise %57 

olarak bulunmuştur. Türkiye’de öğrencilerin “sayılar”,“geometrik şekil ve ölçümler” konu 

alanlarını“veri gösterimi” konu alanına kıyasla daha zor buldukları söylenebilir. TIMSS ça-

lışmasına katılan ülkelerin 4. sınıf matematik başarı ortalamaları incelendiğinde, matematik 

başarı testinde yüksek başarı gösteren katılımcı ülkelerin aynı zamanda konu alanlarında 

da yüksek başarıya sahip oldukları görülmektedir. Türkiye “sayılar” ve “geometrik şekil ve 

ölçümler” konu alanlarında testin tamamındaki başarısının altında performans gösterirken, 

veri gösterimi alanında ise üstünde performans göstermiştir.

TIMSS 2011 4. sınıf matematik başarı testinde yer alan sorular bilişsel düzey olarak  “bil-

me”, “uygulama” ve “akıl yürütme”   olmak üzere üç düzeyde tanımlanmıştır. Türkiye’deki 

öğrencilerin görece en başarılı oldukları bilişsel düzey bilme (475) düzeyidir. Bunu sıra-

sıyla uygulama (469) ve akıl yürütme (462) düzeyleri izlemektedir.  Öğrencilerin yukarıda 

belirtilen bilişsel düzey ortalamaları matematik yeterlik düzeyleri için belirlenen kesme 

puanları ile kıyaslandığında uygulama ve akıl yürütme düzeyindeki başarı ortalamalarının 

alt düzeyde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin TIMSS 2011 çalışmasına katılan 50 ülke arasında başarı sıralamasına bakıldı-

ğında, bilme düzeyinde 35; uygulama düzeyinde 35; akıl yürütme düzeyinde ise 37. sırada 
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olduğu görülmektedir. Matematik yeterlik düzeyleri uluslararası kesme puanları dikkate 

alındığında, öğrencilerin her üç bilişsel düzeydeki matematik başarı ortalamalarının orta 

yeterlik düzeyi etrafında olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bilme düzeyindeki ortalama-

sının genel matematik başarı ortalamasından manidar olarak yüksek olduğu, akıl yürüt-

me düzeyinde ise manidar olarak düşük olduğu görülmektedir. TIMSS 2011 çalışmasına 

Türkiye’den katılan öğrenciler, bilme bilişsel düzeyinde yer alan soruların %51’ini, uygu-

lama alanındaki soruların %45’ini ve akıl yürütme alanındaki soruların %33’ünü doğru ce-

vaplandırmışlardır. Türkiye’ de en yüksek doğru cevaplama yüzdesi bilme düzeyinde (%51) 

iken, en düşük doğru cevaplama yüzdesi ise akıl yürütme düzeyinde (%33) görülmüştür. 

Buna göre, üst düzey bilişsel yeterliklerin kazanılmasına yönelik müfredat programla-

rının ve öğretim ortamlarının oluşturulmasının öğrenci başarısını destekleyeceği düşü-

nülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin Türkiye genelinde matematik başarı 

ortalamasının 469 olduğu ve matematik başarı ortalamalarının coğrafi bölgelere göre fark-

lılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre en yüksek başarı gösteren bölgenin İç Anadolu 

Bölgesi (493), en düşük başarı gösteren bölgenin ise Doğu Anadolu Bölgesi (423) olduğu 

tespit edilmiştir. Cinsiyete göre bölgeler bazında başarı ortalamaları incelendiğinde ise, 

Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde kız öğrencilerin daha başarılı ol-

dukları belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı farklarının en yüksek olduğu bölge-

ler Karadeniz ve Ege Bölgesidir. Söz konusu iki bölgede de kız öğrenciler lehine 7 puanlık 

fark olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 4. sınıf Türkiye matematik başarı ortalamaları bölgeler bazında bilişsel dü-

zeylere ve alt konu alanlarına göre incelendiğinde, her bir bilişsel düzey (bilme, uygulama 

ve akıl yürütme) ve matematik konu alanlarında (sayılar, geometrik şekil ve ölçümler, 

veri gösterimi) bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Buna göre 

bölgelerin başarı sıralaması en yüksekten en düşüğe şu şekildedir: İç Anadolu Bölgesi, Mar-

mara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

ve Doğu Anadolu Bölgesi.

Bölgeler bazında yeterliklere bakıldığında, ileri yeterlik düzeyinde en fazla öğrenci yüz-

desine sahip bölge Ege Bölgesi (%6) olurken, en düşük öğrenci yüzdesine sahip bölge Doğu 

Anadolu Bölgesi (%2) olmuştur. Öte yandan yeterlik düzeyi bakımından TIMSS’e göre en 

düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrenciler (alt düzey altı) yüzde-

sinin Doğu Anadolu Bölgesi (%39) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%37)’nde en yüksek; İç 

Anadolu Bölgesi (%13) ‘nde ise en düşük olduğu görülmüştür.

Türkiye’de 4.sınıf düzeyindeki öğrencilerin “Evlerinde 100’den fazla kitap” ve “Kendilerine 

ait odaları ve evlerinde İnternet Bağlantısının olması’ durumları incelenmiştir. Türkiye’deki 

4.sınıf öğrencilerinin % 14’ünün evlerinde 100 den fazla kitap bulunurken, buna ilişkin 

TIMSS ortalaması ise %  25’tir. Türkiye’deki öğrencilerin % 26’sının kendine ait odası ve 

evlerinde internet bağlantısı olup bu oran TIMSS ortalamasının (%52) yaklaşık yarısıdır. 

TIMSS 2011 çalışması kapsamında Türkiye’de öğrencilerin okullarının yerleşim yerlerine 

göre matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. Okulu şehirde olan öğrencilerin mate-

matik başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba veya mezra) bulunan 
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öğrencilerin ortalamaları arasında, şehirde olan öğrenciler lehine 65 puanlık bir fark bu-

lunmaktadır. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin ailelerinin ekonomik düzeyleri ve öğrenci ba-

şarıları arasındaki ilişki incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin büyük bir bölümünün (%63)

ekonomik durumları çoğunlukla kötü olan ailelerden gelmekte oldukları ve bu grup öğ-

rencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrenim gördükleri saptanmıştır. Yine, öğrencilerin 

çok azının (%14) ise, ekonomik durumları iyi olan ailelerden gelmekte oldukları ve bu grup 

öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrenim gördükleri tespit edilmiştir. Matematik 

başarıları incelendiğinde ekonomik durumları iyi öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda 

öğrenci başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ekonomik durumları iyi olan öğren-

cilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrenim gören öğrenciler ile iyi olmayan öğrencilerin 

çoğunlukta olduğu okullarda bulunan öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasında 

86 puanlık bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin ekonomik düzeyleri ile başa-

rı ortalamaları arasında pozitif ilişki gözlemlenmektedir. Ekonomik açıdan dezavantajlı 

öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenciler bu şartlar açısından desteklenerek 

başarıların yükseltilmesi yolları dikkate alınmalıdır.

TIMSS 2011 çalışmasında, öğrencilerin okullara ön sayısal becerilerle başlamış olmalarının 

matematik başarısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Türkiye’de öğrencilerin önsayısal be-

cerilerle okula başlaması durumunun matematik başarılarını olumlu yönde etkilediği gö-

rülmüştür. Bu sonuç, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gereğini bir kez daha ortaya 

koymakta ve desteklemektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında matematik kaynakları yetersizliğinin matematik öğretimini ne 

düzeyde etkilediği araştırılmış ve bu amaçla öğrencilerin matematik başarı testi ortala-

maları incelenmiştir. TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde 4. sınıf öğrencilerinin 

matematik kaynakları yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça başarı ortalamalarının 

artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Türkiye’de ise matematik kaynak yetersizliğinin, 

matematik başarısı üzerinde belirleyici olmadığı söylenebilir.

Okulların kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı ile matematik başarısı arasındaki ilişki 

incelendiğinde, TIMSS ülkeleri genelinde olduğu gibi Türkiye’de de okul kütüphanesindeki 

kitap sayısı arttıkça öğrenci başarısının arttığı görülmektedir. Türkiye’ de en yüksek başarı 

ortalamasının (487)  kütüphanelerinde 501-5000 arası kitap bulunan okullarda, en düşük 

başarı ortalamasının ise (420)  kütüphanesi olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerde 

tespit edildiği görülmüştür. Kütüphanesi olmayan okullara bakıldığında, TIMSS başarısı ile 

Türkiye’deki okulların başarısı arasındaki fark (56 puanlık), kütüphaneleri bulunan okullar 

arasındaki farktan çok daha yüksektir. Bu durum okul kütüphanelerinin güçlendirilmesi 

gereğini ortaya koymaktadır.

TIMSS 2011 çalışmasında öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının matematik başarı or-

talamaları ile ilişkisi incelenmiştir. Buna göre, TIMSS ortalamasında bilgisayar başına 1-2 

öğrenci veya 3-5 öğrenci ve 6 ve daha fazla öğrenci düştüğü durumlar arasında ciddi 

bir başarı farkı görülmemektedir. Ancak bilgisayarın olmadığı okullarda öğrenci başarıla-

rı ciddi bir şekilde daha düşüktür. Türkiye’de de TIMSS’teki ilişki yönüne çok benzer bir 

ilişki bulunmaktadır. Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı okulların ortalama başarısını 
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önemli oranda etkilememekte ancak bilgisayarın olmadığı okullarda başarı önemli oranda 

düşmektedir.

TIMSS çalışmasında, okul yöneticilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, okulun akade-

mik başarıya verdiği önem düzeyi incelenmiştir. Okulun akademik başarıya verdiği önem 

düzeyi dikkate alınarak 4. sınıf öğrencilerinin matematik başarı ortalamaları incelenmiştir. 

Türkiye’de akademik başarıya yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan 

öğrencilerin ortalama matematik başarılarının 493; orta derecede önem veren okullardan 

katılan öğrencilerin ortalamalarının ise 455 olduğu görülmüştür. Söz konusu matematik ba-

şarı ortalamaları arasındaki 38 puanlık fark, okulların akademik başarıya verdiği önem art-

tıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Okulun akademik başarıya verdiği öneme ilişkin öğretmenlerin görüşlerine de başvurul-

muştur. Türkiye’de akademik başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda öğre-

nim gören öğrencilerin matematik başarı ortalaması 532 bulunmuştur. Akademik başarıya 

yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalaması 

490 iken orta derecede önem veren okullardan katılan öğrencilerin ortalaması ise 450’dir. 

TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde de Türkiye’dekine benzer bir durum söz ko-

nusudur. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin 

başarı ortalamaları ile orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalama-

ları arasında 82 puan fark, öğretmenlerin çalıştıkları okullarda akademik başarıya önem 

verme derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarılarının da arttığını göstermektedir. 

Bu bağlamda, okul yöneticisi ve velilerin öğretmenlere okulda başarıya önem verildiğini 

hissettirmelerinin ve buna yönelik eğitim ortamları oluşturulmasının öğrenci başarısını da 

beraberinde getireceği düşünülmektedir. 

Okul müdürlerinin çok zaman ayırdıkları liderlik etkinlikleri incelendiğinde, Türkiye’de ça-

lışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda düzenli bir atmos-

fer sağlama” (%86) liderlik etkinliğine zaman ayırdıkları; en az da “eğitimle ilgili projeleri 

veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine  (%45) 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 arasın-

daki ilişki incelendiğinde, güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı 

ortalamaları ile güvenli ve kurallı olmayan okullarda okuyan öğrencilerin başarı ortala-

maları arasında 57 puanlık fark tespit edilmiştir. Bu durum okulların güvenli ve kurallı 

olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının da artma eğilimi 

gösterdiğine işaret etmektedir. TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde de benzer 

bir durum söz konusudur.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan okulların disiplinli ve güvenli olma dere-

cesi ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik başarı ortalamaları arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Türkiye’de disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan okul-

larda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile disiplin ve güvenliğe ilişkin orta 

düzeyde problemi olan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 46 puanlık 

fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durum okulların disiplin ve güvenlik durumuna ilişkin 
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problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının da art-

ma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır. TIMSS çalışmasına katılan ülkeler genelinde de 

Türkiye’dekine benzer bir durum söz konusudur.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan okullardaki öğrencilerin zorbalığa uğrama sıklıklarına da 

yer verilmiştir. Türkiye’de hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okullarda öğrenim gö-

ren öğrencilerin başarı ortalamaları ile sıklıkla zorbalık yaşanan okullardaki öğrencilerin 

başarı ortalamaları arasında 52 puanlık fark tespit edilmiştir. Bu durum okullarda zorbalı-

ğa uğrama derecesinin azaldıkça öğrencilerin matematik başarılarının da artma eğiliminde 

olduğunu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışması kapsamında matematik başarısının öğretmen nitelikleri ile ilişkisi ele 

alınmıştır. TIMSS çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden hangi alanda 

ve hangi düzeyde eğitim aldıklarına yönelik bilgi elde edilmiştir. Türkiye’de öğrencilerin 

%58’i, TIMSS genelinde ise öğrencilerin %48’i sadece eğitim mezunu öğretmenlerden öğ-

renim görmektedir. Türkiye’de öğrencilerin %19’u, TIMSS genelinde ise öğrencilerin %29’u 

hem matematik hem de eğitim mezunu öğretmenlerden öğrenim görmektedir. Türkiye’de 

en yüksek matematik başarı ortalaması sadece eğitim mezunu olan öğretmenlerin öğren-

cileri tarafından (476); en düşük matematik başarı ortalaması ise öğretmenleri sadece 

matematik mezunu olan öğrenciler tarafından alınmıştır (438). Öğretmenlerin alan bilgisi 

dışında, ilgili yaş grubundaki öğrencilerin gelişim ve bilişsel özelliklerini ve öğretime dair 

yeterli bilgi ve beceriye de sahip olması gerekliliği bu çalışmada da desteklenmiştir.

Matematik öğretmenlerinin kıdemleri incelendiğinde, Türkiye genelinde TIMSS çalışmasına 

katılan öğretmenlerin yarısından çoğunun mesleki deneyim süresi 10 yıl ve daha fazla iken, 

bu süre uluslararası ortalamada da benzerdir. 20 ve üstü hizmet yılı olan öğretmenlerin 

yüzdesi Türkiye’de %20 iken TIMSS genelinde %41’dir. TIMSS ülkeleri genelinde matematik 

öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri ile öğrencilerinin matematik başarıları arasında 

olumlu yönde ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de de TIMSS çalışmasına katılan ülkeler gene-

linde olduğu gibi matematik öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri arttıkça öğrencile-

rin matematik başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. 

TIMSS çalışması kapsamında, 4. sınıf matematik öğretmenlerinin son iki yıl içinde mesleki 

gelişim etkinliklerine katılıp katılmama durumları incelenmiştir. Türkiye’de TIMSS 2011 ça-

lışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %10’unun, TIMSS genelinde ise %44’ünün 

matematik öğretmeni son iki yıl içerisinde “matematik konuları “alanında mesleki gelişim 

etkinliğine katılmıştır. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %11’inin; TIMSS genelinde 

ise %46’sının matematik öğretmenleri son iki yıl içerisinde “matematik öğretimi” üzerine 

mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır. Türkiye’deki öğrencilerin %12’sinin matematik 

öğretmeni, “matematik dersi öğretim programı” üzerine son iki yıl içerisinde mesleki ge-

lişim etkinliğine katılırken, uluslararası ortalamada öğrencilerin %41’inin öğretmeni bu tür 

etkinliklere katılmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %12’sinin 

matematik öğretmeni “bilgisayar teknolojisinin matematik dersinde kullanımı” üzerine 

mesleki gelişim etkinliğine katılırken; TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler genelinde il-

gili etkinliğe %33’lük katılım söz konusudur. Türkiye’den çalışmaya katılan öğrencilerinin 

%9’unun matematik öğretmeni son iki yıl içinde matematik dersinde öğrenci başarısının 

değerlendirilmesine yönelik bir etkinliğe katılırken, uluslararası ortalamada öğrencile-
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rin %37’sinin öğretmeni ilgili bir etkinliğe katılım göstermişlerdir. Görüldüğü gibi Türkiye 

matematik öğretmenlerinin katılım yüzdeleri açısından, söz konusu tüm mesleki gelişim 

etkinliklerinde TIMSS ortalamasının çok altında kalmaktadır. Öğretmenlerin mesleki geli-

şimlerini 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 in-

celenmiştir. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %83’ünün; TIMSS genelinde ise öğ-

rencilerin %81’inin matematik öğretmenlerinin testte yer alan toplam 18 konuyu öğretmede 

kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir. Türkiye’de öğretmenler en çok 

“veri gösterimi” ve “sayılar” konu alanlarında kendilerini çok iyi hazırlanmış olarak ifade 

etmektedir. İlgili konu alanlarında öğrenci yüzdeleri TIMSS ortalaması üzerinde yer alırken; 

“Geometrik şekil ve ölçümler” konu alanında ise öğrenci yüzdeleri TIMSS ortalamasının 

altında kalmaktadır. Ayrıca, öğretmenler “dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işle-

mede” kendilerine oldukça güvendiklerini ifade etmişlerdir.  Çalışmada ayrıca iş doyumu 

yüksek öğretmenlerin öğrencilerinin daha yüksek başarı gösterdikleri saptanmıştır. Bu du-

rum yüksek öğrenci başarısı için öğretmenlerin mesleklerinden memnuniyet duymalarının 

önemli bir etken olduğunu göstermektedir.

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 ma-

tematik başarı ortalamalarının 495, kısmen seven öğrencilerin 422, matematik öğrenmeyi 

sevmeyen öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının ise 394 olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevdikçe matematik başarı ortalamalarının da artma 

eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerdeki yüksek motivasyonun sürekli kılınabilme-

si için matematik dersinin öğretiminde öğrenciler açısından zevkli ve eğlenceli unsurların 

kullanılması önemli hale gelmektedir.

Matematik öğrenme konusunda öğrencilerin kendilerine güvenme düzeyleri matematik 

başarıları açısından önemlidir. Türkiye 4. sınıf düzeyinde matematik öğrenmede kendi-

ne güvendiğini ifade eden öğrenci yüzdesi bakımından 18. sıradadır. TIMSS çalışmasına 

katılan ülkeler genelinde 4. Sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kendine yeterince 

güvenmediği görülmektedir.  Matematik öğrenmede kendine güvenmeme durumunun ba-

şarıyı olumsuz etkilediği düşünülürse, özellikle 4. sınıftan itibaren öğrencilere matematik 

sevdirilmeli ve matematiğin herkes tarafından öğrenilebilir olduğu etkinlikler ve uygula-

nan öğretim yöntemleri yoluyla öğrenciye hissettirilmelidir.

Matematik öğretimine ayrılan süre incelendiğinde, Türkiye 4. sınıf düzeyinde 125 matema-

tik ders saati ile TIMSS ortalamasının (161 saatin) altında kalmaktadır. TIMSS 2011 çalışma-

sına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin bir yıl içinde en fazla mate-

matik ders saatinden sorumlu olduğu ülke Portekiz (250 saat) iken; en az matematik ders 

saatinden sorumlu olduğu ülke ise Rusya (104 saat)‘dır. Rusya matematik öğretimine en az 

zaman ayıran ülke olmasına rağmen matematik başarı ortalaması bakımından matematik 

öğretimine en çok zaman ayıran Portekiz’i geride bırakmıştır. Bu durum matematik öğren-

mede öğretime ayrılan zamanın gerekli fakat yeter olmadığını göstermektedir. Öğretime 
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ayrılan zamanın etkili ve verimli kullanılmasının daha önemli olduğu görülmektedir.

TIMSS çalışmasında yer alan matematik konu alanlarına ilişkin öğretimin matematik ba-

şarı ortalamalarına etkisi incelenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin %81’inin TIMSS 2011 4. 

sınıf matematik başarı testinde yer alan konuların tamamında, %92’sinin sayılar, %62’sinin 

geometrik şekil ve ölçümler ve % 97’sinin veri gösterimi alanındaki konularda öğretim 

gördükleri belirlenmiştir. Uluslararası ortalama incelendiğinde ise TIMSS 2011 araştırma-

sına katılan öğrencilerin %72’sinin matematik testindeki konuların tamamını öğrendikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %76’sı sayılar, %65’i geometrik şekil ve ölçümler ve %76’sı veri 

gösterimi konu alanlarında öğretim gördüklerini ifade etmişlerdir. TIMSS çalışmasında yer 

alan matematik konu alanlarına ilişkin öğretim gören öğrenci sayısı arttıkça matematik ba-

şarılarının artma eğilimde olduğu görülmektedir. Matematik öğretim programının matema-

tik okuryazarlığını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi matematik başarısı 

açısından önemli hale gelmektedir. 

TIMSS çalışmasında öğretmenlerin öğrencilerinin derse ilgilerini çeken etkinlikleri kullanma 

sıklıkları incelenmiştir. Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %64’ünün 

öğretmeninin “çoğu derste” öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerde bulunduğu 

ve bu öğrencilerin matematik başarı ortalamalarının 480 olduğu belirlenmiştir. Öğrenci-

lerin %34’ünün öğretmenleri “derslerin yaklaşık yarısında” öğrencilerin ilgisini artıracak 

etkinlikler kullanmaktadır ve bu öğrencilerin başarı ortalamaları 449’dur. Öğretmenlerin 

öğrencilerin derse ilgisini çeken etkinlikleri kullanma sıklığı arttıkça matematik başarıları-

nın da artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler çeşitli yöntemler kullanılarak 

öğrencinin öğrenmeye aktif katılımını sağlamalıdırlar.

Öğrenci özelliği sınıf atmosferini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle matematik der-

sinde öğrencinin önkoşul bilgi ve becerilerle derse gelmesi başarıyı olumlu yönde etkile-

mektedir. TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin önkoşul bilgi ve becerilerinin eksik olma-

sının 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 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin sa-

dece %6’sının ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığını belirt-

mişlerdir. Türkiye, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler arasında ön koşul bilgi ve beceri 

eksikliğinin öğretimi sınırlandırmadığı ortamlarda öğrenim gören öğrencilerin en az olduğu 

ülkedir. Bu durum 4. sınıf öğrencilerinin matematik önkoşul bilgi ve beceriler açısından 

yeterli olmadıklarını göstermektedir. Yine bu durumun, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırıl-

ması ile büyük oranda aşılabileceği düşünülmektedir. 

TIMSS çalışmasında, öğrencilerin yetersiz beslenme ve uykusuzluk durumunun matematik 

öğretimine etkisi incelenmiştir.  Türkiye’de 4. sınıf öğrencilerinin ancak  % 26’sı yetersiz 

beslenme ve ancak  % 35’i yetersiz uyku nedeniyle öğretimin etkilenmediği sınıflarda öğ-

retim görmektedirler. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 74) beslenme yetersizliği ve  % 

65’ inin uyku eksikliği sorununun olduğu bir ortamda öğretime devam ettiği görülmektedir. 

