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 Ülke olarak, dünyanın değişen şartları doğrultusunda eğitim sistemimizi geleceğe yön 

verecek şekilde yeniden gözden geçirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Ve bu yüzden, du-

rumumuzu tespit açısından ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ölçme ve değerlendirme 

çalışmaları büyük bir önem taşıyor.

 Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının uluslararası ayağında yer alan en güvenilir 

ve en kapsamlı araştırması, hiç şüphesiz kurucu üyesi de olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

- PISA’dır. 

 PISA ile ülkelerin eğitim sisteminin mevcut durumu tespit edilmekte ve diğer ülkele-

rin eğitim sistemleriyle karşılaştırmalar yapılmaktadır.

 Üç yılda bir yapılan PISA araştırmasında matematik, fen ve okuma becerileri öl-

çülmekte ve değerlendirilmektedir. Ülkemizin puanları her üç alanda da düzenli olarak 

artmakta olup OECD ortalamasına yaklaşmıştır. Ülkemiz ortalamasının bu düzenli artışı 

OECD’nin yayınladığı PISA 2012 uluslararası raporlarında ayrıntılı olarak yer almıştır.

 Ülkemizin ortalamasının ilerleyen yıllarda çok daha artacağına yürekten inanıyor, 

PISA 2012 Ulusal Nihai Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo-

rum.  

Nabi AVCI

Millî Eğitim Bakanı

SUNUŞ
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 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), OECD tarafından 15 yaş öğren-

cilerinin Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri ile bu 

konu alanlarına yönelik öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğ-

renme biçimleri, okul ortamları ve aileleriyle ilgili verileri toplamayı amaçlayan en büyük 

eğitim araştırmasıdır. İlk defa 2000 yılında uygulanan PISA Matematik, Fen ve Okuma ile 

ilgili günlük yaşamda karşılığı olan becerilerle ilgilenmektedir.

 Ülkemizin 2003 yılından itibaren düzenli olarak katıldığı PISA araştırması her üç yılda 

bir uygulanmaktadır.  PISA, matematik, fen ve okuma becerisi alanlarından birinin dön-

güsel olarak ağırlıklı ele alınması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında matematik 

alanına ağırlık verilerek gerçekleştirilen PISA 2012 uygulaması sonucu ile ülkemizin OECD 

ortalamalarının altında kaldığı görülmekle birlikte her üç alanda da yıllara bağlı artışın sür-

düğü ve OECD ülkeleri ortalaması ile aramızdaki puan farklarının azaldığı tespit edilmiştir. 

OECD’nin resmi raporlarında Türkiye’ye özel bir yer verilerek ülkemiz puan ortalamaları-

nın 2003’ten beri tüm alanlarda sürekli artığı vurgulanmıştır.

 Matematik ağırlıklı PISA 2012 sonuçları; eğitimle ilgili tüm paydaş, kurum, kuruluş, 

üniversite ve araştırmacılar tarafından ciddi biçimde ele alınması ve böylece ülkemizin adı 

geçen üç alanda yüksek performans gösteren ülkelerin seviyesine çıkarılması için mevcut 

eğitim politikalarına katkıda bulunacak çalışma ve uygulamaların ortaya konması açısın-

dan son derece büyük önem taşımaktadır. 

 Rapordan anlaşılacağı üzere ülkemizin son dört dönemde elde ettiği başarı artışı, ge-

rek eğitimdeki iyileşmeyi gerekse sosyo-ekonomik düzeydeki gelişmeyi yansıtmaktadır.Bu 

raporun hazırlanmasında emeği geçen sayın akademisyenlerimiz Duygu ANIL, Yeşim Özer 

ÖZKAN ve Ergül DEMİR’e, değerli katkılarından dolayı SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri 

Genel Müdürü Sayın Ahmet ETİ’ye ayrıca PISA 2012 uygulama sürecinde özveri ile çalışan 

tüm PISA çalışma grubu çalışanlarına teşekkür ederim.

Doç. Dr. Bayram ÇETİN

Genel Müdür 

SUNUŞ
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BÖLÜM 1

GİRİŞ

1.1. PISA’YI ANLAMAK

Değişen ve gelişen dünyada birey davranışlarındaki değişiklikleri kalıcı hale getirebilmek 

dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen, çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, 

sorgulayan ve kendini gerçekleştirmiş, özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek an-

cak eğitimle mümkün olmaktadır. Öğrencilerin başarı düzeylerini artırmak, eğitim politika-

larının öğrenci üzerindeki etkisini görmek, eğitim sistemini daha işlevsel hale getirebilmek, 

eğitim kalitesini yükseltmek için ülke olarak kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın, Uluslararası Öğrenci  Değerlendirme Programı (PISA), 2000 

yılından itibaren uygulanmaktadır. Türkiye, geniş ölçekli olarak uygulanan bu araştırmaya 

2003 yılında katılmıştır. PISA araştırması OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin 

zorunlu eğitim sonunda, katılacakları günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri du-

rumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 

PISA, bu hazır bulunuşluk durumunu “okuryazarlık” olarak adlandırmaktadır. Ölçülmeye 

çalışılan nitelik, öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alınan konuları ne dereceye 

kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahip oldukları 

bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, öğrencilerin düşüncelerini akıl yürütme ve okulda 

öğrendiklerini okuma becerileri ile birlikte fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin 

bir iletişim kurma becerisine sahip olup olmadıklarıdır. 

TIMSS, PIRLS ve PISA gibi uluslararası değerlendirme çalışmaları, ülkelerarası bir yarış-

ma niteliğinde olmayan, katılan ülkelerin kendi eğitim sistemlerini değerlendirmelerini, 

öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerileri gibi temel 

alanlara yönelik bilgi ve becerilerindeki gelişmenin yıllara göre takip edilmesini sağlayan 

araştırmalardır. Ülkelerden beklenen, sonuçlardan yola çıkılarak ülke genelinde gerekli 

reformları gerçekleştirmeleri, bu reformların etkisini, söz konusu araştırmalara katılımı 

sağlayarak takibe almalarıdır. PISA tarafından sağlanan karşılaştırılabilir bilgiler, ülkelere, 

15 yaş grubu öğrencilerinin hayata hazırlanma durumlarını geniş kapsamlı değerlendirme 

olanağı sağlamaktadır.

Dünya genelinde, politika belirleyicileri kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri 

düzeylerini, araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle 

karşılaştırmak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak (örneğin 

ülkeler tarafından elde edilen ortalama puanlar, ülkelerin eğitim çıktıları ve eğitim fırsat-

larında eşitliği en yüksek düzeyde sağlama kapasiteleri) ve eğitim sistemlerinin güçlü ve 

zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını kullanmaktadırlar (MEB, 2013). 
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PISA araştırmaları kapsamında, öğrencilerin PISA temel alanlarındaki performansları ince-

lenmiş ve ayrıca öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları, kendileri ve kullandıkları 

öğrenme stratejileri hakkındaki düşünceleri gibi konuları içeren daha geniş kapsamlı eğitim 

çıktıları ele alınmıştır. Bu araştırmalarda performansın cinsiyetler arasında ve sosyoeko-

nomik gruplar arasında nasıl değişiklik gösterdiği de incelenmiştir. Ayrıca, bilgi birikimi ve 

becerilerin evde ve okulda gelişimini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin öğrencilerin bil-

gi birikimi ve becerileri ile nasıl bir ilişki içerisinde bulunduğu ve politika geliştirmek için 

göstergelerin ne olduğu konularında bir anlayış ortaya koymuştur. En önemlisi, PISA araş-

tırması, eğitimde yüksek performans standartlarını elde etmeyi başaran ve aynı zamanda 

da eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ülkeler hakkında aydınlatıcı bilgiler ortaya koymuştur.

1.2. PISA’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Temel alanlar olarak matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini dik-

kate alan PISA, öğrencilerin sadece ürettikleri bilginin tespiti değil aynı zamanda öğrendik-

lerini okul içi ve dışı farklı ortamlarda nasıl kullanabilecekleri hakkında tahmin yürütmeyi 

amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, modern ekonomilerin bireylerin bildiklerini ödüllendirmek 

yerine, bildikleri ile gelecekte neler yapabileceğinin ödüllendirilmesi anlayışını yansıtmak-

tadır (OECD, 2013b). Diğer bir anlatımla bireylerin bugün bildiklerini değerlendirmektense, 

bu bilgilerin birey tarafından gelecekte ne kadar kullanabileceğini değerlendirmenin daha 

doğru olduğu anlayışı üzerine temellendirilmektedir. Bu kapsamda PISA’nın kendine özgü 

temel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. 
PISA’nın Temel Özellikleri

Kaynak: OECD, 2013b
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PISA birincil olarak kamu politikaları ile ilgili eğitim koşullarına odaklanmaktadır. PISA’nın 

gelişimine rehberlik eden sorular şunlardır:

•  Genç yetişkinler geleceğin zorlukları ile başa çıkmak için ne kadar iyi hazırlanıyorlar?

•  Hayatlarında meydana gelecek değişikliklere uyumlarında kendilerine yardımcı olacak 

hangi becerilere sahipler?

•  Başkaları hakkındaki argümanları ve fikirlerini analiz edebiliyorlar mı?

•  Okulu organize etmede ve okulda daha etkili öğrenmenin gerçekleşmesinde başka yollar 

var mıdır?

•  Okul kaynaklarının kalitesinin öğrenci çıktıları üzerindeki etkisi nedir?

1.3. PISA’DA NELER ÖLÇÜLMEKTEDİR?

PISA’nın değerlendirme çerçevesi ve kavramsal temelleri, araştırmaya katılan ülkelerdeki 

uzmanlar ve uzman kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler ve paylaşımlar sonrasında 

geniş katılımlı bir fikir birliğiyle oluşturulmaktadır. Bu çerçevede, “okuryazarlık” kavramı-

na ilişkin yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Okuryazarlık kavramı; öğrencilerin bilgilerini 

günlük yaşamda kullanmak, mantıksal çıkarımlar yapmak, çeşitli durumlarla ilgili prob-

lemleri yorumlamak ve çözmek için öğrendiklerinden çıkarımlar yapma kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır (MEB, 2010).

PISA değerlendirmelerinde üç temel göstergenin esas alındığı görülmektedir:

1. Öğrenci bilgi ve becerilerinin temel bir profilini oluşturmaya yönelik temel gösterge-

ler.

2. Becerilerin önemli demografik, sosyal, ekonomik ve eğitimsel değişkenlerle ilişkisinin 

nasıl olduğunu gösteren göstergeler.

3. Öğrenci performanslarındaki, öğrenci düzeyinde öğrenciler arasındaki ilişkilerdeki ve 

okul düzeyinde okullar arasındaki ilişkilerdeki değişimleri gösteren eğilimlerdeki gös-

tergeler.

Bu göstergeler çok önemli konular olmasına rağmen, politik sorgulamalara yanıt sağlama-

maktadır. Bu konuda yanıt bulabilmek için PISA, aynı zamanda, politik kararlara bir temel 

oluşturacak göstergeleri kullanarak politik temelli analiz planları da geliştirmektedir.

Üç yılda bir yapılan her PISA değerlendirme çalışmasında ölçmeye esas temel alanlar olan 

okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı alanlarından biri üzerinde 

odaklanılmaktadır. PISA’nın döngüsel ölçme ve değerlendirme modeline göre her uygula-

mada odaklanılan temel alan değişmektedir. Her bir temel alan için oluşturulan değerlen-

dirme çerçevesi, her bir konu alanını vurgulayan önemli kavram ve süreçleri belirlemek 

suretiyle bilgi, beceri ve tutumların değerlendirilmesi konusuna kapsamlı ve yenilikçi bir 

yaklaşım getirmektedir. Bu kapsamda yıllara göre PISA’da test edilen temel alanlar Tablo 

2’de gösterilmektedir.
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PISA 2012 araştırması ağırlıklı alan olarak matematik okuryazarlığı becerilerine odaklanır-

ken okuma becerileri ve fen okuryazarlığı üzerinde daha az durmaktadır. PISA’nın beşinci 

üç yıllık döngüsü olarak 2012 yılında yapılan araştırmada matematik okuryazarlığı, 2003 

yılından sonra bu temel alana yönelik alt ölçekleri ile derinlemesine sonuçların elde edil-

mesine imkân verecek şekilde yeniden ağırlıklı alan olarak analiz edilmiştir.

1.4. PISA ARAŞTIRMASINA KATILAN ÜLKELER 

PISA, günümüzde dünya genelinde birçok ülkede bir değerlendirme aracı olarak kullanıl-

maktadır.  İlk değerlendirme olan ve iki uygulama şeklinde yürütülmüş olan  PISA 2000’e 

43 ülke, PISA 2003’e 41 ülke, PISA 2006’ya 57 ülke, yine iki uygulama olarak yürütülen 

PISA 2009’a 75 ülke ve son olarak PISA 2012’ye 65 ülke katılmıştır (OECD, 2013a). PISA 

katılımcı ülkeleri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 2.
Yıllara Göre PISA’da Test Edilen Temel Alanlar
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Tablo 3.
Yıllara Göre PISA Katılımcı Ülkeleri

Kaynak: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisaparticipants.htm

PISA 2000

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

PISA 2012

OECD Üyesi Ülkeler OECD Üyesi Olmayan Ülkeler

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, 
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, 
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, 
Amerika Birleşik Devletleri

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İzlanda, İrlanda, İtalya; Japonya, Güney Kore, 
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, 
İspanya, İsveç, İsviçre; Türkiye, Birleşik Krallık, 
Amerika Birleşik Devletleri

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, 
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda; 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, 
Amerika Birleşik Devletleri

Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya, 
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, 
Japonya, Kanada, Güney Kore, Lüksemburg, 
Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni 
Zelanda, Yunanistan

Arnavutluk, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, 
Şili, Hong Kong-Çin, Endonezya, İsrail, 
Letonya, Liechtenstein, Makedonya, Peru, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Tayland

Brezilya, Hong Kong-Çin, Endonezya, 
Lihtenştayn, Letonya, Makao-Çin, Rusya 
Federasyonu, Tayland, Tunus, Uruguay, 
Sırbistan

Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, 
Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Estonya, 
Hong Kong-Çin, Endonezya, İsrail, 
Ürdün, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, 
Makao-Çin, Karadağ Cumhuriyeti; Katar, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan 
Cumhuriyeti, Slovenya, Tayvan, Tayland, 
Tunus, Uruguay

Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, 
Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, 
Dominik Cumhuriyeti, Dubai (BAE), 
Estonya, Hong Kong-Çin, Endonezya, İsrail, 
Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, 
Lihtenştayn, Litvanya, Makao-Çin, Moldova 
Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti, 
Panama, Peru, Katar, Romanya, Rusya 
Federasyon, Sırbistan Cumhuriyeti, 
Şanghay-Çin, Singapur, Slovenya, Tayland, 
Trinidad ve Tobago, Tunus, Uruguay

Arjantin, Arnavutluk, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan,  Çin 
(Hong Kong), Çin (Makao), Çin (Şangay), 
Çin (Tayvan), Endonezya, Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi, Hırvatistan, Karadağ, Katar; 
Kazakistan, Kolombiya, Kosta Rika, 
Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Malezya, 
Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, 
Tayland, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vietnam
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1.5. PISA 2012 UYGULAMASI 

PISA 2012 uygulamasına 34’ü OECD üyesi ülkeler ve 31’i OECD üyesi olmayan ülkeler ol-

mak üzere toplamda 65 ülke katılmıştır. Bu ülkeler, OECD üyesi olup olmama durumlarına 

göre Şekil 1’de verilmiştir.

PISA 2012 uygulamasında, katılımcı tüm ülkeler için ortak olan üç temel alanda öğrenci 

beceri ve yeterlikleri ölçülmüştür. PISA’nın ölçme ve değerlendirme genel çerçevesi ile 

paralel olarak bu temel alanlar matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma bece-

rileri olarak tanımlıdır. 

PISA 2012 uygulamasında, önceki uygulamalardan farklı olarak ilk defa öğrencilerde ‘fi-

nansal okuryazarlık (financial literacy)’ değerlendirmesi yer almıştır. Bu değerlendirme, 

katılımcı ülkeler açısından opsiyonel olarak sunulmuştur. Talep eden ülkelerde PISA tara-

masının ana alanları dışında finansal okuryazarlık değerlendirmelerine esas olmak üzere 

ek ölçmeler yapılmıştır.

Şekil 1. 
PISA 2012 Katılımcı Ülkeleri

Kaynak: PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and 
Science (Volume I), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en
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PISA 2012 uygulaması, 2000 yılında başlayan ve üç yılda bir tekrarlanan PISA değerlendir-
melerinin beşincisidir. Matematik odaklı olarak gerçekleştirilmiş olan 2003 taramasından 
sonra yine matematik odaklı olarak gerçekleştirilen 2012 taraması, öğrencilerin matematik 
alanındaki performanslarının değişiminin değerlendirilmesine de imkân sağlamaktadır. Bu 
durum 2003 ve 2012 yılları arasında bir izleme yapabilme fırsatı sağlamaktadır. Süreçteki 
değişime yönelik bu değerlendirme, aynı zamanda eğitim politikaları ve diğer ilişkili fak-
törlere yönelik bazı çıkarımlar da sağlamaktadır.

PISA 2012 uygulamasında ilk defa matematik alanında ‘bilgisayar temelli (computer-based)’ 
ölçme ve değerlendirme uygulamasına yer verilmiştir. Bu uygulama, katılımcı ülkeler açı-
sından opsiyonel olarak sunulmuştur. Tercih eden ülkelerde PISA matematik testi, bilgisa-
yar temelli olarak uygulanmıştır. Bu ülkelerde PISA ölçme araçları öğrencilere, bilgisayar 
üzerinde sunulmuş, öğrenciler yine bilgisayar üzerinde yanıtlama yapmışlardır. Yanıtlarını 
oluşturmalarında ve organize etmelerinde öğrencilere, kağıt-kalem kullanabilme olanağı 
sağlanmıştır. Bilgisayar temelli uygulamayı tercih etmeyen diğer ülkelerde ise önceki uy-
gulamalarda olduğu gibi kağıt-kalem testi şeklinde uygulama yapılmıştır. PISA 2012 değer-

lendirme alanlarını gösteren bilgiler Tablo 4’te verilmiştir.

Kaynak: PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and 
Financial Literacy, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en

Tablo 4.
PISA 2012 Değerlendirme Alanları 

Tanım

Kapsam

Süreç

İçerik

Çeşitli durum ve koşullarda, 
formülleştirebilme, işe koşabilme ve 
matematiksel yorum yapabilme açısından 
bireysel kapasite. Bu tanımlama, 
fenomenleri tanımlamak, açıklamak ve 
tahmin etmek için matematiksel akıl 
yürütme ve matematiksel kavramları, 
işlemleri, gerçekleri ve araçları 
kullanabilme yeterliğini içermektedir. Bu, 
bireyleri, matematiğin dünyadaki rolünü 
tanımaları, yapılandırmacı, angaje olabilen 
ve yansıtıcı vatandaşlarda bulunması  
gereken iyi-temelli yargı ve kararlar 
vermeleri yönünde asiste etmektedir.

Sayılar, cebir ve geometri ile ilişkili kapsamlı 
dört alt alan:
- Çokluk 
- Uzay ve şekil
- Değişim ve ilişkiler
- Belirsizlik ve veri

- Durumların formülleştirilmesi
- Matematiksel kapsam, kavram, işlem ve 
akıl yürütmelerin işe koşulması.
Matematiksel çıktıların yorumlanması, 
uygulanması ve değerlendirilmesi.

Matematik okuryazarlığının uygulandığı 
durumlar:
- Kişisel
- Mesleki
- Toplumsal
- Bilimsel

Bilimle ilişkili konularda sorgular 
tanımlamak, yeni bilgiler edinmek, 
bilimsel fenomenleri açıklamak ve 
kanıta dayalı kararlar oluşturabilmek için 
bilimsel bilgi düzeyi ve bu bilgiyi kullanma 
açısından bireysel yeterlik. Bu, bilimle ilgili 
konularda, yansıtıcı vatandaş olarak bilim 
hakkındaki düşüncelerimizle, insan bilgi 
ve sorgulamasının bir biçimi olarak bilimin 
karakteristik özelliklerinin anlaşılmasını; 
bilim ve teknolojinin materyallerimizi, 
entelektüel ve çevresel koşullarımızı 
ve bilimle ilgili konulara angaje olma 
istekliliğimizi nasıl şekillendirdiğinin 
farkında olunmasını içermektedir.  

Bilimsel bilgi ya da kapsam, fizik, kimya, 
biyoloji, dünya ve uzay bilimleri ile ilişkilidir. 
Fakat bunlar maddelerin kapsamlarına 
uygulanmıştır ve sadece hatırlanmaz.

- Bilimsel fenomenlerin tanımlanması, 
açıklanması ve tahmin edilmesi.
- Bilimsel sorgulamaların (investigation) 
anlaşılması.
- Bilimsel kanıtların ve kararların 
yorumlanması.

Bilimsel okuryazarlığın uygulandığı 
durumlar:
- Kişisel
- Sosyal
- Küresel
Bazı bilim uygulamaları;
- Hayat ve sağlık
- Dünya ve çevre
- Teknoloji

Belli bir amacın başarılmasına yönelik 
olarak verilen yazılı bir metin üzerinde, 
anlama, kullanma ve yansıtma açısından 
bireysel kapasite. 

Okuma materyallerinin biçimi şunları 
içermektedir:
- Cümleler ve paragraflar halinde 
düzenlenmiş sürekli metinler ya da düz 
yazılar (örneğin hikayeler, karşılaştırmalar, 
tartışmalar, tanımlamalar, yönergeler).  
- Liste, şekil, grafik ya da diyagramlar gibi 
bilgiyi başka şekillerde gösteren sürekli 
olmayan metinler.

- Bilginin girilmesi ve yeniden çağırılması.
- Metne yönelik genel sınırlı anlamaların 
biçimlendirme.
- Metni yorumlama
- Metnin kapsamının, biçiminin ve 
karakteristiğinin yansıtılması.