Bu durum öğrenci başarılarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle beslenme konusunda bu 

öğrencileri destekleyici önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 

TIMSS çalışmasında dersin işleyişini aksatan ya da derse ilgisiz olan öğrencilerin mate-

matik öğretimini sınırlandırmasına ilişkin öğretmenlerden bilgi elde edilmiştir. Buna göre, 
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Türkiye’deki öğrencilerin %84’ü ders işleyişini aksatan öğrencilerin matematik öğretimini 

hiç sınırlandırmadığı ya da biraz sınırlandırdığı sınıflarda, %16’sı çok sınırlandırdığı sınıf-

larda öğrenim görmektedir. Yine, Türkiye’de öğrencilerin %67’si öğretimin ilgisiz öğrenciler 

tarafından hiç sınırlandırılmadığı ya da çok az sınırlandırıldığı, %33’ü çok sınırlandırıldığı 

sınıflarda öğrenim görmektedir. Derse ilgisiz öğrencilerin öğretimi hiç sınırlandırmadığı 

ya da az sınırlandırdığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin matematik başarı ortalama-

larının 483, çok sınırladığı sınıflarda öğretim gören öğrencilerin ortalamalarının ise 441 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin sınıfla-

rında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça matematik başarılarının da artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. TIMSS genelinde de, öğrencilerin başarı ortalamaları arasında hesaplanan 

26 puanlık fark, matematik dersine ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin matematik ba-

şarılarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında, öğretmenlerin matematik öğretiminde kullandıkları kaynakların 

matematik başarısına etkisi de ayrıca incelenmiştir. Türkiye’de öğrencilerin %91’inin öğ-

retmenlerinin matematik ders kitaplarını temel kaynak olarak kullandıkları görülmekte-

dir. 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. 4. sınıf düzeyindeki öğ-

rencilerin yaşları ve matematik kavramlarının soyut oluşu dikkate alındığında, ders kitabı 

yerine somut obje ve materyallerin matematik öğretimde daha ağırlıklı kullanılmasının 

hem başarıyı artırmada hem de dersi sevdirme ve ilgi çekmede daha etkili olacağı düşü-

nülmektedir.

Derste kullanılan matematik etkinlikleri incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 

katılan öğrencilerin %67’sinin öğretmeninin öğrencilerine kendi cevaplarına ilişkin açıkla-

malar yaptırma etkinliğini, % 63’ünün matematik öğretmeninin matematiğe ilişkin kural, 

işlem ve gerçekleri ezberleme etkinliğini yoğun şekilde kullandıkları görülmüştür.  Öğren-

cilerin %55’inin matematik öğretmeninin, öğretmen rehberliğinde (bireysel ya da arkadaş-

la birlikte) problem çözme, %50’sinin öğretmeninin ise doğrudan öğretmen rehberliğinde 

sınıfla beraber problem çözme etkinliğini kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin %23’ünün 

matematik öğretmeninin ise, öğretmen diğer görevlerle meşgulken (bireysel ya da arka-

daşla birlikte) problem çözme etkinliğini yaptırdıkları saptanmıştır.

Matematik dersinde bilgisayar kullanma durumları incelendiğinde, Türkiye’de 4. sınıf öğ-

rencilerinin sadece %36’sı matematik dersinde bilgisayar teknolojisini kullanabilmektedir.  

Bilgisayar kullanan öğrencilerin başarı ortalaması 498, bilgisayar kullanamayan öğrencile-

rin başarı ortalaması ise 453’tür. Türkiye bilgisayar kullanan öğrenci yüzdesi bakımından 

(%36) TIMSS ortalamasının (%42) altında kalmıştır. Bilgisayar kullanan öğrencilerin ortala-

maları ile bilgisayar kullanmayan öğrencilerin ortalamaları arasındaki 45 puanlık fark, 

matematik öğretiminde bilgisayar kullanmanın önemine dikkat çekmektedir. Matematik 

öğretiminde öğrencilere bilgisayar kullanma imkânı sağlanmalı ve etkili olabileceği konula-

rın öğretiminde bir öğretim materyali olarak işe koşulmalıdır.
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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 Kuru-

luşu  (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Assessment) tarafın-

dan yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen bir tarama çalışmasıdır. TIMSS araştırmasına 

ülkelerin 4. ve 8.sınıf öğrencileri dahil edilerek, öğrencilerin çok yönlü bilgi ve becerileri-

nin 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. sı-

nıf düzeyinde katılmış olması bu çalışmanın sonuçlarını daha önemli kılmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de 2005 yılında birçok dersin öğretim programında öğrenciyi merkeze alan yapı-

landırmacı 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 rapor-

ları incelemektedirler. Bu alan taraması neticesinde alan uzmanları ile birlikte güncellen-

mesi 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 sü-

reci 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 Mate-

matik 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 Koordina-

törleri 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 sorular-

dan 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, 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 yakla-

şık 70 üye ülkenin devlet ve ulusal araştırma kurumlarının ortaklaşa oluşturdukları ulus-

lararası 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 ta-

rafından 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’de 4. sınıf düzeyinde toplam 257 okul, 8. sınıf düzeyinde 

toplam 239 okul katılmıştır.
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TABLO 1
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Şekil 2’deki okul sayılarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, çalışmaya katılan okul 

sayısının en fazla yer aldığı bölgenin Marmara Bölgesi (62 okul) olduğu görülmektedir. Mar-

mara Bölgesi’nden sonra 41 okul ile Ege Bölgesi gelmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nden 

çalışmaya 36 okul katılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz 

Bölgesi eşit ve 32 okul ile Akdeniz Bölgesi ise 22 okul ile çalışmaya katılmışlardır. 

TIMSS 2011 çalışması için 4. sınıf düzeyinde belirlenen tüm sınıflar çalışmaya katılmışlar-

dır. Çalışmaya katılan sınıflardaki öğrencilerin katılım yüzdeleri incelendiğinde, öğrencile-

rin %98’inin çalışmaya katıldıkları görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de yer al-

maktadır.

ŞEKİL 2
TIMSS 2011 Araştırmasına 4. Sınıf Düzeyinde Katılan Okulların Bölgelere Göre Dağılımı

Kız

Erkek

Toplam

Türkiye

f f% %

TIMSS’e Katılan

599495

645002

1244497

3628

3851

7479

48,2

51,8

100,0

48,5

51,5

100,0

TIMSS 2011 araştırmasına katılan okulların bölgelere göre dağılımı Şekil 2’de yer almakta-

dır.
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Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 

1.244.497 öğrencinin 7479’u TIMSS 2011 çalışmasına katılmıştır. Çalışmaya Türkiye’de öğ-

renim gören öğrencilerin yaklaşık %0,6’sı dahil edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık %48’inin 

kız öğrencilerden (n=3628), yaklaşık %52’sinin de erkek öğrencilerden (n=3851) oluştuğu 

görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımının Türkiye’de öğrenim gören tüm öğ-

rencilerin 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 gerçekleştirilen bir araştırmadır. TIMSS çalışmaları kapsa-

mında 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 almak-

tadırlar. Daha sonra bu öğrencilere fen ve matematik alanlarındaki başarılarını etkileyen 

faktörleri belirlemeye yönelik öğrenci anketleri uygulanmaktadır.  TIMSS çalışmasına ka-

tılan okullardaki fen ve matematik öğretmenlerine öğretmen anketi ve okul müdürlerine 

okul anketi uygulanmaktadır. Bu raporda, TIMSS 2011 4. sınıf düzeyinde uygulanan fen ve 

teknoloji başarı testine ilişkin genel bilgiler ve öğrenci, öğretmen ve müdür anket sonuçları 

bulunmaktadır. 

TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddelerinin 
Konu Alanı ve Bilişsel Düzeylere Göre Dağılımı

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki konu alanları; canlı bilimi, fiziksel 

bilimler ve yer bilimleri olarak belirlenmiştir. Şekil 3’de testte yer alan soruların konu 

alanlarına göre dağılımı verilmiştir.
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Şekil 3 incelendiğinde soruların %44’ünün canlı bilimi, %35’inin fiziksel bilimler ve %21’inin 

yer bilimleri konu alanlarında olduğu görülmektedir.

Bilişsel düzeyler dikkate alındığında ise, TIMSS 2011 4.sınıf fen ve teknoloji başarıtestin-

de öğrencilerin bilme, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere üç kategoride ele alındığı 

görülmektedir. Şekil 4’de testte yer alan soruların bilişsel düzeylerindeki dağılımları ve-

rilmiştir.

Şekil 4 incelendiğinde soruların %41’inin bilme düzeyinde, %41’inin uygulama düzeyinde ve 

%18’inin ise akıl yürütme düzeyinde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testine İlişkin   
Genel Bilgiler

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinin alt alanlarında yer alan maddeler ve 

ağırlıkları Tablo 2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konu Alanlarına Göre Dağılımı

ŞEKİL 4
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Bilişsel Düzeylere Göre Dağılımı
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Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 4.sınıf fen ve teknoloji başarı tes-

tindeki üç temel alt alana ilişkin iki farklı madde türünün kullanıldığı görülmektedir. Bun-

lardan birincisi çoktan seçmeli maddeler, ikincisi de kısa ve uzun cevaplı maddelerdir. Fen 

ve teknoloji başarı testindeki maddelerin %51’ini çoktan seçmeli maddeler oluştururken, 

%49’unu ise kısa ve uzun cevaplı maddeler oluşturmaktadır. Tabloda parantez içinde belir-

tilen rakamlar o düzeyde alınabilecek toplam puanı temsil etmektedir. 

TIMSS 2011 4.sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki maddelerin bilişsel düzeylerinin mad-

de türüne göre ağırlıkları Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde, TIMSS 2011 4.sınıf fen ve teknoloji başarı testinde iki farklı madde 

türü bulunduğu görülmektedir. Toplamda 172 maddeden 93 tanesinin çoktan seçmeli, 79 

tanesinin ise kısa-uzun cevaplı maddeler olduğu görülmektedir. Çoktan seçmeli maddeler 

ve kısa cevaplı maddeler iki kategorili (0-1), uzun cevaplı maddeler ise üç kategorili (0-1-2) 

olarak puanlanmıştır.

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

**Verilen yüzdeliklerin toplamının 101 olması hesaplamalardaki yuvarlanmadan kaynaklanmaktadır.

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

TABLO 2
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konu Alanı ve Madde Türüne Göre Dağılımı

Canlı Bilimi

Fiziksel Bilimler

Yer Bilimleri

Toplam

Ağırlık

4.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** 

%

36

37

20

93

%51

75 (82)

63 (64)

34 (38)

172 (184)

39 (46)

26 (27)

14 (18)

79 (91)

%49

45

35

21

100

TABLO 3
TIMSS 2011 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Bilişsel Düzey ve Madde Türüne Göre Dağılımı

Bilme

Uygulama

Akıl Yürütme

Toplam

Ağırlık

4.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 

%

42 

38

13

93

%51

69 (76)

71 (75)

32 (33) 

172 (184)

27 (34)

33 (37)

19 (20)

79 (91)

%49

41

41

18

100
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BÖLÜM 1

TIMSS 2011 4. SINIF TÜRKİYE FEN VE 
TEKNOLOJİ BAŞARI KONUMU
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Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi, TIMSS ölçek orta noktası “500 puan” şeklinde kestirilerek 
ülkelerin fen başarı ortalamaları hesaplanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde 
katılan ülkelerden 30’u,  TIMSS ölçek orta noktasının üzerinde ortalama puana sahiptirler. 
Fen ve teknoloji başarı testinde ortalama puanı, TIMSS ölçek orta noktasının (500 puan) 
altında olan 20 ülke olduğu ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında olduğu belirlenmiştir. 
Türkiye fen ve teknoloji başarı ortalaması ile 36. sırada yer almaktadır.  TIMSS 2011 fen ve

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

TABLO 1.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Fen Başarı Dağılımları

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde 50 ülke katılmıştır. Ülkelerin fen ve teknoloji 

başarı testinden almış oldukları ortalama puanlar ve öğrencilerin puanlarının dağılımları 

ve başarı sıralamaları Tablo 1.1’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 1.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 1.1 incelendiğinde, en başarılı ülke olan Kore’deki öğrencilerin fen ve teknoloji or-

talamalarının 587; en düşük başarı gösteren ülke olan Yemen’deki öğrencilerin ortalama 

puanlarının ise 209 olduğu görülmektedir. Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin fen ve 

teknoloji başarı ortalaması ise 463’tür.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkelerin fen ve teknoloji başarı orta-

laması 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 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarısı Açısından Türkiye İle Aynı ve Farklı Kategoride Yer 

Alan Ülkeler

Türkiye’den yüksek olan ülkeler

Türkiye ile benzer ülkeler

Türkiye’den düşük olan ülkeler

Fen ve Teknoloji Başarısı 
(manidar olarak)

Ülkeler

Kore, Singapur, Finlandiya, Japonya, Rusya, Çin Tayvan, ABD, Çek 
Cumhuriyeti, Hong Kong ÖYB, Macaristan, İsveç, Slovakya, Avusturya, 
Hollanda, İngiltere, Danimarka, Almanya, İtalya, Portekiz, Slovenya, 
Kuzey İrlanda, İrlanda, Hırvatistan, Avustralya, Sırbistan, Litvanya, 
Belçika, Romanya, İspanya, Polonya, Yeni Zelanda, Kazakistan, 
Norveç, Şili

Tayland, Gürcistan, İran

Bahreyn, Malta, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Ermenistan, Katar, Umman, Kuveyt, Tunus, Fas, Yemen

teknoloji başarı testinde en yüksek performansı Kore ve Singapur ülkeleri göstermişlerdir. 
Kore ve Singapur’dan sonra en yüksek performansı gösteren ülkelerin Finlandiya, Japonya, 
Rusya ve Çin Tayvan olduğu görülmektedir. En düşük performans gösteren ülkelerin ise 
Tunus, Fas ve Yemen olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji başarı 

ortalaması en yüksek ve en düşük ülke ile TIMSS ortalaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler 

Şekil 1.1’de yer almaktadır.

587

500 463

209

TIMSS Ölçek
Orta Noktası
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TABLO 1.3
TIMSS 2011 Çalışmasına 4. Sınıf Düzeyinde Katılan Ülkelerin Fen ve Teknoloji Başarı 
Ortalamalarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Not: ( ) Parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir.

Tablo 1.2 incelendiğinde, çalışmaya katılan 50 ülke içinde 34 ülkenin fen ve teknoloji başa-

rısının Türkiye’den manidar olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tayland, Gürcistan ve 

İran ülkelerinin fen ve teknoloji başarılarının Türkiye ile benzerlik gösterdiği belirlenmiş-

tir. Çalışmaya katılan ülkelerden 12’sinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının Türkiye’den 

düşük olduğu saptanmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı 

ortalaması ülkeler bazında Tablo 1.3’de yer almaktadır.
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Tablo 1.3 incelendiğinde, 4. sınıf düzeyinde kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başa-

rı ortalamaları arasındaki en az fark Avustralya, Romanya ve Finlandiya olup; bu ülkelerin 

başarı ortalamaları farkı birbirine eşittir. Cinsiyete göre fen ve teknoloji başarı ortalama 

puanının en fazla farklılaştığı ülkenin Kuveyt olduğu belirlenmiştir. Kuveyt’teki kız öğ-

renciler ile erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması arasında kızlar lehine 53 

puanlık bir fark bulunmaktadır. 

Tablo 1.3 incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalamaları arasında kız öğrenciler lehine 4 puanlık bir farkın olduğu 

belirlenmiştir.

Türkiye’den TIMSS 2011 çalışmasına katılan kız ve erkek öğrencilerin fen ve teknoloji ba-

şarı ortalamaları Şekil 1.2’de gösterilmiştir.

Şekil 1.2 incelendiğinde, Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin TIMSS ölçek orta noktasının 

(500 puan) altında yer aldığı görülmektedir. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı 50 ülke 

arasında başarı sıralamasına bakıldığında, Türkiye’nin 36. sırada yer aldığı görülmektedir. 

ŞEKİL 1.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Cinsiyete Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları
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BÖLÜM 2

TIMSS 2011 4. SINIF YETERLİK DÜZEYLERİNE 
GÖRE TÜRKİYE FEN VE TEKNOLOJİ BAŞARI 
KONUMU

TIMSS 2011 çalışmasında 4.sınıf düzeyinde katılan öğrenciler için uluslararası fen ve tekno-

loji yeterlik düzeyleri tanımlanmıştır. Belirlenen yeterlik düzeylerine ilişkin genel bilgiler 

Tablo 2.1’de yer almaktadır.

TABLO 2.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Uluslararası Fen Yeterlik Düzeylerinin Tanımı

625 ve üstü

550 - 625 altı

475 - 550 altı

400 - 475 altı

İleri Düzey
Öğrenciler, bilimsel süreçleri, ilişkileri anlayabilir ve bilimsel çalışma süreçlerine ilişkin 
bilgileri kullanabilir.

Üst Düzey
Öğrenciler, günlük hayatta karşılaştığı bilimsel olayları bağlam içinde açıklayabilir ve 
bilgileri günlük hayatta uygulayabilir.

Orta Düzey 
Öğrenciler fen bilimlerine ilişkin temel bilgileri bilir ve önceden karşılaştığı (pratik) 
durumları anlayabilir.

Alt Düzey
Öğrenciler, canlı bilimleri, fiziksel bilimler ve yer bilimlerine yönelik başlangıç 
düzeyindeki bilgileri bilir.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin belirlenen yeterlik alanına 

göre dağılımları Şekil 2.1’de yer almaktadır.
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Şekil 2.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf dü-

zeyinde katılan öğrencilerin %3’ü ileri yeterlik düzeyinde bulunmaktadırlar. Öğrencilerin 

%15’i üst düzey, %30’u orta düzey ve %28’i alt düzey yeterlik alanında yer almaktadır. Öte 

yandan öğrencilerinin %24’ü, TIMSS çalışması tarafından belirlenen alt yeterlik düzeyinin 

de altında puan almışlardır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin %5’i ileri ye-

terlik düzeyinde, %27’si üst yeterlik düzeyinde, %40’ı orta yeterlik düzeyinde ve %20’si 

alt yeterlik düzeyinde yer almaktadır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %8’inin 

yeterlik düzeyi ise alt düzeyden daha düşüktür.

TIMSS 2011 4. sınıf çalışmasında, fen ve teknoloji alanında en başarılı ülke olan Singapur’daki 

öğrencilerin %33’ü ileri yeterlik düzeyinde yer alırken, en düşük başarı gösteren Yemen’de 

ileri yeterlik düzeyinde hemen hemen hiç öğrencinin olmadığı belirlenmiştir.

ŞEKİL 2.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen Yeterlik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu
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BÖLÜM 3

TIMSS 2011 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ BAŞARI 
TESTİ KONU ALANLARINA VE BİLİŞSEL 
DÜZEYLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN KONUMU

Üçüncü bölümde öncelikle, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konu alanla-

rına göre başarıları incelenmiş, ardından bilişsel düzeyleri bazında incelemeler gerçekleş-

tirilmiştir.

Bu bölümde bulunan konu başlıkları şunlardır:

• TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konu-

mu

• TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Bilişsel Düzeylerine Göre Türkiye’nin 

Konumu

• TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Örnek Maddeleri ve Maddelere İlişkin 

Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Konu Alanlarına 
Göre Türkiye’nin Konumu

4. sınıf öğrencilerinin cevaplamış oldukları TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 

canlı bilimi, fiziksel bilimler ve yer bilimleri olmak üzere üç konu alanına ilişkin sorular 

yer almaktadır.

Öğrencilerin 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 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarının Doğru Cevaplanma Yüzdelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.1 incelendiğinde,  TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

fen ve teknoloji testinde yer alan tüm soruların %43’ünü doğru cevaplandırdıkları görül-

mektedir. Fen ve teknoloji testi kapsamında yer alan canlı bilimleri alanındaki soruların 

%43’ünü, fiziksel bilimler alanındaki soruların %45’ini ve yer bilimleri alanındaki soruların 

%40’ını doğru cevaplandırmışlardır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrenciler fen ve teknoloji testindeki tüm soruların 

%48’ini, canlı bilimlerindeki soruların %48’ini, fiziksel bilimlerdeki soruların %49’unu ve yer 

bilimleri alanında bulunan soruların %46’sını doğru cevaplandırmışlardır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji testinde yer alan soruları 

doğru cevaplama yüzdesi en fazla olan öğrencilerin Singapur’da (%66), en az olan öğrenci-

lerin ise Yemen’de (% 17) olduğu belirlenmiştir.

Çalışmaya katılan 4. 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 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin Konumu

Şekil 3.2 incelendiğinde, Türkiye’den TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testinden almış oldukları ortalama puanın 463 olduğu 

görülmektedir. Türkiye bu başarı ortalaması ile 36. sırada yer almaktadır. En yüksek başarı 

gösteren ülkenin başarı ortalamasının 583; en düşük başarı gösteren ülkenin ortalamasının 

ise 206 olduğu belirlenmiştir. Fen ve teknoloji konu alanları içerisinde en yüksek başarı 

gösterilen alanın fiziksel bilimler (466) olduğu görülmektedir. Türkiye bu konu alanında 

466 puan ile 35. sırada yer almaktadır. Fiziksel bilimler konu alanında 4. sınıf düzeyinde en 

yüksek başarı gösteren ülkenin başarı ortalaması 598; en düşük başarı gösteren ülkenin ise 

198’dir. Canlı bilimi alanında en yüksek başarı gösteren ülkenin ortalaması 597; en düşük 

başarı gösteren ülkenin ortalaması ise 172’dir. Türkiye’nin canlı bilimi alanındaki başarı or-

talaması ise 460 olarak hesaplanmıştır ve ülkeler arasındaki sıralaması 37’dir. Türkiye’de 

çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji alanları içinde en düşük başarı gösterdikleri 

konu alanının yer bilimleri (456) olduğu görülmektedir. Bu alanda Türkiye’nin sıralaması 

38’dir. Yer bilimleri alanında en yüksek başarı gösteren ülkenin ortalamasının 541, en dü-

şük başarı gösteren ülkenin ortalamasının ise 186 olduğu belirlenmiştir.

Türkiye’de çalışmaya katılan ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin canlı bilimleri, fiziksel bilim-

ler ve yer bilimleri alanlarında alt düzey yeterliğe sahip oldukları belirlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin cinsiyet bazında fen ve teknoloji alanlarındaki 

ortalama başarı puan karşılaştırmaları Şekil 3.3’de yer almaktadır.
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Şekil 3.3’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 

canlı bilimleri alanından kız ve erkek öğrencilerin almış oldukları puanların ortalaması 

arasında kız öğrenciler lehine 6 puanlık bir farkın olduğu, fiziksel bilimlerde de 5 puanlık 

bir farkın olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 

farkın en az olduğukonu alanının yer bilimleri alanı olduğu ve bu alanda yine kız öğrenciler 

lehine 1 puanlık farkın bulunduğu görülmektedir. Ayrıca hem kız hem de erkek öğrencilerin 

başarı ortalamaları incelendiğinde, fen ve teknoloji başarı testinde en düşük ortalamaya 

sahip konu alanının yer bilimleri olduğu, en yüksek ortalamaya sahip konu alanının ise 

fiziksel bilimler olduğu belirlenmiştir. Yine tüm konu alanlarında kız öğrencilerin başarı 

ortalamalarının erkek öğrencilerin başarı ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmek-

tedir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Bilişsel 
Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde üç temel bilişsel düzey üzerine odakla-

nılmıştır. Başarı testinde yer alan bilişsel düzeyler; bilme, uygulama ve akıl yürütmedir. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji testinde yer alan 

bilişsel düzeylere göre doğru cevaplanma yüzdeleri Şekil 3.4’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Alanlarına Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Başarı 

Ortalamaları
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Şekil 3.4 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrenciler, bilme dü-

zeyinde yer alan soruların %47’sini, uygulama düzeyindeki soruların %41’ini ve akıl yürüt-

me düzeyindeki soruların %37’sini doğru cevaplandırmışlardır.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrenciler bilme düzeyindeki soruların %53’ünü, uy-

gulama düzeyindeki soruların %46’sını ve akıl yürütme düzeyindeki soruların %41’ini doğru 

cevaplandırmışlardır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı testinde bu-

lunan bilişsel düzeylerdeki soruları doğru cevaplama yüzdelerine göre hesaplanan başarı 

ortalamaları Şekil 3.5’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeylerindeki Doğru Cevaplama Yüzdelerine Göre Türkiye’nin 

Konumu

ŞEKİL 3.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Bilişsel Düzeylere Göre Türkiye’nin Konumu

Genel Ortalama                       Bilme                             Uygulama                      Akıl Yürütme
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Şekil 3.5 incelendiğinde, Türkiye’de 4. Sınıf öğrencilerinin en yüksek başarı ortalaması-

na sahip olduğu bilişsel düzeyin akıl yürütme (472) düzeyi olduğu görülmektedir. Benzer 

bir durum TIMSS 2011 çalışmasına katılan diğer ülkeler için de geçerlidir. Akıl yürütme 

düzeyinden yüksek başarı gösteren ülkenin ortalaması 605 olarak hesaplanmıştır. Bilme 

düzeyinde en yüksek başarı gösteren ülkenin bu alan sorularına ilişkin puan ortalamasının 

570; en düşük başarı gösteren ülkenin ise 182 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin bu bilişsel 

düzeydeki başarı ortalaması 457’dir. Uygulama bilişsel düzeyindeki sorularda TIMSS 2011 

çalışmasında en yüksek başarı gösteren ülkenin ortalama puanının 593 olduğu; en düşük 

başarı gösteren ülkenin ise başarı ortalamasının 183 olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki 

öğrenciler bu bilişsel düzeyde 463 başarı ortalamasına sahiptir.