Bir metnin yapılandırılması durumuna 
yönelik kullanım:
- Kişisel
- Eğitsel
- Mesleki
- Halk

Matematik FenOkuma
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1.6. PISA 2012 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ   

PISA 2012 uygulamasına, 65 ülkeden 15 yaş grubunda yaklaşık 28 milyon öğrenciyi tem-

silen 510 bin civarında öğrenci katılmıştır. PISA 2012 Türkiye uygulamasında 15 yaş grubu 

öğrenci evreni 1.266.638 öğrenci, uygulamaya katılabilecek ulaşılabilir Türkiye evreni ise 

955.349 öğrenci olarak belirlenmiştir. PISA 2012 uygulamasına, İstatistikî Bölge Birimleri 

Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre 12 bölgeyi temsil eden 57 il ve okul türlerine göre taba-

kalandırılarak PISA uluslararası merkez tarafından seçkisiz yöntemle belirlenen 170 okul-

dan toplam 4848 öğrenci katılmıştır. İBBS Düzey 1 haritası Şekil 2’de, PISA 2012 Türkiye 

örnekleminde yer alan okul ve öğrencilerin, bu bölgelere ve eğitim kademelerine göre 

dağılımları ise Tablo 5’te verilmiştir.

Şekil 2. 
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1 Haritası

Kaynak: T.C. Başbakanlık TÜİK, tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileUpload/yayinlar/iBBS%2024.01.2008.ppt
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Tablo 5 incelendiğinde, PISA 2012 Türkiye örnekleminde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıf-

laması (İBBS) Düzey 1’e göre okul ve öğrenci sayısının en fazla olduğu bölge TR1:İstanbul, 

en az olduğu bölge TR(A): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Türkiye örnekleminde yer alan 

öğrencilerin %2,48’i ilköğretim, %57,5’i genel ortaöğretim, %38,6’sı mesleki ve teknik orta-

öğretim ve %1,4’ü polis eğitimi kademelerinde yer almaktadır.

PISA 2012 Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri 

okul türlerine göre dağılımları, Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 5.
PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Yer Alan Okul ve Öğrencilerin Bölgelere ve Eğitim 

Kademelerine Göre Dağılımı
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Tablo 6.
PISA 2012 Türkiye Örneklemi Okul Türleri ve Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

Tablo 6 incelendiğinde;  Türkiye’de PISA 2012’ye katılan toplam öğrenci sayısının (4848)  

yaklaşık %49’u kız öğrencilerden, %51’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Türkiye örnekle-

minde 12 farklı okul türünden öğrenciler yer almıştır. PISA 2012 uygulamasına katılan okul 

türleri arasında; ilköğretim okulu, genel lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, 

anadolu öğretmen lisesi, meslek lisesi, anadolu meslek lisesi, teknik lise, anadolu teknik 

lisesi, çok programlı lise ve polis koleji yer almaktadır.  Bölgeleri temsil eden okul sayıları, 

her bölgede bulunan okul sayıları ile orantılı olarak örneklemde yer almıştır. Öğrencilerin 

yaklaşık %77’si sırasıyla genel lise, meslek lisesi ve anadolu lisesi olmak üzere üç okul 

türünde öğrenim gören öğrencilerdir Türkiye’deki özel okulların oranına paralel olarak 

PISA 2012 örnekleminin %1,2 si özel okul, kayıp veriyle birlikte %98,8’i de resmî okullardan 

oluşmaktadır. 

1.7. PISA 2012’DE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

 PISA 2012 araştırması, okuma becerileri ve fen okuryazarlığı alanlarını da kapsamakla 

birlikte ağırlıklı olarak matematik okuryazarlığına odaklı olarak, öğrencilerin akademik 

performanslarını ölçmeyi amaçlayan bilişsel testler ile öğrenciyi bir bütün olarak değer-

lendirmek amacıyla hazırlanmış öğrenci ve okul anketlerini içermektedir. Aşağıda bu veri 

toplama araçları ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. 

Bilişsel Test

PISA 2012 uygulamaları diğer PISA uygulamalarında olduğu gibi, kağıt-kalem değerlendir-

melerinde,  bir   veya  daha fazla konuda gelen test  maddeleri ile toplam  iki   saatlik 

30’ar dakikalık dört tane küme şeklinde    tasarlanmıştır. Test maddelerinin değeri ile 

ilgili bilgi yaklaşık 390 dakikalık çaba ile elde edilmiştir. PISA taramasına katılan her bir 

ülkede PISA test maddelerinin tamamı, 13 test kitapçığına ayrılarak uygulanmaktadır. PISA 

uygulamasında kullanılan 13 kitapçık, her bir ülkede, cinsiyet, SED gibi değişkenlerin her 

bir kategorisinde öğrenci başarı düzeylerini karşılaştırabilmeye yönelik güvenilir tahmin-

ler yapılabilmesine olanak sağlayacak anlamlı sayıda öğrenciye uygulanmaktadır (OECD, 

2013b).
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Bu temel test uygulamalarının yanı sıra PISA 2012 taramasında 44 ülke problem çözme, 32 

ülke ise problem çözmenin yanı sıra okuma becerileri ve matematik alanlarında bilgisayar 

tabanlı değerlendirme uygulamasına katılmıştır. Bilgisayar tabanlı değerlendirme için top-

lam 40 dakika süre verilmiştir. 

PISA 2012 uygulamasında, toplam 80 dakika süre ile sınırlanan problem çözme testi, her 

biri için 20 dakika yanıtlama süresi belirlenen 4 küme şeklinde uygulanmıştır. 

Öğrenci Anketi

PISA 2012 öğrenci anketi, A, B ve C formları olmak üzere üç form şeklinde düzenlenmiştir. 

Her bir form, katılımcıların yaklaşık %33’ü tarafından yanıtlanmaktadır. A formu 53, B ve 

C formları 54 adet madde içermektedir. Anket maddelerinin tamamı, öğrencilerin tümü 

tarafından yanıtlanmamaktadır. Tüm öğrencilerce yanıtlanan ortak maddeler bulunduğu 

gibi sadece herhangi iki formda yer alan dolayısıyla toplam öğrencilerin yaklaşık %67’si 

tarafından yanıtlanan maddeler de bulunmaktadır. Öğrencilerin matematiğe yönelik ilgi-

leri, motivasyon düzeyleri, öz-benlik algıları gibi duyuşsal özellikleri, öğrenme-öğretme 

sürecinde öğretmenin sınıf içerisindeki davranışları, okula yönelik tutum, okula aidiyet 

hissi gibi bir çok özelliğe yönelik bilgi, öğrenci anketlerinde yer alan ortak sorular dışında-

ki sorularla, yani sadece iki formda yer alan sorularla elde edilmiştir.

PISA 2012 Türkiye uygulamasında kullanılan öğrenci anketi, standart PISA 2012 öğrenci 

anketinden farklılık göstermektedir. PISA 2012’de opsiyonel olarak sunulan ‘Bilişim Tekno-

lojileri Anketi (ICT Questionnaire)’ Türkiye’de uygulanmamıştır. Bunun yerine bilişim tek-

nolojilerine erişim ve bunların kullanılması ile ilgili bazı veriler, öğrenci anketinin sonuna 

eklenen maddelerle toplanmıştır. Öğrenci anketinde öğrenciye kendiyle, ailesiyle ve evi ile 

İlgili bilgiler,  matematik öğrenimi, problem çözme deneyimleri,  matematik öğrenimiyle 

İlgili diğer sorular, bilişim teknolojilerine erişim imkanları, genel bilgisayar kullanımı,  okul 

dışında bilişim teknolojileri kullanımı, okulda bilişim teknolojileri kullanımı, bilgisayara 

yönelik tutum bölümlerinden oluşan A formunda 65, B ve C formlarında ise 66 adet soru 

bulunmaktadır. Sorular 2, 3, 4 ve 5 dereceli ölçekte ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır. 

Okul Anketi

Bu ankette; okul yöneticisinden okulun yapısı ve organizasyonu, öğrenci ve öğretmen-

ler, okulun kaynakları, okuldaki öğretim, öğretim programı ve öğretimin değerlendirilmesi, 

okul iklimi, okulun eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi toplanılacağı 34 soru 

bulunmaktadır. Bu bilgiler, öğrencilerin test sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi için 

farklı okul grupları arasındaki benzerlik ve farklılıkların incelenmesine yardımcı olacaktır. 

Örneğin, elde edilen bilgiler ulusal ve uluslararası düzeyde okul kaynaklarının kullanılabi-

lirliğinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini ortaya koymada yardımcı olacaktır. Sorular 

2, 3 ve 4 dereceli ölçekte ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Anketin tamamlanması yakla-

şık 30 dakika sürmektedir.
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1.8. PISA 2012 UYGULAMASINDA GENEL DURUM

PISA 2012 araştırmasına katılan ülkelerin matematik, okuma ve fen bilimleri performans-

larının genel görünümü Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. 
Ülkelerin Matematik, Okuma ve Fen Bilimleri Performanslarının Genel Görünümü

Not: Veri bulunmayan ülkeler ‘m’ sembolü ile gösterilmektedir Performanslarındaki yıllık değişim istatistiksel olarak manidar olan 
ülkeler koyu punto sayılar ile belirtilmiştir. 

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables I.2.1a, I.2.1b, I.2.3a, I.2.3b, I.4.3a, I.4.3b, I.5.3a and I.5.3b. StatLink http://dx.doi.
org/10.1787/888932937035
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Tablo 7 incelendiğinde; PISA 2012 araştırmasına katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrenci-

lerin matematik okuryazarlığı performanslarına göre ortalama bir değer olarak belirlenen 

ülke puanları 368 ile 613 puan arasında değişmekte olduğu görülmektedir.  Matematik 

okuryazarlığı alanında, katılan tüm ülkeler içerisinde, Şangay-Çin 613 puanla en üst sırada 

yer almakta, bu ülkeyi sırasıyla Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Güney Kore takip 

etmektedir. En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Endonezya, Katar, Kolombiya 

ve Ürdün’dür. Bu ülkelerin puanları 368 ile 386 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden 

hiçbiri OECD üyesi değildir.  OECD üyesi ülkelerin ortalaması 494 puandır. Ülkelerin genel 

ortalaması 487’dir. 

PISA 2012 araştırmasında Türkiye,  65 ülke arasında 448 puanla 44. sırada, 34 OECD ülkesi 

arasında ise 31. sırada yer almaktadır. Bu puanla Türkiye, Romanya, Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan’dan daha iyi bir performans 

göstermiştir.

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin ortalama okuma becerileri per-

formansları açısından ülkelerin puanları 384 ile 570 puan arasında değişmektedir. OECD 

üyesi ülkelerin ortalaması 496 puandır. Ülkelerin genel ortalaması 495’dir. Okuma bece-

rileri okuryazarlığı alanında, katılan tüm ülkeler içerisinde, Şangay-Çin 570 puanla en üst 

sırada yer almakta, bu ülkeyi sırasıyla Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya ve Güney Kore 

takip etmektedir. Bu ülkelerin puanları 536 ile 570 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden 

Japonya ve Güney Kore OECD üyesidir. Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir. Diğer 

bir anlatımla 65 katılımcı içinde okuma becerileri bakımından en yüksek performans gös-

teren beş ülke/ekonominin tamamı uzak doğu topluluklarındandır. En düşük puana sahip 

beş ülke sırasıyla Peru, Katar, Kazakistan, Arnavutluk ve Arjantin’dir. Bu ülkelerin puanları 

384 ile 396 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden hiçbiri OECD üyesi değildir.

PISA 2012 okuma becerileri alanında Türkiye’nin ülke puanı 475’tir. Türkiye okuma beceri-

leri performansı bakımından ülke puanları sıralamasında 34 OECD üye ülkesi arasında 31. 

sırada, 65 toplam katılımcı arasında 41. sıradadır. Türkiye’nin okuma becerisi puanı OECD 

üyesi ülkeler ortalamasının altındadır.

PISA 2012 fen okuryazarlığı alanında 15 yaş grubu öğrencilerin performansları açısından 

ülkelerin puanları 373 ile 580 puan arasında değişmektedir. OECD üyesi ülkelerin ortala-

ması 501, katılımcı tüm ülkelerin genel ortalaması ise 497’dir. Fen okuryazarlığı alanında, 

katılımcı tüm ülkeler içerisinde, en yüksek puana sahip ülke 580 puanla Şangay-Çin ol-

muştur. Bunu sırasıyla Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya ve Finlandiya takip etmektedir. 

Bu ülkelerin puanları 545 ile 580 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden Finlandiya ve 

Japonya OECD üyesidir. Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir. Diğer bir anlatımla 

65 katılımcı içinde fen okuryazarlığı bakımından en yüksek performans gösteren beş ülke/

ekonominin dördü uzak doğu topluluklarındandır. En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla 

Peru, Endonezya, Katar, Arnavutluk ve Tunus’tur. Bu ülkelerin puanları 373 ile 398 arasın-

da değişmektedir. Bu ülkelerden hiçbiri OECD üyesi değildir. 

PISA 2012 Fen okuryazarlığı alanında Türkiye’nin puanı 463’tür ve fen okuryazarlığı per-

formansı bakımından ülke puanları sıralamasında 34 OECD üye ülkesi arasında 33. sırada, 

65 toplam katılımcı arasında 43. sıradadır. Türkiye’nin fen okuryazarlığı puanı OECD üyesi 
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ülkeler ortalamasının altındadır. 

PISA’da dikkate alınan üç temel alanda, 2003, 2006, 2009 ve 2012 uygulamaları sonuçlarına 

göre Türkiye’nin ve OECD üyesi ülkelerin ortalama puanları, Grafik 1’de gösterilmektedir.

Grafik 1. 
Yıllara ve Temel Alanlara Göre Türkiye ve OECD Ortalama Puanları (2003-2012)

Grafik 1’de görüldüğü gibi Türkiye, genel olarak her temel alan düzeyinde de OECD ortala-

masının altında bir ortalamaya sahiptir. OECD ortalaması ile Türkiye ortalaması arasındaki 

bu farklar istatistiksel olarak manidardır. Farkın azalma ya da artma miktarına yönelik ola-

rak yıllara göre ikili karşılaştırmalar göstermektedir ki; okuma becerileri alanında, Türkiye 

ile OECD üyesi ülkeler arasındaki fark kapanma eğilimindedir. Okuma becerileri alanındaki 

bu değişim istatistiksel olarak manidardır. Diğer taraftan matematik ve fen okuryazarlığı 

alanlarındaki farklardaki değişim, istatistiksel olarak manidar değildir. Diğer bir deyişle 

yıllar bazında ikili karşılaştırmalar yapıldığında, matematik ve fen okuryazarlığı alanla-

rında, Türkiye ile OECD üyesi ülkeler arasındaki fark, artma ya da azalma göstermemekte, 

aynı düzeyde korunmaktadır. Ayrıntılı analiz ve incelemeler, bu raporun ilerleyen bölüm-

lerinde yer almaktadır. 
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BÖLÜM 2

PISA 2012 MATEMATİK OKURYAZARLIĞI 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

Matematik, PISA’da değerlendirilen temel alanlardan biridir. Odaklanılan temel alanlar, 

ardışık üç uygulamada bir döngüsel olarak tekrarlanmaktadır. PISA 2012, PISA 2003’ten 

sonra yine matematik alanına odaklı bir uygulama olarak gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 

öğrencilerin matematik performanslarının gelişimini izlemeye ve karşılaştırmaya olanak 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, öğrenci performansları ile ilişkili olan ve PISA anketlerinden 

elde edilen verilerle tanımlanan sosyoekonomik düzey, fırsat eşitliği, cinsiyet açığı gibi 

bazı yapısal göstergeler ve indeksler düzeyinde, zaman içerisinde meydana gelen deği-

şimler de izlenebilmektedir.

PISA 2012’de matematik ölçme ve değerlendirme çerçevesi, anlamlı ve otantik içerikte ge-

liştirilen maddelerle daha açık ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmıştır. PISA 2012 matematik 

ölçme ve değerlendirme çerçevesi, döngüsel modellemeye uygun olarak 2003 uygulama-

sında olduğu gibi kavramsal problemlerin çözümüne yönelik bireysel aşamaları tanımla-

maktadır. Bu tanımlama, aynı zamanda öğrencilerin problem çözme stratejilerini gösteren 

matematik süreçlerin tanımlanmasına da yardımcı olmaktadır. 

PISA 2012’nin önceki uygulamalardan önemli bir farkı, 15 yaş grubu öğrencilerin mate-

matik performanslarının öncelikli olarak tanımlanan matematiksel süreçlere göre değer-

lendirilmesidir. Matematiksel süreçler, PISA 2012 uluslararası raporlarında  öncelik veri-

len boyutlardan biri olmuştur. PISA 2012’nin dikkate değer bir diğer farkı ise matematik 

performansının opsiyonel olarak bilgisayar tabanlı gerçekleştirilmiş olmasıdır. Talep eden 

ülkelerde, ‘bilgisayar tabanlı matematik testi (computer-based assessment of mathematics, 

CBAM)’ uygulanmıştır.

PISA 2012 matematik ölçme ve değerlendirme çerçevesini oluşturan üç temel aşama bu-

lunmaktadır. Bunlardan birincisi ‘matematik okuryazarlığı’ tanımlamasıdır. Matematik 

okuryazarlığı, PISA 2012’nin kuramsal temellerini oluşturmaktadır. İkinci aşama, ölçme ve 

değerlendirme alanının tanımlanması ve düzenlenmesidir. Bu aşama, matematiksel süreç-

lerin, matematiksel içeriğin ve içerik kategorilerinin belirlenmesidir. Üçüncü aşama ise 

matematik okuryazarlığının değerlendirilmesine yönelik olarak temel matematik yetenek 

ya da yeterliklerinin tanımlanmasıdır.
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2.1. MATEMATİK OKURYAZARLIĞI 

PISA, matematik temel alanındaki ölçme ve değerlendirme çerçevesini, matematik okur-

yazarlığı kavramı temelinde şekillendirmekte ve bu kavram üzerine inşa etmektedir. PISA 

2012’de matematik okuryazarlığı aşağıda verildiği şekilde tanımlanmıştır:

Matematik okuryazarlığı, bireylerin çeşitli kapsam ve içeriklere yönelik olarak 
formülleştirebilme, matematiği işe koşabilme ve yorumlayabilme kapasiteleri-
dir. Matematik okuryazarlığı, fenomenleri tanımlama, açıklama ve tahmin et-
mede, matematiksel akıl yürütmeyi ve matematiksel kavramları, işlem aşama-
larını, doğrulanmış bilgileri ve araçları kullanabilmeyi içermektedir. Matematik 
okuryazarlığı, bireylerin matematiğin dünyadaki rolünü fark etmelerine ve ya-
pıcı, duyarlı ve yansıtıcı vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlam dayanakları olan 
yargı ve kararların verilmesinde yardımcı olur (OECD, 2013c).

Bireysel bir özellik olarak tanımlanan matematik okuryazarlığı, günümüz modern toplu-

munda bireylerin, bireysel, meslekî, sosyal, bilimsel ve benzeri yaşantılarında sıklıkla kar-

şılaştıkları ‘anlamlı’ problemlerle başa çıkabilme yeterliklerini ifade etmektedir. Bu yakla-

şımla matematik okuryazarlığı, alt düzey temel bilgi ve becerilerin ötesinde çeşitli kapsam 

ve içeriklerin formülleştirilmesi, matematik bilgi ve becerilerinin işe koşulması, matemati-

ğin anlaşılması ve yorumlanması gibi üst düzey becerileri içermektedir. 

PISA’da tanımlandığı şekliyle matematik okuryazarlığı, öğrencilerin matematiği kullanma 

düzeylerine ve matematik derslerinde bu kullanımı desteklemeye yönelik öğrenme yaşan-

tılarının yeterliliğine vurgu yapmaktadır. Diğer bir deyişle öğrencilerin matematiği kulla-

nabilme düzeyleri, gördükleri eğitimin zenginliği ve yeterliliği ile ilişkilendirilmektedir.

2.2. MATEMATİKSEL SÜREÇLER1  

PISA matematik okuryazarlığı tanımlaması, bireylerin ‘formülleştirme (formulate)’, ‘işe koş-

ma (employ)’ ve ‘yorumlama (interpret)’ kapasitelerine gönderme yapmaktadır. Bu üç kav-

ram, bireylerin bir matematik problemi ile bağlantı kurarken ve problem çözerken neler 

yaptıklarını tanımlayan matematiksel süreçlerin organize edilmesinde, kullanışlı ve anlam-

lı bir yapı sağlamaktadır. PISA sonuçları, öncelikle tanımlanan bu matematiksel süreçlere 

göre raporlaştırılmaktadır. PISA 2012 matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme 

çerçevesinde, üç matematiksel süreç tanımlanmıştır (OECD, 2013c, s.28-30):

- Durumları matematiksel olarak formülleştirme (formulating)

- Matematiksel kavram, olgu, süreç ve akıl yürütmeleri işe koşma (employing)

- Matematiksel çıktıları yorumlama, uygulama ve değerlendirme (interpreting)

1  Matematiksel süreç başlıkları araştırmanın diğer alt başlıklarında “formülleştirme”, “işe 

koşma” ve “yorumlama” şeklinde kısaltılarak verilmiştir. 
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i. Durumları Matematiksel Olarak Formülleştirme

Matematik okuryazarlığı tanımlamasının temel kavramlarından biri olan formülleştirme; 

bireylerin matematik bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri durumları fark etmeleri ve 

tanımalarından sonra kuramsal içerikte verilen ya da sunulan bir probleme yönelik mate-

matiksel yapıyı kurabilmelerini ifade etmektedir. Durumları matematiksel olarak formül-

leştirebilme; bireylerin bir problemi analiz etme, kurma ve çözmede temel matematik bilgi 

ve becerilerini ortaya çıkarabilme yeterliklerini göstermektedir. Bir matematiksel süreç 

olarak tanımlanan formülleştirebilme, aşağıdaki davranışları içermektedir (OECD, 2003c, 

s.28):

- Gerçek hayatta karşılaşılan bir problem durumuna yönelik matematiksel yönleri ve bu 

probleme yönelik manidar değişkenleri tanımlar.