Öte yandan Şekil 3.5’de Türkiye’nin bilişsel düzeyler bazında ülkeler genelindeki başarı 

sırası yer almaktadır. Türkiye’nin çalışmaya katılan ülkeler içerisindeki yeri incelendiğinde; 

bilme düzeyindeki sorularda 37., uygulama düzeyindeki sorularda 36. ve akıl yürütme dü-

zeyindeki sorularda 35. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin genel ortalamada ise 36. sırada 

olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf kız ve erkek öğrencilerin fen bilişsel düzeyleri orta-

lama puanları Şekil 3.6’da gösterilmiştir.

Şekil 3.6’da TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin fen 

ve teknoloji bilişsel düzeylerinden almış oldukları puanlar yer almaktadır. Bilme sorula-

rında kız öğrencilerin başarı ortalamalarının erkek öğrencilere göre 4 puan fazla olduğu; 

uygulama sorularında 2 puan ve akıl yürütme sorularında 8 puan fazla olduğu belirlenmiş-

tir. Testte yer alan tüm bilişsel düzeylerde kız öğrencilerin başarı ortalamalarının erkek 

öğrencilerden fazla olduğu belirlenmekle birlikte cinsiyet bazında en yüksek farkın akıl 

yürütme (8 puan) düzeyinde, en düşük farkın da uygulama (2 puan) düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir.

ŞEKİL 3.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeylere Göre Cinsiyet Bazında Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı 

Ortalamaları
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TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Örnek Maddeleri 
ve Maddelere İlişkin Türkiye’nin Konumu

Bu bölümde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve tek-

noloji 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 ortalama başarısı ve Türkiye’nin başarısına 

yer verilmiştir.

Örnek madde-1’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.7’de yer almaktadır.

Şekil 3.7’de verilen TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde yer alan canlı bilimi alanı-

nın uygulama bilişsel düzeyinde bulunan maddede, “Kuş, yarasa ve kelebeklerin kanatları 

olduğu anlar.” kazanımına ilişkin öğrencilerin başarısının ölçülmesi amaçlanmıştır.

Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin %79’u birinci örnek maddeye doğru cevap vermiş-

lerdir. TIMSS’e katılan ülkelerin genel ortalama başarısı ise %83’tür. Söz konusu kazanı-

ma ilişkin Türkiye, göstermiş olduğu başarı ile TIMSS çalışmasına katılan ülkeler arasında 

32. sırada yer almış ve ülkelerin ortalama başarısının %4 altında kalmıştır. Birinci örnek 

maddeye ilişkin en yüksek başarıyı Kore (%99) ülkesinin öğrencileri; en düşük başarıyı da 

Yemen (%31) ülkesinin öğrencileri göstermişlerdir.

Örnek madde-2’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.8’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 1
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Şekil 3.8’de verilen örnek madde de yer alan ikinci soru fiziksel bilimler alanına yöneliktir. 

Uygulama basamağından olan madde “Basit devre şemasında demir çivinin elektrik devre-

sini tamamlayacağını bilir.” kazanımına yöneliktir.

İkinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %71, Türkiye ortalama başarısı-

nın ise %63 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, söz konusu soruda 

TIMSS ortalamasının %8 altında kalmışlardır. Türkiye, TIMSS ülkeleri içerisinde ikinci ör-

nek maddede gösterdiği başarı ile 35. sırada yer almıştır. İkinci örnek maddeye ilişkin en 

yüksek başarıyı gösteren Japonya’da, sınava giren öğrencilerin %94’ünün soruyu doğru 

cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Bu maddeyi cevaplamada en düşük başarı gösteren ülke 

olan Kuveyt de ise öğrencilerin %34’ü soruyu doğru cevaplandırmışlardır.

Örnek madde-3’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.9’da yer almaktadır.

ŞEKİL 3.8
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 2
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Şekil 3.9’da verilen üçüncü örnek madde, canlı bilimi alanında ve uygulama basamağın-

dadır. Üçüncü örnek madde “Verilen hayvan resimlerini kullanarak hayvanları ayırt edi-

ci biyolojik özellikleri ile (iskelet, süt üretimi, ayak sayısı) eşleştirir.” kazanımını ölçmeyi 

amaçlamaktadır.

Üçüncü örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %58, Türkiye ortalama başarısı-

nın ise %53 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalaması-

nın söz konusu soruda %5 altında kalmışlardır. Türkiye, gösterdiği başarı bakımından 36. 

sırada yer almıştır ve bu maddeye ilişkin en yüksek başarısı gösteren Kore’de sınava giren 

öğrencilerin %88’inin; en düşük başarı gösteren Yemen’de ise öğrencilerin %14’ünün soruyu 

doğru cevapladıkları belirlenmiştir.

Örnek madde-4’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.10’da yer almaktadır.

ŞEKİL 3.9
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 3



152 TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 4. SINIFLAR

Şekil 3.10’da verilen dördüncü örnek maddenin yer bilimleri alanına yönelik olduğu ve bil-

me basamağında olduğu belirlenmiştir. Dördüncü örnek madde “Dünyanın güneşten aldığı 

enerji formlarından birini belirtir.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dördüncü örnek maddeye ilişkin TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %54’ünün so-

ruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin ortala-

ma başarısı ise %55’tir ve Türkiye’deki öğrenciler, TIMSS ortalama başarısının %1 üstünde 

yer almışlardır. Türkiye bu soruya verdiği doğru cevap yüzdesine göre 27.sırada yer al-

maktadır. Söz konusu soruya ilişkin en yüksek başarısı gösteren Singapur’da öğrencilerin 

%82’sinin; en düşük başarısı gösteren Fas’ta ise öğrencilerin %9’unun soruyu doğru cevap-

landırdıkları belirlenmiştir. 

Örnek madde-5’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.11’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.10
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 4
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Şekil 3.11’de verilen beşinci örnek maddenin fiziksel bilimler alanına yönelik olduğu ve akıl 

yürütme basamağında olduğu görülmektedir. Beşinci örnek madde “Hacmine göre sıralan-

mış üç cisim şekli verildiğinde, daha fazla hacimli cisimlerin her zaman daha ağır olmaya-

cağını açıklar.”  kazanımını ölçmeye yöneliktir.

Beşinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %42, Türkiye ortalama başarısı-

nın ise %36 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, söz konusu soruda 

TIMSS ortalamasının %6 altında kalmışlardır. Türkiye, 35. sırada yer almaktadır. Beşinci ör-

nek soruda en yüksek başarısı gösteren Çin Tayvan’da, sınava giren öğrencilerin %74’ünün 

soruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Beşinci soruda en düşük başarısı gösteren 

Fas’ta ise çalışmaya katılan öğrencilerin hiçbiri bu soruyu doğru cevaplandıramamıştır.

Örnek madde-6’ya ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.12’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 5
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Şekil 3.12’de verilen altıncı örnek madde yer bilimine yöneliktir ve akıl yürütme basama-

ğındadır. Bu madde “Verilen yörünge şemasında dünya ay ve güneşi belirtir.” kazanımını 

ölçmeyi amaçlamaktadır.

Altıncı örnek maddeye TIMSS çalışmasına katılan öğrencilerin %49’u, Türkiye’deki öğren-

cilerin ise %38’i doğru cevaplandırmışlardır. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS 

ortalamasının söz konusu soruda %11 altında kalmışlardır. Altıncı örnek soruya ilişkin Tür-

kiye, gösterdiği ortalama başarı ile 44. sırada yer almaktadır ve bu soruda en yüksek 

başarısı gösteren Portekiz’de sınava giren öğrencilerin %78’inin; en düşük başarı gösteren 

Yemen’de ise öğrencilerin %15’inin maddeyi doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.

Örnek madde-7’ye ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.13’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.12
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri -Örnek 6
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Şekil 3.13’de verilen yedinci örnek madde, canlı bilimleri alanına yöneliktir ve bilme basa-

mağında bulunmaktadır. Bu soru, “Verilen çiçekli bitki şemasında numaralı kısımları tanım-

lar ve bu kısımların birçoğunun görevini belirtir.” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Yedinci örnek maddeye ilişkin TIMSS ortalama başarısının %21, Türkiye ortalama başarısı-

nın ise %11 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrenciler, TIMSS ortalamasının 

söz konusu soruda %11 altında kalmışlardır. Yedinci örnek soruya ilişkin Türkiye 37. sırada 

yer almaktadır. Bu soruda en yüksek başarı gösteren Singapur’da, sınava giren öğrenci-

lerin %80’inin soruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. En düşük başarı gösteren 

Yemen’deki öğrencilerin ise %1’i soruyu doğru cevaplandırmışlardır.

Örnek madde-8’e ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.14’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.13
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 7
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Şekil 3.14’de verilen sekizinci örnek maddenin fiziksel bilimlere yönelik olduğu ve akıl 

yürütme basamağında bulunduğu görülmektedir. Örnek madde “İki mıknatısın farklı uzak-

lıklardaki toplu iğneleri çekmeleri gözleminden, mıknatısların güçlerinin farklı olduğu çıka-

rımını yapar” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sekizinci örnek maddeye ilişkin TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %26’sının so-

ruyu doğru cevapladıkları belirlenmiştir. Türkiye’de sınava katılan öğrencilerin ortalama 

başarısı ise %29’dur ve Türkiye, TIMSS ortalama başarısının %3 üstündedir. Türkiye, bu 

soruya gösterdiği başarı ile 16.sırada yer almaktadır. Söz konusu soruya ilişkin en yüksek 

başarı gösteren Singapur’da öğrencilerin %66’sının; en düşük başarı gösteren Yemen’deki 

öğrencilerin ise %1’inin soruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir.

Örnek madde-9’a ilişkin genel bilgiler ve ülkelerin başarısı Şekil 3.15’de yer almaktadır.

ŞEKİL 3.14
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri -Örnek 8
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Şekil 3.15’de verilen dokuzuncu örnek maddenin yer bilimine yönelik olduğu ve bilme 

basamağında bulunduğu görülmektedir. Dokuzuncu örnek madde “Toprağın doğal neden-

lerden dolayı değişime uğradığının farkına varır” kazanımını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dokuzuncu örnek maddeye ilişkin veriler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 

öğrencilerin %39’unun soruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Türkiye’de sınava 

katılan öğrencilerin ise %48’i soruyu doğru cevaplandırmışlardır. Türkiye ortalama başa-

rısı, TIMSS ortalama başarısının %9 üstündedir ve Türkiye, bu soruda göstermiş olduğu 

başarı ile 11. sırada yer almıştır. Söz konusu maddeye ilişkin en yüksek başarısı gösteren 

Kore’de öğrencilerin %63’ünün soruyu doğru cevaplandırdıkları belirlenmiştir. Dokuzuncu 

maddede en düşük başarısı gösteren Tunus’ta ise öğrencilerin %19’unun soruyu doğru ce-

vaplandırdıkları tespit edilmiştir.

ŞEKİL 3.15
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testi Maddeleri-Örnek 9
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BÖLÜM 4

TIMSS 2011 4. SINIF TÜRKİYE FEN ve 
TEKNOLOJİ BAŞARI ORTALAMASININ 
BÖLGELER BAZINDA İNCELENMESİ

Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:

• TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencile-

rin Cinsiyete Göre Dağılımının İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Konu 

Alanlarına Göre İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Bölgeler Bazında Bi-

lişsel Düzeylere Göre İncelenmesi

• TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve teknoloji başarı ortalamasının Bölgeler Bazında Ye-

terlik Düzeylerine Göre İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin coğrafi bölgelere göre fen ve 

teknoloji başarı ortalamaları ve dağılımı Tablo 4.1’de verilmiştir.

TABLO 4.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin Bölgelere Göre Dağılımı

f % Başarı Ortalaması

İç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

TÜRKİYE

811

2201

789

1026

666

1022

964

7479

489,24

484,28

479,04

472,58

457,94

420,09

413,54

462,50

10,84

29,43

10,55

13,72

8,90

13,66

12,89

100
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Tablo 4.1 incelendiğinde, Türkiye genelinde, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve tek-

noloji başarı ortalaması 463 olduğu görülmektedir. Ayrıca fen ve teknoloji başarı ortala-

malarının coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre İç Anadolu 

Bölgesi (489) en yüksek başarı ortalamasına sahip bölge olurken Doğu Anadolu Bölgesi 

(414) en düşük başarı ortalamasına sahip olmuştur. 

Tablo 4.1’de İç Anadolu Bölgesi (489), Marmara Bölgesi (484), Karadeniz Bölgesi (479) ve 

Ege Bölgesi (473)’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı, Ak-

deniz Bölgesi (457), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (420) ve Doğu Anadolu Bölgesi (414)’nin 

başarı ortalamasının ise genel Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bölgeler bazında fen ve 

teknoloji başarı ortalamaları Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

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, İç Anadolu Bölgesi (489), Marmara Bölgesi (484), Karadeniz Bölgesi (479); 

en düşük başarı ortalamasının Güneydoğu Anadolu Bölgesi (420) ve Doğu Anadolu Bölgesi 

(414)’nde ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Bölgeler bazında 4. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasından 

farkı Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

ŞEKİL 4.1
TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

*Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalaması

Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları (463)*
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Şekil 4.2’de bölgeler bazında 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 

Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin bölgelere göre fen ve 

teknoloji başarı ortalamalarının, İç Anadolu (26), Marmara (21), Karadeniz (16) ve Ege (10) 

Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu; Akdeniz  (-5), Güneydoğu Anadolu  (-43) 

ve Doğu Anadolu (-49) Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirlenmiştir. 

Şekil 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında 4. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile 

Türkiye ortalaması arasında olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (26) ve Marmara 

(21) Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark Güneydoğu (-43) ve Doğu 

Anadolu (-49) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı 
Ortalamaları ve Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımının 
İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler ba-

zında dağılımı ile fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 4.2’de verilmiştir.

ŞEKİL 4.2
TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarının Türkiye 
Ortalamasından Farkı

*Sıfır noktası Türkiye ortalamasına karşılık gelmektedir.

Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının Türkiye Ortalamasından Farkı
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TABLO 4.2
TIMSS 2011 Bölgeler Bazında 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları ve Öğrencilerin 
Cinsiyete Göre Dağılımı

f % Başarı OrtalamasıCinsiyet

İç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye

390

421

1044

1157

402

387

506

520

326

340

509

513

451

513

3628

3851

490,22

488,34

486,00

482,71

482,53

475,54

476,71

468,61

456,48

459,29

424,30

416,15

414,49

412,68

464,60

460,56

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

47,6

52,3

47,8

52,2

50,0

49,9

49,0

51,0

48,1

51,9

48,3

51,7

47,5

52,5

48,5

51,5

Tablo 4.2’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan kız ve erkek öğrencilerin 

bölgelere göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları ele alınmıştır. Türkiye genelinde 4. sınıf 

düzeyindeki kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 465; erkek öğrencilerin 

başarı ortalamaları 461’ dir. Tablo 4.2 incelendiğinde bölgeler bazında fen ve teknoloji 

başarı ortalamalarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin bölgeler ba-

zında fen ve teknoloji başarı ortalamaları Şekil 4.3’de gösterilmiştir. 

ŞEKİL 4.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Bölgeler ve Cinsiyete Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamaları

*Cinsiyete Göre Türkiye fen ve teknoloji başarı ortalaması 
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Şekil 4.3 incelendiğinde, Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde kız öğrencilerin daha ba-

şarılı olduğu tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının en 

yüksek olduğu bölgeler İç Anadolu ve Marmara Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgelerin 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgeler arasındaki 

bu başarı sıralamasının erkek öğrenciler için de değişmediği görülmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Ege 

Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Ana-

dolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.  

Bölgeler bazında TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrenci-

lerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları arasındaki fark Şekil 4.4’de verilmiştir.

Şekil 4.4 incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasındaki en yüksek başarı farkının Ege 

(8) ve Güneydoğu Anadolu (8) Bölgesi’nde; en düşük başarı farkının Doğu Anadolu (1) ve İç 

Anadolu (2) Bölgesi’nde kızlar lehine ortaya çıktığı görülmüştür. Akdeniz (-3) Bölgesi’nde 

ise erkek öğrenciler lehine bir fark tespit edilmiştir.

Cinsiyet bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasın-

dan farkına Şekil 4.5’de yer verilmiştir.

ŞEKİL 4.4
TIMSS 2011 Bölge Bazında 4. Sınıf Düzeyindeki Kız ve Erkek Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Başarı 
Ortalamaları Arasındaki Fark
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ŞEKİL 4.5
TIMSS 2011 4. 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’de 4. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilere ait fen ve teknoloji başarı or-

talamalarının Türkiye ortalamasından farkı bölgelere göre incelenmiştir. Buna göre böl-

geler bazında kız öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması 

arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (25), Marmara (21) ve Karadeniz (18) 

Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark Doğu (-51) ve Güneydoğu Ana-

dolu  (-41) Bölgesi’nde gözlenmiştir. 

Benzer şekilde bölgeler bazında erkek öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile 

Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (27) ve Marmara 

(22) Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-48) ve 

Güneydoğu Anadolu (-45) Bölgesi’nde gözlenmiştir. 

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Konu Alanlarına Göre İncelenmesi

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler, fen ve teknoloji başarı-

testinde canlı bilimi, fiziksel bilimler ve yer bilimleri olmak üzere üç konu alanına ilişkin 

soruları cevaplamışlardır.
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ŞEKİL 4.6
TIMSS 2011 4. 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 4. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin bölge bazında 

konu alanlarına göre fen ve teknoloji başarı ortalamaları verilmiştir. Türkiye genelinde, 4. 

sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması canlı bilimi konu alanında 

(460), fiziksel bilimler konu alanında (466) ve yer bilimi konu alanında (456)’dir. Şekil 4.6 

incelendiğinde konu alanlarına göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarının bölgeler arası 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre İç Anadolu Bölgesi tüm konu alanlarında en 

yüksek başarı ortalamasına sahip bölge olurken Doğu Anadolu Bölgesi tüm konu alanların-

da en düşük başarı ortalamasına sahip bölge olmuştur.

Şekil 4.6 incelendiğinde canlı bilimi konu alanında İç Anadolu Bölgesi (488), Marmara Böl-

gesi (482), Karadeniz Bölgesi (475) ve Ege Bölgesi (471)’nin başarı ortalaması ilgili konu 

alanında, Türkiye ortalamasının (460) üzerinde yer alırken Akdeniz Bölgesi (457) ve Gü-

neydoğu Anadolu Bölgesi (417) ve Doğu Anadolu Bölgesi (410)’nin başarı ortalaması, Tür-

kiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer şekilde fiziksel bilimler konu alanında başarı 

ortalamaları bölgeler bazında incelendiğinde; İç Anadolu Bölgesi (496), Marmara Bölgesi 

(488), Karadeniz Bölgesi (484) ve Ege Bölgesi (475)’nin başarı ortalamasının, Türkiye or-

talamasının (466) üzerinde yer aldığı, Akdeniz Bölgesi (460), Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

(423) ve Doğu Anadolu Bölgesi (419)’ne ait başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının 

altında kaldığı görülmüştür. Yer bilimleri konu alanında ise İç Anadolu Bölgesi (487), Mar-

mara Bölgesi (487), Karadeniz Bölgesi (471) ve Ege Bölgesi (466)’nin başarı ortalamasının 

Türkiye ortalamasının (456) üzerinde yer aldığı; Akdeniz Bölgesi (453), Güneydoğu Anado-

lu Bölgesi (412) ve Doğu Anadolu Bölgesi (401)’ne ait başarı ortalamasının Türkiye ortala-

masının altında olduğu tespit edilmiştir.

Konu alanları bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye ortala-

masından farkına Şekil 4.7 ‘de yer verilmiştir.
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ŞEKİL 4.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Konu Alanları Bazında Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamalarının 

Türkiye Ortalamasından Farkı

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

Şekil 4.7’de bölgeler bazında öğrencilerin 4. sınıf fen ve teknoloji konu alanlarına ait başarı 

ortalamalarının ilgili konu alanındaki Türkiye ortalamasından farkı incelenmiştir. Buna göre 

öğrencilerin canlı bilimi konu alanındaki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile Türkiye or-

talaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (28), Marmara (22), Karadeniz 

(15) Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-50) ve Güneydoğu 

Anadolu (-43) Bölgesi’nde gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin fiziksel bilimler konu 

alanındaki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu 

yönde en yüksek fark, İç Anadolu (30), Marmara (22), Karadeniz (18) Bölgesi’nde iken; 

olumsuz yönde en yüksek fark Doğu Anadolu (-47) ve Güneydoğu Anadolu (43) Bölgesi’nde 

görülmüştür. Yer bilimleri konu alanında da fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili 

Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu  (31), Marmara 

(31), Karadeniz (15) Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde en yüksek fark Doğu Anadolu (55) ve 

Güneydoğu Anadolu (44) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır.

Şekil 4.7 incelendiğinde tüm konu alanlarında bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin canlı bilimi konu alanında en yüksek ortalama İç Ana-

dolu Bölgesi’nde gözlenirken fiziksel bilimler ve yer bilimleri konu alanlarında da en yük-

sek ortalama İç Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir.

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi

Şekil 4.8’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji 

başarı ortalamaları, bilme, uygulama ve akıl yürütme olarak belirlenen üç bilişsel düzeyde 

ele alınmıştır. 
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ŞEKİL 4.8
TIMSS 2011 4. 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 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin böl-

geler bazında bilişsel düzeylere göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarına yer verilmiş-

tir. Türkiye genelinde, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 

bilme düzeyinde (457), uygulama düzeyinde (463) ve akıl yürütme düzeyinde (472)’ dir. 

Şekil 4.8’ de bilişsel düzeylere göre fen ve teknoloji başarı ortalamalarının bölgeler arası 

farklılık gösterdiği görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en yüksek 

başarı ortalamasına sahip iken, Doğu Anadolu Bölgesi tüm bilişsel düzeylerde en düşük 

başarı ortalamasına sahip bölge olmuştur.