- Problemlerde ya da problem durumlarında, düzen, ilişki ve örüntüleri içeren matematik-

sel yapıları fark eder.

- Bir durumu ya da problemi, matematiksel analizlere tam hazır hale getirmek için basit-

leştirir.

- Belli bir bağlamda toplanan herhangi bir matematiksel modellemenin ve basitleştirme-

nin temel sınırlılıklarını ve varsayımlarını tanımlar.

- Bir durumu, uygun değişkenleri, sembolleri, diyagramları ve standart modelleri kullana-

rak matematiksel olarak gösterir.

- Bir problemi, uygun varsayımlara ve matematiksel kuramlara göre farklı şekillerde gös-

terir.

- Bir problemin sunumunda kullanılan spesifik dil yani teorik bilgi gösterimi şekli ile sem-

bolik ve formel dil yani matematiksel gösterim şekilleri arasındaki ilişkileri anlar ve 

açıklar.

- Bir problemin spesifik ya da yazılı/sözlü içeriğini, matematiksel gösterime dönüştürür.

- Problemin bilinenlerine ya da matematiksel kavramlar, bilgi ya da süreçlere göre bir 

problemin yönlerini fark eder.  

- Kavramsal bir problemde, doğal matematiksel ilişkileri betimlemek için teknolojiyi kul-

lanır. Örneğin bir tablo, ya da sıklık listesini matematiksel hesap makinesi kullanarak 

hazırlar.

ii. Matematiksel Kavram, Olgu, Süreç ve Akıl Yürütmeleri İşe Koşma

Matematik okuryazarlığı tanımlamasının temel kavramlarından bir diğeri olan işe koşma; 

bireylerin, matematiksel, kavram, gerçek, işlem ve akıl yürütmeleri, matematiksel bir ta-

kım kararların elde edilmesi için yine matematiksel olarak formüle edilmiş problemlerin 

çözümünde kullanmaları durumunu tanımlamaktadır. Problem çözmede matematiksel kav-

ram, gerçek, işlem ve akıl yürütmeleri işe koşma sürecinde bireyler, sonuç elde etme ve 

çözüm bulma gerektiren bir takım matematiksel işlemler yürütmektedir. Örneğin aritmetik 

toplam alma, denklem çözme, matematiksel varsayımlara dayalı indirgeme, tablo ve grafik 

okuma, veri analizi bu tür matematiksel işlemlerden bazılarıdır.  Bir matematiksel süreç 

olarak tanımlanan işe koşma, aşağıdaki davranışları içermektedir (OECD, 2013c, s.29):
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- Matematiksel çözümler bulmak için stratejiler tasarlar ve uygular.

- Kesin ya da yaklaşık çözümler bulmada teknolojik araçları da içeren matematiksel araç-

ları kullanır.

- Çözüm bulmada matematiksel gerçekleri, kuralları, algoritmaları ve yapıları uygular.

- Sayıları, grafiksel ve istatistiksel verileri ve bilgileri, cebirsel ifadeleri ve denklemleri ve 

geometrik gösterimleri manipüle eder.

- Matematiksel diyagram, grafik ve yapıları oluşturur. Bunlardan matematiksel bilgi çıka-

rır.

- Çözüm bulma sürecinde, farklı gösterimler kullanır ve bu gösterimler arasında geçiş 

yapar.

- Çözüm bulmada uyguladığı matematiksel süreçlerden elde ettiği sonuçlara bağlı olarak 

genellemeler yapar.

- Matematiksel argümanlar göstererek matematiksel sonuçları açıklar ve doğrular.

iii. Matematiksel Çıktıları Yorumlama, Uygulama ve Değerlendirme 

Matematik okuryazarlığı tanımlamasının temel kavramlarından bir diğeri olan yorumlama; 

bireylerin, matematiksel çözüm, sonuç ya da kararlar göstererek bunları bir gerçek yaşam 

probleminde yorumlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu matematiksel süreç 

aynı zamanda ‘değerlendirme (evaluate)’ süreci olarak da tanımlanabilmektedir. Değerlen-

dirme, öncelikle birtakım sonuçların ya da çözümlerin üretilmiş olmasını gerektirmektedir. 

PISA matematik okuryazarlığı çerçevesinde yorumlama süreci, özel olarak, üretilen bu so-

nuç ya da çözümlerin, bir gerçek yaşam durumuna transfer edilerek yorumlanmasını ifade 

etmektedir. Bir matematiksel süreç olarak tanımlanan yorumlama, aşağıdaki davranışları 

içermektedir (OECD, 2013c, s.29-30): 

- Bir matematiksel sonucu, gerçek dünya içeriğine dönerek yorumlar,

- Gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir probleme yönelik matematiksel çözümlerin makul 

olup olmadığını değerlendirir.

- Sonuçların ne kadar doğru ya da uygulanabilir olduğu konusunda bir yargıya varabilmek 

için yürütülen bir matematiksel sürecin ya da modelin içerdiği hesaplamaların ve çıktı-

ların, gerçek dünyadaki etkilerinin nasıl ve neler olduğunu anlar.

- Verilen bir kavramsal probleme yönelik matematiksel sonuç ve kararların neden man-

tıklı ya da mantısız olduğunu açıklar. 

- Matematiksel kavramların ve çözümlerin sınırlılıklarını anlar.

- Problem çözmede kullanılan modelin sınırlılıklarını tanımlar ve eleştirir.

2.3. TEMEL MATEMATİK YETENEKLERİ 

PISA, 2000 yılından beri yapılan uygulamalara bağlı olarak, madde geliştirme ve analiz-

leri açısından önemli bir deneyim kazanılmasını sağlamıştır. Bu deneyimler, öğrencilerin 

maddelere verdikleri tepkileri ve yanıtları hangi yollarla oluşturduklarının anlaşılmasını 
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kolaylaştırmaktadır. Bu amaçla bir dizi temel matematik kapasitesi ya da yeteneği tanım-

lamıştır. PISA’da matematik okuryazarlığına yönelik raporlaştırmalarda pratik bir şekilde, 

öğrencilerin maddelere verdikleri tepkiler, her bir matematiksel süreç altında ayrı ayrı 

olmak üzere yedi matematiksel yetenekle ilişkilendirilmektedir. Bu yetenekler ve içerikleri 

aşağıda kısaca açıklanmaktadır (OECD, 2013c, s.30-31):

i. İletişim 

Matematik okuryazarlığı, iletişim ya da ilişkilendirme becerilerini ya da yeteneğini içer-

mektedir. Bir problemin çözümü öncelikle okuma, yeniden kodlama, ifade, soru, görev ve 

verilenleri yorumlama gibi problemi anlama ve tanımaya yönelik bir çok bireysel eylemin 

gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Sonrasında problemin netleştirilmesi ve formülleş-

tirilmesi aşamaları gelmektedir. Bu aşamalardan sonra çözüm için gerekli işlemler gerçek-

leştirilmekte ve çözümler üretilmektedir. Bir çözüme ulaşıldığında, bu çözümün sunulması, 

açıklanması ve doğruluğunun kanıtlanması, problemi çözen kişi ya da kişilerin eylemleri 

arasındadır. İşte bir temel matematik yeteneği olarak iletişim, problem çözme sürecinin 

aşamaları içerisindeki ya da arasındaki iletişimin sağlanabilmesi yeteneğini ifade etmek-

tedir.

ii. Matematikleştirme 

Matematik okuryazarlığı, gerçek dünyada karşılaşılabilecek bir problemi kesin bir matema-

tiksel forma dönüştürebilme becerilerinin bir bütünün ya da yeteneğini içerebilmektedir. 

Gerçek yaşamda karşılaşılan problemler, doğası gereği açık ve kesin matematiksel biçim-

de değildir. Bu tür problemlerin çözümünde, öncelikle matematiksel biçime dönüştürerek 

tanımlama ve açıklama gerekebilmektedir. İşte PISA matematik okuryazarlığı tanımlama-

sında matematik alt süreçlerini açıklamada kullanılan bir terim olarak ‘matematikleştirme’, 

bir problemi kesin matematiksel formda ifade etmeye yönelik spesifik eylemleri ifade et-

mektedir. Örneğin modelleme, yapısal gösterim, varsayımlarla tanımlama, formülleştirme 

bu tür eylemler arasındadır. Dahası kurulan bir yapı ya da modele yönelik matematiksel 

çıktıların elde edilmesi ve yorumlanması eylemleri de matematikleştirme kavramı içerisin-

de değerlendirilebilmektedir. 

iii. Gösterim 

Gösterim ya da sunum, matematiksel obje ya da durumların betimlenmesinde sıklıkla kul-

lanılmaktadır. Bir matematiksel alt süreç beceriler bütünü ya da yeteneği olarak gösterim; 

bir duruma hakim olmak, bir problemle etkileşim kurmak ya da bir çalışmayı sunmak için 

seçme, yorumlama, dönüştürme ve çeşitli gösterim biçimlerini kullanma olarak tanımlan-

maktadır. Pratikte gösterim, grafik, tablo, diyagram, resim, denklem, formül ve diğer görsel 

araçları ifade etmektedir.

iv. Akıl Yürütme ve Kanıt Gösterme

Akıl yürütme ve kanıt gösterme, matematik okuryazarlığının farklı aşamalarını ve bu aşa-

malardaki ilişkili eylemleri ifade eden bir beceriler bütünü ya da yetenektir. Akıl yürütme 

ve kanıt gösterme, problemin unsurlarını açıklama  ve bu unsurları ilişkilendirme, çıkarım-
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lar yapma, verilenleri doğrulama, verilen ya da üretilen önerme ve çözümlerin doğruluğu-

nu sağlama süreçlerini içermektedir.

v. Problem Çözme Stratejisi Tasarlama 

Matematik okuryazarlığı, sıklıkla problem çözme stratejisinin tasarlanmasına vurgu yap-

maktadır. Bu tasarlama bir çok becerinin bir bütünü olarak bir yetenek ifade etmektedir. 

Strateji belirleme ya da tasarlama, etkili bir tanıma, formülleştirme ve problem çözmede 

bireylere kılavuzluk eden bir dizi kritik kontrol süreci içermektedir. Bu yetenek, problem 

çözmede matematiksel bilgi ve becerilerin kullanılmasına yönelik bir plan ya da stratejinin 

seçilmesi ya da tasarlanmasını ifade etmektedir. Aynı zamanda problem çözme sürecinin 

herhangi bir aşamasında kullanılabilecek bir yetenek olarak görülmektedir. 

vi. Sembolik, Formel ve Teknik Dil ve İşlemleri Kullanma

Matematik okuryazarlığı, sembolik, formel ve teknik dil ve işlemlerin kullanılmasını ge-

rektirmektedir. Sembol, kural, formül, sistematik ifade ve gösterimler, karşılaşılan ya da 

sunulan matematiksel içeriğe bağlı olarak çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir. Matematik 

okuryazarlığı açısından sembolik, formel ve teknik dilin kullanılması yeteneği, matematik-

sel kurallarla ifade edilen bir matematiksel içeriğe yönelik olarak sembol gösterimlerini 

anlama, yorumlama, manipüle etme ve kullanma davranışlarının bir bütününü içermekte-

dir. Aynı zamanda tanımlama ve kurallara dayalı formel yapıların ve formel sistemlerin 

anlaşılmasını ve kullanılmasını, ayrıca bu anlama ve kullanma süreçlerinde algoritmaların 

da kullanılmasını içermektedir.

vii. Matematiksel Araçları Kullanma

Matematik okuryazarlığı kavramlaştırmasında matematiksel araçları kullanabilme, pratik 

bir yeteneğe vurgudur. Matematiksel araçlar, ölçme aracı gibi psikolojik araçlar olabilece-

ği gibi hesap makinesi gibi işlemci ya da bilgisayar tabanlı araçlar da olabilmektedir. Bu 

araçlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Matematiksel araçları kullanabilme yeteneği, 

öncelikle bu tür araçların nasıl kullanılacağını ve sınırlılıklarını bilmeyi içermektedir. Bu-

nun yanı sıra bu tür araçların sonuçların ilişkilendirilmesinde kullanımı da önemlidir.

PISA matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme çerçevesini oluşturan iyi tanımlı iki 

alan ‘matematiksel süreçler’ ve ‘temel matematik yetenekleri’ olarak belirlenmiştir. Temel 

matematik yetenekleri, her bir matematiksel süreç içerisinde farklı vurgularla betimlen-

mekte ve tanımlanmaktadır. Matematiksel süreçler ile temel matematik yetenekleri arasın-

daki ilişki ve bu ilişkiye bağlı kritik davranışlar Tablo 8’de sunulmuştur. 
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2.4. MATEMATİKSEL İÇERİK VE KONU ALANLARI

Doğal ve sosyal fenomenlerin anlaşılması ve yorumlanması için zaman içerisinde matema-

tiksel model ve yapılar geliştirilmiştir. Bu model ve yapıların tarihsel temelleri bulunmak-

tadır. Tarihsel gelişimin bir sonucu olarak okullarda matematik öğretim programları, tipik 

olarak, sayılar, cebir, geometri gibi belli içerik ve konu alanlarına göre düzenlenmektedir. 

Okul ya da sınıf dışındaki ortamlarda bu tür bir ayrıştırma ya da sınıflandırma çok pratik 

görülmeyebilir. Bu tür durumlarda sıklıkla farklı matematiksel kapsamların, süreçlerin, ku-

ralların ya da araçların farklı şekillerde kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte ma-

Kaynak: OECD, PISA 2012 Assessment and Analytical Framework.

Tablo 8.
PISA Matematik Okuryazarlığı Matematiksel Süreçleri ve Temel Matematik Yetenekleri
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tematiksel içerik ve konu alanlarının, tarihsel süreçte değişerek ve gelişerek ortaya çıkmış 

olması, matematik okuryazarlığı ya da matematik performansının değerlendirilmesinde 

bunların dikkate alınmasını da gerektirmektedir.  

PISA matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme çerçevesini oluşturan önemli alt bo-

yutlardan biri matematiksel içerik bilgisidir. PISA’da matematiksel içerik ve konu alanları, 

matematik alanını düzenleyen konuları ya da bölümleri ifade etmektedir. Buna göre PISA 

2012’de matematik okuryazarlığının matematiksel içeriğini oluşturan dört konu alanı ya da 

bölüm bulunmaktadır (OECD, 2013c, s.33-35): 

- Değişim ve ilişkiler (change and relationship)

- Uzay ve şekil (space and shape)

- Çokluk (quantity)

- Belirsizlik ve veri (uncertainty and data)

i. Değişim ve İlişkiler

Gerek gerçek dünya gerekse kurgulanmış ya da teorik dünya, nesneler, koşullar, durum-

lar, değişkenler, özellikler ve benzerleri arasındaki çoklu etkileşimlerin ve ilişkilerin bir 

görünümüdür. Birçok durumda zaman içerisinde değişimler ortaya çıkar. Bu değişimler 

bazen geçici ya da sınırlı, bazen ise kalıcı ve süreklidir. Bu değişimler, söz konusu ilişki ve 

etkileşimlerdeki değişmeleri de beraberinde getirmektedir. İlişkilerin ya da etkileşimlerin 

uygun bir matematiksel modelle tanımlanması mümkündür. Bu tür bir tanımlama olası de-

ğişimlerin görülmesini ya da tahmin edilebilmesini de mümkün kılmaktadır. Matematiksel 

olarak değişim ve ilişkilerin modellenmesi, pratikte, fonksiyonlarla, denklemlerle, sembol, 

grafik gibi farklı gösterim biçimleriyle bir durumun ya da problemin betimlenmesi anlamı-

na gelmektedir. Bu modelleme, aynı zamanda anlama, açıklama, yorumlama, dönüştürme, 

çıkarım yapma gibi eylemleri de desteklemektedir.

PISA matematik okuryazarlığı kavramlaştırmasında değişim ve ilişkiler konusu; geleneksel 

matematik konularından, cebirsel ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, tablo ve grafik göste-

rimlerini içeren fonksiyonlar ve cebir konularını içermektedir.

ii. Uzay ve Şekil

Uzay ve şekil içeriği ya da konusu, görünen ve fiziksel dünyada sıklıkla karşılaşılan feno-

menleri vurgulamaktadır. Örüntüler, özellikler, konum ve merkezler, gösterimler, görünen 

bilgilerin kodlanması ve yeniden kodlanması, gerçek şekillerin yönleri ve dinamik etkile-

şimleri gibi fenomenler bu konunun içeriğinde yer almaktadır. Uzay ve şekil içeriği ya da 

konusu, genel olarak geometri alanına girmektedir. Bununla birlikte ölçme ve cebir alanları 

ile de ilişkisi bulunmaktadır.

PISA matematik okuryazarlığı kapsamında uzay ve şekil konusu; perspektif çizimleri, hari-

ta çizimleri, şekillerin çizilmesi ve dönüştürülmesi, üçboyutlu görünümler, şekillerin göste-

rimi gibi eylemleri içermektedir.
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iii. Çokluk

Çokluk ya da çokluklar konusu, matematiğin gerçek dünyaya uyarlamasında en işlevsel 

konulardan biridir. Bu konu, çokluk ya da miktara bağlı olarak nesnelerin niteliklerinin öl-

çümünü, ilişkileri, dünyadaki durumları, farklı şekillerde gösterilen bu ölçümleri anlamayı, 

yorumları ve kanıtları yargılamayı içermektedir. 

Geleneksel içeriğe benzer şekilde PISA matematik okuryazarlığı kapsamında çokluk konu-

su; sayılar, sayı işlemleri, zihinden hesaplamalar, tahmin ve sonuçları değerlendirme gibi 

alt konuları ve eylemleri içermektedir.

iv. Belirsizlik ve Veri

Belirsizlik, birçok problem durumuna yönelik matematiksel analizlerin ve özellikle olasılık 

teorisinin kalbinde yer alan bir fenomendir. Belirsizlik ve veri konusu, süreçlerdeki çeşit-

liliğin fark edilmesi, bu çeşitliliğin niceliksel olarak betimlenmesi, ölçmede belirsizlik ve 

hata kavramlarının ve şans kavramının bilinmesine bağlı olarak bunların modellenmesi, 

yorumlanması, değerlendirilmesi ve karara varılması süreçlerini içermektedir.

Geleneksel içeriğe benzer şekilde PISA matematik okuryazarlığı kapsamında belirsizlik ve 

veri konusu; genel olarak olasılık ve istatistik konularından oluşmaktadır. Bir belirsizlik 

durumuna yönelik modelleme ve yorumlama eylemlerini içermektedir. Modelleme cebirsel 

ifadelerin, sembolik ve grafiksel gösterimlerin kullanılmasını ifade etmektedir. Yorumlama 

ise bir takım olasılık ve istatistik işlemlerine bağlı olarak elde edilen sonuçların doğrudan 

ya da akıl yürütüme ile değerlendirilmesini ifade etmektedir. 

PISA 2012 matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme çerçevesinde matematiksel 

içeriği oluşturan dört temel konu alanı içerisinde bu konulara yönelik alt konu başlıkları 

aşağıda verilmiştir (OECD, 2003c, s.36):

1. Fonksiyonlar

2. Cebirsel ifadeler

3. Denklemler ve eşitsizlikler

4. Koordinat sistemleri

5. İki ve üç boyutlu geometrik nesneler arasındaki ilişkiler

6. Ölçme

7. Sayılar ve sayı kümeleri

8. Aritmetik işlemler

9. Yüzde, oran ve kesirler

10. Sayma ilkeleri

11. Tahmin

12. Veri toplama, suna ve yorumlama

13. Veri çeşitliliği ve bu çeşitliliğin tanımlanması

14. Örneklem ve örnekleme

15. Şans ve olasılık
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2.5. MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

i. Test Planı

PISA 2012 matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme çerçevesini, yani matematik 

okuryazarlığının kuramsal alt yapısını oluşturan üç temel boyut bulunmaktadır. Bunlar (i) 

matematiksel süreçler, (ii) temel matematik yetenekleri ve (iii) matematiksel içerik ve ko-

nulardır. PISA 2012 matematik okuryazarlığı ölçme sonuçlarına göre hesaplanan matema-

tik performans puanlarının, bu üç boyuta göre tahmini dağılımları ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

Bu dağılımlar Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9’da görüldüğü gibi PISA 2012 matematik performans puanının yaklaşık %25’inin for-

mülleştirme, yaklaşık %50’sinin işe koşma ve yaklaşık %25’inin yorumlama süreçlerine yö-

nelik olması öngörülmüştür. Matematiksel içerik kategorileri dikkate alındığında, PISA 2012 

matematik performans puanının yaklaşık %25’inin değişim ve ilişkiler, yaklaşık %25’inin 

uzay ve şekil, yaklaşık %25’inin çokluk ve yaklaşık %25’inin belirsizlik ve veri konuları 

ile bu konuların alt konularından gelmesi öngörülmüştür. Genel içerik kategorileri dikkate 

alındığında ise PISA 2012 matematik performans puanının, yaklaşık %25’inin kişisel, yakla-

şık %25’inin mesleki, yaklaşık %25’inin toplumsal ve yaklaşık %25’inin bilimsel konulardan 

gelmesi öngörülmüştür. 

ii. PISA 2012 Matematik Maddelerinin Tasarımı 

PISA 2012 matematik testinde, kağıt-kalem testi için üç tip madde formatı kullanılmıştır. 

Bunlar; (i) açık uçlu ya da yapılandırılmamış madde, (ii) yapılandırılmış madde ve (iii) çok-

tan seçmeli madde tipleridir. Açık uçlu maddeler, öğrencinin bazı genişletilmiş yazılı yanıt-

lar verdiği maddelerdir. Yapılandırılmış maddeler, öğrencinin doğru ya da yanlış olarak bir 

yargıda bulunduğu maddelerdir. En sık kullanılan madde tipi olan çoktan seçmeli maddeler 

ise öğrencinin bir dizi seçenekten doğru olanı belirleyip işaretlediği maddelerdir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Assessment and Analytical Framework.