Şekil 4.8 incelendiğinde bilme düzeyinde İç Anadolu Bölgesi (486), Marmara Bölgesi (478), 

Karadeniz Bölgesi (473) ve Ege Bölgesi (468)’nin başarı ortalaması ilgili bilişsel düzeyde, 

Türkiye ortalamasının (457) üzerinde yer alırken Akdeniz Bölgesi (452), Güneydoğu Ana-

dolu Bölgesi (413) ve Doğu Anadolu Bölgesi (408) başarı ortalaması, Türkiye ortalamasının 

altında kalmıştır. Benzer şekilde uygulama düzeyinde başarı ortalamaları bölgeler bazında 

incelendiğinde; İç Anadolu Bölgesi (491), Marmara Bölgesi (484), Karadeniz Bölgesi (478) 

ve Ege Bölgesi (474)’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının (463) üzerinde yer 

aldığı, Akdeniz Bölgesi (458), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (420) ve Doğu Anadolu Bölgesi 

(416)’ne ait başarı ortalamasının ise Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmüştür. Akıl 

yürütme düzeyinde ise İç Anadolu Bölgesi (500), Marmara Bölgesi (493), Karadeniz Bölgesi 

(485) ve Ege Bölgesi (483)’nin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının (472) üzerinde 

yer aldığı, Akdeniz Bölgesi (468), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (429) ve Doğu Anadolu Böl-

gesi (425)’ne ait başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir.

Bilişsel düzeyler bazında bölgelere ait fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye or-

talamasından farkına Şekil 4.9’da yer verilmiştir.
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ŞEKİL 4.9
TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeyler Bazında Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Başarı 

Ortalamalarının Türkiye Ortalamasından Farkı

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

Şekil 4.9’da 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeylerdeki fen ve teknoloji başarı ortalamala-

rının ilgili bilişsel düzeylerdeki Türkiye ortalamasından farkı bölgeler bazında incelenmiş-

tir. Buna göre öğrencilerin bilme düzeyindeki fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili 

Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (29) ve Marmara 

(21) Bölgesi’nde gözlenirken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu (-49) ve Güneydoğu 

Anadolu  (-44) Bölgesi’nde gözlenmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin uygulama düzeyindeki 

fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile ilgili Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en 

yüksek fark,  İç Anadolu (28) ve Marmara (21) Bölgesi’nde ortaya çıkarken; olumsuz yönde 

ise en yüksek fark, Doğu (-47) ve Güneydoğu Anadolu (-43) Bölgesi’nde ortaya çıkmıştır. 

Benzer şekilde öğrencilerin akıl yürütme düzeyindeki fen ve teknoloji başarı ortalamaları 

ile Türkiye ortalaması arasındaki olumlu yönde en yüksek fark, İç Anadolu (28) ve Marmara 

(21) Bölgesi’nde iken; olumsuz yönde ise en yüksek fark, Doğu Anadolu (-47) ve Güneydoğu 

Anadolu (-43) Bölgesi’nde gözlenmiştir.

Şekil 4.9 incelendiğinde tüm bilişsel düzeylerde bölgelerin başarı sıralamasının benzer-

lik gösterdiği belirlenmiştir. Örneğin, bilme düzeyinde en yüksek ortalama İç Anadolu 

Bölgesi’nde gözlenirken uygulama ve akıl yürütme düzeyinde de en yüksek ortalama İç 

Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir.   
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ŞEKİL 4.10
TIMSS 2011 4.Sınıf Fen Yeterlik Düzeyleri Bazında Öğrencilerin Bölgelere Göre Yüzdeleri

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

TIMSS 2011 4. Sınıf Türkiye Fen ve Teknoloji Başarı Ortalamasının 
Bölgeler Bazında Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi

TIMSS çalışmalarında öğrencilerin fen ve teknoloji testinden almış oldukları ortalama pu-

anlara ek olarak bu puanlara ilişkin yeterlikler tanımlanmaktadır. Bu sayede ülkeler, öğ-

rencilerinin yeterlik düzeylerini inceleyebilmektedir. TIMSS 2011 çalışmasında dört temel 

yeterlik düzeyi tanımlanmıştır. Kesme puanları ve puan aralıklarının karşılık geldiği yeter-

lik 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 4. Sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji 

başarı ortalamalarının bölgeler bazında yeterlik düzeylerine göre yüzdelik dağılımı Şekil 

4.10’da verilmiştir. 

Şekil 4.10 incelendiğinde, 4. sınıf Fen alanında ileri düzeyde yer alan öğrenci yüzdesinin 

en yüksek olduğu bölgenin İç Anadolu Bölgesi (%5); en düşük olduğu bölgenin ise Doğu 

Anadolu Bölgesi (%2) olduğu görülmektedir. Yeterlik düzeyi bakımından TIMSS’e göre en 

düşük düzey olan alt düzey seviyesine bile ulaşamayan öğrencilerin (alt düzey altı) yüz-

desinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%38)’nde en yüksek; İç Anadolu Bölgesi (%14) ‘nde ise 

en düşük olduğu görülmüştür. 
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ŞEKİL 4.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji 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 İç Anadolu (%60), Marmara (%56) ve Ege (%54) Bölgesi’nde çalışmaya katılan 

öğrencilerin çoğu orta ve üstü düzeylerde yer alırken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-

dolu Bölgesi’nde çalışmaya katılan öğrencilerin yalnızca %37’si ve %34’ ü orta ve üstü dü-

zeylerde yer almıştır. Şekil 4.11 incelendiğinde 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 Güneydoğu Anadolu (%38) ve Doğu Ana-

dolu (%35) Bölgesi iken, en düşük olduğu bölgeler İç Anadolu (%14), Marmara (%16) ve Ka-

radeniz Bölgesi (%17) dir.
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BÖLÜM 5

TIMSS 2011 4. SINIF FEN BAŞARISINI 
DESTEKLEYEN EV ORTAMLARI

Beşinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: 

•  Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdelikleri

•  Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri

Bu bölümde yer alan TIMSS 2011 4. sınıf fen başarısını destekleyen ev ortamları verileri 

TIMSS 2011 4. sınıf “Öğrenci Anketi”nden alınmıştır.

Ev kaynakları kapsamında aşağıdaki iki faktör değerlendirilmiştir.

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 sosyo-

ekonomik düzeye sahip olmakta ve evinde daha fazla kaynağa sahip olmaktadır.  Evdeki 

ulaşılabilir okuma materyali öğrencilerin okuma başarısında olduğu gibi fen ve matematik 

başarılarıyla da güçlü ilişki içindedir. IEA tarafından gerçekleştirilen TIMSS verileri ince-

lendiğinde, evinde fazla kitap olan öğrencilerin matematik ve fen ve teknoloji başarılarının 

daha yüksek olduğu görülecektir.
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 “Öğrenci Anketi”ne verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin ev kaynakları (evdeki ki-

tap sayısı, kendi odası - internet bağlantısı) 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

ÇokDeğişkenler Orta

Kaynağa sahip olma durumuna göre;

Az

Evdeki kitap sayısı

Kendi odası-internet bağlantısı

Evinde 100’den daha fazla 
kitap olan

Hem kendi odası hem de 
internet bağlantısı olan

Evinde 25 ve daha az 
kitap olan

Ne kendi odası ne de 
internet bağlantısı olan

Evinde 26-100 
kitap olan

İkisinden biri olan

Evinde 100’den Fazla Kitap Olan Öğrenci Yüzdelikleri

Türkiye’de TIMSS 2011 4. sınıf düzeyinde çalışmaya katılan öğrencilerin ev kaynakları ba-

kımından evdeki kitap sayısı bilgisi öğrencilerden alınmıştır. Evlerinde 100’den fazla farklı 

kitap bulunan öğrenci dağılımı Şekil 5.1’de yer almaktadır.

Şekil 5.1’de görüldüğü gibi evinde 100’den fazla kitabı olan öğrencilerin en fazla bulundu-

ğu ülkenin Kore olduğu görülmektedir. Kore’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde 

katılan öğrencilerin %65’inin evinde 100’den fazla kitap olduğunu belirttikleri görülmekte-

dir. Uluslararası ortalamaya bakıldığında, öğrencilerden %25’i, evinde 100’den fazla kitap 

olduğunu belirtirken Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerden %14’ü ve Azerbaycan’da 

çalışmaya katılan öğrencilerin %8’i evinde 100’den fazla kitap olduğunu belirtmişlerdir. 

ŞEKİL 5.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyinde Evinde 100’den Fazla Kitap Bulunan Öğrencilerin Yüzdelik 

Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu
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Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Yüzdeleri

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin evlerinde kendilerine ait 

odası ve evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin dağılımları Şekil 5.2’de yer almakta-

dır. 

Şekil 5.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Danimarka’da TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %90’nın evinde kendine ait odası ve internet bağlantısı 

olduğu yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğ-

rencilerin %52’si, Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %26’sı ve Yemen’de çalışmaya 

katılan öğrencilerin %7’si evinde kendisine ait odasının ve internet bağlantısının olduğunu 

belirttikleri görülmüştür.

ŞEKİL 5.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyinde Evinde Kendine Ait Odası ve İnternet Bağlantısı Olan Öğrencilerin 

Yüzdelik Dağılımına Göre Türkiye’nin Konumu
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BÖLÜM 6

TIMSS 2011 4. 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 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 destek-

lemekte ve öğrencilerin akademik başarılarının üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaktadır.  

TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji 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 Görüşüne Dayalı

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

• Okullardaki Fen Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini Etkileme Düze-

yine Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

• Öğretmenlerin Çalışma Koşullarına İlişkin Problem Yaşama Düzeylerine Göre Türkiye’nin 

Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Okul Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Görüşü-

ne Dayalı

• Okulda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Gö-

rüşüne Dayalı

• Okullarda Fen Laboratuvarı Bulunması Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu: Müdür Gö-

rüşüne Dayalı

TIMSS anketlerinde doğrudan öğretmen, öğrenci ya da müdür görüşlerine dayalı değişken-

ler her zaman tek bir madde ile ölçülmeyip madde takımlarıyla da ölçülmektedir. Örne-

ğin; “kaynak yetersizliği” değişkenine ilişkin puan konuyla ilgili 12 madde üzerinden elde 
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edilmiştir.  Bu değişkenler maddelerin birleştirilmesi ile Rasch kısmi kredi (Rasch partial 

credit) modeli ile ölçeklenerek oluşturulmuştur (Martin ve Mullis, 2012). Ayrıca, ölçek mad-

delerine temel bileşenler analizi uygulanarak güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Martin 

ve Mullis’in (2012)   TIMSS 2011 Yöntem ve İşlemler kılavuzunda verilen ölçek güvenirlik-

lerinin 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 ko-

şullarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir ve bu bilgiler Şekil 6.1’de özetlenmiştir.

• Okulun Yeri

• Öğrencilerin ekonomik durumları

• Fen kaynağı kısıtlılığından öğretimin etkilenmesi

• Okul kütüphanesindeki kitapların sayısı

• Okulda öğretim için bilgisayarların kullanım durumu

• Okulda  fen laboratuvarının olup olmaması

• Öğretmenin çalışma koşulları

ŞEKİL 6.1
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerden Elde Edilen Okul Kaynakları Bilgisi

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

Okulun yeri bilgisi için okul müdürlerine okulun bulunduğu bölge sorulmuştur. Okul müdür-

lerinin 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 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin okullarının bulunduğu yere 

ilişkin dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması Tablo 6.1’de yer al-

maktadır.

TABLO 6.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Okulların Yerleşim Yerlerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Şehir İlçe Kasaba

Singapur

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Malta

100

52

31

0

0

21

27

13

0

28

42

87

583

481

497

-

-

471

484

423

-

420

475

450
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Tablo 6.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin %52’sinin okulları-

nın şehirde olduğu ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 481 olduğu 

görülmektedir. Okulu şehrin dış kısımlarında ya da ilçede olan %21’lik dilimi kapsayan 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 471 iken kasaba, köy ya da mezrada olan 

%28’lik dilimdeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 420’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 61 

puanlık bir fark bulunmaktadır. Türkiye’de bölgelerin büyüklükleri ile okulların başarıları 

arasında pozitif ilişki olduğu belirtilebilir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %31’inin okulunun şehirde, %27’sinin il-

çelerde ve %42’sinin kasabada olduğu belirlenmiştir. Singapur’da çalışmaya katılan 4. sınıf 

öğrencilerinin tamamının (%100) okulu şehirde yer alırken Malta’da öğrencilerin hiçbirinin 

(%0) okullarının şehirde olmadığı görülmektedir. Ancak Malta’daki öğrencilerin fen ve tek-

noloji başarı ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin fen ve teknoloji başarı puanlarının 

okulun yerleşim yeri kasabaya doğru gittikçe arttığı görülmüştür.

Öğrencilerin Genel 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. 

Ailelerin ekonomik durum ölçeği oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 6.2’de yer almak-

tadır.

ŞEKİL 6.2
Ailelerinin Ekonomik Durum Ölçeği

• 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.



178 TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 4. SINIFLAR

Tablo 6.2 incelendiğinde, müdürlerin görüşlerine göre Türkiye’de öğrencilerin %14’ünün 

ekonomik durumları çoğunlukla iyi olan öğrencilerin olduğu okullardan çalışmaya katıldık-

ları ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 527 olduğu görülmektedir. 

Ekonomik durumu çoğunlukla orta düzeyde öğrencilerin bulunduğu okullardan çalışma-

ya katılan %24’lük öğrencinin fen ve teknoloji başarı ortalaması ise 477’dir. Son olarak, 

öğrencilerin çoğunluğunun (%62) ekonomik durumları çoğunlukla kötü olan öğrencilerin 

bulunduğu okullarından çalışmaya katıldıkları ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı 

ortalamalarının 442 olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin aileleri-

nin ekonomik durumları iyileştikçe başarılarında da artış olduğu görülmektedir. Ekonomik 

durumları genel olarak iyi olan öğrencilerin bulunduğu okullarda öğrenim gören öğrenci-

lerle; genellikle iyi olmayan öğrencilerin bulunduğu okullardan çalışmaya katılan öğren-

cilerin fen ve teknoloji başarısı ortalamaları arasında 85 puanlık bir farkın olduğu tespit 

edilmiştir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %36’sının ekonomik durumları çoğun-

lukla iyi olan öğrencilerin olduğu okullardan; %35’inin çoğunlukla orta düzeyde olduğu 

ve %30’unun da ekonomik durumu çoğunlukla kötü olan okullardan çalışmaya katıldıkları 

belirlenmiştir. TIMSS çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin genelinde okullardaki öğ-

rencilerin ekonomik durumuna bağlı olarak fen ve teknoloji başarı ortalamasında artış 

olduğu görülmektedir. Ekonomik durumu çoğunlukla iyi olan öğrencilerin bulunduğu okul-

lardan çalışmaya katılan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin İsveç (%77); en az olduğu 

ülkenin ise Yemen (%8) olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen iki ülke içerisinde de öğrencilerin 

ekonomik durumları iyileştikçe fen ve teknoloji başarı ortalamalarıda artma eğilimi gös-

termektedir.

TABLO 6.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çoğunlukla İyi Çoğunlukla Orta Düzeyde Çoğunlukla Kötü

İsveç

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Yemen

77

36

14

8

17

35

24

12

7

30

62

81

541

505

527

283

516

489

477

241

479

463

442

194

Şekil 6.2’de yer alan bilgiler doğrultusunda TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğren-

cilerinin ekonomik durumlarına göre sınıflandırılması gerçekleştirilmiş ve bu öğrencilerin 

fen ve teknoloji başarı puan ortalamalarına yer verilmiştir. Ekonomik durumu çoğunlukla  

iyi olan ailelerden gelen öğrencilerin en fazla ve en az bulunduğu öğrenciler ile TIMSS or-

talaması ve Türkiye’ye ilişkin bilgiler Tablo 6.2’de yer almaktadır.
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Okullardaki Fen 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 öğretimi-

nin ne derece etkilendiği okul müdürlerine sorulmuştur. Fen ve teknoloji kaynakları yeter-

sizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler 

Şekil 6.3’de yer almaktadır.

ŞEKİL 6.3
Fen Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini Etkileme Ölçeği
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• Müdürlerin fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etki-

leme ölçeğinde en az 11.3 puana karşılık gelen on iki maddeden altısına “hiç”, kalan altı 

maddeye de “çok az” cevabı vermeleri durumunda hiç etkili değil

• Müdürlerin fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etki-

leme ölçeğinde en çok 7.1 puana karşılık gelen on iki maddeden altısına “çok”, kalan altı 

maddeye de “biraz” cevabı vermeleri durumunda çok etkili

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise kaynak yetersizliği fen ve teknoloji öğre-

timinde kısmen etkili 

şeklinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 6.3’de 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’de 

yer almaktadır.

Tablo 6.3’deki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf 

öğrencilerinin okul müdürleri, fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji 

öğretimini hiç etkilemediği, bu kısımdaki öğrencilerin %2’lik dilime sahip olduğunu belirt-

mişlerdir. Okul müdürleri, öğrencilerin %70’inin fen ve teknoloji kaynaklarının yetersizliği-

nin fen ve teknoloji öğretimini kısmen etkilediğini belirtmişlerdir ve bu öğrencilerin fen ve 

teknoloji başarı ortalamaları 464’tür. Yine okul müdürlerinin fen ve teknoloji kaynaklarının 

yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini çok etkilediğini belirttikleri okuldaki öğrencilerin 

(%28) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 449’dur. Türkiye’deki öğrencilerin fen kaynakla-

rının yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça başarılarında 15 puanlık bir artış olduğu 

görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, okul müdürlerinin, fen ve teknoloji kaynakları yeter-

sizliğinin öğrencilerin %22’sini hiç etkilemediği, %72’sini kısmen etkilediği ve %7’sini de çok 

etkilediği okullarda devam ettikleri görülmektedir. Başarı ortalamaları incelendiğinde ise, 

öğrencilerin fen ve teknoloji kaynakları yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça fen ve 

teknoloji başarı testi puanlarının da artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.

TABLO 6.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen Kaynakları Yetersizliğinin Fen ve Teknoloji Öğretimini Etkileme Düzeyine 

Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Hiç Etkili Değil Kısmen Etkili Çok Etkili

Kore

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Hong Kong ÖYB

63

22

2

0

36

72

70

91

1

7

28

9

587

495

-

-

586

485

464

535

-

460

449

536
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Fen ve teknoloji kaynak yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini “hiç” etkilemediği okul-

larda okuyan öğrencilerin en çok Kore’de (%63) en az ise Hong Kong (ÖYB)’de (%0) olduğu 

görülmektedir. 

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

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf fen ve teknoloji öğretmenlerinin çalışma koşullarına 

yönelik problem yaşama düzeylerine ilişkin bilgiler öğretmen görüşlerine dayalı olarak 

elde edilmiştir. Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler 

Şekil 6.4’de yer almaktadır.

ŞEKİL 6.4
Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ölçeği

• Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en az 11.3 puana karşılık gelen beş maddeden 

üçüne “problem değil”, kalan ikisine de “orta düzeyde problem” şeklinde cevap verme-

leri durumunda problem yaşamayan öğretmenler olarak

• Öğretmenlerin çalışma koşulları ölçeğinde en fazla 8.7 puana karşılık gelen beş mad-

deden üçüne “orta düzeyde problem”, kalan ikisine de “küçük problem” şeklinde cevap 

vermeleri durumunda orta düzeyde problem yaşayan öğretmenler olarak

ihtiyacı vardır.

Öğretmenlerin yeterli çalışma alanları
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• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise küçük problemler yaşayan öğretmenler 

olarak

sınıflandırılmıştır.

Öğretmenlerin çalışma koşullarına göre sınıflandırılan öğrenci yüzdeliklerine ve bu öğren-

cilerin fen ve teknoloji başarı ortalamasına ilişkin bilgiler Tablo 6.4’de yer almaktadır.

TABLO 6.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Çalışma Koşullarına Yönelik Problem 

Yaşama Düzeylerine Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Problem Yok Küçük Problem Orta Düzeyde Problem

ABD

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Tunus 

51

26

18

5

39

47

43

25

10

 27

39

70

550

494

491

396

544

487

473

352

522

481

438

340

Tablo 6.4 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğ-

rencilerin %18’inin problem yaşamayan öğretmenlere, %43’ünün küçük problem yaşayan 

ve %39’unun da orta düzeyde problem yaşayan öğretmenleresahip olduğu görülmekte-

dir. Problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarıortalamaları 

491, küçük problem yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin 473 ve orta düzeyde problem 

yaşayan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarıortalamalarının 438 olduğu 

görülmektedir. çalışma koşullarına yönelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencileri-

nin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile orta düzeyde problem yaşayan öğretmenlerin 

ortalama puanları arasında 53 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin öğ-

retmenlerinin çalışma koşullarına yönelik yaşadıkları problemler azaldıkça fen ve teknoloji 

konu alanında başarılı olma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğ-

rencilerin %26’sının öğretmenlerinin problem yaşamadığı, %47’sinin küçük problemi oldu-

ğu ve %27’sinin çalışma koşullarına yönelik 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 görülmek-

tedir.

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde çalışma koşullarına yö-

nelik problem yaşamayan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin Ameri-

ka Birleşik Devletleri (%51); en az bulunduğu ülkenin ise Tunus olduğu belirlenmiştir (%5).
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Okul Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin 
Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

Okul kütüphanesindeki kitap sayısı: Okul müdürlerinden okullarında kütüphane olup olma-

dığı ve eğer kütüphane var ise kütüphanede yaklaşık olarak farklı kaç kitap olduğu sorul-

muştur. Kütüphanelerdeki kitap sayısı sınıflandırılması “5000’den fazla”, “501-5000 arası”, 

“500 ve daha az” ve “kütüphane yok” şeklindedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinden okul kütüphane-

sindeki farklı kitap sayısına ilişkin bilgiler alınmış ve alınan bilgiler doğrultusunda öğren-

cilerin dağılımlarına Tablo 6.5’te yer verilmiştir.

TABLO 6.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Okul Kütüphanelerinde Yer Alan Kitap Sayısına Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

5000’den fazla
kitap

Kore

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Tunus

92

30

1

0

587

505

-

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

501-5000
kitap

8

36

38

5

578

486

480

350

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

500 ve daha az 
kitap

0

21

37

62

-

478

469

352

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Kütüphane yok

1

13

24

33

-

474

415

332

Tablo 6.5’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %1’inin okullarında 5000’den fazla farklı kitabın bulunduğu bir kütüp-

hanenin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %38’inin okul kütüphanesinde 501-5000 kitap 

bulunurken, %37’sinde 500 ve daha az kitap bulunmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

%24’ünün ise okullarında kütüphane bulunmamaktadır. Öğrencilerin okul kütüphanesinde-

ki kitap sayısı durumuna göre fen ve teknoloji başarı testinden almış oldukları ortalama 

puanlar incelendiğinde, okul kütüphanesi bulunmayan öğrencilerin başarı ortalamalarının 

415, kütüphanesinde 500 ve daha az kitap olan öğrencilerin 469 ve okul kütüphanesinde 

501-5000 arasında kitap bulunan öğrencilerin başarı ortalamalarının 480 olduğu belir-

lenmiştir. Sonuç olarak, okul kütüphanesindeki kitap sayısı arttıkça, öğrencilerin fen ve 

teknoloji başarılarının da artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %30’unun okul kütüphanesinde 5000’den 

fazla kitap bulunmakla birlikte %13’ünün okulunda kütüphane bulunmamaktadır. Bu iki grup 

öğrencinin fen ve teknoloji başarı ortalamaları arasında okul kütüphanesinde 5000’den 

fazla kitap bulunan öğrenciler lehine 31 puanlık bir fark bulunmaktadır. 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde okul kütüphanesinde 5000’den fazla ki-

tap olan öğrencilerin en fazla bulunduğu ülkenin Kore (%92); en az öğrencinin bulunduğu 

ülkenin de Tunus (%0) olduğu belirlenmiştir.
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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 bilgi-

sayar”, “3-5 öğrenciye 1 bilgisayar”, “6 ve daha fazla öğrenciye 1 bilgisayar” ve “hiç kulla-

nılabilir bilgisayar yok” şeklindedir.

Okullarda öğretim amaçlı kullanılabilir bilgisayar sayısına göre öğrenci dağılımları ve öğ-

rencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 6.6’da yer almaktadır.

Tablo 6.6 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencileri-

nin %17’sinin okulunda 1-2 öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu ve bu öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalamalarının 463 olduğu görülmektedir. Okullarında 3-5 öğrenci 

için 1 bilgisayarın bulunduğu öğrencilerin (%28) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 463 

iken 6 ve daha fazla öğrenci için 1 bilgisayarın bulunduğu okullarda öğrenim gören öğ-

rencilerin (%44) fen ve teknoloji başarı ortalamaları 468’dir. Türkiye’de çalışmaya katılan 

öğrencilerin %11’inin okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır ve bu öğrencilerin başarı 

ortalamaları 431’dir. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları bilgisayar durumuna 

göre incelendiğinde, okulunda bilgisayar olan ile olmayan öğrenciler arasında yaklaşık 30 

puanlık bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin okulunda bilgisayar olup 

olmamasının öğrencilerin fen ve teknoloji başarısı üzerinde etkili olduğunu ancak; bilgisa-

yar başına düşen öğrenci sayısının ise öğrencilerin başarıları üzerinde çok etkili olmadığını 

göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %37’sinin okulunda bir ya da iki kişi için 

1 bilgisayar bulunurken, %8’inin okulunda hiç bilgisayar bulunmamaktadır. Okulunda bir ya 

da iki öğrenci için 1 bilgisayar bulunan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin İngiltere (%90), 

en az olduğu ülkenin ise İran (%1) olduğu görülmektedir.

TABLO 6.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre 

Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

1-2 öğrenciyeÜlkeler

İngiltere

TIMSS Ortalaması

Türkiye

İran

90

37

17

1

528

486

463

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

3-5 öğrenciye

Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre;

10

31

28

2

533

487

463

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

6 ve daha fazla 

0

24

44

23

-

491

468

471

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Hiç bilgisayar yok

0

8

11

74

-

450

431

443
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Okullarda Fen Laboratuvarı Bulunması Durumuna Göre Türkiye’nin 
Konumu: Müdür Görüşüne Dayalı

Okullarda fen laboratuvarının olup olmadığı okul müdürlerine sorulmuş ve okul müdürleri-

nin verdiği bilgiler doğrultusunda öğrenciler, fen laboratuvarı olan ve olmayan öğrenciler 

olarak sınıflandırılmıştır.

Okullarda fen laboratuvarı olup olmama durumuna göre öğrenci yüzdelikleri ve öğrencile-

rin fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 6.7’de yer almaktadır.

Tablo 6.7’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin okullarında fen 

laboratuvarlarına ilişkin bilgiler ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları yer al-

maktadır. Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin %66’sının okullarında fen laboratuvarı 

olduğu, %34’ünde ise olmadığı görülmektedir. Okullarında fen laboratuvarı olan öğren-

cilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının (478), okulunda fen laboratuvarı olmayan 

öğrencilerin ortalamalarından (432) 46 puan daha fazla olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%36’sının okulunda fen laboratuvarı olduğu ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı orta-

lamasının 489 olduğu; %64’ünün ise okulunda fen laboratuvarı olmadığı ve bu öğrencilerin 

başarı ortalamasının 483 olduğu belirlenmiştir. 

Kore’de çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin tamamının (%100) okulunda fen laboratu-

varı bulunurken Kuzey İrlanda’da hiçbir öğrencinin (%0) okulunda fen laboratuvarı bulun-

mamaktadır.

TABLO 6.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Düzeyindeki Okullarda Fen Laboratuvarı Bulunması Durumuna Göre 

Türkiye’nin Konumu

Kore

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Kuzey İrlanda

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Var Yok

100

66

36

0

0

34

64

100

587

478

489

-

-

432

483

517

Ülkeler
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BÖLÜM 7

TIMSS 2011 4. 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 di-

siplin probleminin olduğu okullar, öğrencilerin yüksek başarı göstermesine yardımcı ol-

maz. 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

• Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Mü-

dür Görüşüne Dayalı

• Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu:  Fen 

ve Teknoloji 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 Daya-

lı

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

Dayalı

• Okulda Öğrencilerin Zorbalığa Uğrama Sıklığına Göre Türkiye’nin Konumu



188 TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 4. SINIFLAR

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 5 mad-

de aşağıda verilmiştir.

Yukarıda yer alan maddeler, beşli derecelendirilerek hem okul müdürlerine hem de öğret-

menlere uygulanmıştır. Akademik başarıya önem verme okul ölçeğinin oluşmasında kulla-

nılan maddeler Şekil 7.1’de yer almaktadır.

ŞEKİL 7.1
Akademik Başarıya Önem Verme Okul Ölçeği
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Tablo 7.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, okul müdürü görüşlerine göre TIMSS 2011 

çalışmasına Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %2’si başarıya çok yüksek 

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 484 iken orta derecede önem veren okullardan katılan 

• Müdürlerin ve öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en az 13.1 

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

• Müdürlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 8.9 puana karşılık 

gelen beş maddeden üçüne “orta”, kalan iki maddeye de“yüksek” olarak cevap verme-

leri durumunda başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

• Öğretmenlerin akademik başarıya önem verme okul ölçeğinde en fazla 8.8 puana kar-

şılık gelen beş maddeden üçüne “orta”, kalan iki maddeye de “yüksek” olarak cevap 

vermeleri durumunda başarıya orta derecede önem veren okullar olarak

• Diğer olası cevapları verilmesi durumunda ise başarıya yüksek derecede önem veren 

okullar olarak

sınıflandırılmıştır.

Şekil 7.1’de yer alan ölçek 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 çalış-

masına 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.1’de yer almaktadır.

TABLO 7.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Müdür Görüşlerine Dayalı Okulun Akademik Başarıya Verdiği Önem 

Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çok Yüksek
Ülkeler

Yüksek Orta

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Slovakya

33

8

2

1

60

58

33

41

7

34

65

58

532

508

-

-

511

492

484

545

495

471

449

521
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öğrencilerin ortalaması 449’dur. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması arasında 

hesaplanan 35 puanlık fark, okulların başarıya verdiği önem arttıkça öğrencilerin fen ve 

teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %8’i başarıya çok yüksek derecede önem 

veren okullardan, %58’i yüksek derecede önem veren ve %34’ü orta derecede önem veren 

okullardan katılmışlardır. Çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışmaya katılan 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 508, yüksek derecede önem veren okul-

lardaki öğrencilerin 492 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı or-

talamaları ise 471’dir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin genelinde de okulun başarı 

verdiği önem arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışması 4. sınıf öğrencilerinin çok yüksek derecede önem veren okullarda 

çalışmaya katılma yüzdelerininen fazla olduğu ülkenin Kuzey İrlanda (%33) ve en az oldu-

ğu ülkenin de Slovakya (%1) 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 Görüşlerine 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, yük-

sek önem veren ve orta derecede önem veren okullarda TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.2’de yer almaktadır.

Tablo 7.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre TIMSS 2011 çalış-

masına Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %4’ü başarıya çok yüksek dere-

cede önem veren okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %39’u başarıya yüksek 

derecede önem veren okullardan ve %57’si orta derecede önem veren okullardan katıl-

TABLO 7.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Görüşüne Dayalı Okulun Akademik Başarıya 

Verdiği Önem Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çok Yüksek Yüksek Orta

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Hollanda

28

8

4

0

66

60

39

40

6

33

57

60

527

499

525

-

514

492

481

537

496

472

445

526

Ülkeler
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mışlardır. Türkiye’de başarıya çok yüksek derecede önem veren okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 525’tir. Başarıya yüksek derecede önem 

veren okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı ortalaması 481 iken orta derecede 

önem veren okullardan katılan öğrencilerin ortalaması 445’tir. Başarıya çok yüksek dere-

cede önem veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı puan ortalamaları ile orta 

derecede önem veren okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasında hesaplanan 80 

puanlık fark, okulların başarıya önem verme derecesi arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji 

başarılarının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %8’i başarıya çok yüksek derecede önem 

veren okullardan, %60’ı yüksek derecede önem veren ve %33’ü orta derecede önem veren 

okullardan katılmışlardır. Başarıya çok yüksek derecede önem veren okullardan çalışma-

ya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 499, yüksek derecede önem 

veren okullardaki öğrencilerin 492 ve orta derecede önem veren okullardaki öğrencilerin 

başarı ortalamaları 472’dir. TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerin genelinde de okulun 

başarıya önem verme derecesi arttıkça öğrencilerin başarılarının artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışması 4. sınıf öğrencilerinin çok yüksek derecede önem veren okullarda 

çalışmaya katılma yüzdelerininen fazla olduğu ülkenin Kuzey İrlanda (%28) ve en az olduğu 

ülkenin de Hollanda (%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 zamanlarını liderlik etkinliklerinden hangisi ya 

da hangilerine ne kadar zaman ayırdığı bilgisi okul müdürlerinden edinilmiştir. Okul mü-

dürlerine 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 Müdürlerini Liderlik Aktivitelerine Zamanlarını Ayırma Etkinleri

ŞEKİL 7.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Liderlik Etkinliklerine Çok Zaman Ayıran Okul Müdürlerine Sahip Öğrenci 

Yüzdeleri

Şekil 7.2’de yer alan maddeleri içeren ölçek okul müdürlerine yöneltilmiş ve okul mü-

dürlerinden geçen yıl içinde liderlik etkinliklerine katılma durumuna göre “hiç-biraz-çok” 

şeklinde derecelendirmeleri okul müdürlerinden istenmiştir. 

Okul müdürlerinin en çok katıldıkları liderlik aktivite nedenlerine göre yüzdelik değerleri 

Şekil 7.3’de yer almaktadır.

Okul müdürlerinin liderlik etkinliklerine çok zaman ayırdıkları etkinlikler incelendiğinde 

Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin okul müdürlerinin en çok “okulda dü-

zenli bir atmosfer sağlama” (%86) liderlik etkinliklerine zaman ayırdıkları; en az da “eği-

timle ilgili projeleri veya gelişimleri başlatma” etkinliklerine  (%45) zaman ayırdıkları be-

lirlenmiştir.

* Yatay eksen etkinlik numaralarını belirtmektedir.
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Uluslararası ortalama incelendiğinde,Türkiye ile benzer olarak okul müdürlerinin de en çok 

“okulda düzenli bir atmosfer sağlama” (%68) liderlik etkinliklerine zaman ayırdıkları; en az 

da “öğretimle ilgili problemleri ve soruları olan öğretmenlere danışmanlık yapma”(%39) ve 

“Okul yöneticileri için düzenlenmiş mesleki gelişim etkinliklerine katılma” (%39) etkinlikle-

rine zaman ayırdıkları belirlenmiştir.

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

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarının ne derece gü-

venli ve kurallı olduğunun belirlenmesi amacıyla; öğretmenlere beş madde yöneltilmiştir 

ve öğretmenlerin beş maddeye ilişkin katılım derecelerini belirtmelerini istenmiştir. Öğret-

menlerin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda okullar “güvenli ve kurallı”- “biraz güvenli 

ve kurallı”-“güvenli ve kurallı değil” şeklinde kategorileştirilmiştir. Okulun güvenli ve ku-

rallı olması ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 7.4’de yer almaktadır.

• Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en az 10.2 puana karşılık ge-

len beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılıyorum” 

cevabı vermeleri durumunda güvenli ve kurallı okul olarak

• Öğretmenlerin okulun güvenli ve kurallı olması ölçeğinde en fazla 6.3 puana karşılık ge-

len beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine de “kısmen katılıyorum” 

cevabı vermeleri durumunda güvenli ve kurallı olmayan okul olarak

ŞEKİL 7.4
Okulun Güvenli ve Kurallı Olması Ölçeği

6.3
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• Diğer olası cevapları verilmesi durumunda ise kısmen güvenli ve kurallı okul olarak

sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin vermiş olduğu bilgi-

ler doğrultusunda güvenli ve kurallı, kısmen güvenli ve kurallı, güvenli ve kurallı olmayan 

okullardan çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.3’de yer almaktadır.

TABLO 7.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Görüşüne Dayalı Okulun Güvenli ve Kurallı Olma 

Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Güvenli ve Kurallı Kısmen Güvenli ve Kurallı Güvenli ve Kurallı Değil

Kuzey İrlanda

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Japonya

85

53

37

5

15

43

45

80

0

4

18

16

521

493

487

569

493

480

455

559

-

449

432

551

Tablo 7.3’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %37’si güvenli ve kurallı okullarda öğrenim görmektedirler. 

Öğrencilerin %45’i kısmen güvenli ve kurallı okullardan ve %18’i 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 487 olduğu 

görülmektedir. Kısmen güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin başarı 

ortalamaları 455 iken güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılan öğrencilerin ortalama-

sı 432’dir. Güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı ortalamaları ile 

güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasında hesaplanan 

55 puanlık fark, okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin fen ve tek-

noloji başarı ortalamalarınında artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Uluslararası öğrenci yüzdelerine yönelik ortalamalar incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışması-

na katılan öğrencilerin %53’ü güvenli ve kurallı okullardan, %43’ü kısmen güvenli ve kurallı 

okullardan ve %4’ü güvenli ve kurallı olmayan okullardan katılmışlardır. TIMSS genelinde 

güvenli ve kurallı okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı orta-

lamaları 493, kısmen güvenli ve kurallı okullardaki öğrencilerin 480 ve güvenli ve kurallı 

olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalamaları 449’dur. TIMSS 2011 çalışmasına katı-

lan 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 4. sınıf öğrencile-

rinin en fazla olduğu ülkenin Kuzey İrlanda (%85) ve en az olduğu ülkenin de Japonya (%5) 

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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ŞEKİL 7.5
Okul Disiplinli ve Güvenli Olması Ölçeği

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

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okullarında, okulların di-

siplinli 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 doğrultusun-

da okullar, “problem yok”- “kısmen problemli”-“orta düzeyde problemli” şeklinde katego-

rileştirilmiştir. Okul disiplinli ve güvenli olması ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler 

Şekil 7.5’de yer almaktadır.
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• Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en az 9.7 puana karşılık gelen on 

maddeden beşine “problem değil”, kalan beşinde de “küçük problem” cevabı vermeleri 

durumunda problemi olmayan okul olarak

• Müdürlerin okul disiplini ve güvenli olması ölçeğinde en fazla 7.6 puana karşılık gelen 

on maddeden beşine “orta düzeyde problem”, kalan beşinde de “küçük problem” cevabı 

vermeleri durumunda problemi orta düzeyde olan okul olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise kısmen problemli okul olarak 

sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 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 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 7.4’de yer almaktadır.

Tablo 7.4’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %38’i disiplin ve güvenlik konusunda problem yaşamayan 

okullarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %35’i okulda disiplin ve güvenliğe yönelik 

kısmen problemli okullardan ve %26’sı disiplin ve güvenlikte orta düzeyde problemle-

ri olan okullardan katılmışlardır. Türkiye’de disiplin ve güvenlikte problem yaşamayan 

okullarda öğrenim gören öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 486 olduğu 

görülmektedir. Disiplin ve güvenlikte kısmen problem yaşayan okullardan çalışmaya katı-

lan öğrencilerin başarı ortalamaları 458 iken disiplin ve güvenlikte orta düzeyde proble-

mi olan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin ortalaması 436’dır. 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 50 puanlık fark, okulların disiplin ve güvenlik durumuna 

ilişkin problem yaşama durumu azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamala-

rının da artma eğilimi gösterdiğini belirtmektedir.

Öğrenci yüzdeleri için uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 

4. Sınıf öğrencilerinin %61’i disiplin ve güvenlik bakımından problem yaşamayan okullar-

dan, %29’u disiplin ve güvenlik bakımından kısmen problem yaşayan ve %11’i orta düzeyde 

disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardan katılmışlardır. Disiplin ve güvenlik ba-

kımından problem yaşamayan okullardan çalışmaya katılan öğrencilerin fen ve teknoloji 

TABLO 7.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Okulun Disiplin ve Güvenlik Problemi Durumuna Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Problem Yok Kısmen Problemli Orta Düzeyde Problemli

Kazakistan

TIMSS Ortalama

Türkiye 

Yemen

91

61

38

13

9

29

35

33

1

11

26

54

498

492

486

226

463

477

458

217

-

448

436

201
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başarı ortalamaları 492, kısmen sorun yaşayan okullardaki öğrencilerin 477 ve orta düzey-

de disiplin ve güvenlik problemi yaşayan okullardaki öğrencilerin ortalamaları ise 448’dir. 

TIMSS 2011 çalışmasına 4. 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 4. sınıf öğ-

rencilerinin katılma yüzdelerinin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%91) ve en az olduğu 

ülkenin de Yemen (%13) olduğu görülmektedir. Okulun disiplin ve güvenlik problemi azal-

dıkça 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 Görüşlerine Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerinin okullarında yaşanan zor-

balık derecesinin belirlenmesi amacıyla, öğrencilere altı madde yöneltilmiştir ve öğrenciler-

den 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 okuldaki zorbalığa 

uğrama düzeyi ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 7.6’da yer almaktadır.

ŞEKİL 7.6
Öğrencilerin Okuldaki Zorbalığa Uğrama Düzeyi Ölçeği
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• Öğrencilerin okuldaki zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en az 10.1 puana karşılık gelen 

altı maddeden üçünde “hiç”, kalan üçünde de “yılda birkaç kez” cevabı vermeleri duru-

munda hemen hemen hiç zorbalık yaşanmayan okul olarak

• Öğrencilerin okuldaki zorbalığa uğrama düzeyi ölçeğinde en fazla 8.3 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 verilmesi durumunda ise kısmen zorbalık yaşanan okul olarak

sınıflandırılmıştır.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda 

hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan, kısmen uğrayan ve sıklıkla uğrayan öğrencilere 

ilişkin bilgiler Tablo 7.5’de yer almaktadır.

Tablo 7.5’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’de 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %37’si hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan, %33’ü kıs-

men zorbalığa uğrayan ve %30’u sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrenciler olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan öğrencilerin başarı ortalamalarının 485, 

kısmen zorbalığa uğrayan öğrencilerin 470 ve sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin başa-

rı ortalamaları 437’dir.Hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan öğrencilerin başarı ortala-

maları ile sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki 48 puanlık 

fark, öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı ortalamaların artma eğilimde 

olduğunu göstermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %48’inin hemen hemen hiç zorbalığa 

uğramayan, %32’sinin kısmen zorbalığa uğrayan ve %20’sinin sıklıkla zorbalığa uğrayan 

öğrenciler olduğu belirlenmiştir. Hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan öğrencilerin ba-

şarı ortalamalarının 497, kısmen zorbalığa uğrayan öğrencilerin 489 ve sıklıkla zorbalığa 

uğrayan öğrencilerin başarı ortalamaları 464’dür. TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyin-

de katılan ülkelerin genelinde de öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı 

ortalamaların artma eğilimde olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ve hemen hemen hiç zorbalığa uğramayan 4. sınıf öğrenci-

lerinin en fazla olduğu ülkenin Ermenistan (%80) ve en az olduğu ülkenin de Tayland (%17) 

olduğu görülmektedir. Okullarda öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı 

ortalamaların artma eğilimde olduğu belirtilen iki ülke için de söz konusudur.

TABLO 7.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalığa Uğrama Sıklıklarına GöreTürkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Hemen hemen hiç Kısmen Sıklıkla

Ermenistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Tayland

80

48

37

17

13

32

33

35

7

20

30

48

422

497

485

489

413

489

470

477

374

464

437

464
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BÖLÜM 8

TIMSS 2011 4. SINIF ÖĞRETMEN HAZIRLIĞI

Etkili bir eğitim sistemi için iyi hazırlanan öğretmenin önemi düşünülerek TIMSS 2011 ça-

lışmasında 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 gereksinim-

leri 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 Eğitime Göre Türkiye’nin Konumu

• Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Gö-

rüşüne Dayalı

• Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Son İki Yıl İçinde Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katı-

lımına Göre Türkiye’nin Konumu

• TIMSS Fen Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre 

Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Öğretmenlerin Fen Öğretimindeki Güven Derecesine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğret-

men Görüşüne Dayalı

• Öğretmenlerin Fen 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 4. 

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

Öğretmenlere ilişkin belirtilen sınıflandırma doğrultusunda öğrenci yüzdeleri Şekil 8.1’de 

yer almaktadır.

ŞEKİL 8.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Durumuna Göre Öğrenci Yüzdeleri

Şekil 8.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde 

Türkiye’den katılan öğrencilerin %4’ünün fen ve teknoloji öğretmenlerinin lisansüstü me-

zunu olduğu, %81’inin lisans mezunu, %15’inin de 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 

Slovakya (%99), en az olduğu ülkenin ise Yemen (%0) 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, öğ-

rencilerin %22’sinin öğretmeninin lisansüstü mezunu, %57’sinin lisans mezunu, %14’ünün 

ön lisans mezunu ve %6’sının lise ve daha 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 eği-

timlerini ne derece tamamladıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğret-

menler, 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 4. 

sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin dağılımları Tablo 8.1’de yer almaktadır.

TABLO 8.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Anadal Eğitimine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ülkeler Ortalama 
puanı

Hem fen alanı hem de 
eğitim mezunu

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Çek Cumhuriyeti

65

25

19

1

495

482

458

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

Sadece eğitim 
mezunu

27

48

58

78

498

489

472

540

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

Sadece fen alanı 
mezunu

0

12

8

2

-

462

460

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

Ne fen alanı ne de 
eğitim mezunu

2

10

15

18

-

479

432

527

Tablo 8.1’de yer alan bilgiler doğrultusunda Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %19’unun fen ve teknoloji öğretmeni hem fen alanı hem de eğitim me-

zunudur ve bu öğrencilerin fen başarı ortalamaları 458’dir. Öğrencilerin %58’inin fen ve 

teknoloji öğretmeni eğitim mezunudur; ancak fen alanı mezunu değildir. Türkiye’de ilköğ-

retim öğrencilerinin fen ve teknoloji derslerini sınıf öğretmenleri yürüttüğü için öğretmen-

lerin çoğunluğunun bu kategoride olması beklenen bir durumdur ve bu öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalaması 472’dir. Öğretmenleri sadece fen alanı mezunu olan %8’lik 

dilimdeki öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalaması 460’tır. Öğrencilerin %15’inin 

ise fen ve teknoloji öğretmenleri ne fen alanı ne de eğitim mezunudur. Bu öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalaması ise 432’dir. Belirtildiği gibi ilköğretim öğrencilerinin fen ve 

teknoloji konulu dersleri sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunda olduğu için öğrencilerin 
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bu kategorideki fen ve teknoloji başarı ortalaması diğer kategorilere göre daha yüksektir. 

Ancak Tablo 8.1’te görülmektedir ki öğretmeni ne fen alanı ne de eğitim mezunu olan öğ-

retmenlerin öğrencileri sınıflandırmalar içerisinde en düşük fen ve teknoloji başarı testi 

ortalamasına sahiptir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkelerdeki öğren-

cilerin %25’inin fen ve teknoloji öğretmeni, hem fen alanı hem de eğitim mezunudur. Öğ-

rencilerin %48’inin öğretmeni, sadece eğitim mezunu; %12’sinin öğretmeni sadece fen alanı 

mezunudur. Öğrencilerin %1’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 Kazakistan (%65); en az bulunduğu 

ülkenin ise Çek Cumhuriyeti (%1) olduğu belirlenmiştir.