Tablo 9.
Matematik Performans Puanlarının Matematiksel Süreçlere ve İçeriklere Göre Tahmini 

Dağılımları
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Kağıt-kalem testinde kullanılan madde tipleri, genel olarak bilgisayar-tabanlı testte de kul-

lanılmıştır. Bunun yanı sıra iki ve üç boyutlu şekil ve cisimleri manipüle etme ve döndürme 

gibi kullanımlara da olanak sağlanmıştır.

PISA matematik testlerinde yer alan maddelerde, madde köklerinde yazılı yönergelerin 

yanı sıra tablo, grafik ya da şekil gösterimlerine de sıklıkla yer verilmiştir.  Bu maddelerin 

bir kısmı da ortak köklü olarak verilmiştir. Ortak köklü maddelerin yerel bağımsızlığının 

yani birbirlerine ipucu oluşturmamasının sağlanmasında gerekli inceleme ve analizler ya-

pılmıştır. 

PISA, 15 yaş grubu öğrencilerin temel alanlardaki gelişimlerini yıllar içerisinde izleme ama-

cı taşıdığı için PISA’da kullanılan testler ifşa edilmemektedir. Bununla birlikte her uygu-

lamadan sonra bazı örnek maddeler yayımlanmaktadır. PISA uygulamalarında kullanılan 

bazı örnek maddeler aşağıda verilmiştir. 

iii. Maddelerin Puanlanması

PISA matematik testlerinde kullanılan maddelerin çoğunluğu iki kategorili puanlanan (dic-

hotomous) maddelerdir. Bununla birlikte açık uçlu maddeler kısmi puanlama ile puanlan-

maktadır. Bu maddelerin puanlanmasında, her bir maddeye göre farklı kısmi puanlama 

dereceleri dikkate alınmaktadır. Bu maddelerin her biri için kısmi puanlar, puanlama kıla-

vuzunda ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir.

2.6. MATEMATİK OKURYAZARLIĞI YETERLİK DÜZEYLERİ 

PISA matematik okuryazarlığı ölçmelerinden elde edilen sonuçlar bir dizi işlemden sonra 

iyi tanımlı yeterlik düzeylerine göre rapor edilmektedir. Matematik yeterlik düzeyleri kes-

tirimleri,  her bir katılımcı ülkede belirlenen örneklemden elde edilmektedir. Her bir yeter-

lik düzeyinde, öğrencilerin tipik matematik okuryazarlığı derecelerinin tanımları yapılmış, 

bu tanımlamalara göre yeterlik düzeyleri ölçeği geliştirilmiştir. Dahası ülkelerin ortalama 

matematik performanslarına göre yeterlik ölçeğindeki yığılma düzeyleri de yorumlanabilir 

hale getirilmiştir.

PISA matematik okuryazarlığı, 6 yeterlik düzeyinde tanımlanmaktadır. Bu yeterlik düzey-

lerine yönelik puan aralıkları, matematik performans puanlarına göre belirlenen kesme 

puanları ile tanımlanmaktadır. PISA matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme 

çerçevesinde yeterlik düzeylerinin tanımlı olması, matematik performans puanlarının de-

ğerlendirilmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Her bir birey ya da ülke ortalama 

puanına karşılık gelen yeterlikler belirlenebilmektedir. Buna bağlı olarak belli bir yeterlik 

düzeyindeki öğrencilerin neleri yapabildikleri ve neleri yapamadıkları değerlendirilebil-

mektedir. Bu değerlendirmeler, ülke geneline ya da katılımcı tüm ülkeler geneline yönelik 

bazı sınırlı çıkarımların yapılabilmesine de imkân sağlamaktadır. PISA matematik okurya-

zarlığı yeterlik düzeyleri ve bu düzeylerdeki öğrenci yeterlikleri Tablo 10’da gösterilmek-

tedir.
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Assessment and Analytical Framework, s.41’den yararlanılmıştır.

Tablo 10.
Matematik Okuryazarlığı Yeterlik Düzeyleri
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Not: Ülkeler, PISA 2012 matematik ortalama puanlarına göre azalan sırada listelenmiştir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

BÖLÜM 3

PISA 2012 MATEMATİK PERFORMANSLARI
VE TÜRKİYE

Tablo 11.
Ülkelerin Matematik Performanslarının Genel Görünümü

3.1. ORTALAMA MATEMATİK PERFORMANS PUANLARI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin ortalama matematik performans 

puanları Tablo 11’de verilmiştir. 
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Tablo 11 incelendiğinde; 

- 15 yaş grubu öğrencilerin matematik performansları açısından ülkelerin puanları 368 ile 

613 puan arasında değişmektedir.

- OECD üyesi ülkelerin ortalaması 494 puandır.

- Ülkelerin genel ortalaması 487’dir.

- En yüksek puana sahip beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan 

ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerin puanları 554 ile 613 arasında değişmektedir. Bu ülkeler-

den Güney Kore OECD üyesidir. Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

- En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Endonezya, Katar, Kolombiya ve Ürdün’dür. 

Bu ülkelerin puanları 368 ile 386 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden hiçbiri OECD 

üyesi değildir. 

- Türkiye’nin puanı 448’dir. Türkiye bu puanla Romanya ve Güney Kıbrıs Rum kesiminden, 

Endonezya ve Peru’ya kadar toplam 21 ülkeden daha yüksek bir performans göstermiş-

tir.

Grafik 2’de Türkiye’nin genel görünümü, OECD ortalaması ve bazı diğer ülkelerin ortalama-

sına göre betimlenmiştir.

Bir ülkenin ortalama performans puanına göre, tanımlanan yeterlik düzeylerinden hangi-

sinde yer aldığının değerlendirilmesi, yeterlik düzeylerindeki yığılmaların ve puan dağılım-

larının karakteristiğine bağlı olarak yanıltıcı olabilmektedir. Bunun yerine her bir yeterlik 

düzeyinde yer alan öğrenci oranlarının, bu düzeye yönelik yeterlikler dikkate alınarak de-

ğerlendirilmesi istatistiksel ve matematiksel açıdan daha doğrudur. Bununla birlikte ülke-

lerin ortalama performans puanlarının hangi yeterlik düzeyine karşılık geldiği de, dikkatli 

yorumlanmak koşulu ile genel bir fikir verebilmektedir. 

Grafik 2.
Türkiye ile Alt ve Üst Sıralardaki Ülkelerin Matematik Performansı Ortalama Puanları
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PISA 2012’de tanımlanan yeterlik düzeyleri kesme puanları aralıklarına göre ülkelerin ma-

tematik performansı puanları değerlendirildiğinde; 65 ülke içerisinde ülke puanına göre 6. 

yeterlik düzeyinde ve 1. yeterlik düzeyinin altında yer alan ülke bulunmamaktadır. 65 ül-

keden 1’i Düzey 5, 4’ü Düzey 4, 30’u Düzey 3, 17’si Düzey 2 ve 13’ü Düzey 1 için tanımlanan 

puan aralıklarında yer almaktadır. Buna göre;

- Matematik performansı açısından en üst sırada yer alan Şangay-Çin 5. yeterlik düzeyin-

de, 

- Sonraki sıralarda yer alan Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Güney Kore 4. yeterlik 

düzeyinde,

- Ülke puanına göre 6. sırada yer alan Makao-Çin’den 35. sırada ye alan Slovak 

Cumhuriyeti’ne kadar olan 30 ülke 3. yeterlik düzeyinde,

- OECD üyesi ülkelerin genel ortalaması 3. yeterlik düzeyinde,

- Ülke puanına göre 36. sırada yer alan Birleşik Devletlerden 52. sırada yer alan Malezya’ya 

kadar olan 17 ülke 2. yeterlik düzeyinde,

- Türkiye 2. yeterlik düzeyinde,

- Ülke puanına göre 53. sırada yer alan Meksika’dan 65. sırada ye alan Peru’ya kadar olan 

13 ülke 1. yeterlik düzeyinde görülmektedir.

Türkiye, ülke puanına göre matematik performansı açısından Düzey 2’de görülmektedir. 

OECD ortalamasının altında yer alan bu düzeyde üst sırada Birleşik Devletler, alt sırada 

Malezya’nın yer aldığı 17 ülke bulunmaktadır.

Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin matematik performansları açısından genel olarak Dü-

zey 2’de yığılma gösterdiği varsayıldığında, bu düzey için tanımlanan yeterliklere göre 

Türkiye’ye yönelik bazı çıkarımlar ve yorumlar yapılabilir. Buna göre Türkiye’de 15 yaş 

grubu öğrencilerin çoğunluğu, matematik performansı açısından;

- Doğrudan yani ilk bakışta görülenden fazlasını gerektirmeyen belli bir içerikteki durum-

ları fark edebilmekte ve yorumlayabilmektedir.

- Tek bir kaynakla ilişkili bilgileri ortaya çıkarabilmekte ve bu bilgileri tek bir sunumda 

kullanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, birden fazla kaynaktan gelen bilgileri bir arada 

değerlendirme ve sunma davranışlarını gösterememektedir.

- Temel algoritma, formül, işlem ve alışıldık kuralları işe koşabilmektedir.

- Doğrudan yani ilk bakışta görülen basit ilişkilere yönelik akıl yürütme kapasitesine sa-

hiptir ve sonuçları sınırlı bir şekilde yorumlayabilmektedir.

3.2. ÜLKELERİN ORTALAMA MATEMATİK 

PERFORMANSLARINDAKİ DEĞİŞİM (2003-2012) 

PISA 2003 ve PISA 2012’nin, PISA’nın döngüsel modellemesinde matematik okuryazarlığı 

odaklı ölçmeler olarak gerçekleştirilmiş olması, 2003 ve 2012 sonuçları arasındaki manidar 

değişimlerin izlenmesi imkanını sağlamaktadır. PISA 2012’ye katılmış olup PISA 2003’e 

katılmamış olan 24 ülke bulunmaktadır. Doğal olarak bu ülkelerde, matematik performan-

sındaki değişim izlenememiştir. Diğer ülkelerde PISA 2003 sonuçlarına göre ortalama ma-

tematik performans puanlarındaki değişim Tablo 12a ve Tablo 12b’de gösterilmektedir.
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Not: Veri bulunmayan ülkeler ‘m’ sembolü ile gösterilmektedir. 2003 ve 2012 arasındaki manidar değişimler, koyu 
olarak gösterilmektedir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 12a.
Ülkelerin Ortalama Matematik Performans Puanlarındaki Değişim (2003-2012)

(OECD Ülkeleri)
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Not: Veri bulunmayan ülkeler ‘m’ sembolü ile gösterilmektedir. 2003 ve 2012 arasındaki manidar değişimler, koyu 
olarak gösterilmektedir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables,  http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 12b. 
Ülkelerin Ortalama Matematik Performans Puanlarındaki Değişim (2003-2012)

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)

Tablo 12a ve Tablo 12b’de görüldüğü gibi tablolarda gösterilmeyen Güney Kıbrıs Rum Ke-

simi de dahil olmak üzere toplam 26 ülkenin PISA 2003 sonuçları ve buna bağlı olarak 

matematik performansındaki değişim değerleri bulunmamaktadır. Diğer 39 ülkeden 29’u 

OECD üyesi, 10’u OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

2003 ve 2012 uygulamalarının her ikisine de katılmış olan ülkelerin matematik perfor-

mans puanları, PISA 2003 sonuçlarına göre 356 ile 550 arasında değişirken, PISA 2012 

sonuçlarına göre ise 371 ve 561 arasında değişmektedir. Hem alt sınırda hem üst sınırda 

yükselme olmuştur. Bu durum genel olarak matematik performansının artmakta olduğunu 

göstermektedir.

2003 ve 2012 uygulamalarının her ikisine de katılmış olan 39 ülkeden 26’sında ortalama 

matematik performans puanlarındaki değişim manidardır. Bu ülkelerden 14’ünde negatif 

yönlü, 12’sinde ise pozitif yönlü değişim gözlenmiştir. 
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PISA 2012 sonuçlarına göre 12 ülkede ortalama matematik performans puanlarında mani-

dar bir artış bulunmaktadır. Manidar artış oranları %10 ile %35 arasında değişmektedir. En 

fazla artış gösteren ülkeler sırasıyla Brezilya (%35), Tunus (%29), Meksika (%28), Polonya 

(%27) ve Türkiye (%25)’dir. Bu ülkelerden Brezilya ve Tunus dışındakiler OECD üyesidir.

PISA 2012 sonuçlarına göre 14 ülkede ortalama matematik performans puanlarında mani-

dar bir düşüş bulunmaktadır. Manidar düşüş oranları %13 ile %31 arasında değişmektedir. 

En fazla düşüş gösteren ülkeler sırasıyla İsveç (%31), Finlandiya (%26), Yeni Zelanda (%24), 

İzlanda (%22) ve Avustralya (%20)’dir. Bu ülkeler OECD üyesi ülkelerdir.

Grafik 3.
Ortalama Matematik Performans Puanlarında Manidar Değişim Görülen Ülkeler 

(2003-2012) (%)
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3.3. 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN YETERLİK DÜZEYLERİNE 
GÖRE DAĞILIMI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin matematik performanslarının ta-

nımlanan yeterlik düzeylerine göre yüzde dağılımları Tablo 13a ve Tablo 13b’de verilmiş-

tir. 

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm 

Tablo 13a.
Matematik Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 13a ve Tablo 13b’de görüldüğü gibi genel olarak 15 yaş grubu öğrencilerin matematik 

performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerde, Düzey 2 ve altında yer alan öğrenci 

yüzdeleri en düşük, Düzey 5 ve Düzey 6’da yer alan öğrencilerin yüzdeleri en yüksektir. 

Matematik performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerde ise tam tersi durum söz 

konusudur.

Düzey 1’in altında en az öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Estonya, Singa-

pur, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik per-

formansları açısından ilk sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 1’in altında yer 

alan öğrenci yüzdeleri %3’ün altındadır. Bu ülkelerden Estonya ve Güney Kore OECD üyesi, 

diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında en fazla öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Katar, Peru, Endonezya, 

Kolombiya ve Tunus’tur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açı-

sından da son sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 1’in altında yer alan öğrenci 

yüzdeleri %36’nın üzerindedir. Ayrıca bu ülkelerin hiç biri OECD üyesi değildir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 13b.
Matematik Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı 

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Düzey 1’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, 

Güney Kore ve Makao-Çin’dir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları 

açısından ilk sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzde-

leri %7,6 ve aşağısındadır. Bu ülkelerden Güney Kore dışında kalan diğerleri OECD üyesi 

değildir.

Düzey 1’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kosta Rika, Endonezya, Kolombiya, 

Ürdün ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açısın-

dan da son sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri 

%31’in üzerindedir. Bu ülkeler, OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 2’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, 

Tayvan ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açı-

sından ilk sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri 

%15’in altındadır. Bu ülkelerden Güney Kore dışında kalan diğerleri OECD üyesi değildir.

Düzey 2’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kazakistan, Romanya, Meksika, Tay-

land ve Yunanistan’dır. Bu ülkelerde Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri %27’nin üzerin-

dedir. Bu ülkelerden Meksika ve Yunanistan OECD üyesi, diğerleri ise OECD üyesi olmayan 

ülkelerdir.

Düzey 3’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Kolombiya, Peru, Tunus 

ve Ürdün’dür. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açısından son 

sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri %8,1 ve 

altındadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 3’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Estonya, Danimarka, Finlandiya, Viet-

nam ve İrlanda’dır. Bu ülkelerde Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri %28’in üzerindedir. 

Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler OECD üyesidir. 

Düzey 4’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Kolombiya, Ürdün, Arjan-

tin ve Peru’dur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açısından son 

sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri %2,1 ve 

altındadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 4’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Makao-Çin, İsviçre, 

Güney Kore ve Hollanda’dır. Bu ülkelerde Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri %23’ün 

üzerindedir. Bu ülkelerden Hong Kong-Çin ve Makao-Çin dışındakiler OECD üyesidir.

Düzey 5’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Kolombiya, Arjantin, Ürdün, 

ve Peru’dur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açısından son sıra-

larda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri %0,5 ve altın-

dadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 5’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, 

Tayvan ve Güney Kore’dir.  Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları 

açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerde Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri 
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%23’ün üzerindedir. Bu ülkelerden Güney Kore dışındakiler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Kolombiya, Arjantin, Peru 

ve Meksika’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları açısından son 

sıralarda yer almaktadır ve bu ülkelerde Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri %0 ile ifade 

edilmektedir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Tayvan, Hong 

Kong-Çin ve Güney Kore’dir.  Bu ülkeler, ülke puanlarına göre matematik performansları 

açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerde Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri 

%12’nin üzerindedir. Bu ülkelerden Güney Kore dışındakiler OECD üyesi değildir.

Grafik 4’te PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin durumu, OECD ortalaması ve tüm ülke-

ler ortalamasına göre betimlenmiştir.

Grafik 4.
PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Matematik Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre 

Dağılımı (%)

Grafik 4’te görüldüğü gibi; Türkiye’de matematik performansı açısından 15 yaş grubu öğren-

cilerin %67,5’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci yüzdeleri, OECD 

üyesi ülkeler ortalamasından ve genel ortalamadan yüksektir. Diğer taraftan Türkiye’de 

öğrencilerin yaklaşık %32,5’i Düzey 3 ve üzerinde yer almaktadır. Öğrencilerin ancak %6’sı 

Düzey 5 ve Düzey 6’da yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci yüzdeleri OECD üyesi ül-

keler ortalamasından ve genel ortalamadan düşüktür.

Düzey 1 altında yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralan-

dığında Türkiye; 65 ülke arasında 45. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 31. sırada 
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yer almaktadır.

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 48. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır. 

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 52. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 31. sırada yer 

almaktadır. 

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

da Türkiye; 65 ülke arasında 48. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

da Türkiye; 65 ülke arasında 44. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 42. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 31. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 42. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 31. sırada yer 

almaktadır.

3.4. DÜŞÜK PERFORMANS VE YÜKSEK PERFORMANS   
DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİM (2003-2012)

PISA yeterlik düzeyleri açısından Düzey 1 altı ve Düzey 1’i içeren yani 420,07 puanın al-

tındaki matematik performansı düzeyleri, ‘düşük (lower) performans’, Düzey 5 ve Düzey 

6’yı içeren yani 606,99 puan ve üzerindeki matematik performansı düzeyleri ‘yüksek (top) 

performans’ olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkelerin matematik performanslarının yüksek olmasının önemli bir göstergesi, düşük 

performans düzeylerindeki öğrenci oranlarının düşük, yüksek performans düzeylerindeki 

öğrenci oranlarının ise yüksek olmasıdır. Bunun tersi oranlara sahip olmakla birlikte 2003 

ve 2012 yılları arasında düşük performans düzeylerindeki öğrenci oranlarını manidar dü-

zeyde azaltan ve/veya yüksek performans düzeylerindeki öğrenci oranlarını manidar dü-

zeyde artıran ülkeler, matematik performanslarını artırma eğilimi gösteren ülkeler olarak 

değerlendirilmektedir. 

PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçlarına göre düşük ve yüksek performans düzeylerinde yer 

alan öğrenci yüzdeleri ve bu yıllar arasındaki değişim miktarları Tablo 14a ve Tablo 14b’de 

gösterilmektedir.
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Not: Veri bulunmayan ülkeler ‘m’ sembolü ile gösterilmektedir.
2003 ve 2012 arasındaki manidar değişimler, koyu olarak gösterilmektedir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 14a.
Düşük Performans ve Yüksek Performans Düzeylerindeki Değişim (2003-2012)

(OECD Ülkeleri)
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Tablo 14a ve Tablo 14b’de görüldüğü gibi tablolarda bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Kesi-

mi de dâhil 26 ülkenin verileri bulunmamakla birlikte diğer 39 ülke arasında, gerek 2003 

gerek 2012 uygulamalarında matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülke-

lerde, Düzey 5 ve Düzey 6’daki öğrenci yüzdeleri en fazla, Düzey 1 ve Düzey 1’in altındaki 

öğrenci yüzdeleri en azdır. Matematik performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkeler-

de ise tam tersi durum söz konusudur. 

Düşük performans düzeylerinde yer alan öğrenci yüzdeleri 2003 yılı için %6,8 ile %78,1 

arasında, 2012 yılı içinse %8,5 ile %75,7 arasında değişmektedir:

- PISA 2003 sonuçlarına göre düşük performans düzeylerinde en yüksek öğrenci yüzde-

sine sahip beş ülke sırasıyla Endonezya, Tunus, Brezilya, Meksika ve Tayland’dır. Bu 

ülkelerde düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %54,0 ile %78,1 arasında 

değişmektedir. Bu ülkelerden Meksika dışındaki diğerleri OECD üyesi olmayan ülkeler-

dir.

Not: Veri bulunmayan ülkeler ‘m’ sembolü ile gösterilmektedir. 2003 ve 2012 arasındaki manidar değişimler, koyu 
olarak gösterilmektedir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 14b.
Düşük Performans ve Yüksek Performans Düzeylerindeki Değişim (2003-2012)

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler) 
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- PISA 2003 sonuçlarına göre düşük performans düzeylerinde en düşük öğrenci yüzdesine 

sahip beş ülke sırasıyla Finlandiya, Güney Kore, Kanada, Hong Kong-Çin ve Hollanda’dır. 

Bu ülkelerde düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %6,8 ile %10,9 arasın-

da değişmektedir. Bu ülkelerden Hong Kong-Çin dışındaki diğerleri OECD üyesidir.

- PISA 2012 sonuçlarına göre düşük performans düzeylerinde en yüksek öğrenci yüzde-

sine sahip beş ülke sırasıyla Endonezya, Tunus, Brezilya, Uruguay ve Meksika’dır. Bu 

ülkelerde düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %54,7 ile %75,7 arasında 

değişmektedir. Bu ülkelerden Meksika dışındaki diğerleri OECD üyesi olmayan ülkeler-

dir.

- PISA 2012 sonuçlarına göre düşük performans düzeylerinde en düşük öğrenci yüz-

desine sahip beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Güney Kore, Makao-Çin, Japonya ve 

Finlandiya’dır. Bu ülkelerde düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %8,5 

ile %12,3 arasında değişmektedir.

Yüksek performans düzeylerinde yer alan öğrenci yüzdeleri 2003 yılı için %0,2 ile %30,7 

arasında, 2012 yılı içinse %80,3 ile %33,7 arasında değişmektedir:

- PISA 2003 sonuçlarına göre yüksek performans düzeylerinde en düşük öğrenci yüzde-

sine sahip beş ülke sırasıyla Tunus, Endonezya, Brezilya, Meksika ve Tayland’dır. Bu 

ülkelerde yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %0,2 ile %1,6 arasında 

değişmektedir. Bu ülkelerden Meksika dışındaki diğerleri OECD üyesi olmayan ülkeler-

dir.

- PISA 2003 sonuçlarına göre yüksek performans düzeylerinde en yüksek öğrenci yüz-

desine sahip beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Belçika, Lihtenştayn, Hollanda ve Güney 

Kore’dir. Bu ülkelerde yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %24,8 ile 

%30,7 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden Hong Kong-Çin dışındaki diğerleri OECD 

üyesidir.

- PISA 2012 sonuçlarına göre yüksek performans düzeylerinde en düşük öğrenci yüzde-

sine sahip beş ülke sırasıyla Endonezya, Meksika, Brezilya, Tunus ve Uruguay’dır. Bu 

ülkelerde yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %0,3 ile %1,4 arasında 

değişmektedir. Bu ülkelerden Meksika dışındaki diğerleri OECD üyesi olmayan ülkeler-

dir.

- PISA 2012 sonuçlarına göre yüksek performans düzeylerinde en yüksek öğrenci yüz-

desine sahip beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Güney Kore, Lihtenştayn, Makao-Çin, ve 

Japonya’dır. Bu ülkelerde yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri, %23,7 

ile %33,7 arasında değişmektedir.

PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, düşük performans düzeylerindeki 

öğrenci oranlarındaki değişimin manidar olduğu toplam 23 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler-

den 19’u OECD üyesi, 4’ü OECD üyesi olmayan ülkelerdir. OCED üyesi olan 13 ve OECD üyesi 

olmayan 1 ülkede, düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri manidar şekilde 

artmıştır. Diğer taraftan OECD üyesi olan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülke ile 

OECD üyesi olmayan 3 ülkede, düşük performans düzeylerindeki öğrenci oranları manidar 

şekilde azalmıştır. Düşük performans düzeylerindeki azalmanın en yüksek olduğu ülkeler 

sırasıyla Meksika (%11,2), Türkiye (%10,2) ve Tunus (%10,2)’dur. 
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PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, yüksek performans düzeylerindeki 

öğrenci oranlarındaki değişimin manidar olduğu toplam 17 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler-

den 15’i OECD üyesi, 42’si OECD üyesi olmayan ülkelerdir. OCED üyesi olan 4 ve OECD üye-

si olmayan 1 ülkede, yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri manidar şekilde 

artmıştır. Diğer taraftan OECD üyesi olan 11 ve OECD üyesi olmayan 1 ülkede, yüksek per-

formans düzeylerindeki öğrenci oranları manidar şekilde azalmıştır. Yüksek performans 

düzeylerindeki artışın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Norveç (%6,7), Güney Kore (%6,1), 

Makao-Çin (%5,7) ve Polonya (%5,3)’tür.

Grafik 5a ve Grafik 5b’de PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin düşük ve 

yüksek performans düzeylerindeki durumu, OECD ortalaması da dikkate alınarak betim-

lenmiştir.

Grafik 5a.
Türkiye’nin Düşük Performans Düzeyindeki Yüzde Değişimi (2003 ve 2012)
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Grafik 5a’da görüldüğü gibi Türkiye’de düşük performans düzeylerindeki öğrenci yüzdesi 

2003 ile 2012 arasında -10,2 puanlık değişim göstermiştir. Bu değişim manidardır ve düşük 

performans düzeyindeki öğrenci yüzdesinin azaldığını göstermektedir.

Benzer şekilde OECD ülkeleri ortalaması da 2003 ve 2012 arasında 0,7 puan değişim gös-

termiştir. Bu değişim de manidardır. Buna göre OECD üyesi ülkeler genelinde düşük per-

formans gösteren öğrenci yüzdeleri artmıştır.

Grafik 5b’de görüldüğü gibi Türkiye’de yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdesi 

2003 ile 2012 arasında 0,4 puan değişim göstermiştir. Bu değişim manidar değildir ve yük-

sek performans düzeyindeki öğrenci yüzdesinde bir değişim olmadığını göstermektedir. 

Türkiye, yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdeleri açısından benzer durumunu 

korumakla birlikte OECD üyesi ülkeler genelinde, yüksek performans düzeylerindeki öğ-

renci yüzdelerinde yaklaşık -1,6 puanlık bir değişim görülmektedir. Bu değişim manidardır 

ve yüksek performans düzeylerindeki öğrenci yüzdelerinin azaldığını göstermektedir.

Grafik 5b.
Türkiye’nin Yüksek Performans Düzeyindeki Yüzde Değişimi (2003 ve 2012)
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3.5. MATEMATİKSEL SÜREÇLERDE YETERLİK DÜZEYLERİNE 
GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

PISA matematik okuryazarlığının kuramsal temelleri ya da ölçme ve değerlendirme çerçe-

vesinin dayandığı matematiksel süreçler önceki bölümlerde açıklanmıştır. PISA 2012’de ka-

tılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin, tanımlanan üç matematiksel süreç açısından 

ortalama matematik performans puanları ve standart sapmaları Tablo 15a ve Tablo 15b’de 

gösterilmektedir. 

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 15a.
Matematiksel Süreçlere Göre Öğrencilerin Matematik Performansları

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 15a ve Tablo 15b’de görüldüğü gibi matematiksel süreçlerde ülkelerin ortalama pu-

anları;

- Formülleştirme sürecinde 368 ile 624 puan arasında,

- İşe koşma sürecinde 367 ile 613 puan arasında,

- Yorumlama sürecinde 368 ile 579 puan arasında değişmektedir.

- Matematiksel süreçlerde OECD üyesi ülkelerin ortalama matematik performans puanla-

rı;

- Formülleştirme sürecinde 492,

- İşe koşma sürecinde 493,

- Yorumlama sürecinde 497’dir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 15b.
Matematiksel Süreçlere Göre Öğrencilerin Matematik Performansları

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Grafik 6’da görüldüğü gibi Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin PISA 2012 matematiksel 

süreçlerindeki performansları, OECD üyesi ülkeler ortalamasının ve tüm katılımcı ülkeler 

ortalamasının altındadır. Her bir süreçte Türkiye’nin puanları birbirine oldukça yakındır. 

PISA 2012’de katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin, tanımlanan üç matematiksel 

süreç özelinde, yeterlik düzeylerine göre dağılımları, aşağıda ayrı bölümlerde, tablo ve 

grafiklerle açıklanmaktadır.

Matematiksel süreçlerde katılımcı tüm ülkelerin ortalama matematik performans puanları;

- Formülleştirme sürecinde 485,

- İşe koşma sürecinde 486,

- Yorumlama sürecinde 491’dir.

Matematiksel süreçlerde matematik performans puanı en yüksek olan beş ülke sırasıyla;

- Formülleştirme sürecinde Şangay-Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong-Çin ve Güney 

Kore,

- İşe koşma sürecinde Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Güney Kore ve Tayvan,

- Yorumlama sürecinde Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Lihtenştayn’dır.

Matematiksel süreçlerde matematik performans puanı en düşük olan beş ülke sırasıyla;

- Formülleştirme sürecinde Endonezya, Peru, Tunus, Kolombiya ve Brezilya,

- İşe koşma sürecinde Kolombiya, Peru, Endonezya, Katar ve Ürdün,

- Yorumlama sürecinde Peru, Katar, Arnavutluk, Endonezya ve Ürdün’dür.

PISA 2012 matematiksel süreçlerinde ortalama matematik performans puanlarına göre 

Türkiye’nin durumu Grafik 6’da gösterilmektedir.

Grafik 6.
PISA 2012 Matematik Süreçlerine Göre Türkiye’nin Ortalama Matematik Performansı
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Genel olarak, PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerde, her 

bir matematiksel süreç özelinde de düşük yeterlik düzeylerinde daha düşük oranda, yük-

sek performans düzeylerinde ise daha yüksek oranda öğrenci yer aldığı görülmektedir. 

PISA matematik performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerde ise tam tersi bir 

durum söz konusudur.

i. Formülleştirme 

PISA 2012 matematik okuryazarlığının içeriğini ve kapsamını oluşturan üç matematiksel 

süreçten ilki formülleştirmedir. Katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin bu süreç 

özelinde yeterlik düzeylerine göre dağılımları, Tablo 16a ve Tablo 16b’de verilmiştir.  

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 16a.
Formülleştirme Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 16a ve Tablo 16b’de görüldüğü gibi genel olarak, Düzey 2 ve altında öğrenci oranları 

daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik performansı açısından alt sıralarda yer alan 

ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler ise PISA mate-

matik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,8 ile %46,8 arasında de-

ğişmektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %10,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması 

%11,8’dir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, 

Güney Kore, Estonya, Singapur ve Japonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik per-

formansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Estonya 

OECD üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla 

Endonezya, Peru, Katar, Tunus ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik perfor-

mansı açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.
Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 16b.
Formülleştirme Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %3,7 ile %33,0 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %15,6 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %17,2’dir. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong 

Kong-Çin, Güney Kore ve Japonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kosta Rika, Ürdün, 

Arjantin, Kolombiya ve Meksika’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açı-

sından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %7,0 ile %28,9 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %21,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,8’dir. Bu dü-

zeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Tayvan, Singapur, 

Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, Yunanistan, 

Romanya, Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’dir. Bu ülkelerden Güney Kıbrıs Rum Kesi-

mi ve Kazakistan dışındakiler OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %6,9 ile %26,7 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %21,6 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %20,3’tür. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Estonya, Danimarka, İzlanda, 

Vietnam ve İrlanda’dır.  Bu ülkelerden sadece Vietnam OECD üyesi değildir. Bu düzeyde 

en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Tunus, Kolombiya, Brezilya ve 

Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından son 

sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,9 ile %23,1 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %16,6 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %15,0’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Lihtenştayn, İsviçre, Hol-

landa, Japonya ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden Lihtenştayn dışındakiler OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Arjantin, Ürdün, Kolombiya, 

Endonezya ve Tunus’tur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performan-

sı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,3 ile %20,5 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %9,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %8,8’dir. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Güney Kore ve Japonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Japonya OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Arjantin, Kolombiya, 

Endonezya, Ürdün ve Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik per-

formansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %37,9 arasında değişmek-

tedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %5,0 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %5,1’dir. 

Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Tayvan, 

Singapur, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir.  Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik perfor-

mansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD 
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üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Arjantin, Endonezya, 

Arnavutluk, Kolombiya ve Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik 

performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematiksel süreçlerinden formülleştirme sürecinde Türkiye’nin durumu Gra-

fik 7’de gösterilmektedir.

Grafik 7.
PISA 2012 Matematiksel Süreçlerinden Formülleştirme Süreci Açısından Türkiye’de Öğrencilerin 

Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı (%)

Grafik 7’de görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı formülleştirme süreci açısın-

dan Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %66’sı Düzey 2 ve altında yer almaktadır. 

Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %47 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık 

%51’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler ortalamasından 

ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematiksel süreçlerinden 

formülleştirme süreci açısında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeyinin 

genel olarak Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %34’ü ise matematiksel süreçlerden formülleştirme süreci 

açısından Düzey 3 ve üzerinde yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık 

%53 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık %49’dur. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğ-

renci oranları OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından 

düşüktür.

Formülleştirme süreci açısından Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 43. 

sırada yer almaktadır.
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- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 49. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 56. sırada 

yer almaktadır.

Formülleştirme süreci açısından Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerde-

ki öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 41. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 41. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 43. sırada 

yer almaktadır.

ii. İşe Koşma 

PISA 2012 matematik okuryazarlığının içeriğini ve kapsamını oluşturan üç matematiksel 

süreçten ikincisi işe koşmadır. Katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin bu süreç 

özelinde yeterlik düzeylerine göre dağılımları, Tablo 17a ve Tablo 17b’de verilmiştir. 
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 17a.
İşe Koşma Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo17a ve Tablo 17b’de görüldüğü gibi genel olarak, işe koşma süreci açısından Düzey 2 
ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik performansı açı-
sından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oranları daha yüksek 
olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,6 ile %48,2 arasında değiş-
mektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %8,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %9,6’dır. 
Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Es-
tonya, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 
açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Estonya OECD 
üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Katar, Peru, 
Kolombiya, Endonezya ve Ürdün’dür. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açı-
sından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %2,2 ile %34,1 arasında değişmektedir. 
OECD üyesi ülkeler ortalaması %14,6 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,5’tir. Bu 

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 17b.
İşe Koşma Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong 
Kong-Çin, Güney Kore ve Makao-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 
açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 
Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kosta Rika, Arjantin, 
Endonezya, Meksika ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açı-
sından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %6,7 ile %28,8 arasında değişmektedir. 
OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,4 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %23,1’dir. Bu 
düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong 
Kong-Çin, Tayvan ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. Bu 
düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, Tayland, 
Meksika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’dır. Bu ülkelerden Yunanistan ve Meksika 
OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %5,3 ile %30,5 arasında değişmektedir. 
OECD üyesi ülkeler ortalaması %24,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %22,7’dir. Bu dü-
zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Finlandiya, Estonya, Letonya, 
Danimarka ve İrlanda’dır.  Bu ülkeler OECD üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi 
bulunan beş ülke ise Endonezya, Kolombiya, Peru, Katar ve Brezilya’dır. OECD üyesi olma-
yan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından alt sıralarda yer almaktadır.  
Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,5 ile %28,5 arasında değişmektedir. 
OECD üyesi ülkeler ortalaması %18,6 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,7’dir. Bu 
düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Makao-
Çin, Hollanda, Güney Kore ve Estonya’dır. Bu ülkelerden Hollanda, Güney Kore ve Estonya 
OECD üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, 
Kolombiya, Arjantin, Ürdün ve Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 mate-
matik performansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,3 ile %26,9 arasında değişmek-
tedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %9,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %8,6’dır. 
Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, 
Hong Kong-Çin, Tayvan ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik perfor-
mansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD 
üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Arjantin, 
Kolombiya, Kosta Rika ve Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik 
performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %29,3 arasında değişmekte-
dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %2,8 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %2,8’dir. Bu 
düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Tay-
van, Güney Kore ve Hong Kong-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 
açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 
Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Arjantin, Arnavut-
luk, Kolombiya ve Kosta Rika’dır. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik 
performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematiksel süreçlerinden işe koşma süreci açısından Türkiye’nin durumu Gra-
fik 8’de gösterilmektedir.
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Grafik 8.
PISA 2012 Matematiksel Süreçlerinden İşe Koşma Süreci Açısından Türkiye’de Öğrencilerin 

Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı (%)

Grafik 8’de görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı işe koşma süreci açısından 

Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %67’si Düzey 2 ve altında yer almaktadır. 

Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %45 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık 

%49’dur. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler ortalamasından 

ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematiksel süreçlerinden 

işe koşma süreci açısında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeyinin genel 

olarak Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %33’ü ise matematiksel süreçlerden işe koşma süreci açı-

sından Düzey 3 ve üzerinde yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %55 

ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık %51’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci 

oranları OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından dü-

şüktür.

İşe koşma süreci açısından Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki öğ-

renci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. 

sırada yer almaktadır.

- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 48. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 28. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 47. sırada 

yer almaktadır.

İşe koşma süreci açısından Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 48. sırada 

yer almaktadır.
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- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 44. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 42. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 28. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 38. sırada 

yer almaktadır.

iii. Yorumlama 

PISA 2012 matematik okuryazarlığının içeriğini ve kapsamını oluşturan üç matematiksel 

süreçten üçüncüsü yorumlama (interpreting) dır. Katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğren-

cilerin bu süreç özelinde yeterlik düzeylerine göre dağılımları, Tablo 18a ve Tablo 18b’de 

verilmiştir.  

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 18a.
Yorumlama Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 18a ve Tablo 18b’de görüldüğü gibi genel olarak, yorumlama süreci açısından Düzey 

2 ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik performansı açı-

sından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oranları daha yüksek 

olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,5 ile %46,7 arasında değiş-

mektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %8,8 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %9,6’dır. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-

Çin, Finlandiya, Singapur ve Japonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Finlandiya ve Japonya OECD üye-

sidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Katar, Peru, 

Arnavutluk, Endonezya ve Tunus’tur. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açı-

sından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://dx.doi.org/10.1787/888932937035

Tablo 18b.
Yorumlama Sürecinde Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %4,3 ile %34,7 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %14,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,0’dır. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Güney Kore, Singapur ve Finlandiya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Finlandiya OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, 

Endonezya, Kolombiya, Ürdün ve Kosta Rika’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik per-

formansı açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %10,9 ile %32,3 arasında değişmekte-

dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %21,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %22,0’dır. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Tayvan ve Lihtenştayn’dır.  Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, Romanya, 

Kosta Rika, Tayland ve Meksika’dır. Bu ülkelerden Romanya ve Meksika OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %6,0 ile %29,7 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,7’dir. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Vietnam, Estonya, Finlandiya, 

Danimarka ve İrlanda’dır.  Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler OECD üyesidir. Bu düzeyde 

en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Peru, Ürdün, Kolombiya ve 

Tunus’tur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından alt 

sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,3 ile %27,4 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %18,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %17,1’dir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Makao-Çin, 

Güney Kore, Finlandiya ve Şangay-Çin’dir.  Bu ülkelerden Finlandiya ve Güney Kore OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Ürdün, 

Kolombiya, Peru ve Tunus’tur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik per-

formansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,2 ile %22,8 arasında değişmekte-

dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %10,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %9,5’tir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-

Çin, Lihtenştayn, Tayvan ve Singapur’dur. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kazakistan, Endonezya, Ko-

lombiya, Ürdün ve Meksika’dır. Meksika dışındakiler OECD üyesi değildir. Bu ülkeler, PISA 

2012 matematik performansı açısından son sıralarda yer almaktadır. 

 

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %17,7 arasında değişmek-

tedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %4,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %4,0’dır. 

Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, 

Tayvan, Lihtenştayn ve Hong Kong-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik perfor-

mansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Malezya, 

Kazkistan, Ürdün ve Meksika’dır. OECD üyesi olmayan bu ülkelerle birlikte toplam sekiz 
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Grafik 9’da görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı yorumlama süreci açısından 

Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %68’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. 

Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %44 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık 

%48’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler ortalamasından 

ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematiksel süreçlerinden 

yorumlama süreci açısında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeyinin ge-

nel olarak Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %32’si ise matematiksel süreçlerden yorumlama süreci 

açısından Düzey 3 ve üzerinde yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık 

%56 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık %52’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğ-

renci oranları OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından 

düşüktür.

Yorumlama süreci açısından Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 46. 

sırada yer almaktadır.

ülkede, Düzey 6’daki öğrenci sayısı, yüzde ile ifade edilemeyecek kadar azdır. Bu ülkeler 

PISA 2012 matematik performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematiksel süreçlerinden yorumlama süreci açısından Türkiye’nin durumu 

Grafik 9’da gösterilmektedir.

Grafik 9.
PISA 2012 Matematiksel Süreçlerinden Yorumlama Süreci Açısından Türkiye’de Öğrencilerin 

Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı (%)
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- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 47. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 55. sırada 

yer almaktadır.

Yorumlama süreci açısından Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 33. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 48. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 43. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 40. sırada 

yer almaktadır.

3.6. MATEMATİKSEL İÇERİK VE KONU ALANLARINA GÖRE 
ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI

PISA matematik okuryazarlığı ölçme ve değerlendirme çerçevesinde matematik konu alan-

larının belirlenmesi, tarihsel bir birikimin dikkate alınmasının yanı sıra okullardaki ma-

tematik eğitiminin pratik uygulamalarının da bir yansımasıdır. PISA 2012’de matematik 

okuryazarlığına yönelik olarak 4 konu alanı ve bu konu alanlarında15 konu başlığı belir-

lenmiştir. 

PISA 2012’de katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin, tanımlanan dört matematiksel 

içerik ya da konu alanında ortalama matematik performans puanları ve standart sapmaları 

Tablo 19a ve Tablo 19b’de gösterilmektedir. 
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 19a.
Matematiksel İçerik Alanlarında Öğrencilerin Matematik Performansları

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 19a ve Tablo 19b’de görüldüğü gibi matematiksel içerik ya da konu alanlarında ülke-

lerin ortalama puanları;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında 349 ile 624 puan arasında,

- Uzay ve şekil konu alanında 369 ile 649 puan arasında,

- Çokluk konu alanında 362 ile 591 puan arasında,

- Belirsizlik ve veri konu alanında 373 ile 592 puan arasında değişmektedir.

Matematiksel süreçlerde OECD üyesi ülkelerin ortalama matematik performans puanları;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında 493,

- Uzay ve şekil konu alanında 490,

- Çokluk konu alanında 495,

- Belirsizlik ve veri konu alanında 493’tür.

Matematiksel süreçlerde katılımcı tüm ülkelerin ortalama matematik performans puanları;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında 488,

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 19b.
Matematiksel İçerik Alanlarında Öğrencilerin Matematik Performansları

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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- Uzay ve şekil konu alanında 482,

- Çokluk konu alanında 484,

- Belirsizlik ve veri konu alanında 487’dir.