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Türkiye’nin 
Konumu

TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyim süreleri bilgisi-

ne ulaşılmış ve öğretmenlerin mesleki deneyimine göre çalışmaya katılan 4. sınıf öğrenci-

lerinin 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 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin fen ve teknoloji öğretmen-

lerinin kıdemlerine göre dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları 

Tablo 8.2’de yer almaktadır.

TABLO 8.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci
Yüzdesi

Ülkeler
Ortalama 

puanı

20 yıl ve 
daha fazla

Polonya

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Kuveyt

83

40

21

1

505

494

498

-

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

10 yıldan fazla 
20 yıldan az

11

30

38

15

510

485

475

346

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

5 yıldan fazla 
10 yıldan az

4

16

20

39

485

483

450

354

Öğrenci
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

5 yıldan az

2

14

21

45

-

482

415

341
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Tablo 8.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %21’inin fen ve teknoloji öğretmeninin 20 yıl ve daha fazla mesleki de-

neyime sahip olduğu; %38’nin 10 yıldan fazla 20 yıldan az kıdeme sahip olduğu, %20’sinin 

5 yıldan fazla 10 yıldan az süredir fen ve teknoloji öğretmenliği yaptığı ve %21’inin 5 yıldan 

az mesleki deneyime sahip olduğu görülmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mes-

leki deneyimlerine göre en fazla ortalama puana sahip öğrencilerin öğretmenlerinin 20 yıl 

ve daha fazla mesleki deneyime sahip olduğu (498); ortalaması en düşük öğrenci grubunun 

da fen ve teknoloji öğretmeninin mesleki deneyimlerinin 5 yıldan az olduğu (415) belirlen-

miştir. Öğrencilerin başarı ortalamaları arasında 83 puanlık bir fark olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de çalışmaya katılan 4. 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 eği-

limi gösterdiği belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %40’ının fen ve teknoloji öğretmeni 20 

yıl ve daha fazla öğretmenlik yapmakta, %14’ünün ise 5 yıldan az 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 başarıortalamasına sahip öğrenci grubunun öğretmenleri en kıdemli olan (20 yıl 

ve daha fazla) öğrenci grubu olduğu belirlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki deneyimi 20 yıl ve daha 

fazla olan öğrencilerin, en fazla olduğu ülkenin Polonya (%83); en az olduğu ülkenin ise 

Kuveyt (%1) 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 içerisin-

de 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 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Katıldığı Etkinliklere Göre Türkiye’nin 

Konumu (%)

*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 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %9’unun fen ve teknoloji öğretmenleri son iki yıl içerisinde 

fen ve teknoloji konuları alanında mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır. Uluslararası 

ortalamada ise öğrencilerin %35’inin fen ve teknoloji öğretmeninin son iki yıl içerisinde 

bu konu alanına yönelik mesleki gelişim etkinliğine katıldıkları görülmektedir.Türkiye’de 

çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin %9’unun fen ve teknoloji öğretmenleri son iki yıl 

içerisinde fen ve teknoloji öğretimi üzerine mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; ulus-

lararası ortalamada ise öğrencilerin %34’ünün öğretmenleri bu etkinliğe katıldıklarını be-

lirtmişlerdir. Türkiye’deki öğrencilerin %8’inin fen ve teknoloji öğretmeni, fen ve teknoloji 

dersi öğretim programı üzerine son iki yıl içerisinde mesleki gelişim etkinliğine katılımcı 

olurken uluslararası ortalamada öğrencilerin %34’ünün öğretmeni bu tür etkinliklere katıl-

mışlardır. Türkiye’deki TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin  %9’unun fen 

ve teknoloji öğretmeni bilgisayar teknolojisinin fen ve teknoloji dersinde kullanılması üze-

rine mesleki gelişim etkinliğine katılmışlardır; TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler ge-

nelinde bu  %28’dir. Son olarak Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin %8’inin 

fen ve teknoloji öğretmeni, fen ve teknoloji dersinden öğrenci başarısını değerlendirme 

üzerine son iki yılda bir etkinliğe katılırken uluslararası ortalamada öğrencilerin %27’sinin 

öğretmeninin böyle bir etkinliğe katıldığı belirlenmiştir.

Fen ve teknoloji konuları alanında eğitime katılan öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla 

bulunduğu ülkenin Singapur (%75), en az bulunduğu ülkenin ise Hollanda (%4) olduğu belir-

lenmiştir. Singapur’da çalışmaya katılan öğrencilerin %78’inin fen ve teknoloji öğretmeni, 

fen ve teknoloji eğitimi alanında mesleki gelişim etkinliğine katılırken Hollanda’daki öğ-

rencilerin %3’ünün fen ve teknoloji öğretmeni böyle bir etkinliğe katılmışlardır. Kuveyt’ten 

TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %70’inin fen ve teknoloji öğretmeni fen ve tek-

noloji dersi öğretim programına yönelik etkinliğe katılırken yine Hollanda’daki öğrencilerin 

%3’ünün fen ve teknoloji öğretmeni fen ve teknoloji dersi öğretim programı üzerine bir 

etkinliğe katılmışlardır. Bilgisayar teknolojisinin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına 

ilişkin etkinliğe son iki yıl içinde, Kazakistan’daki öğrencilerin %71’inin ve İsveç’teki öğren-
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cilerin %4’ünün fen ve teknoloji öğretmeni katılmışlardır. Yine fen ve teknoloji dersinde 

öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik bir etkinliğe, Azerbaycan’dan çalışmaya 

katılan öğrencilerin %78’inin, Norveç’ten çalışmaya katılan öğrencilerin %3’ünün fen ve 

teknoloji öğretmeni katılmıştır.

TIMSS 2011 Fen ve Teknoloji Konularını Öğretmede Öğretmenlerin 
Kendilerini Hazır Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu

TIMSS 2011 çalışmasında 4. sınıf öğrencilerine uygulanan fen ve teknoloji başarı testinde 

3 temel fen ve teknoloji konu alanında toplam 20 konu yer almaktadır. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin fen ve teknoloji öğretmenlerine testte yer alan konular verilmiş ve bu konu-

lardan 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:

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde yer alan 20 konunun alanlara göre 

dağılımı şu şekildedir:

•  Canlı bilimleri => 6 konu

•  Fiziksel bilimler => 8 konu

•  Yer bilimleri => 6 konu

Fen ve teknoloji alanları içerisindeki konuları Tablo 8.3’de yer almaktadır.

TABLO 8.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Başarı Testinin Konulara Göre Dağılımı

FEN VE TEKNOLOJİ KONULARI          

A. Sayılar
a) İnsanda ve diğer canlılarda (bitki ve hayvanlar) başlıca organ sistemleri ve görevleri
b) Bitki ve hayvanların yaşam döngüleri ve üreme 
c) Farklı çevrelerde yaşayan canlıların fiziksel özellikleri, davranışları ve hayatlarını devam ettirebilme özellikleri 
d) Bir topluluktaki ilişkiler (ör. basit besin zincirleri, av-avcı ilişkisi) 
e) Çevredeki değişiklikler (insanların etkisi, kirlilik ve bunun önlenmesi)
f) İnsan sağlığı (ör. bulaşıcı hastalıkların yayılması/önlenmesi, sağlık/hastalık belirtileri, beslenme, egzersiz) 

B. Fiziksel Bilimler
a) Maddenin halleri (katı, sıvı, gaz), hal değişimi ve sonucunda fiziksel özelliklerindeki farklılıklar (şekil, hacim) 
b) Nesnelerin/maddelerin fiziksel özelliklerine (ör. ağırlık/kütle, hacim, mıknatıslık) göre sınıflandırılması 
c) Karışımların oluşturulması ve ayrıştırılması 
d) Maddelerdeki değişim (ör. bozulma, yanma, paslanma, pişme) 
e) Enerji kaynakları/şekilleri ve kullanımları (ör. Güneş, elektrik, su, rüzgâr) 
f) Işık (ör. kaynakları, davranışı) 
g) Elektrik devreleri ve mıknatısların özellikleri 
h) Nesnelerin hareket etmesini sağlayan kuvvetler (ör. Yer çekimi, çekme/itme kuvvetleri) 

C. Yer Bilimleri
a) Yerküredeki su (yeri, çeşitleri ve hareketi) ve hava (bileşenleri, varlığının kanıtlanması, kullanımı) 
b) Yeryüzü şekilleri (ör. dağlar, ovalar, ırmaklar, çöller) ve bunların kullanımı (ör. çiftçilik, sulama, arazi geliştirme) 
c) Günden güne veya mevsimler arasında değişen hava durumu 
d) Hayvan ve bitki fosilleri (yaş, yer, oluşum) 
e) Yerkürede Güneş sistemi (gezegenler, Güneş, Ay)
f) Dünya’nın dönmesi sonucu gündüz, gece ve gölge oluşumu, bunun Güneş ile bağlantısı
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ŞEKİL 8.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konularını Öğretmede Öğretmenlerin Kendilerini “Çok İyi” 

Hazırlanmış Hissetmelerine Göre Türkiye’nin Konumu (%)

*Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.

Şekil 8.3’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de çalışmaya katılan öğrencilerin 

%76’sının fen ve teknoloji öğretmenlerinin testte yer alan toplam 20 konuyu öğretmede 

kendilerini çok iyi hazırlanmış hissettikleri görülmektedir. Uluslararası ortalama incelen-

diğinde ise öğrencilerin %62’sinin fen ve teknoloji öğretmenlerinin testte yer alan tüm ko-

nuları öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissetmektedirler. Canlı bilimi içerisinde 

yer alan 6 konu için Türkiye’deki öğrencilerin %79’unun, uluslararası ortalamada ise öğren-

cilerin %70’inin fen ve teknoloji öğretmeninin söz konusu konuları öğretmede kendilerini 

çok iyi hazırlanmış hissettikleri belirlenmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin %82’sinin fen ve 

teknoloji öğretmenleri fiziksel bilimler konu alanı içerisindeki 8 konuyu ve %67’sinin fen 

ve teknoloji öğretmenleri yer bilimleri konu alanında yer alan 6 konuyu öğretmede kendi-

lerini çok iyi hazırlanmış gördüklerini belirtmişlerdir. Uluslararası ortalamada ise öğrenci-

ler %62 ve %53’lük dilimi oluşturmaktadırlar.

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testindeki konuların tamamını öğretmede ken-

dini çok iyi hazırlanmış hisseden öğretmenlerin öğrencilerinin en fazla bulunduğu ülkenin 

Kuveyt (%91); en az bulunduğu ülkenin ise Japonya (%29) olduğu belirlenmiştir. Polonya’da 

çalışmaya katılan öğrencilerin %94’ünün fen ve teknoloji öğretmeni, Japonya’daki öğren-

cilerin ise %21’inin fen ve teknoloji öğretmeni canlı bilimleri alanında yer alan konuları 

öğretmede kendilerini çok iyi hazırlanmış hissetmektedirler. Fiziksel bilimler alanındaki 

konuları öğretmede, Kuveyt’ten çalışmaya katılan öğrencilerin %93’ünün, İtalya’dan çalış-

maya katılan öğrencilerin %26’sının fen ve teknoloji öğretmeni kendilerini çok iyi hazırlan-

mış görmektedirler. Son olarak Kuveyt’teki öğrencilerin %86’sının ve Japonya’daki öğren-

cilerin %18’inin fen ve teknoloji öğretmeninin yer bilimleri alanındaki konuları öğretmede 

kendilerini çok yeterli hissettikleri görülmektedir.

Fen ve teknoloji öğretmenlerinden alınan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kendilerini 

“çok iyi hazırlanmış” olarak nitelendirdikleri fen ve teknoloji alanlarına göre öğrenci dağı-

lımları Şekil 8.3’de yer almaktadır. 
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Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretmede Özgüven Derecesine 
Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji öğretmenlerine ders-

te 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’de yer almaktadır. 

ŞEKİL 8.4
Öğretmenlerin Sınıf İçinde Kendilerine Güven Ölçeği

• Öğretmenlerin sınıf içinde kendilerine güven ölçeğinde en az 9.9 puana karşılık gelen 

beş maddeden üçüne “çok güvenirim”, kalan ikisine de “nispeten güvenirim” cevabı ver-

meleri durumunda fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine çok güvenen öğretmenler 

olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise kendilerine kısmen güvenen öğretmenler 

olarak

sınıflandırılmıştır.

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kendine güvenme dere-

cesine göre öğrenci dağılımları ve fen ve teknoloji başarı ortalamaları Tablo 8.4’de yer 

almaktadır.
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TABLO 8.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kendilerine Güvenmelerine Göre Öğretmen 

Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Romanya

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Japonya

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
puanı

Ortalama
puanı

Çok Güvenen
Ülkeler

Kısmen Güvenen

95

66

59

14

5

34

41

86

502

466

487

560

543

455

485

558

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 ken-

dine çok güvenen öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamaları 466; kısmen güvenen 

öğrencilerin ise 455 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kendilerine güven dereceleri 

arttıkça öğrencilerin başarı ortalamalarında da artış görüldüğü belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %59’unun 

öğretmeni fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine çok fazla güvenmektedir ve bu öğren-

cilerin ortalama fen ve teknoloji başarı puanları 487’dir. Öğrencilerin %41’inin ise öğret-

menleri sınıfta fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine biraz güvendikleri ve bu öğrenci-

lerin fen başarı ortalamalarının 485 olduğu belirlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına Romanya’daki 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin %95’inin; 

Japonya’da ise %14’ünün öğretmenlerinin sınıfta fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine 

çok güvendikleri belirlenmiştir.

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

TIMSS 2011 çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıfta fen ve teknoloji öğre-

timinde kendilerine ne derece güvendiklerinin belirlenmesi amacıyla öğretmenlere beş 

madde yöneltilmiştir. Maddeler şu şekildedir:

1. Öğrencilerin fen sorularını yanıtlamada

2. Fen deneyleri yaparak fen kavramlarını ve kurallarını açıklamada

3. Yetenekli öğrencilere üst düzey görevler vermede

4. Dersi öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlemede

5. Öğrencilerin fen öğrenmenin değerini anlamasına yardımcı olmada

Öğretmenlere yöneltilen beş maddeden kendine çok güvenen öğretmenlere göre öğrenci 

dağılımları Şekil 8.5’de yer almaktadır.
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ŞEKİL 8.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Kendilerine “Çok Güvenen” Öğretmenlere Sahip Öğrenci Yüzdelerine Göre 

Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

*Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.
Yatay eksen öğretmenlerin fen ve teknoloji öğretiminde kendilerine güvendikleri durumları belirtmektedir.

Şekil 8.5’deki bilgiler incelendiğinde, çalışmaya Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%69’unun öğretmenleri “öğrencilerin fen sorularını cevaplamada”; %44’ünün öğretmenle-

ri “fen deneyleri yaparak fen kavram ve kurallarını açıklamada”; %46’sının öğretmenleri 

“yetenekli öğrencilere zorlu ödevler vermede”; %75’inin öğretmenleri “öğretimi öğrencinin 

ilgisine göre şekillendirmede” ve %68’inin öğretmenleri  “öğrencinin fen öğrenmedeki de-

ğerini anlamasını sağlamada” kendilerine çok güvendiklerini belirtmişlerdir. Uluslararası 

ortalama incelendiğinde ise, öğrencilerin %68’inin öğretmenlerinin öğrencilerin fen öğren-

menin değerini anlaması bakımından kendilerine çok güvendiklerini; öğrencilerin %43’ünün 

öğretmenleri ise yetenekli öğrencilere görev vermede kendilerine çok güvendiklerini be-

lirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin İş Doyumlarına Göre Türkiye’nin Konumu: 
Öğretmen Görüşüne Dayalı

TIMSS 2011 çalışmasına katılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyle-

rinin belirlenmesi amacıyla öğretmenlere altı madde yöneltilmiş ve öğretmenlerden mad-

delere ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinin 

oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 8.6’da yer almaktadır. Ölçekteki olumsuz maddeler 

hesaplamada dikkate alınmıştır.
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ŞEKİL 8.6
Öğretmenlerin İş Doyum Ölçeği

• Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en az 10.1 puana karşılık gelen altı maddenin üçüne 

“tamamen katılıyorum”, kalan üçüne de “ kısmen katılıyorum”cevabı vermeleri duru-

munda iş doyumu yüksek öğretmenler olarak

• Öğretmenlerin iş doyum ölçeğinde en fazla 6.6 puana karşılık gelenaltı maddenin üçüne 

“kısmen katılmıyorum”, kalan üçüne de “ kısmen katılıyorum” cevabı vermeleri duru-

munda iş doyumu düşük öğretmenler olarak

• Diğer olası cevaplar 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’de yer almaktadır.
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TABLO 8.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İş Doyumuna Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler
Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
puanı

Ortalama 
puanı

Ortalama 
puanı

Yüksek Düzeyde Orta Düzeyde Düşük Düzeyde

Hırvatistan

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Kore

83

62

54

21

16

34

41

68

1

4

5

10

515

475

490

586

523

445

483

588

-

429

483

578

Tablo 8.5’de yer alan bilgiler doğrultusunda, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 

4. sınıf öğrencilerinin %62’sinin fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş doyumlarının yüksek 

düzeyde, %34’ünün orta düzeyde ve %4’ünün düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğren-

cilerin öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerine göre fen ve teknoloji başarı ortalaması 

incelendiğinde, mesleki doyumları yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve tekno-

loji başarı ortalamasının 475, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin 445, düşük 

düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin ise 429 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde, öğretmenlerin iş doyumları arttıkça öğrenci-

lerin fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %54’ünün 

öğretmeninin mesleki doyumunun yüksek olduğu ve öğrencilerin başarı ortalamalarının 

490 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerinin mesleki doyumlarının orta derecede olduğu 

öğrencilerin (%41) fen ve teknoloji başarı ortalaması 483’tür. Öğrencilerin %5’inin ise fen 

ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki doyumları düşük düzeydedir ve mesleki doyumları 

düşük düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamaları 483’tür.

TIMSS 2011 çalışmasına göre 4. sınıfta iş doyumu yüksek öğretmenlere sahip öğrencilerin 

en fazla Hırvatistan’da (%83), en az ise Kore’de (%21) olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM 9

TIMSS 2011 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF 
İÇİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ

Öğrencinin öğrenme için motive edilmesi kadar önemli olan diğer bir etken de öğrenci-

nin öğrenme fırsatı bulabilmesidir. Bu bölümde fen ve teknolojiye 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 Konu-

mu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

• Öğrencilerin Fende Kendilerine Güvenme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğ-

renci Görüşüne Dayalı

• Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşü-

ne 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

• 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 Sınırlan-

dırmasına Göre Türkiye’nin Konumu: Öğretmen Görüşüne Dayalı

• Öğrencilerin Yetersiz Beslenme Ve Yetersiz Uyku Durumlarının Fen ve Teknoloji Öğre-

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

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 Öğretimine 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 Öğrenmeyi Sevme Derecelerine Göre 
Türkiye’nin Konumu

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki fen 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 matematik alanlarına yö-

nelik tutumların bu alanlarda fen 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 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji öğrenmekten ne kadar ke-

yif 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’de yer al-

maktadır.

ŞEKİL 9.1
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Öğrenmeyi Sevme Durumu Ölçeği
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• Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumu ölçeğinde en az 9.7 puana 

karşılık gelen beş maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan ikisine de “kısmen 

katılıyorum”cevabı vermeleri durumunda fen öğrenmeyi seven öğrenciler olarak

• Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumu ölçeğinde en fazla 7.6 puana 

karşılık gelen beş maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan ikisine de “kısmen 

katılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fen öğrenmeyi sevmeyen öğrenciler olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen öğrenmeyi kısmen seven öğrenciler 

olarak

sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin fen ve teknoloji öğrenmeyi sevme durumuna göre dağılımları ve fen ve tek-

noloji başarı ortalaması Tablo 9.1’de yer almaktadır.

TABLO 9.1
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen Öğrencilerinin Dersi Sevme Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler
Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Fen öğrenmeyi 
sevenler

Fen öğrenmeyi kısmen 
sevenler

Fen öğrenmeyi 
sevmeyenler

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Azerbaycan

73

53

33

24

35

62

3

12

5

486

504

477

410

469

441

309

461

415

Tablo 9.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde katılan öğren-

cilerin %73’ünün fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdiği görülmektedir. Bu yüzde TIMSS 2011 

çalışmasına katılan ülkeler içerisindeki en yüksek yüzdedir. Öğrencilerin %24’ü fen ve tek-

noloji öğrenmeyi kısmen sevdiklerini, % 3‘lük bir grup da fen ve teknoloji öğrenmeyi sev-

mediğini belirtmiştir. Türkiye’de fen öğrenmeyi seven öğrencilerin başarı ortalamalarının 

486, kısmen seven öğrencilerin 410 ve sevmeyen öğrencilerin başarı ortalamasının 309 

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 %53’ünün 

fen ve teknoloji öğrenmeyi sevdiğini belirttikleri ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı 

ortalamalarının 504 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %35’i fen ve teknoloji öğrenmeyi 

kısmen sevmektedir ve bu grubun başarı ortalamaları 469’dur. Ayrıca, öğrencilerin %12’si 

fen ve teknoloji öğrenmeyi sevmemektedir ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı or-

talamaları 461’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 yüzdesininen düşük 

olduğu Azerbaycan’da (%33) fen öğrenmekten keyif alan öğrencilerin başarı ortalamaları 

477’dir ve bu puan öğrenmekten keyif almaları azaldıkça azalma eğilimindedir.
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Öğrencilerin Fen ve Teknolojide Kendilerine Güvenme 
Derecelerine Göre Türkiye’nin Konumu: Öğrenci Görüşüne Dayalı

Öğrencilerin fende kendilerine ne derece güvendiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda öğrencilere altı maddeden oluşan bir ölçek uygulanmış ve öğrencilerin mad-

delere vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine güvenme dereceleri 

ölçeğinin oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.2’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.2
Öğrencilerin Fen ve Teknolojide Kendine Güvenme Dereceleri Ölçeği

• Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en az 10.1 puana 

karşılık gelenaltı maddeden üçüne “tamamen katılıyorum”, kalan üçüne de “kısmen ka-

tılıyorum” cevabı vermeleri durumunda fende kendine güvenen öğrenciler olarak

• Öğrencilerin fen ve teknolojide kendine güvenme dereceleri ölçeğinde en fazla 8.3 puana 

karşılık gelen altı maddeden üçüne “kısmen katılmıyorum”, kalan üçüne de “kısmen katı-

lıyorum” cevabı vermeleri durumunda fende kendine güvenmeyen öğrenciler olarak

• Diğer olası cevaplar verilmesi durumunda ise fen ve teknolojide kendine kısmen güve-

nen öğrenciler olarak

sınıflandırılmıştır.

Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda dağılımları ve ortalama fen ve tek-

noloji başarı puanları Tablo 9.2’de yer almaktadır.
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TABLO 9.2
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiye Yönelik Kendine Güven Derecelerine Göre 

Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Kendine Güvenen Kısmen Güvenen Kendine Güvenmeyen

Hırvatistan

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Kore

62

57

43

15

25

30

36

45

13

13

21

40

529

498

514

623

505

437

480

598

479

389

446

562

Tablo 9.2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 

öğrencilerin %57’sinin fen ve teknolojide kendine güvendikleri ve bu öğrencilerin fen ve 

teknoloji başarı ortalamalarının 498 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %30’unun kendile-

rine kısmen güvendikleri, %13’ünün ise fen ve teknolojide kendine güvenmedikleri tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması sırasıyla 437 ve 389’dur.