Matematiksel süreçlerde matematik performans puanı en yüksek olan beş ülke sırasıyla;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Gü-

ney Kore,

- Uzay ve şekil konu alanında Şangay-Çin, Tayvan, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong-

Çin,

- Çokluk konu alanında Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Lihtenştayn,

- Belirsizlik ve veri konu alanında Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Güney 

Kore’dir.

Matematiksel süreçlerde matematik performans puanı en düşük olan beş ülke sırasıyla;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında Peru, Kolombiya, Katar, Endonezya ve Brezilya,

- Uzay ve şekil konu alanında Kolombiya, Peru, Katar, Brezilya ve Tunus,

- Çokluk konu alanında Endonezya, Peru, Ürdün, Katar ve Kolombiya,

- Belirsizlik ve veri konu alanında Peru, Katar, Endonezya, Arnavutluk ve Kolombiya’dır.

PISA 2012 matematiksel içerik ya da konu alanlarında ortalama matematik performans 

puanlarına göre Türkiye’nin durumu Grafik 10’da verilmiştir.

Grafik 10.
PISA 2012 Matematik İçerik Alanlarına Göre Türkiye’nin Ortalama Matematik Performansı
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Grafik 10’da görüldüğü gibi Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin PISA 2012 matematiksel 

içerik alanlarındaki performansları, OECD üyesi ülkeler ortalamasının ve tüm katılımcı ül-

keler ortalamasının altındadır. Her bir içerik alanında Türkiye’nin puanları birbirine olduk-

ça yakındır. 

Her bir içerik alanında ülke puanları büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Değişim ve ilişkiler konu alanında, 34 OECD ülkesi arasında 31. sırada, 65 katılımcı ülke 

arasında 42. sırada,

- Uzay ve şekil konu alanında, 34 OECD ülkesi arasında 31. sırada, 65 katılımcı ülke ara-

sında 45. sırada,

- Çokluk konu alanında, 34 OECD ülkesi arasında 32. sırada, 65 katılımcı ülke arasında 46. 

sırada,

- Belirsizlik ve veri konu alanında, 34 OECD ülkesi arasında 32. sırada, 65 katılımcı ülke 

arasında 44. sırada yer almaktadır.

PISA 2012’de katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin, tanımlanan dört matematik-

sel içerik ya da konu alanı özelinde, yeterlik düzeylerine göre dağılımları, aşağıda ayrı alt 

bölümler halinde, tablo ve grafiklerle açıklanmaktadır.

Genel olarak, PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerde, her 

bir matematiksel içerik özelinde de, düşük yeterlik düzeylerinde daha düşük oranda, yük-

sek performans düzeylerinde ise daha yüksek oranda öğrenci yer aldığı görülmektedir. 

PISA matematik performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerde ise tam tersi bir 

durum söz konusudur.

i. Değişim ve İlişkiler 

PISA matematik okuryazarlığı açısından değişim ve ilişkiler konu alanı; cebirsel ifadeler, 

denklemler, eşitsizlikler, tablo ve grafik gösterimlerini içeren fonksiyonlar ve cebir konu-

larını içermektedir. PISA 2012’ye katılan ülkelerde, 15 yaş grubu öğrencilerin değişim ve 

ilişkiler konu alanında, matematik okuryazarlığı yeterlik düzeylerine göre yüzde dağılım-

ları Tablo 20a ve Tablo 20b’de gösterilmektedir.
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 20a.
Değişim ve İlişkiler Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 20a ve Tablo 20b’de görüldüğü gibi genel olarak, değişim ve ilişkiler konu alanı 

açısından Düzey 2 ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik 

performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oran-

ları daha yüksek olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer 

alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,0 ile %55,3 arasında de-

ğişmektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %10,4 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması 

%11,0’dır. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, 

Estonya, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik 

performansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Estonya ve Güney 

Kore OECD üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla 

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 20b.
Değişim ve İlişkiler Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Peru, Kolombiya, Katar, Endonezya ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik 

performansı açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %3,0 ile %31,0 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %14,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,0’dır. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Güney Kore ve Estonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Estonya OECD üye-

sidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kosta Rika, En-

donezya, Meksika, Ürdün ve Tayland’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %7,4 ile %27,6 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %20,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,5’tir. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong 

Kong-Çin, Tayvan ve Peru’dur. Peru, Katar, Kolombiya gibi matematik performansı genel 

olarak düşük olan ve alt sıralarda yer alan bazı ülkelerin, değişim ve ilişkiler konu alanın-

da, bu düzeyde öğrenci oranları açısından ilk 10 ülke arasında yer aldığı görülmektedir. Bu 

ülkeler OECD üyesi değildir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise 

sırasıyla Kazakistan, Romanya, Türkiye, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Bu ülke-

lerden Romanya ve Litvanya OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %5,8 ile %28,0 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,5’tir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Estonya, İrlanda, Rusya Fe-

derasyonu, Finlandiya ve Vietnam’dır.  Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Kolombiya, Peru, 

Katar ve Brezilya’dır. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı 

açısından alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,4 ile %24,7 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %17,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,0’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Estonya, Hong Kong-Çin, 

Makao-Çin, Hollanda ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden Estonya, Hollanda ve Güney Kore 

OECD üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, 

Kolombiya, Arjantin, Ürdün ve Peru’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 mate-

matik performansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,2 ile %21,8 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %9,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %9,3’tür. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Lihtenştayn, Singapur ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Arjantin, Kolom-

biya, Ürdün ve Kosta Rika’dır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 2012 matematik 

performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  
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Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %36,2 arasında değişmekte-

dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %4,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %4,6’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Tay-

van, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Arjantin, Kosta 

Rika, Kolombiya ve Meksika’dır. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir ve bu ülkeler 

PISA 2012 matematik performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematik içeriğinin değişim ve ilişkiler konu alanında, yeterlik düzeylerindeki 

öğrenci oranlarına göre Türkiye’nin durumu Grafik 11’de gösterilmektedir.

Grafik 11.
PISA 2012 Değişim ve İlişkiler Konu Alanında Türkiye’de Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre 

Dağılımı (%)

Grafik 11’de görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı değişim ve ilişkiler konu 

alanında Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %67’si Düzey 2 ve altında yer al-

maktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %46 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde 

yaklaşık %49’dur. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler orta-

lamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematik içeri-

ğinden değişim ve ilişkiler konu alanında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

düzeyinin genel olarak Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %33’ü değişim ve ilişkiler konu alanında Düzey 3 ve üze-

rinde yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %54 ve katılımcı tüm ül-

keler genelinde yaklaşık %51’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları OECD üyesi 

ülkeler ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından düşüktür.
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Değişim ve ilişkiler konu alanında, Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerde-

ki öğrenci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 30. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 42. 

sırada yer almaktadır.

- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 52. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 34. ve son sırada, katılımcı 65 ülke arasında 

63. sırada yer almaktadır.

Değişim ve ilişkiler konu alanında, Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeyler-

deki öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 44. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 44. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 44. sırada 

yer almaktadır.

ii. Uzay ve Şekil 

PISA matematik okuryazarlığı kapsamında uzay ve şekil konu alanı; perspektif çizimleri, 

harita çizimleri, şekillerin çizilmesi ve dönüştürülmesi, üç boyutlu görünümler, şekillerin 

gösterimi gibi konuları içermektedir. PISA 2012’ye katılan ülkelerde, 15 yaş grubu öğrenci-

lerin uzay ve şekil konu alanında, matematik okuryazarlığı yeterlik düzeylerine göre yüzde 

dağılımları Tablo 21a ve Tablo 21b’de gösterilmektedir.
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 21a.
Uzay ve Şekil Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 21a ve Tablo 21b’de görüldüğü gibi genel olarak, uzay ve şekil konu alanı açısından 

Düzey 2 ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik perfor-

mansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oranları 

daha yüksek olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan 

ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,7 ile %45,7 arasında de-

ğişmektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %10,0 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması 

%12,1’dir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, 

Japonya, Güney Kore, Hong Kong-Çin ve Singapur’dur. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik 

performansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore 

OECD üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla 

Kolombiya, Peru, Katar, Tunus ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik perfor-

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 21b.
Uzay ve Şekil Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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mansı açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %2,4 ile %34,9 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %15,8 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %17,7’dir. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Güney Kore, 

Japonya, Singapur ve Hong Kong-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Japonya OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kosta Rika, 

Arjantin, Karadağ, Ürdün ve Brezilya’dır. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012’de 

matematik performansı açısından alt sıralarda yer almaktadır.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %5,5 ile %28,6 arasında değişmekte-

dir. Hem OECD üyesi ülkeler ortalaması hem katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %22,3’tür. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Tayvan, 

Singapur, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üye-

sidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, 

Hırvatistan, Romanya, Yunanistan ve Meksika’dır. Bu ülkelerden Kazakistan ve Hırvatistan 

dışındakiler OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %6,3 ile %29,2 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %20,5’tir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Danimarka, Finlandiya, 

İzlanda, Letonya ve Estonya’dır. Bu ülkeler OECD üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda 

öğrencisi bulunan beş ülke ise Kolombiya, Brezilya, Peru, Endonezya ve Tunus’tur. OECD 

üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından alt sıralarda yer 

almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,8 ile %23,1 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %16,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %14,6’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Japonya, İsviçre, Hong 

Kong-Çin, Makao-Çin ve Lihtenştayn’dır. Bu ülkelerden Japonya ve İsviçre OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kolombiya, Arjantin, Ürdün, 

Brezilya ve Kosta Rika’dır. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik perfor-

mansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,2 ile %20,8 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %8,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %8,2’dir. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Güney Kore ve Makao-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üye-

sidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kolombiya, Arjantin, 

Endonezya, Ürdün ve Brezilya’dır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 2012 matematik 

performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %45,9 arasında değişmekte-

dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %4,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %4,6’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Tayvan, Sin-
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gapur, Güney Kore ve Hong Kong-Çin’dir. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Arjantin, Kolombiya, Endonez-

ya, Meksika ve Kosta Rika’dır. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir ve bu ülkeler 

PISA 2012 matematik performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematik içeriğinin uzay ve şekil konu alanında, yeterlik düzeylerindeki öğ-

renci oranlarına göre Türkiye’nin durumu Grafik 12’de gösterilmektedir.

Grafik 12.
PISA 2012 Uzay ve Şekil Konu Alanında Türkiye’de Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre 

Dağılımı (%)

Grafik 12’de görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı uzay ve şekil konu alanında 

Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %67’si Düzey 2 ve altında yer almaktadır. 

Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %48 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık 

%52’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler ortalamasından 

ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematik içeriğinden uzay 

ve şekil konu alanında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeyinin genel 

olarak Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %33’ü uzay ve şekil konu alanında Düzey 3 ve üzerinde 

yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %52 ve katılımcı tüm ülkeler ge-

nelinde yaklaşık %48’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları OECD üyesi ülkeler 

ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından düşüktür.

Uzay ve şekil konu alanında, Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;
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- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 50. 

sırada yer almaktadır.

- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 42. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 11. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 25. sırada 

yer almaktadır.

Uzay ve şekil konu alanında, Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki 

öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 50. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 28. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 38. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 22. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 30. sırada 

yer almaktadır.

iii. Çokluk 

PISA matematik okuryazarlığı kapsamında çokluk (Quantity) konu alanı; sayılar, sayı işlem-

leri, zihinden hesaplamalar, tahmin ve sonuçları değerlendirme gibi konuları içermektedir. 

PISA 2012’ye katılan ülkelerde, 15 yaş grubu öğrencilerin çokluk konu alanında, matematik 

okuryazarlığı yeterlik düzeylerine göre yüzde dağılımları Tablo 22a ve Tablo 22b’de gös-

terilmektedir.



78 PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 22a.
Çokluk Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 22a ve Tablo 22b’de görüldüğü gibi genel olarak, ‘çokluk’ konu alanı açısından Düzey 

2 ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik performansı açı-

sından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oranları daha yüksek 

olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,3 ile %50,0 arasında de-

ğişmektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %9,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması 

%11,1’dir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, 

Singapur, Estonya, Finlandiya ve Polonya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik per-

formansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Estonya, Finlandiya ve 

Polonya OECD üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sıra-

sıyla Endonezya, Katar, Peru, Ürdün ve Kolombiya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik 

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 22b.
Çokluk Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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performansı açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %3,7 ile %30,8 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %14,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,6’dır. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Güney Kore ve Finlandiya’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden Güney Kore ve Finlandiya OECD 

üyesidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kosta Rika, 

Kazakistan, Arjantin, Tayland ve Meksika’dır. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir. 

Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açısından alt sıralarda yer almaktadır.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %8,8 ile %28,1 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %21,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,9’dur. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Tayvan ve Katar’dır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir. Bu düzeyde en yüksek oran-

da öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, Letonya, Rusya Federasyonu, Kosta 

Rika ve Meksika’dır. Bu ülkelerden Kazakistan ve Kosta Rika dışındakiler OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %5,8 ile %27,8 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %21,6’dır. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Estonya, Finlandiya, Polonya, 

Letonya ve Vietnam’dır. Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler OECD üyesidir. Bu düzeyde 

en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Ürdün, Peru, Kolombiya ve 

Tunus’dur. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından alt 

sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %2,0 ile %25,1 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %18,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,5’tir. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Güney Kore, Makao-Çin, 

Hong Kong-Çin, Finlandiya ve Estonya’dır. Bu ülkelerden Güney Kore, Finlandiya ve Eston-

ya OECD üyesidir. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, 

Ürdün, Kolombiya ve Tunus’dur.  OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik 

performansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,4 ile %25,3 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %10,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %8,9’dur. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-

Çin, Singapur, Lihtenştayn ve Tayvan’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı 

açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir. Bu düzeyde en 

düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Endonezya, Arjantin, Ürdün, Kolombiya ve 

Tunus’tur. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 2012 matematik performansı açısından 

son sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %20,9 arasında değişmek-

tedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %3,9 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %3,4’tür. 

Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, 

Hong Kong-Çin, Tayvan ve Lihtenştayn’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performan-
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sı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir. Bu düzeyde 

en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Arjantin, Endonezya, Ürdün, Arnavutluk 

ve Kolombiya’dır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 2012 matematik performansı 

açısından alt sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematik içeriğinin ‘çokluk’ konu alanında, yeterlik düzeylerindeki öğrenci 

oranlarına göre Türkiye’nin durumu Grafik 13’te gösterilmektedir.

Grafik 13.
PISA 2012 Çokluk Konu Alanında Türkiye’de Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre 

Dağılımı (%)

Grafik 13’te görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı ‘çokluk’ konu alanında 

Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %68’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. 

Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %45 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde yaklaşık 

%50’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler ortalamasından 

ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematik içeriğinden ‘çokluk’ 

konu alanında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeyinin genel olarak Dü-

zey 1 ve Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %32’si ‘çokluk’ konu alanında Düzey 3 ve üzerinde yer al-

maktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %55 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde 

yaklaşık %50’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları OECD üyesi ülkeler ortalama-

sından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından düşüktür.

‘Çokluk’ konu alanında, Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki öğrenci 

oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 46. 
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sırada yer almaktadır.

- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 50. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 27. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 46. sırada 

yer almaktadır.

‘Çokluk’ konu alanında, Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerdeki öğrenci 

oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 47. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 46. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 43. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 47. sırada 

yer almaktadır.

iv. Belirsizlik ve Veri 

PISA matematik okuryazarlığı kapsamında belirsizlik ve veri konu alanı; genel olarak ola-

sılık ve istatistik konularını içermektedir. PISA 2012’ye katılan ülkelerde, 15 yaş grubu öğ-

rencilerin belirsizlik ve veri konu alanında, matematik okuryazarlığı yeterlik düzeylerine 

göre yüzde dağılımları Tablo 23a ve Tablo 23b’de gösterilmektedir.
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Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 23a.
Belirsizlik ve Veri Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Tablo 23a ve Tablo 23b’de görüldüğü gibi genel olarak, ‘belirsizlik ve veri’ konu alanı açı-

sından Düzey 2 ve altındaki öğrenci oranları daha yüksek olan ülkeler, PISA matematik 

performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Düzey 5 ve üzerinde öğrenci oran-

ları daha yüksek olan ülkeler ise PISA matematik performansı açısından üst sıralarda yer 

alan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,0 ile %44,4 arasında de-

ğişmektedir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %8,3 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması 

%8,9’dur. Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, 

Hong Kong-Çin, Vietnam, Singapur ve Estonya’dır. Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler, PISA 

2012’de matematik performansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Vietnam’ın bu 

durumu dikkat çekicidir. Bu ülkelerden sadece Estonya OECD üyesidir. Bu düzeyde en 

Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 23b.
Belirsizlik ve Veri Konu Alanında Yeterlik Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Katar, Peru, Arnavutluk, Endonezya 

ve Arjantin’dir. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 2012’de matematik performansı 

açısından son sıralarda yer alan ülkelerdir. 

Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %3,4 ile %37,4 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %14,8 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %16,6’dır. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Güney Kore ve Vietnam’dır. Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler, PISA 2012’de 

matematik performansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Önceki düzeyde olduğu 

gibi Vietnam’ın bu durumu dikkat çekicidir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üye-

sidir. Bu düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, 

Kosta Rika, Kolombiya, Endonezya ve Tunus’tur. Bu ülkeler OECD üyesi değildir ve PISA 

2012’de matematik performansı açısından alt sıralarda yer almaktadır.

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %9,0 ile %33,1 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %22,5 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %23,2’dir. Bu 

düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-

Çin, Singapur, Tayvan ve Katar’dır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir. Bu düzeyde en yüksek 

oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise sırasıyla Kazakistan, Tayland, Kosta Rika, Romanya 

ve Meksika’dır. Bu ülkelerden Romanya ve Meksika OECD üyesidir.

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %5,9 ile %29,8 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %23,8 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %22,8’dir. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Vietnam, Estonya, Danimarka, 

İrlanda ve Letonya’dır. Bu ülkelerden Vietnam dışındakiler OECD üyesidir. Bu düzeyde 

en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Peru, Endonezya, Kolombiya, Tunus ve 

Ürdün’dür. OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik performansı açısından 

alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %1,2 ile %26,9 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %18,1 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %17,0’dır. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Hong Kong-Çin, Vietnam, 

Makao-Çin, Japonya ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kolombiya, Kazakistan, Endo-

nezya, Peru ve Ürdün’dür.  OECD üyesi olmayan bu ülkeler, PISA 2012 matematik perfor-

mansı açısından en alt sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %24,3 arasında değişmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ortalaması %9,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %8,6’dır. Bu dü-

zeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, 

Singapur, Tayvan ve Hollanda’dır. Bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açısın-

dan ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerden sadece Hollanda OECD üyesidir. Bu dü-

zeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kazakistan, Kolombiya, Kosta Rika, 

Peru ve Meksika’dır. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir ve PISA 2012 matematik 

performansı açısından son sıralarda yer almaktadır.  

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdeleri ülkelere göre %0,0 ile %21,7 arasında değişmekte-
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dir. OECD üyesi ülkeler ortalaması %3,2 ve katılımcı tüm ülkelerin ortalaması %2,9’dur. Bu 

düzeyde en yüksek oranda öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Tay-

van, Hong Kong-Çin ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden sadece Güney Kore OECD üyesidir ve 

bu ülkeler, PISA 2012’de matematik performansı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 

Bu düzeyde en düşük oranda öğrencisi bulunan beş ülke ise Kazakistan, Kosta Rika, En-

donezya, Meksika ve Brezilya’dır. Bu ülkeler dâhil toplam 10 ülkede, Düzey 6’daki öğrenci 

sayıları, yüzde oluşturmayacak kadar azdır. Bu ülkelerden sadece Meksika OECD üyesidir. 

Bu ülkeler PISA 2012 matematik performansı açısından alt sıralarda yer almaktadır.  

PISA 2012 matematik içeriğinin ‘belirsizlik ve veri’ konu alanında, yeterlik düzeylerindeki 

öğrenci oranlarına göre Türkiye’nin durumu Grafik 14’te gösterilmektedir.

Grafik 14’te görüldüğü gibi PISA 2012 matematik okuryazarlığı ‘belirsizlik ve veri’ konu 

alanında Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık %67’si Düzey 2 ve altında yer al-

maktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %46 ve katılımcı tüm ülkeler genelinde 

yaklaşık %49’dur. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları, OECD üyesi ülkeler orta-

lamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından fazladır. PISA 2012 matematik içeri-

ğinden ‘belirsizlik ve veri’ konu alanında Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

düzeyinin genel olarak Düzey 1 ve Düzey 2’de yığılma gösterdiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %33’ü ‘belirsizlik ve veri’ konu alanında Düzey 3 ve üze-

Grafik 14.
PISA 2012 Belirsizlik ve Veri Konu Alanında Türkiye’de Öğrencilerin Yeterlik Düzeylerine Göre 

Dağılımı (%)
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rinde yer almaktadır. Bu oran OECD ülkeleri genelinde yaklaşık %54 ve katılımcı tüm ül-

keler genelinde yaklaşık %51’dir. Türkiye’de bu düzeylerdeki öğrenci oranları OECD üyesi 

ülkeler ortalamasından ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasından düşüktür.

‘Belirsizlik ve veri’ konu alanında, Düzey 2 ve altındaki düzeylerde ülkeler, bu düzeylerde-

ki öğrenci oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 1’in altında, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 45. 

sırada yer almaktadır.

- Düzey 1’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 47. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 2’de, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 52. sırada 

yer almaktadır.

‘Belirsizlik ve veri’ konu alanında, Düzey 3 ve üzerindeki düzeylerde ülkeler, bu düzeyler-

deki öğrenci oranlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığında Türkiye;

- Düzey 3’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 46. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 4’te, OECD üyesi 34 ülke arasında 32. sırada, katılımcı 65 ülke arasında 44. sırada 

yer almaktadır.

- Düzey 5 ve Düzey 6’da, OECD üyesi 34 ülke arasında 31. sırada, katılımcı 65 ülke arasın-

da 40. sırada yer almaktadır.

3.7. OKUL TÜRLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI 
PERFORMANSLARI

PISA 2012’de ağırlıklı alanın matematik olmasından dolayı okul türlerine göre ortalamaları 

matematik okuryazarlığı performanslarına göre hesaplanmıştır. Bu performans puanları 

öğrencilerin matematik testinden elde ettiği puanların ortalamasından elde edilmiştir. Okul 

türlerine göre öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları aşağıdaki Grafik 15’de 

sunulmuştur.
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Grafik 15 incelendiğinde okulların ortalamalarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 

Bu farkın manidarlığının testine ilişkin istatistikler, verilerde varsayımlar karşılanmadı-

ğından yapılamamıştır. Okul türleri arasında en yüksek başarı ortalamasının fen lisesi, en 

düşük başarı ortalamasının ise ilköğretim olduğu görülmektedir. Ayrıca mesleki eğitim ve-

ren liselerin ortalama başarı puanlarının akademik eğitim veren liselere göre genel olarak 

düşük olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik puanlarındaki varyansın %61’inin okullar ara-

sındaki farklılıktan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu oran OECD ülkelerinin ortalamasına 

göre %37’dir (OECD, 2013d). Diğer bir anlatımla, okul türlerine göre matematik puanların-

daki farklılığın Türkiye’de OECD ortalamasının üstünde ve yüksek bir değer olduğu söyle-

nebilir. 

3.8. BÖLGELERE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI 
PERFORMANSLARI

PISA 2012 uygulamasına, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 esas alına-

rak bölge ve okul türlerine göre tabakalandırma ile belirlenen, 12 bölgeyi temsil eden 57 

il dahil edilmiştir. PISA 2012 Türkiye örnekleminde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 

(İBBS) Düzey 1’e göre okul ve öğrenci sayısının en fazla olduğu bölge TR1: İstanbul, en az 

olduğu bölge ise TR(A): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgelere göre PISA 2012 Türkiye 

Matematik Okuryazarlığı Performansı Grafik 16’da sunulmuştur.

Grafik 15.
Okul Türlerine Göre Matematik Okuryazarlığı Performansları
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Grafik 16 incelendiğinde; bölgeler arasında en yüksek başarı ortalamasının Batı Marmara, 

en düşük başarı ortalamasının ise Ortadoğu Anadolu’da olduğu görülmektedir. Bölgeler 

bazında ortalamalar incelendiğinde betimsel olarak en yüksek ortalamaya sahip bölgenin 

Marmara olduğu, doğu bölgelerinin ortalamasının daha düşük olduğu söylenebilir. Ayrıca 

en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip bölgeler arasındaki farkın yaklaşık 84 puan ol-

ması, matematik okuryazarlığı performansı açısından yüksek bir farklılığı ortaya koymak-

tadır.

Grafik 16.
İBBS Düzey 1’e Göre Matematik Okuryazarlığı Performansları
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Okuma becerileri, 2000 yılında uygulanan ilk PISA araştırmasında ve 2009’daki dördüncü 

PISA araştırmasında ağırlıklı alan olarak belirlenmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. 2012 

yılında yapılan beşinci PISA araştırmasında okuma becerileri tüm PISA araştırmalarında 

olduğu gibi incelenmekle birlikte ağırlıklı alan olarak belirlenmediği için 2009 yılında ya-

pılan araştırmasında var olan çerçevesi değişmemiştir (OECD, 2013c). PISA 2009’da okuma 

becerileri; kişisel hedefleri gerçekleştirme, belirli bir konuda kişinin sahip olduğu bilgiyi ve 

potansiyeli geliştirme ve toplumda katılımcı bir birey olabilme amacıyla yazılı metinleri 

anlama, kullanma, yansıtma ve metne ilgi duyma olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2010). 

PISA 2009’da okuma becerileri çerçevesinde iki önemli değişiklik göze çarpmaktadır: Diji-

tal metinleri okuyarak birleştirme ile okumaya ilgi duyma ve üst bilişsel yapıların detay-

landırılmasıdır (OECD, 2013c).

Okuma becerileri yeterliliği, sadece basılı dokümanların dünyasında değil öğrenciler ve ye-

tişkin okumalarının giderek daha önemli bir parçası haline gelen dijital metinlerin anlam-

landırılabilmesini de içermektedir. İnternet kullanımı sosyoekonomik statü ve eğitim ile 

yakın ilişkilidir. Benzer şekilde bilgisayar kullanma gereksinimi özel bir sosyal tabaka ya 

da sınıfla sınırlı değildir. Bilgisayar teknolojileri işyerleri dışında da, kişisel, sosyal ve top-

lumsal yaşamda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler arasında bilgisayar ve iletişim 

teknolojileri ile bunların muhtevasına bütüncül olarak erişimi ve etkili kullanımı arasında 

farkı anlatan “dijital uçurum” kavramı ülkeler için giderek daha önemli bir konuma gel-

mektedir. Çünkü bireyler bilgiye giderek daha fazla dijital ortam aracılığıyla ulaşmaktadır. 

Basılı ve dijital okumalar için gerekli olan beceriler birçok benzerliğe sahip olmakla birlik-

te, dijital okuma okuyucuların yeni stratejiler ve yöntemler edinmesini gerekli kılmaktadır. 

İnternet üzerinden bilgi toplama büyük bir veriyi taramayı, taranan bilgiyi süzmeyi ve gü-

venirliğini hemen değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle eleştirel düşünme, okuma 

becerileri bakımından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Bilgisayar tabanlı değerlendirmeler ilk olarak PISA 2006’da fen okuryazarlığı alanında ya-

pılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar 2009’da öğrencilerin elektronik metinleri ne kadar iyi 

okuyabildiklerinin değerlendirilmesi ile devam etmiştir (MEB, 2010). Diğer bir anlatımla 

dijital dünyanın gerektirdiği okuma becerilerine yönelik talep, 2009 yılında yapılan PISA 

değerlendirmesinde dijital okuryazarlık çerçevesinin oluşmasına yol açmıştır. Bu kapsam-

da okuma becerileri ile ilgili yeterlilikler basılı ve dijital metinleri kapsayacak şekilde ge-

nişletilerek bu alan ile ilgili bir değerlendirme de PISA 2012’ye dahil edilmiştir. Ancak, PISA 

BÖLÜM 4

PISA 2012 OKUMA BECERİLERİ ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
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2009 ve PISA 2012’ye katılan ülkeler için dijital okuma becerilerinin değerlendirilmesi 

tercihe bağlı bir seçenek olarak sunulmuştur. 2012 yılında yapılan değerlendirmede, PISA 

2009’da bu değerlendirmeye katılan ülke sayısına göre %50’lik artış görülmektedir. PISA 

2012 uygulamasında 23 OECD ülkesi ve 9 OECD üyesi olmayan ülke dijital okuryazarlık 

değerlendirmesine katılmıştır (OECD, 2013c). Katılımı tercihe bağlı olduğu için PISA 2009 

ve PISA 2012 uygulamasının bu bölümüne Türkiye katılmamıştır. 

PISA değerlendirmesi, zorunlu eğitimin sonunda yapılması nedeniyle okuma becerileri sı-

nıftaki durumlarla sınırlı kalmamalı ve okuma seçimi, yorumlaması ile değerlendirmesini 

de içine alarak sınıf dışı davranışlarını da odaklanması gerekmektedir. Bu bölümde PISA 

2012 değerlendirmesinde okuma becerilerinin değerlendirilmesinin altında yatan kavram-

sal çerçeve sunulmuştur.

4.1. OKUMA BECERİLERİNİ TANIMLAMA

Okuma ve okuma becerileri ile ilgili olarak yapılan tanımlar toplumun, ekonominin ve kül-

türün değişimine paralel olarak değişmektedir. Öğrenme kavramının zamanla yeni anlam-

lar kazanması ve yaşam boyu öğrenme gibi yeni kavramlar okuma becerileri algısının 

genişlemesine yol açmıştır. Dolayısıyla, okuryazarlık artık temel eğitimin ilk yıllarında ço-

cuklukta edinilen bir yetenek olarak kabul edilmemektedir. Bunun yerine okuryazarlık, 

bireylerin çeşitli bağlamlarla hayatı boyunca akranları ve toplum ile etkileşimi neticesinde 

becerilerini ve stratejilerini yeniden inşa etme süreci yoluyla genişleyen bilgi dizisi olarak 

görülmektedir.

Okuyucular, önceki bilgileri ve genellikle sosyal ve kültürel olarak oluşturulan durumsal 

ipuçlarını kullanarak okuduğu metinlerden bir anlam oluştururlar. Anlam inşa ederken 

okuyucu çeşitli süreç, beceri ve stratejileri anlamı güçlendirmek için kullanmaktadır. Bu 

süreç ve stratejilerin okuma sürecince çeşitli bağlam ve amaçlara göre, sürekli-süreksiz 

yazılı metinler ile (genellikle) dijital ortamlarda verilen birden çok metin için, değişmesi 

beklenmektedir. Okuma becerileri birçok kavramı içine alan bir yeterlilik alanı olarak gö-

rülmektedir. Farklı tanımları yapılabilecek olan bu yeterlilik PISA çerçevesinde şu şekilde 

tanımlanabilir (OECD 2013a): Okuma becerileri, kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayabile-

cek, bilgi ve potansiyelini geliştirebilecek ve topluma katılımını sağlayabilecek şekilde bir 

yazılı metni anlama, kullanma, yansıtma ve ilişkilendirmedir.

Okuma yazma becerileri sadece bireyler için değil, bir bütün olarak ekonomiler için de 

oldukça önemlidir. Ülkelerin yönetimlerinde bulunan politika yapıcılar ve diğerleri ülkeler 

için en önemli sermayenin insan sermayesi, bir ekonomide yer alan bireylerin ne bildiği ve 

bu bildikleri ile ne yapacakları olduğunu kabul etmektedirler. 



93PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

4.2. PISA 2012 OKUMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME 
ÇERÇEVESİ
 

Okuma çok boyutlu bir alandır. Birçok eleman yapının bir parçası olmakla birlikte, tüm 

PISA değerlendirmelerinde bu yapının tüm parçaları dikkate alınmamaktadır. Sadece her 

değerlendirmede en önemli görülenler seçilmiştir. Okuma becerilerinin değerlendirilmesin-

de geniş bir kapsam sağlamak için PISA üç temel boyut üzerine inşa edilmiştir:

i. Metnin Kullanım Durumu

ii. Metin 

iii. Okurun metne yaklaşımı

PISA’da, metin özellikleri ve tutum değişkenleri bir görevin zorluk derecesini etkilemek 

için manipüle edilmektedir. 

i. Metnin Kullanım Durumu

PISA’da metnin kullanım durumu Avrupa Konseyi için geliştirilmiş ‘Avrupa Dilleri Ortak 

Çerçeve Programı (CEFR)’ esas alınarak ülkelere göre adapte edilmektedir. Bu doğrultuda 

dört farklı durum değişkeni – kişisel, toplumsal, eğitimsel, mesleki – aşağıdaki paragraflar-

da açıklanmıştır.

Kişisel durum, bireyin pratik, entelektüel ve kişisel çıkarlarını tatmin için tasarlanmış me-

tinler ile ilgilidir. Bu kategori aynı zamanda, diğer insanlarla kişisel bağlantıları korumak 

ve geliştirmek için tasarlanmış metinleri içermektedir. 

Toplumsal durum, toplumsal kaygılar ve faaliyetler ile ilgili metin okumalarından oluşmak-

tadır. Bu kategori toplumsal olaylarla ilgili resmi bilgi ve dokümanları içermektedir. 

Eğitimsel metinlerin içeriği genellikle öğretimsel amaç için özel olarak tasarlanmıştır. Basılı 

ders kitapları ve etkileşimli öğrenme yazılımları bu amaçla oluşturulan malzemelerin tipik 

örnekleridir. Eğitimsel durum metinleri “öğrenmek için okuma” olarak tasarlanmışlardır 

(OECD, 2013c).

Mesleki metinler, genellikle işin yapılma aşamalarını içeren, işyerleriyle ilgili ve ne yapı-

lacağını (yapmak için okumak) anlatan metinlerdir (MEB, 2010). Değerlendirmenin hedef 

kitlesi olan 15 yaşındaki öğrencilerin bir kısmı birkaç yıl içinde okul hayatından işgücü 

piyasasına geçebileceklerinden mesleki metinler önemli görülmektedir. Bu görev türü ise 

“yapmak için okuma” olarak adlandırılır (Sticht, 1975; Stiggins, 1982; akt. OECD, 2013c).
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Tablo 24’te görüldüğü gibi PISA 2012’nin basılı uygulanan formatı için okuma becerileri 

performans puanının yaklaşık %36’sı kişisel, yaklaşık %33’ü eğitimsel, yaklaşık %20’si mes-

leki ve % 11’i toplumsal içerikli metinlerden oluşmaktadır.

ii. Metin 

Okuyucular, bir okumayı gerçekleştirebilmek için fiziksel bir malzemeye ihtiyaç duymak-

tadırlar. Bu malzemeden yola çıkılarak bir değerlendirme yapılabilmesi için, bu materyal 

– bir metin (veya metinler kümesi) belirli bir görevle ilgili – kendi içinde tutarlı olmalıdır. 

Yani, bir metinin yeterli düzeydeki okuyucular için ek malzeme gerektirmeden tek başına 

yeterli olması gerekmektedir. Herhangi bir okuma geniş bir yelpazede olup kategorileri 

çok da belli olmayan metinleri içermektedir. Dijital okuma ilavelerinde bu sorun daha da 

karmaşık bir hale gelmektedir. 2009 yılından bu yana, dört temel metin sınıflandırması 

kullanılmaktadır.

- Metnin Sunumu : Baskı ve dijital

- Metnin Sınırlılığı : Yazılı, mesaj tabanlı ve karışık

- Metnin Şekli : Sürekli, sürekli olmayan, karışık ve çoklu

- Metnin Türü : Açıklama, hikâye, açıklama, tartışma, talimat ve işlem

Aracın sınıflandırılması – basılı ve dijital – geniş bir ayrım olarak her metne uygulanmakta-

dır. Bu sınıflandırma altında metin biçimi ve yazı tipi kategorileri tüm metinlere uygulanır. 

Diğer taraftan ortam sınıflandırması, sadece dijital metinler için uygulanmaktadır. 

Metnin Sunumu: PISA 2009’dan bu yana, bir metnin en önemli sınıflandırması basılı bir 

metin mi yoksa dijital mi olduğudur. Basılı metinler genellikle broşür, dergi ve kitap gibi 

formlarda kâğıt üzerinde görülmektedir. Dijital metinler, metinlerin likit kristal ekran (LCD), 

plazma, ince film transistor (TFT) ve diğer elektronik cihazlarda gösterilmesi olarak tanım-

lanabilir. Dijital metinlerde her okuyucu okuduğu metin ve bu metinle ilgili bağlantılardan 

“özel” bir metin oluşturur.  

PISA dijital okuma değerlendirmelerinde, dijital okuma yeterliliklerini ölçmenin önemli bir 

bileşeni olarak gezinti araçlarının etkin kullanımı da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle 

metinlerde kaydırma çubukları, farklı web siteleri için sekmeler, bir satırda görüntülenebi-

lir köprülerin listesi gibi özelliklerin bulunmasına dikkat edilmiştir. 

Metnin Sınırlılığı: Sınırlılık sadece dijital metinler için geçerlidir ve PISA okuma çerçevesin-

Tablo 24. 
Okuma Becerileri Performans Puanının Metnin Kullanım Durumuna Göre Dağılımı
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de, yalnızca bilgisayar-tabanlı ortamlarda geçerlidir. Dijital metinleri sınırlılık bakımından 

sınıflandırmada, yazılı ve mesaj tabanlı olmak üzere iki yaygın sınıflandırma bulunmak-

tadır. Bu sınıflandırmalar arasındaki fark okuyucunun sitenin içeriğini etkileme imkânına 

sahip olup olmadığına dayanmaktadır. 

Uygulamada, okuma becerileri değişkenlerinin çoğunda olduğu gibi ortam sınıflandırmaları 

kesin bir çizgi ile birbirlerinden ayrılmış değillerdir. Bazen verilen bir okuma görevi hem 

yazılı hem de mesaj tabanlı metinlerin birlikte kullanımını gerektirebilir. Böyle görevler 

karışık olarak sınıflandırılmaktadır. Tablo 25’te ortam sınıflandırmasında her kategorinin 

yaklaşık oranını verilmiştir. 

Tablo 25’te görüldüğü gibi dijital okumanın değerlendirilmesinde puanların %65’i yazılı, 

%27’si mesaj tabanlı ve %8’i ise karışık metinlerden oluşturulması öngörülmüştür.

Metnin Şekli: Metinlerin önemli bir sınıflandırması sürekli ve sürekli olmayan metinler 

arasındaki ayrımdır.  Sürekli ve sürekli olmayan metin formatı hem basılı hem de dijital 

metinlerin her ikisinde de görülmektedir. Karışık ve çoklu formatlarda özellikle dijital or-

tamlarda kullanılmasına rağmen her iki ortamda da uygulanabilmektedir. Bu dört format 

aşağıda açıklanmıştır.

*Yuvarlama yapılmaktadır. Değer aslında 12’dir (11.54) olması nedeniyle ancak bu değer toplam değeri %101 yapacağı için 11’e 
yuvarlanmıştır. 

Tablo 25. 
Metnin Sınırlılığı Bakımından Dijital Okuma Puanının Yaklaşık Dağılımı

Tablo 26. 
Metnin Şekli Değişkeni Bakımından Dijital Okuma Puanının Yaklaşık Dağılımı

Tablo 26’da basılı uygulanan PISA 2012 okuma becerileri formatına göre performans pua-

nının yaklaşık %58’i sürekli, yaklaşık %31’i sürekli olmayan, yaklaşık % 9’u karışık ve yakla-

şık %2’si çoklu metin şekline yönelik olduğu görülmektedir.

Metin Türü: Betimleme, hikâye, açıklama, tartışma, yönerge ve işlem gibi metin türleri 

bakımından farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır. PISA’da kullanılan metinler dil kurulları-

na göre yazılmıştır ancak tipik bir sınıflandırma amacıyla yazılmamışlardır. Yine de PISA 

farklı metin türlerinin temsilinin sağlanması amacıyla metinleri baskın özelliklerini dikkate 
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alarak sınıflandırmaktadır.  Bu sınıflandırmaya göre PISA’da dikkate alınan metin türleri; 

betimleme yazıları, hikayeler, açıklama türü metinler, tartışma yazıları, yönerge ve etkile-

şim yazıları olarak belirlenmiştir (MEB, 2010). 

iii. Okurun Metne Yaklaşımı 

Okurun metinle ne için ilgilendiğini belirleyen bilişsel yaklaşımını ifade etmektedir. PISA 

2012’de PISA 2009’a benzer şekilde okuma becerileri, ‘bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama 

(access-retrieve)’, ‘bilgileri bir araya getirme ve yorumlama (integrate-interpret)’, ‘kendi 

düşüncelerini yansıtma ve değerlendirme (reflect-evaluate)’ şeklinde üç kategoride ele 

alınmıştır. Bu üç kategoriyi bir araya getiren ve ilişkilendiren dördüncü bir sınıflandırma 

da “karmaşık (complex)” terimi ile ifade edilmiştir. Bunlar, zihinsel stratejiler, yaklaşımlar 

ya da okurun metni değerlendirirken taşıdığı amaçlar olarak düşünülebilir (MEB, 2010). 

Tablo 27. 
Metin Biçimine Göre Toplam Puan Yüzdesi

Tablo 27’de basılı uygulanan PISA 2012 okuma becerileri formatına göre performans pua-

nının yaklaşık %22’si bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama, yaklaşık %56’sı bilgileri bir araya 

getirme ve yorumlama, yaklaşık % 22’si ise kendi düşüncelerini yansıtma ve değerlendirme 

metin yaklaşımına yönelik olması öngörülmüştür.

4.3. OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

i. Test Planı

PISA 2012 okuma becerileri ölçme ve değerlendirme çerçevesini, yani okuma becerilerinin 

kuramsal alt yapısını oluşturan üç temel boyut bulunmaktadır: metin, metnin kullanım 

durumu ve okurun metne yaklaşımıdır. Bu boyutlar yukarıda kavramsal çerçevede detaylı 

bir şekilde açıklanmıştır 

ii. Maddelerin Puanlanması

PISA okuma becerileri testlerinde kullanılan maddeler açık uçlu, kapalı uçlu, kısa cevaplı 

ve çoktan seçmeli şekilde sunulmaktadır. Uzmanlar tarafından kodlanması gereken açık 

uçlu ve kısa cevaplı maddelerin puanlanmasında uzman yargıları gerekirken kapalı uçlu ve 

çoktan seçmeli maddelerde kodlayıcıya ihtiyaç duyulmamaktadır. 
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Tablo 29 incelendiğinde basılı uygulanan testteki maddelerin %42’sinin uzman kanısına 

dayalı, %58’inin ise uzman kanısına dayalı olmadan puanlandığı görülmektedir. Öğrencile-

rin yeterliği doğru yanıtladıkları maddelerin oranı dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 

Uygulamada kullanılan ölçek, maddelerin zorluğu ile öğrencilerin yeterlikleri arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir. Böylece, her bir maddenin zorluk derecesini gösteren ölçekleme ile 

o maddenin yer aldığı okuma becerileri düzeyi belirlenmektedir (MEB, 2010).

4.4. OKUMA BECERİLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ

PISA okuma becerileri değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar iyi tanımlanmış yeterlik 

düzeylerine göre rapor edilmektedir. PISA 2012’de okuma becerileri ağırlıklı olmadığı için 

öğrenciler daha az okuma maddesinden test edilmiştir.

PISA okuma becerileri 6 yeterlik düzeyinde tanımlanmaktadır. Bu yeterlik düzeylerine 

yönelik puan aralıkları, okuma becerileri performans puanlarına göre belirlenen kesme 

puanları ile tanımlanmaktadır. 