Uluslararası ortalama incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %43’ünün 

fende kendilerine güvendikleri ve başarı ortalamalarının 514 olduğu tespit edilmiştir. Öğ-

rencilerin %36’sının fen ve teknolojide kendilerine kısmen güvendikleri ve bu öğrencilerin 

başarı ortalamalarının 480 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %21’i ise fen ve teknolojide 

kendilerine güvenmemektedir, fen ve teknolojide kendine güvenmeyen öğrencilerin başarı 

ortalamaları ise 446’dır. Öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde, 

Türkiye’deki öğrencilerin fen ve teknolojiye olan güvenleri arttıkça fen ve teknoloji başa-

rılarının da artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışması 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik özgüvenleri yüksek 

olan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Hırvatistan (%62) ve en az olduğu ülkenin de Kore 

(%15) olduğu görülmektedir.

Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin 
Konumu

TIMSS 2011 çalışmasında öğretmen ve okul müdürlerinden bir yıl içinde öğrencilerin so-

rumlu oldukları toplam ders saatleri ile fen ve teknoloji dersi için ayrılan ders süresinin be-

lirlenmesi amaçlanmıştır. TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin ülkelerinde 

fen için ayrılan ders saati arasında büyük farklılıkların olduğu gözlenmiştir.

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bir yıl içindeki ders süreleri ile fene ayrılan toplam ders 

saatine göre öğrenci dağılımı Tablo 9.3’de yer almaktadır. 
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TABLO 9.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretimine Ayrılan Süreye Göre Türkiye’nin Konumu

Portekiz

Türkiye

Malta 

Toplam Ders  Saati
(Yıllık)

Ülkeler Başarı 
Ortalaması 

Fene Ayrılan
Ders Saati

(Yıllık)

940

900

891

522

463

446

162

94

39

Tablo 9.3 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin bir yıl içinde 900 ders saatinden sorum-

lu olduğu ve bu ders saatinin 94 saatini fen ve teknoloji dersine ayrıldığı tespit edilmiştir. 

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler içerisinde öğrencilerin bir yıl 

içinde en fazla fen ve teknoloji ders saatinden sorumlu olduğu ülkenin Portekiz olduğu 

(162 saat); en az ders saatine sahip ülkenin ise 39 saat ile Malta olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkelerin başarı ortalamaları incelendiğinde ise, fen ve teknolojiye ayrılan sürenin grafik-

teki ülkeler temel alındığında olumlu yönde etkilediğini; ancak ülkelerin genel durumuna 

bakıldığında derse ayrılan zamanın gerekli fakat başarıyı artırmada kesin bir neden olma-

dığı tespit edilmiştir.

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

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde yer alan konulara ilişkin öğrenim gören 

öğrenci yüzdeleri dağılımı Şekil 9.3’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.3
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konularına İlişkin Öğretim Gören Öğrenci Yüzdelerine Göre 

Türkiye’nin Konumu

* Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.
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Şekil 9.3 incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %75’inin TIMSS 2011 fen ve teknoloji 

başarı testinde yer alan konuların tamamının öğretiminde yer aldığı; bu değerin canlı bi-

limleri konuları için %69, fiziksel bilimler konuları için %88 ve yer bilimleri konuları için 

%66 olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde ise TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrenci-

lerinin %64’ünün öğretiminde fen ve teknoloji testindeki konuların tamamını öğrendikleri 

belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin, öğrencilerin %75’inin canlı bilimlerindeki, 

%57’sinin fiziksel bilimlerdeki ve %63’ünün yer bilimlerindeki konuların tamamında öğre-

tim gördükleri yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir.

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

TIMSS 2011 çalışmasında öğretmenlere diğer öğretmenlerle işbirliği halinde olma durum-

larına ilişkin “Öğrenmeyi Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçek-

te öğretmenlerin öğrenmeyi artırmak için belirlenen beş alanda birbirleriyle ne sıklıkta 

etkileşim gösterdikleri araştırılmıştır. Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinin 

oluşmasında kullanılan maddeler Şekil 9.4’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.4
Öğretmenlerin İşbirliği Ölçeği
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• Öğrenmeyi geliştirmeye yönelik işbirliği ölçeğinde en az 11.0 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 7.3 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 9.4’de yer almaktadır.

TABLO 9.4
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretimini Geliştirmeye Yönelik Öğretmenlerin İşbirliği 

Düzeyine Göre Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Oldukça İşbirlikçi İşbirlikçi Kısmen İşbirlikçi

Slovenya

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Tunus

73

44

35

13

25

46

53

57

2

9

12

31

521

461

487

350

518

462

487

347

-

468

479

340

Tablo 9.4 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %44’ünün 

fen ve teknoloji öğretmeninin diğer öğretmenler ile yüksek işbirliği içinde olduğu görül-

mektedir. Öğrencilerin %46’sının öğretmeni diğer öğretmenlerle işbirliği içinde iken %9’unun 

öğretmeni diğer öğretmenlerle kısmen işbirliği içindedir. Diğer öğretmenlerle yüksek dere-

cede işbirliği içinde olan öğretmenlerin öğrencilerinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının 

461, orta düzeyde olan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalamalarının ise 462 olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenleri birbiriyle kısmen işbirliği içerisinde olan öğrencilerin başarı 

ortalamalarının ise 468 olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %35’inin fen ve teknoloji öğretmeni di-

ğer öğretmenlerle oldukça işbirliği içindedir ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı 

ortalamaları 487’dir. Öğrencilerin %53’ünün fen ve teknoloji öğretmeni diğer öğretmenlerle 

orta düzeyde işbirliği içinde ve bu öğrencilerin başarı ortalamaları 487’dir. Son olarak, öğ-

rencilerin %12’sinin öğretmeni düşük düzeyde işbirliği içindedir. Fen ve teknoloji öğretme-

ni diğer öğretmenlerle düşük düzeyde işbirliği içinde olan öğretmenlerin fen ve teknoloji 

başarı ortalamasının 479 olduğu tespit edilmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle en fazla işbirli-

ği içinde olan öğrencilerin Slovenya’da (%73) olduğu, en az olduğu öğrencilerin ise Tunus’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 dere-

ce kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlere, altı 

maddeden oluşan bir ölçek verilmiştir. Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinin oluşma-

sında kullanılan maddeler Şekil 9.5’de yer almaktadır.

ŞEKİL 9.5
Öğrencilerin Derse İlgisini Çekme Ölçeği

• Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en az 9.1 puana karşılık gelen altı maddeden 

üçüne “her ders ya da hemen hemen her ders”, kalan üçüne de “derslerin yarısında” 

cevabı vermeleri durumunda çoğu derste öğrencilerin derse ilgisini çeken öğretmenler 

olarak

• Öğrencilerin derse ilgisini çekme ölçeğinde en fazla 6.0 puana karşılık gelen altı mad-

deden üçüne “bazı derslerde”, kalan üçüne 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.
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TABLO 9.5
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Derse İlgisini Çeken Uygulamaların Kullanımına Göre Öğretmen 

Görüşlerine Dayalı Fen ve Teknoloji Başarı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Çoğu Derste Derslerin Yaklaşık
Yarısında

Bazı Derslerde

Romanya

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Danimarka

94

71

64

27

6

27

34

65

1

2

2

8

505

487

472

529

495

484

444

531

-

-

-

525

Tablo 9.5’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de öğrencilerin %64’ünün öğretme-

ninin çoğu derste öğrencilerin ilgisini artırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu ve bu 

öğrencilerin başarı ortalamalarının 472 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %34’ünün öğ-

retmenleri derslerin yaklaşık yarısında öğrencilerin ilgisini artıracak uygulamalar kullan-

maktadır ve bu öğrencilerin de başarı ortalamaları 444’tür. Öğrencilerin %2’sinin ise öğret-

menleri öğrencilerin ilgisini artıran uygulamalara bazı derslerde yer vermektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %71’inin öğretmenleri çoğu derste, 

%27’sinin öğretmeni derslerin yaklaşık yarısında ve %2’sinin öğretmeni bazı derslerde öğ-

rencilerin ilgisini artıran uygulamalar kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen ve tek-

noloji 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 Romanya (%94), en az 

olduğu ülkenin ise Danimarka (%27) 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 Şekil 9.6’da yer almaktadır.

Öğretmenlerin derse olan ilgisini artıran öğretim yöntemlerinin kullanılmasına göre öğrenci 

dağılımları ve öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması Tablo 9.5’de yer almaktadır.



223TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 4. SINIFLAR

ŞEKİL 9.6
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Derslerine İlgili Olma Ölçeği

• Öğrencilerin fen ve teknoloji derslerine ilgili olma ölçeğinde en az 10.1 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 7.4 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 9.6’da yer almaktadır.
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TABLO 9.6
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Derslerine Olan İlgilerine Göre Öğrenci 

Görüşlerine Dayalı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülke Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

İlgili Kısmen İlgili İlgili Değil

Tunus

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Japonya

65

51

45

12

32

44

47

54

3

5

8

34

373

498

504

573

308

438

476

561

258

366

457

551

Tablo 9.6’da yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf 

düzeyinde katılan öğrencilerin %51’inin fen ve teknoloji dersleriyle ilgili olduğu görülmek-

tedir. Öğrencilerin %44’ü fen ve teknoloji dersleriyle kısmen ilgili iken %5’i fen ve teknoloji 

dersiyle ilgili değildir. Türkiye’de fen ve teknoloji dersine ilgili öğrencilerin başarı ortala-

maları 498; kısmen ilgili öğrencilerin başarı ortalamalarının 438 olduğu belirlenmiştir. Fen 

ve teknoloji dersine ilgisi düşük öğrencilerin başarı ortalamalarının ise 366 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 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde, fen ve teknoloji 

dersiyle ilgili öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Tunus (%65) ve en düşük olduğu ülkenin 

ise Japonya (%12) olduğu görülmektedir.

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 öğretmenle-

re, öğrencilerini fen öğrenmeye ne kadar hazır buldukları ve öğrencilerin ön koşul bilgi ve 

beceri düzeylerinin sınıf içi öğretimi sınırlandırması durumu ile ilgili “hiç sınırlandırmıyor 

-biraz sınırlandırıyor-çok sınırlandırıyor” kategorilerinden uygun olanı belirtmeleri isten-

miştir.

Öğrencilerin ön koşul bilgi ve beceri düzeylerindeki eksikliğin sınıf içi öğretimi sınırlan-

dırma durumuna göre öğrenci dağılımları ve öğrencilerin başarı ortalamaları Tablo 9.7’de 

yer almaktadır.
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TABLO 9.7
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Ön Koşul Bilgi ve Becerilerinin Eksikliğinin Fen ve Teknoloji 

Öğretimini Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Başarı
Ortalaması

Hiç Sınırlandırmıyor Biraz Sınırlandırıyor Çok Sınırlandırıyor

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

64

28

6

30

61

60

5

11

34

497

502

502

484

485

474

540

451

436

Tablo 9.7’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki 4. sınıf düzeyindeki katılan öğ-

rencilerin sadece %6’sının öğretmenleri ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi hiç 

sınırlandırmadığını belirtmişlerdir. Bu yüzdenin TIMSS 2011’e katılan ülkeler arasında en 

düşük yüzde olması dikkat çekicidir. Ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi biraz sı-

nırlandırdığını belirten öğretmenlere sahip öğrenciler grubun %60’ı iken bu eksikliğin öğre-

timi çok sınırlandırdığını belirten öğretmenlere sahip olan öğrenciler %46’sıdır. Türkiye’de 

4. sınıf düzeyinde ön koşul bilgi ve beceri eksikliğinin öğretimi sınırlandırmadığını belirten 

öğretmenlerin öğrencilerinin başarı ortalaması 502,  biraz ve çok sınırlandırıldığının belir-

tildiği durumlarda ise öğrencilerin başarı ortalamaları sırası ile 474 ve 436’dır. 

TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf düzeyinde katılan ülkeler incelendiğinde öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalamalarının öğretmenlerin öğrenci ön koşul bilgi ve becerilerindeki 

eksikliğin öğretimi sınırlandırması görüşü ile genelde doğru orantılı olduğu görülmektedir. 

Ön koşul bilgi ve beceri eksiklikleri bakımından öğretimi sınırlandırmadığını belirten öğ-

retmenlerde öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%64) ve en az olduğu ülkenin 

ise Türkiye (%6) olduğu görülmektedir.

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

Öğrencilerin temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması ve öğrencilerin uyku eksikliği 

çekmesi fen ve teknoloji öğretimi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu amaçla öğretmenlere 

öğrencilerinin beslenme eksikliği ya da uykusuzluk çekip çekmediği sorulmuş; öğrencilerin 

beslenme ve uyku eksikliğini fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığını öğret-

menlerden belirtmeleri istenmiştir.

Öncelikle öğretmenlere sınıftaki öğrencilerin beslenme eksikliğinden fen ve teknoloji öğ-

retiminin ne derece sınırlandırdığı bilgisi alınmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin beslenme 

eksikliğinin fen ve teknoloji öğretimini sınırlandırmasına göre öğrenci dağılımı ve öğrenci-

lerin başarı ortalamaları Tablo 9.8’de yer almaktadır.
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Tablo 9.8’de yer alan bilgiler incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. 

sınıf öğrencilerinin %26’sı yetersiz beslenme durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığını 

belirten öğretmenlere sahip iken, bu değer biraz yada çok sınırlandırdığı belirtilen durum 

için %74’tür ve bu öğrencilerin başarı ortalaması sırası ile 483 ve 455’tir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin 

%71’inin beslenme eksikliğinin fen ve teknoloji öğretimini sınırlandırmadığı; %29’unun ise 

sınırlandırdığı görülmektedir. Öğrencilerin başarı ortalamaları incelendiğinde, beslenme 

eksikliği yaşamayan öğrenciler lehine hesaplanan 26 puanlık fark, öğrencilerin beslenme 

eksikliği azaldıkça başarılarının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerde beslenme eksikliğinin dersi en az sınırlandırdığı ül-

kenin Çek Cumhuriyeti; en fazla sınırlandırdığı ülkenin ise Yemen olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerdeki uyku eksikliği problemi öğretimi etkilemektedir. Bu doğrultuda öğretmen-

lerden öğrencilerin uyku eksikliğinin fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığını 

belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde, uyku eksikliği-

nin öğretimi sınırlandırmasına yönelik öğrenci dağılımı ve öğrencilerin  ortalamaları Tablo 

9.9’da yer almaktadır. 

TABLO 9.8
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerinin Yetersiz Beslenme Durumunun Fen ve Teknoloji Öğretimini 

Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Çek Cumhuriyeti

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Yemen

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Hiç sınırlamıyor Biraz ya da çok sınırlıyor

99

71

26

13

1

29

74

87

536

493

483

212

-

467

455

206

Ülkeler

TABLO 9.9
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerin Yetersiz Uyku Durumunun Fen ve Teknoloji Öğretimini 

Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Kazakistan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

ABD

Öğrenci 
Yüzdesi

Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Hiç sınırlamıyor Biraz ya da çok sınırlıyor

88

54

35

27

12

46

65

73

491

492

465

559

523

481

461

539

Ülkeler
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Tablo 9.9’daki bilgiler incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 4. sınıf 

öğrencilerinin %35’i uyku eksikliğinin fen ve teknoloji öğretimini hiç sınırlandırmadığını 

belirten öğretmenlere sahiptir. Uyku eksikliğinin öğretimini biraz yada çok sınırlandırdığı-

nı belirten öğretmenlere sahip öğrenciler ise grubun %65’ini oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

fen ve teknoloji başarı ortalaması incelendiğinde uyku eksikliğinin öğretimi hiç sınırlan-

dırmadığı ve biraz ya da çok sınırlandırdığı düşünülen ortamlardaki öğrencilerin başarı 

ortalamalar sırası ile 465 ve 461’dir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %54’ünün uyku eksikliğinden kaynak-

lı öğretimlerinin sınırlanmadığı, %46’sının ise biraz yada çok sınırlandığı görülmektedir. 

Uyku eksikliğine bağlı öğretimi sınırlandırılmayan öğrencilerin başarı ortalamaları 492 

iken, biraz yada çok sınırlandıran öğrencilerin ortalamaları 481’dir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde uyku eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandır-

madığı ortamlardaki öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Kazakistan (%88), en az olduğu 

ülkenin ise ABD (%27) olduğu belirlenmiştir.

Ders İşleyişini Aksatan ve Derse İlgisiz Olan Öğrencilerin Fen 
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 4. sınıf öğ-

rencilerinin öğretmenlerinden sınıflarında eğitimi aksatan öğrencilerin olup olmadığı, var 

ise bu öğrencilerin öğretimi ne derece sınırlandırdığını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen-

lerden alınan cevaplar doğrultusunda eğitimi aksatan öğrencilerin öğretimi sınırlandırma 

durumuna göre öğrenci dağılımı ve öğrencilerin ortalama fen ve teknoloji başarı puanları 

Tablo 9.10’da yer almaktadır.

TABLO 9.10
TIMSS 2011 4. Sınıf Ders İşleyişini Aksatan Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Öğretimini 

Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Azerbaycan

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Kore

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Hiç ya da biraz sınırlandırıyor Çok sınırlandırıyor

99

87

84

62

1

13

16

38

440

488

463

587

-

472

461

585

Tablo 9.10’daki bilgiler incelendiğinde, Türkiye’deki öğrencilerin %84’ünün fen ve teknoloji 
öğretimi, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından hiç sınırlandırılmamakta ya da biraz 
sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin %16’sının fen ve teknoloji öğretimi ise ders işleyişini 



228 TIMSS 2011 ULUSAL FEN RAPORU: 4. SINIFLAR

aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin başarı ortalamaları 
incelendiğinde, ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafından öğretimi çok sınırlandırılan ve 
hiç sınırlandırılmayan yada biraz sınırlandırılan öğrencilerin başarı ortalamalarının birbi-
rine yakın olduğu görülmektedir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %87’sinin 
öğretiminin eğitimi aksatan öğrenciler tarafından sınırlandırılmadığı ya da az sınırlandırıl-
dığı; %13’ünün ise çok sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretimi sınıfta ders 
işleyişini aksatan öğrenciler tarafından çok sınırlandırılan ortamlardaki öğrencilerin orta-
lama fen ve teknoloji başarı puanlarının 472; hiç sınırlandırılmayan ya da az sınırlandırılan 
ortamlardaki öğrencilerin ortalama puanlarının 488 olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde ders işleyişini aksatan öğrenciler tarafın-
dan öğretimi sınırlandırılmayan yada biraz sınırlandırılan öğrenciler en fazla Azerbaycan 
(%99), en az ise Kore (%38)’de bulunmaktadır.

Öğretim ortamı içerisinde sınıfta öğretime ilgisiz öğrenciler bulunabilmekte ve bu ilgisiz 
öğrenciler öğretimi sınırlandırabilmektedir. TIMSS çalışmasında sınıftaki ilgisiz öğrencile-
rin fen ve teknoloji öğretimini ne derece sınırlandırdığı bilgisi öğretmenlerden alınmış ve 
bu doğrultuda öğrenci dağılımına ve öğrencilerin başarı ortalamalarına Tablo 9.11’de yer 
verilmiştir.

TABLO 9.11
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlgisiz Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Öğretimini 

Sınırlandırmasına Göre Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Kuzey İrlanda 

TIMSS Ortalaması

Türkiye

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama 
Başarı

Ortalama 
Başarı

Hiç sınırlandırmıyor/az sınırlandırıyor Çok sınırlandırıyor

98

89

67

2

11

33

517

489

475

-

463

436

Tablo 9.11 incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin %67’sinin 
öğretimi derse ilgisiz öğrenciler tarafından hiç sınırlandırmadığı ya da çok az sınırlandırdı-
ğı tespit edilmiştir. Söz konusu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 475’tir. İlgi-
siz öğrencilerce öğretimi sınırlandırılan öğrenciler, çalışmaya katılan öğrencilerin %33’ünü 
oluşturmaktadır ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması 436’dır. Öğrencilerin 
başarı ortalaması incelendiğinde, öğrencilerin sınıfında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça 
öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
Türkiye, ülkeler içerisinde sınıfında ilgisiz öğrenciler tarafından öğretimi hiç sınırlandı-
rılmayan ya da çok az sınırlandırılan en az öğrenci yüzdesine sahiptir. Bu durum, fen ve 
teknoloji dersine ilgisiz öğrencilerin Türkiye’de diğer ülkelere göre daha fazla olduğunun 
bir göstergesidir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %89’unun 
fen ve teknoloji öğretiminin derse ilgisiz öğrencilerden çok fazla etkilenmediği görülmüş-
tür. Öğrencilerin %11’inin öğretiminin ise derse ilgisiz öğrencilerden çok sınırlandırdığı 
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belirlenmiştir. TIMSS genelinde öğrencilerin başarı ortalamaları arasında hesaplanan 36 
puanlık fark, derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının 
artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretimi derse ilgisiz öğrencilerce hiç 
yada az sınırlandırılan öğrencilerin bulunduğu ülkenin Kuzey İrlanda (%98) olduğu görül-
mektedir.

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/yaprakları-

fen araç-gereç ve malzemeleri- fen ve teknoloji öğretimi için hazırlanmış bilgisayar yazı-

lımları” kaynaklarının kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlar ise temel kaynak mı yoksa 

yardımcı kaynak mı olarak kullandıkları sorulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen bilgiler 

doğrultusunda öğrencilerin dağılımlarına Tablo 9.12’de yer verilmiştir.

TABLO 9.12
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullandığı Kaynaklara Göre 

Öğretmen Görüşüne Dayalı Türkiye’nin Konumu

Temel 
Kaynak

Ülkeler Yardımcı 
Kaynak

Ders Kitapları

En yüksek

Türkiye

TIMSS Ortalaması

En düşük

99

93

70

4

0

6

22

45

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Çalışma kitapları/
yaprakları

86

43

41

4

13

56

56

82

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Fen araç-gereçleri ve 
malzemeleri

91

33

36

4

9

65

60

77

Temel 
Kaynak

Yardımcı 
Kaynak

Fen ve teknoloji 
öğretimi için 

hazırlanmış bilgisayar 
yazılımları

44

19

11

1

41

56

53

61

Tablo 9.12 incelendiğinde, Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin %93’ünün 

öğretmeni fen ve teknoloji ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır, öğrencile-

rin %6’sının öğretmeni ise ders kitabını yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Türkiye’de 

çalışmaya katılan öğrencilerin %43’ünün öğretmeni çalışma kitapları ve yapraklarını temel 

kaynak olarak kullanırken %56’sının öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. 

Öğrencilerin %33’ünün öğretmeni fen araç-gereç ve malzemelerini temel kaynak olarak 

kullanırken %65’inin öğretmeni yardımcı kaynak olarak kullanmaktadır. Yine öğrencile-

rin %19’unun öğretmeni fen ve teknoloji öğretimi için hazırlanmış bilgisayar yazılımlarını 

temel kaynak olarak kullanmakta, %56’sının öğretmeni ise yardımcı kaynak olarak kullan-

maktadır. Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde fen kaynaklarını kullanma durumları 

incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmeni fen ve teknoloji 

derslerinde ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır. Uluslararası ortalama in-

celendiğinde, yine öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%70) öğretmeninin ders kitabını temel 

kaynak olarak kullandığı; ancak uluslararası ortalamada öğrenci dağılımının Türkiye’den 

%23 daha az olduğu tespit edilmiştir.
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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 yaptı-

ğının 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 9.7’de yer 

almaktadır.

ŞEKİL 9.7
Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Araştırmalarına Önem Verme Ölçeği

• Öğretmenlerin fen ve teknoloji araştırmalarına önem verme sıklığı ölçeğinde en az 10.7 

puana karşılık gelen kullanılan toplam altı aktivite için her birine “derslerin yaklaşık 

yarısında” cevabı vermeleri durumunda bu fen ve teknoloji araştırmalarına dersin ya-

rısında 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 9.13’de yer almaktadır.
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TABLO 9.13
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Öğretiminin Önemini Vurgulama Sıklığına 

Göre Türkiye’nin Konumu

Tablo 9.13 incelendiğinde, Türkiye’den çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin %55’inin 

fen ve teknoloji öğretmeninin derslerin en az yarısında fen ve teknoloji araştırmalarına 

vurgu yaptıkları ve bu öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının 472 olduğu 

görülmektedir. Türkiye’deki öğrencilerin %45’inin fen ve teknoloji öğretmeni ise derslerin 

yarısından azında fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu yapmaktadır. Bu öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalaması ise 451’dir. 

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %40’ının öğretmeninin derslerin yarısı 

ya da fazlasında fen ve teknoloji araştırmalarına vurgu yaptıkları, %60’ının 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 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde öğretmeninin fen ve teknoloji araştırma-

larına vurgu yapma sıklığının fazla olduğu öğrencilerin en çok bulunduğu ülkenin Tunus 

(%86), en olduğu ülkenin ise Norveç (%4) olduğu belirlenmiştir.

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 kul-

lanmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde en 

az ayda bir kez bilgisayar kullandığı öğrencilerin bilgisayar kullanma nedenleri incelen-

miştir. 

Öğretmenlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin fen ve teknoloji derslerin-

de bilgisayar kullanıp kullanmama durumuna göre dağılımları ve başarı ortalamaları Tablo 

9.14’de yer almaktadır.

Tunus

Türkiye

TIMSS Ortalaması

Norveç

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
Başarı

Ortalama
Başarı

Dersin yarısında ya da daha fazlasında Dersin yarısından azında

86

55

40

4

14

45

60

96

349

472

488

493

323

451

484

494
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Tablo 9.14 incelendiğinde, öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde Türkiye’de TIMSS 2011 

çalışmasına katılan öğrencilerin %36’sı fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanmakta, 

%64’ü ise kullanmamaktadır. Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin %47’si fen 

ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanırken, %53’ü kullanmamaktadır.

Öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanma durumuna göre başarı ortala-

maları incelendiğinde, Türkiye’de fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin 

başarı ortalamasının 491, kullanmayan öğrencilerin ise 447 olduğu görülmektedir. TIMSS 

genelinde de fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kullanan öğrencilerin başarı ortalama-

larının 488, kullanmayan öğrencilerin ise 486 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de çalışmaya 

katılan öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalaması derslerde bilgisayar kullanmadan 

etkilenirken TIMSS genelinde çok etkilenmemektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına katılan ülkeler içerisinde fen ve teknoloji dersinde bilgisayar kul-

lanılan öğrencilerin en fazla olduğu ülkenin Yeni Zelenda (%85); en az olduğu ülkenin ise 

İran (%7) olduğu belirlenmiştir.

Öğretmenlerin bilgisayar kullanma nedenleri şu şekilde verilmiştir:

1.  Yeni fikirler ve bilgiler arama

2.  Bilimsel çalışmalar veya deneyler yapma

3.  Doğa ile ilgili olayları öğrenmede simülasyon kullanma

4.  İşlem becerilerini geliştirme

Fen ve teknoloji dersinde en az ayda bir kez bilgisayar kullanan öğretmenlerin derslerde 

bilgisayar kullanılma kaynağına göre öğrenci dağılımları Şekil 9.8’de yer almaktadır.

TABLO 9.14
TIMSS 2011 4. Sınıf Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanma Durumuna Göre 

Başarı Ortalamalarında Türkiye’nin Konumu

Yeni Zelanda

TIMSS Ortalaması

Türkiye

İran

Öğrenci 
Yüzdesi

Ülkeler Öğrenci 
Yüzdesi

Ortalama
puan

Ortalama
puan

Evet Hayır

85

47

36

7

15

53

64

93

497

488

491

512

505

486

447

448
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Şekil 9.8’de 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 ““işlem becerilerini geliştirme” (%35) ve “yeni fikirler ve 

bilgiler arama” (%35) amacıyla kullandığı, en az ise “doğa ile ilgili olayları öğrenmede simü-

lasyon kullanma” (%28) amacıyla kullandığı belirlenmiştir.

Uluslararası ortalama incelendiğinde, öğrencilerin derslerinde bilgisayarı en çok “yeni fi-

kirler ve bilgiler arama” (%41) amacıyla kullandıkları, en az da “bilimsel çalışmalar veya 

deneyler yapma” (%24) amacıyla kullandıkları görülmektedir.

ŞEKİL 9.8
TIMSS 2011 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Kullanılma Nedenlerine Göre Türkiye’nin 

Konumu

*Verilen değerler tek bir ülkeye ait en yüksek ya da en düşük değerler değildir.
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BÖLÜM 10

SONUÇ VE ÖNERİLER

TIMSS, merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Ku-

ruluşu  (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 doğru-

dan 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 20’si sadece 4. sınıf düzeyinde çalışmaya dahil olmuştur.

Ülkelerin fen ve teknoloji başarı testinden almış oldukları ortalama puanlar ve ülkeler 

bazında öğrencilerin puanlarının dağılımları incelendiğinde TIMSS 2011 çalışmasına 4. sınıf 

düzeyinde katılan ülkelerden 30 tanesinin fen ve teknoloji başarı ortalamasının TIMSS 

ölçek orta noktası olan 500 puanın üzerinde; 20’sinin ise altında olduğu görülmektedir. 

TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 4. sınıf düzeyinde en yüksek performansı gös-

teren ülkelerin sırasıyla Kore, Singapur, Finlandiya, Japonya, Rusya ve Çin Tayvan olduk-

ları görülmektedir. TIMSS 2011 fen ve teknoloji başarı testinde 4.sınıf düzeyinde en düşük 

performansı gösteren ülkelerin ise Tunus, Fas ve Yemen olduğu belirlenmiştir. Uluslararası 

ortalamaya bakıldığında, Türkiye’nin ise 36. sırada yer alarak TIMSS ölçek orta noktasının 

(500 puan) altında olduğu görülmektedir.  

TIMSS 2011’de belirlenen yeterlik seviyeleri açısından baktığımızda, öğrencilerin %3’ünün 

ileri düzeyde, %15’inin üst düzeyde, %30’ unun orta düzeyde, % 28’ inin alt düzeyde ve %24’ 

ünün ise belirlenen alt düzeyin altında (alt düzeye dahi ulaşamayanlar) puan almış olduk-
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ları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında öğrencilerimizin yarısından biraz fazlasının 

(%52) yeterlik düzeylerinin düşük düzey ve düşük düzeyden daha alt seviyede olduğu 

görülmektedir. 

İlköğretim 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin cevaplamış oldukları TIMSS 2011 fen ve tek-

noloji başarı testinde üç fen ve teknoloji konu alanına ilişkin sorular yer almaktadır: canlı 

bilimleri, fiziksel bilimler ve yer bilimleri. Türkiye’de çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerin 

en başarılı oldukları fen ve teknoloji konu alanları sırasıyla fiziksel bilimler (466), canlı bi-

limleri (466) ve yer bilimleridir (456). 4. sınıf fen öğrencilerinin en düşük başarı gösterdik-

leri alanın yer bilimleri olmasının nedenlerinden biri Türkiye’de uygulanan fen ve teknoloji 

ders programında yer bilimleri içeriği ile TIMSS 2011’de yer alan yer bilimleri içeriği arasın-

daki uyuşmazlıklar olabilir. Öte yandan, yukarıda belirtilen konu alan ortalamaları fen ve 

teknoloji yeterlik düzeyleri için belirlenen kesme puanları ile kıyaslandığında, Türkiye’deki 

ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji testi alt konu alanlarında alt düzey yeter-

lik düzeyine sahip olduklarıgörülmektedir.

4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konu alanlarının cevaplanma yüzdelerine bakıldı-

ğında Türkiye’deki öğrencilerin doğru cevaplama yüzdesi fen ve teknoloji geneli için %43 

iken canlı bilimi için %43, fiziksel bilimler için %45 ve yer bilimleri için ise %40 olarak 

bulunmuştur. Türkiye’nin konu alanlarına göre en başarılı olduğu alan fiziksel bilimler iken 

bunu sırasıyla canlı bilimleri ve yer bilimleri izlemektedir. 

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı testinde yer alansoruların bilişsel düzey olarak 

“bilme”, “uygulama” ve “akıl yürütme” olmak üzere üç düzeyde tanımlanmıştır. Türkiye’deki 

öğrencilerin görece en başarılı oldukları bilişsel düzey akıl yürütme (472) düzeyidir. Bunu 

sırasıyla uygulama (463) ve bilmen(457) düzeyleri izlemektedir. Öğrencilerin yukarıda be-

lirtilen bilişsel düzey ortalamaları fen ve teknoloji yeterlik düzeyleri için belirlenen kesme 

puanları ile kıyaslandığında her üç alandaki başarı ortalamalarının alt düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

TIMSS 2011 4. sınıf fen ve teknoloji başarı ortalamalarının Türkiye’deki bölgeler bazında 

incelendiğinde, en yüksek başarı gösteren bölgenin İç Anadolu Bölgesi (489), en düşük 

başarı gösteren bölgenin ise Doğu Anadolu Bölgesi (414) olduğu görülmüştür. Cinsiyete 

göre bölgeler bazında başarı ortalamaları incelendiğinde ise, Akdeniz Bölgesi hariç diğer 

tüm bölgelerde kızlar, erkeklerden daha başarılı bir grafik sergilemişlerdir. Kız ve erkek 

öğrencilerin başarı farklarının en yüksek olduğu bölgeler Ege Bölgesi ve Güneydoğu Ana-

dolu Bölgesidir. Söz konusu iki bölgede de kız öğrenciler lehine 8 puanlık fark olduğu 

görülmektedir.

Bölgeler bazında bilişsel düzeyler ve alt konu alanlarına göre yapılan analizlerde, her bir 

bilişsel düzey (bilme, uygulama ve akıl yürütme) ve alt konu alanlarında (canlı bilimi, fi-

ziksel bilimler ve yer bilimleri) bölgelerin başarı sıralamasının benzerlik gösterdiği belir-

lenmiştir. Buna göre bölgelerin başarı sıralaması en yüksekten en düşüğe şu şekildedir: İç 

Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Güney-

doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi.

Bölgeler bazında yeterliklere bakıldığında, ileri yeterlik düzeyinde en fazla öğrenci yüzde-
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sine sahip bölge İç Anadolu Bölgesi (%5) olurken, en düşük öğrenci yüzdesine sahip bölge-

ler Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%2) ve Doğu Anadolu Bölgesi ( %2) 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 (%38)’nde 

en yüksek; İç Anadolu Bölgesi (%14) ‘nde ise en düşük olduğu görülmüştür.

Türkiye’deki 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin “Evlerinde 100 den fazla Kitap” ve “Ken-

dilerine ait odaları ve Evlerinde İnternet Bağlantısının olması’ durumları incelenmiştir.

Türkiye’deki 4.sınıf öğrencilerinin yüzde 14’ünün evlerinde 100 den fazla kitap bulunurken, 

buna ilişkin TIMSS ortalama ise %  25’tir. Türkiye’deki öğrencilerin % 26’sının kendine ait 

odası ve evlerinde internet bağlantısı olup TIMSS ortalamasının (%52) yaklaşık yarısıdır. 

Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin okullarının bulunduğu çevreye göre öğ-

rencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelenmiştir. Okulu şehirde olan öğrencile-

rinin fen ve teknoloji başarı ortalamaları ile kırsal yerleşim yerlerinde (köy, kasaba...) olan 

öğrencilerin ortalamaları arasında, okulu şehirde olan 4. sınıf öğrenciler lehine 61 puanlık 

bir fark bulunmaktadır. 

Öğrencilerin genel ekonomik düzeyleri ve başarıları arasındaki ilişkide incelenmiştir. 

Türkiye’deki öğrencilerin çoğunluğunun ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin bulun-

duğu okullardan geldiği ve çok azının ise ekonomik açıdan avantajlı öğrencilerin çoğun-

lukta olduğu okullarda öğrenim gören öğrenciler oldukları görülmüştür. Başarı açısından 

bakıldığında ise öğrencilerinin çoğunlukla ekonomik durumları iyi olan öğrencilerle iyi ol-

mayan öğrencilerin fen ve teknoloji başarısı ortalama puanları arasında 85 puanlık bir fark 

tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin çoğunun ekonomik durumunun iyi olması ile 

okulun ortalama başarı puanı arasında pozitif ilişki gözlemlenmektedir. Ekonomik açıdan 

dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenciler bu açıdan desteklene-

rek başarıların artırılması yolları düşünülmelidir.

TIMSS 2011 fen kaynakları yetersizliğinin fen ve teknoloji öğretimini etkileme düzeylerine 

ilişkin öğrencilerin fen ve teknoloji başarı testi ortalamaları incelenmiş ve 4. sınıf öğrenci-

lerinin fen ve teknoloji kaynaklarının yetersizliğinden etkilenme düzeyi azaldıkça başarı-

larında  artış olduğu görülmektedir.

Okulların kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı ile okulların başarısı arasındaki ilişki ince-

lendiğinde TIMSS ülkeleri genelinde olduğu gibi Türkiye’de de okul kütüphanesindeki kitap 

sayısı arttıkça öğrencilerin başarısının da arttığı görülmektedir. En yüksek başarı 480 or-

talama puan ile kütüphanelerinde 501-5000 arası kitap bulunan okullara, en düşük başarı 

ise 415 ortalama puan ile kütüphanesi olmayan okullara devam eden öğrencilere ait olduğu 

görülmektedir. Kütüphanesi olmayan okullara bakıldığında TIMSS başarısı ile Türkiye’deki 

okulların başarısı arasındaki fark, kütüphanesi bulunan okullar arasındaki farktan çok daha 

yüksektir. Bu durum okul kütüphanelerinin güçlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Öğrenci başına bilgisayar sayısı ile okulların ortalama başarısı incelendiğinde, TIMSS ülke-

leri ortalama bilgisayar başına 1-2 öğrenci veya 3-5öğrenci ve hatta 6 ve daha fazla öğren-

ci düştüğü durumlarda ciddi bir başarı farkı bulunmamaktadır. Ancak bilgisayarın olmadığı 

okullarda öğrenci başarıları ciddi bir şekilde daha düşüktür. Türkiye için de TIMSS’deki 
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ilişki yönüne çok benzer bir ilişki bulunmaktadır. Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı 

okulların ortalama başarısını önemli oranda etkilememekte, ancak okulda bilgisayarın ol-

madığı durumda okul başarısı önemli oranda düşmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasında Türkiye’de okullarında fen laboratuvarı olan 4. sınıf öğrencile-

rinin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının (478), okulunda fen laboratuvarı olmayan 

öğrencilerin ortalama puanından (432) 46 puan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Okulunda 

fen laboratuvarı olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre fen ve teknoloji başarılarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Fen ve teknoloji başarısı okul iklimi değişkenleri açısından da incelenmiştir. Bu anlam-

da okul yöneticilerinin okulun önemi algısına ne oranda sahip oldukları ve öğrencilerinin 

başarı durumu irdelenmiştir. Ülkelerin başarılarına bakıldığında ise; genel olarak, fen ve 

teknoloji başarısı ile idarecilerin görüşleri arasında uyum söz konusudur yani idarecinin 

akademik desteğe ilişkin görüşleri olumlu yönde arttıkça fen ve teknoloji başarısı da art-

maktadır.

Öğretmenlerin akademik başarıya ilişkin görüşlerine de başvurulmuştur. Öğretmen görüşle-

ri okul yöneticilerinin görüşleri ile çok büyük paralellik arz etmektedir. Akademik başarıya 

verilen destek ile okulların ortalama başarıları arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında 

yakın ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları okulda akade-

mik başarıya verilen önem arttıkça öğrencilerin fen başarılarının da arttığı görülmüştür. 

Bu bağlamda, okul yöneticisi ve velilerin öğretmenlere okulda başarıya önem verildiğini 

hissettirmeleri buna yönelik eğitim ortamlarının oluşturulmasının öğrenci başarısını da 

beraberinde getireceği düşünülmektedir. 

TIMSS 2011 çalışmasında güvenli ve kurallı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı or-

talamaları ile güvenli ve kurallı olmayan okullardaki öğrencilerin başarı ortalaması arasın-

da 4. sınıf öğrencileri için 55 puanlık bir fark hesaplanmıştır. Bu fark 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 başarı ortala-

maları ile sıklıkla zorbalığa uğrayan öğrencilerinbaşarı ortalamaları arasındaki 48 puanlık 

fark; öğrencilerin zorbalığa uğrama derecesi azaldıkça başarı puanlarının artma eğiliminde 

olduğunu göstermektedir.

Fen ve teknoloji başarısı öğretmen nitelikleri açısından da ele alınmıştır. Bunlardan birisi 

öğretmenlerin hangi alanda ve hangi düzeyde eğitim aldıklarıdır. Türkiye’de öğrencilerin 

%58’i sadece pedagoji eğitimi almış öğretmenlerden eğitim görmekte iken TIMSS genelinde 

öğrencilerin yaklaşık yarısı bu durumdadır. TIMSS genelinde öğrencilerin %25’i, Türkiye’de 

ise %19’u fen ve teknoloji ve pedagoji eğitimi almış öğretmenlerden eğitim görmektedir. 

Tüm kategorilerde öğrenci başarıları TIMSS genel ortalamasının altında olmakla beraber, 

Türkiye için en yüksek öğrenci başarısının 472 ortalama puan ile öğretmenleri sadece pe-

dagoji eğitimi almış, en düşük başarının ise 432ortalama puan ile öğretmenleri ne fen ve 

teknoloji eğitimi ne de pedagoji eğitimi almış olan öğrencilere ait olduğu gözlenmektedir. 

Öğrenci yaşları dikkate alındığında bu gruba öğretim yapacak öğretmenlerin bu yaş grubu 
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öğrencilerin gelişim ve bilişsel özelliklerini de iyi bilmesi son derece önemlidir.

Türkiye’de TIMSS 2011 çalışmasına katılan öğrencilerin öğretmenlerinin mesleki deneyim-

lerine göre öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamaları incelendiğinde, fen ve tekno-

loji öğretmenlerinin kıdemleri arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının da artma 

eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.

TIMSS 2011 çalışmasına dâhil olan öğrencilerin fen öğrenmeyi sevdikçe, fen öğrenmeye de-

ğer verdikçe, fen ve teknoloji dersine olan ilgileri arttıkça ve fen alanında kendilerine olan 

güvenleri arttıkça öğrencilerin fen ve teknoloji başarı ortalamalarının da artma gösterdiği 

tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin TIMSS fen ve teknoloji konularını öğrenciye öğretirken kendilerini ne de-

rece hazırlanmış hissettikleri de irdelenmiştir. Fen ve teknoloji dersinin genelinde kendi-

lerini çok iyi hazırlanmış hisseden öğretmenlere sahip öğrenciler Türkiye’de %76’lık dilimi 

oluşturmakta ve TIMSS ortalamasının (%62) üzerinde yer almaktadır. Alt konu alanlarına 

bakıldığında ise öğretmenler kendilerini bu konularda hazır hissettiklerini dile getirmiş-

lerdir. Ayrıca, öğretmenler “öğrencilerin fen sorularını yanıtlamada ve “öğrencilerin fen 

öğrenmenin değerini anlamasına yardımcı olmada” kendilerine oldukça güvendiklerini ifa-

de etmişlerdir.  Çalışmada ayrıca kariyerlerinden dolayı tatmin olan öğretmenlerin öğren-

cilerinin daha yüksek başarı gösterdikleri saptanmıştır. Bu durum yüksek öğrenci başarısı 

için öğretmenlerin mesleklerinden dolayı mutlu olmalarının da son derece önemli bir etken 

olduğunu göstermektedir.

Fen ve teknoloji başarısı sınıfta yapılan öğretime ilişkin değişkenler açısından da incelen-

miştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersini öğrenmeye karşı motivasyonları da bunlardan 

birisidir. Çalışmada öğrencilerimizin büyük oranda fen ve teknoloji dersini sevdiğini gös-

termektedir ve olumlu tutumun başarıyı olumlu etkilediği düşünüldüğünde bu oran büyük 

önem arz etmektedir. Öğrencilerin bu motivasyonlarının sonraki yıllarda azaltılmadan de-

vam etmesi için fen ve teknoloji dersinin öğretirken aynı zamanda öğrenciler açısından 

zevkli ve eğlenceli de kılınması önemlidir.

Başarıyı etkileyen diğer bir etken öğretime ayrılan süredir. Türkiye 94 saat ile fen ve tek-

noloji öğretimine ayırdığı zaman açısından TIMSS ortalaması olan 85 saatin üzerindedir.  

Ancak ülkelerin TIMSS de elde ettikleri fen ve teknoloji başarılarına bakıldığında bu derse 

en az zaman ayıran ülkelerden birinin 49 saatle Rusya Federasyonu olduğu halde birçok 

ülkeyi geride bırakarak genel ortalamada 5. sırada yer almıştır. Bu durum öğretime ayrılan 

zamanın gerekli fakat başarıyı artırmada öğretimin, öğretim yöntemlerinin etkililiği ile 

birleştiğinde ancak fark yaratacağını destekler niteliktedir. Öğretime ayrılan zaman etkili 

ve verimli kullanılmalıdır.

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan öğrencilerin derslerinde öğretmenlerinin öğ-

rencilerin ilgisini artıran öğretim yöntemlerini kullanma sıklığının öğrencilerin fen ve tek-

noloji başarılarında olumlu bir etki yarattığı düşünülmektedir.

TIMSS de çıkan konu alanlarına ilişkin öğrenim görmenin başarıya etkisi incelenmiştir.  

Türkiye (%75) TIMSS konularını öğretme açısından TIMSS ortalamasının üstündedir. Konu 
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başlıklarının öğretildiği öğrenci sayısı arttıkça bu öğrencilerin sınav başarılarında da artış 

gösterdiği gözlemlenmektedir. TIMSS de ölçülen bilgi ve becerilerin ezber değil daha üst 

düzey ve yaşam becerileri kabul edilebilecek becerileri ölçtüğü dikkate alındığında, müfre-

datın geliştirilmesi ulusal başarı açısından da önemlidir.

TIMSS 2011 çalışmasında öğrencilerin ön bilgi ve beceri eksikliğine göre öğrencilerin fen 

ve teknoloji başarı ortalaması incelenmiş ve öğrencilerin derslere ilişkin ön koşul bilgi ve 

beceri düzeyleri arttıkça fen ve teknoloji başarılarının da artma eğilimi gösterdiği belir-

lenmiştir.

TIMSS 2011 çalışması, Türkiye’deki öğrencilerin sınıfında derse ilgisiz öğrenciler azaldıkça 

öğrencilerin fen ve teknoloji başarılarının artma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.

Bilgisayarın fen ve teknoloji dersinde kullanımına bakıldığında, Türkiye’deki 4. sınıf öğren-

cilerinin ancak %36’sı fen ve teknoloji dersinde bilgisayar teknolojisini kullanabilmektedir.  

Bilgisayar kullanan öğrencilerin başarı ortalaması 491, bilgisayar imkânı olmayan öğrenci-

lerin başarı ortalaması ise 447’dir. Türkiye bilgisayar kullanan öğrenci yüzdesi bakımından 

(% 36) TIMSS (% 47) yüzdesinden daha düşüktür. Başarı farkı da dikkate alındığında, gerekli 

durumlarda kullanmak üzere bu öğrencilere bilgisayar kullanma imkânları sağlanmalıdır.
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