PISA okuma becerileri ölçme ve değerlendirme çerçevesinde yeterlik düzeylerinin tanım-

lanması bu alandaki öğrenci performanslarını değerlendirme açısından önem taşımaktadır. 

Her bir birey puanına karşılık gelen yeterlikler belirlenebilmekte ve belli bir yeterlik dü-

zeyindeki öğrencilerin neleri yapabildikleri ve neleri yapamadıkları da değerlendirilebil-

mektedir. PISA okuma becerileri yeterlik düzeyleri ve bu düzeylerdeki öğrenci yeterlikleri 

Tablo 29’da gösterilmektedir.

Tablo 28. 
Metin Biçimine Göre Uzman Kanısı

27
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Tablo 29 incelendiğinde, OECD ülkelerindeki öğrencilerin %1,1’i 6. düzeyde, %8,4’ü en az 5. 

düzeyde, %29,4’ü en az 4. düzeyde,  %58,5’i en az 3. düzeyde, %82,0’si en az 2. düzeyde, 

%94,3’ü en az 1a düzeyinde ve %98,7’si en az 1b düzeyde yer alan görevleri yerine getire-

bilmektedir. 

Kaynak: MEB, 2010; OECD, 2013c

Tablo 29.
PISA 2012 Okuma Becerileri Yeterlik Düzeylerinin Özet Tanımları 
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5.1. ORTALAMA OKUMA BECERİLERİ PERFORMANS PUANLARI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin ortalama okuma becerileri perfor-

mans puanları Tablo 30’da verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi; 

- 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerileri performansları açısından ülkelerin puanları 

384 ile 570 puan arasında değişmektedir.

- OECD üyesi ülkelerin ortalaması 496 puandır.

- Ülkelerin genel ortalaması 495’dir.

- En yüksek puana sahip beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya 

ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerin puanları 536 ile 570 arasında değişmektedir. Bu ülkeler-

den Japonya ve Güney Kore OECD üyesidir. Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir. 

Diğer bir anlatımla katılımcı 65 ülke içinde okuma becerileri bakımından en yüksek 

performans gösteren beş ülke/ekonominin tamamı uzak doğu topluluklarındandır.

- En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Katar, Kazakistan, Arnavutluk ve 

Arjantin’dir. Bu ülkelerin puanları 384 ile 396 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden 

hiçbiri OECD üyesi değildir. 

- Türkiye’nin puanı 475’tir. Türkiye’nin okuma becerisi puanı OECD üyesi ülkeler ortala-

masının altındadır. Türkiye bu puanı ile Slovak Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 

Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Şili’nin de yer aldığı toplam 24 ülkeden daha yük-

sek performans göstermiştir.

BÖLÜM 5

PISA 2012 OKUMA BECERİLERİ 
PERFORMANSLARI VE TÜRKİYE
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Not: Ülkeler, PISA 2012 okuma becerileri ortalama puanlarına göre azalan sırada listelenmiştir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 30.
Ülkelerin Okuma Becerileri Performanslarının Genel Görünümü



101PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

Grafik 17’de Türkiye’nin genel görünümü, OECD ortalaması ve bazı diğer ülkelerin ortala-

masına göre betimlenmiştir.

Grafik 17’de en yüksek puana sahip üç ülke Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur-, en dü-

şük puana sahip üç ülke -Peru, Katar, Kazakistan-, karşılaştırma imkanı sağlaması amacıyla 

OECD ve genel ortalama ile Türkiye ortalamasına yer verilmiştir.

Tablo 31’de Türkiye’deki öğrencilerin PISA okuma becerileri yeterlik düzeylerine göre da-

ğılımları yer almaktadır. Tablonun sütunları, altı yeterlik düzeyine göre okuma becerilerin-

deki öğrenci yüzdeleri (%) ve bu oranların standart hatalarından (SH) oluşmaktadır.  Tab-

lonun birinci satırında karşılaştırma yapabilme amacıyla PISA 2009 okuma becerilerinin 

düzeylere göre dağılımı verilmiştir. Ayrıca PISA 2009’da okuma becerilerinin ağırlıklı alan 

olması nedeniyle iyi bir referans olduğu düşünülmektedir.

Grafik 17.
Türkiye ile Alt ve Üst Sıralardaki Ülkelerin Okuma Performansı Ortalama Puanları

Tablo 31.
Öğrencilerin okuma becerileri yeterlik düzeylerine göre dağılımları (2009-2012)
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PISA 2009 değerlendirmesine göre, Türkiye’de örgün eğitime devam eden tüm 15 yaş grubu 

öğrencilerden, üstün okuma becerilerine sahip okurları ifade eden 6. düzeyde başarı göste-

ren öğrenci bulunmamaktadır. Bu yeterlik düzeyi, hem metinde açıkça verilen bilgiyi hem 

de açıkça belirtilmemiş önermeleri ve dolaylı anlatımları çok iyi kavrayarak metnin detaylı 

bir çözümlemesini yapabilmeyi gerektirmektedir. Bu düzeydeki yeterlikler, bilgi toplum-

ları tarafından önem verilen yeterliklerdir (MEB, 2009). Analiz, sentez ve değerlendirme 

gibi üst düzey bilişsel becerileri gerektiren bu yeterlik alanı ülkelerin bilgi toplumuna tam 

uyumlarında önemli bir gösterge olabilir. PISA 2012 değerlendirmesine göre, Türkiye’de 

örgün eğitime devam eden tüm 15 yaş grubu öğrencilerden bu yeterlik düzeyinde başarı 

gösteren öğrenci oranı %0,3’tür. Bu oran OECD ortalaması (%1,1) ile kıyaslandığında düşük 

bir değer olmakla birlikte bir önceki PISA değerlendirmesi ile kıyaslandığında bir artışı 

işaret etmektedir. 

Metin içindeki bilgilerden yola çıkarak eleştirel bir değerlendirme yapabilme ve hipotez 

kurabilme gibi becerileri gerektiren 5. düzeyde başarı gösteren öğrenci oranı PISA 2012’ye 

göre Türkiye’de %4,1’dir. Okuma becerileri 5. düzeyinde Türkiye’nin bir önceki PISA değer-

lendirmesindeki oranına (%1,8) göre oldukça iyi bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Ancak, 

Türkiye bu düzeydeki OECD ortalamasının (%7,3) halen altındadır.

Bir alt düzey olan 4. düzeyde Türkiye’den başarı gösteren öğrenci oranı (%14,5) yine bir ön-

ceki PISA değerlendirmesindeki ortalamaya (12,4) göre bir artış göstermiştir. Böylece PISA 

2012 değerlendirmesine göre Türkiye’den  4., 5. ve 6. düzeyde başarı gösteren öğrenci 

oranı önceki döneme göre bir artış göstermiştir. Tablo 7’den anlaşılacağı üst düzey yeter-

lik alanlarındaki yükselme 3. düzey ve altındaki yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranında 

azalmaya neden olmuştur.

PISA 2009 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin %75,5’i 2. düzey (temel yeterlik düze-

yi) ve üzerindeki yeterlik düzeylerinde bulunmaktayken (MEB, 2009), 2012 PISA değerlen-

dirmesine göre bu oran %78,4’e yükselmiştir. Diğer bir anlatımla Türkiye’de örgün eğitime 

devam eden tüm 15 yaş grubu öğrencilerin %78,4’ün en az aşağıdaki okuma becerilerine 

sahip oldukları söylenebilir: 

- Bir kaç duruma karşılık gelen ya da çıkarımda bulunabileceği bir bilgiyi metinde bulabi-

lir,

- Bilgi açıkça verilmediği halde, metnin anlaşılır bir parçasının ne anlama geldiğini bula-

bilir,

- Metin ve kişisel deneyimleri arasında bağlantı kurabilirler ve metnin bir özelliğine da-

yanarak karşılaştırma yapabilir,

- Metindeki ana düşünceyi bulabilir,

- Metindeki ilişkileri ve bilginin açıkça belirtilmediği ya da okurun düşük düzeyde çıka-

rımlarda bulunmasını gerektiren metnin sınırlı bir bölümünü anlayabilir,

- Genellikle metinde yeri belli olan açıkça belirtilmiş bilgileri bulabilirler ve bir özellikle 

ilgili karşılaştırma yapabilirler.
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5.2. 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİ 
YETERLİK DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerileri performansla-

rının tanımlanan yeterlik düzeylerine göre yüzde dağılımları Tablo 32a ve Tablo 32b’de 

verilmiştir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 32a.
Okuma Becerileri Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı 

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 32b.
Okuma Becerileri Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı 

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)

Tablo 32a ve Tablo 32b’de görüldüğü gibi Düzey 1b’in altında en az öğrencisi bulunan beş 

ülke sırasıyla Şangay-Çin, Vietnam, Estonya, Hong Kong-Çin ve İrlanda’dır. Bu ülkelerde 

Düzey 1b’nin altında yer alan öğrenci yüzdeleri %3’ün altındadır. Bu ülkelerden Estonya ve 

İrlanda OECD üyesi, diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 1b’nin altında en fazla öğrencisi bulunan beş ülke sırasıyla Katar, Arnavutluk, Peru, 

Arjantin, Bulgaristan ve Ürdün’dür. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri per-

formansları açısından da son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerin hiç biri OECD üyesi 

değildir.

Düzey 1b’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Estonya, 

Vietnam ve Güney Kore’dir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performans-
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ları açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Güney Kore ve Estonya dışında 

kalan diğerleri OECD üyesi değildir.

Düzey 1b’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Peru, Katar, Arjantin, Kazakistan ve 

Malezya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları açısından da 

son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler, OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 1a’da en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Güney Kore, 

Japonya ve Singapur’dur Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları 

açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Güney Kore ve Japonya dışında kalan 

diğerleri OECD üyesi değildir.

Düzey 1a’da en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kazakistan, Endonezya, Kolombiya, 

Malezya ve Brezilya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları 

açısından da son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler, OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 2’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Güney Kore, 

Japonya ve Singapur’dur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları 

açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Japonya ve Güney Kore dışında kalan 

diğerleri OECD üyesi değildir.

Düzey 2’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kosta Rika, Tayland, Şili, Meksika ve 

Endenozya’dır. Bu ülkelerden Meksika ve Şili OECD üyesi, diğerleri ise OECD üyesi olmayan 

ülkelerdir.

Düzey 3’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kazakistan, Peru,  Endenozya, Malezya 

ve Kolombiya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları açısın-

dan son sıralarda yer almaktadır ve bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 3’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Vietnam, Estonya, Makao-Çin,  Dani-

marka, İrlanda’dır. Bu ülkelerden Vietnam ve Makao-Çin dışındakiler OECD üyesidir. 

Düzey 4’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kazakistan, Endonezya, Malezya Ürdün 

ve Kolombiya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları açısın-

dan son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 4’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay Çin, Hong Kong-Çin, Güney 

Kore, Tayvan ve Japonya’dır. Bu ülkelerden Hong Kong-Çin ve Tayvan dışındakiler OECD 

üyesidir.

Düzey 5’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kazakistan, Endonezya, Malezya, Ürdün 

ve Tunus’tur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları açısından 

son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 5’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, 

Japonya ve Güney Kore’dir.  Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri perfor-

mansları açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Japonya ve Güney Kore 



106 PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

dışındakiler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Malezya, Endonezya, Kazakistan, Ko-

lombiya ve Tunus’tur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre okuma becerileri performansları 

açısından son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Singapur, Japonya,  Şangay-Çin, Yeni 

Zelanda ve Fransa’dır.  

Grafik 18’de PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin durumu, OECD ortalaması ve tüm ül-

keler ortalamasına göre betimlenmiştir.

Grafik 18’de görüldüğü gibi Türkiye’de okuma becerileri performansı açısından 15 yaş grubu 

öğrencilerin %52,5’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci yüzdeleri, 

Düzey 1b altı hariç OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve genel ortalamadan yüksektir. Di-

ğer taraftan Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %47,6’sı Düzey 3 ve üzerinde yer almaktadır. 

Öğrencilerin ancak %4,4’ü Düzey 5 ve Düzey 6’da yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci 

yüzdeleri OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve genel ortalamadan düşüktür.

Düzey 1b altında yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıra-

landığında Türkiye; 65 ülke arasında 14. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 8. sırada 

yer almaktadır.

Düzey 1b’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 29. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 20. sırada yer 

almaktadır. 

Grafik 18.
PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Okuma Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre 

Yüzde Dağılımı
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Düzey 1a’da yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 43. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır. 

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 57. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır. 

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 30. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 23. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

da Türkiye; 65 ülke arasında 43. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

da Türkiye; 65 ülke arasında 40. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 30. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 43. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

5.3. BÖLGELERE VE OKUL TÜRLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE 
ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİ PERFORMANSLARI

PISA 2012 Türkiye okuma becerileri performans ortalamalarının okul türlerine göre dağılı-

mı Grafik 19’da verilmiştir.
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Grafik 19 incelendiğinde PISA 2012 okuma becerileri performansı en yüksek olan okul türü-

nün Fen Lisesi, en düşük okul türünün ise ilköğretim okulu olduğu görülmektedir.

PISA 2012 Türkiye örnekleminde İBBS Düzey 1’e göre öğrencilerin okuma becerileri perfor-

mans puanlarının dağılımı Grafik 20’de verilmiştir.

Grafik 20 incelendiğinde bölgeler arasında en yüksek okuma becerileri performansının 

Orta Anadolu, en düşük performansın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu görül-

mektedir.

Grafik 19.
Okul Türlerine Göre Okuma Becerileri Performansları

Grafik 20.
İBBS Düzey 1’e Göre Okuma Becerileri Performansları
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Bu bölüm PISA’da kullanılan fen okuryazarlığı kavramını ve kavramla ilgili öğeleri açıkla-

mak için oluşturulmuştur. Fen okuryazarlığı PISA 2012’de ağırlıklı alan olarak değerlendi-

rilmemiştir. Bu nedenle, fen okuryazarlığı alanının tanımı PISA 2006’da fen ağırlıklı olarak 

yapılan ilk uygulamadan itibaren, PISA’nın genel terminolojisinde yapılan küçük değişiklik-

ler dışında değişmemiştir. 

Bu çerçevede, “fen okuryazarlığı” bir dizi kapsayıcı yetkinliği içeren üç özel fen becerisini 

ifade etmektedir. Yetkinlik kavramı bilgi ve beceriden daha fazlasını içermektedir. Bu ise 

herhangi bir alanda bilişsel ve bilişsel olmayan kaynakların tamamını seferber etme kapa-

sitesine işaret etmektedir. Özel fen yeterlilikleri ile ilgili bilişsel boyutla ilgili tartışmalar, 

mevcut PISA döngüsü de buna izin veriyor, öğrenci tarafından ortaya konan fen alan bilgisi 

ve becerisi için yapılır. Ancak, 2006 yılında yapılan değerlendirmede kullanılan PISA alt 

ölçekleri hala fen yeterlilikleri olarak adlandırılmaktadır. 2012 yılında yapılan PISA değer-

lendirmesinde fen okuryazarlığı küçük bir etki alanı statüsüne uygun olarak, 2006 yılında 

yapılan değerlendirmede var olan öğrenci anketleri içindeki öğrencilerin fen alanına ilişkin 

tutumlarını belirleme amaçlı maddeleri bulundurmamaktadır. 

Fen ve teknolojinin anlaşılması, genç insanın modern toplumda yaşaması için bir hazırlık 

merkezidir. Bu hazırlığın eksiksiz tamamlanması, fen ve teknolojinin önemli olduğu top-

lumlarda bireyin topluma tam katılımını sağlamaktadır. Ayrıca, bireylerin kendi hayatları 

ile ilgili fen ve teknoloji konulu kamu politikalarına katılmalarını güçlendirmektedir. Bun-

larla birlikte fen ve teknolojinin anlaşılması herkesin kişisel, sosyal, mesleki ve kültürel 

yaşamlarına önemli ölçüde katkı sağladığı düşünülmektedir.

6.1. BİLİMSEL BİLGİ: PISA TERMİNOLOJİSİ

Fen okuryazarlığı çerçevesinde “bilimsel bilgi” terimi fen alan bilgisi ve bilimsel yöntem 

bilgisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Fen alan bilgisi fizik, kimya, biyoloji, dünya ve 

uzay bilimleri ve fen tabanlı teknoloji alanlarını içeren doğal dünyaya ait bilgi anlamına 

gelmektedir. Bilimsel yöntem bilgisi ise bilim araçlarının (bilimsel sorgulama) ve hedefleri-

nin (bilimsel açıklama) bilgisi anlamında kullanılmaktadır (OECD, 2013c).

BÖLÜM 6

PISA 2012 FEN OKURYAZARLIĞI ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
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PISA’da bilimsel yöntem bilgisi iki grupta ele alınmaktadır: Birincisi, fenin temel bir işlevi 

olarak sorgulamayı odak noktasına alan “bilimsel sorgulama”, ikincisi bilimsel sorgulama-

nın sonucu olarak ortaya çıkan “bilimsel açıklama”dır. Bilimsel sorgulamanın bilimin amacı 

(bilim insanlarının verileri elde ediş biçimi), bilimsel açıklamanın da bilimin hedefi (bilim 

insanlarının verileri kullanma biçimi) olduğu düşünülebilir (MEB, 2006). PISA fen okurya-

zarlığı değerlendirmesinde bilimsel sorgulama ile ilişkili bilişsel yetenekler çok boyutlu 

olarak ve bilimsel bilginin sürekliliğini dikkate alınarak değerlendirilmektedir.  

6.2. PISA FEN OKURYAZARLIĞI

PISA’nın amaçları doğrultusunda, fen okuryazarlığı bir kişi için;

- Fen alanı ile ilgili konularda sorunları belirleme, yeni bilgi elde etme, bilimsel olguları 

açıklama ve kanıt dayanaklı sonuçlar çıkarmak için bilimsel bilgi ve bu bilginin kullanı-

mını

- İnsani bilgi ve sorgulamanın bir biçimi olarak bilimin karakteristik özelliklerinin anlaşıl-

masını

- Bilim ve teknolojinin bizim maddesel, entelektüel ve kültürel ortamlarımızı nasıl şekil-

lendirdiği ile ilgili farkındalığını

- Duyarlı bir vatandaş olarak bilim ile ilgili konu ve fikirlere karşı ilgili olmayı ifade et-

mektedir (OECD, 2013c).

6.3. FEN OKURYAZARLIĞINI TANIMLAMA

PISA değerlendirmesinin genel amaçlarına uygun olarak fen okuryazarlığı kavramını ta-

nımlama ve okuyucular için kavramla ilgili açıklayıcı ifadelere yer verilmesi ihtiyacı duyul-

maktadır. Öncelikle, PISA değerlendirmelerinde “fen” yerine “fen okuryazarlığı” kavramının 

kullanılmasının nedeni geleneksel olarak okullarda yapılan türetilmiş, kopyalanmış fen bil-

gisi değerlenmesinin aksine PISA’nın bilimsel bilginin yaşam durumlarına uygulanmasını 

değerlendirmesinin önemini vurgulamaktır. Bilginin fonksiyonel kullanımı, bilim ve bilim-

sel araştırmanın karakteristik olan işlemlerinin uygulanmasını gerektirir (burada bilimsel 

yeterlikler kavramı olarak ifade edilir) ve bireyin bilimsel konularla göreceli ilgisi, değerle-

ri ve eylemlerini değerlendirmesi ile düzenlenir. Bir öğrencinin bilimsel yetkinliği hem fen 

alanı bilgisi hem de bilimsel yöntem bilgisini birlikte içermektedir. Ayrıca fen okuryazarlığı 

kavramı içinde öğrencinin fene karşı tutumu ve fen ile ilgili konularla ilgilenmeye istekliliği 

gibi duyuşsal özelliklerini de içine almaktadır.

6.4. PISA 2012 FEN OKURYAZARLIĞI DEĞERLENDİRME 
ÇERÇEVESİ

Fen okuryazarlığının PISA’daki tanımı, aşağıda verilen birbiri ile ilişkili dört farklı kavramla 

değerlendirilebilir:
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- Bağlam (Context): Bilim ve teknoloji içeren yaşam durumlarını tanıma

- Bilgi (Knowledge): Fen alan bilgisi ve bilimsel yöntem bilgisini içeren doğal dünyayı 

anlamada kullanılan bilgi

- Yeterlilikler (Competencies): Bilimsel konuları belirleme, bilimsel olguları açıklama ve 

bilimsel kanıtları kullanma dâhil olmak üzere bilimsel yeterlilikler gösterme

- Tutum: Bilime ilgi gösterme, bilimsel araştırmaları destekleme, doğal kaynaklar ve or-

tamlara karşı sorumlu davranmaya istekli olma

Aşağıdaki bölümlerde bu birbiri ile ilişkili dört kavram yeniden ayrıntılı bir şekilde açık-

lanacaktır. PISA fen çerçevesinde yapılan değerlendirmelerden elde edilen sonuçların bu 

dört kavramla anlaşılması ülkede uygulanan fen eğitimi hakkında bilgi sağlayabilecektir. 

PISA fen çerçevesinin oluşturulmasına bazı sorular rehberlik etmiştir. Bunlar: 

- 15 yaşındaki öğrencileri değerlendirmek için hangi bağlamlar uygundur?

- 15 yaşındaki öğrencilerin hangi yetkinlikleri göstermesi makul kabul edebiliriz?

- 15 yaşındaki öğrencilerin hangi bilgilere sahip olmasını makul kabul edebiliriz?

- 15 yaşındaki öğrencilerin nasıl tutumlara sahip olmasını makul kabul edebiliriz?

Grafik 21.
PISA Fen Okuryazarlığı Değerlendirme Çerçevesi

6.5. DURUMLAR VE BAĞLAMLAR 

PISA fen değerlendirmesinin önemli bir yönü, fennin çeşitli durumlarla ilişkili olmasıdır. 

Fen konuları ile ilgili olarak, hangi yöntemin ve gösterimin seçileceği genellikle konuların 

sunulduğu durumlara bağlıdır. 

Durum, görevlerin yer aldığı öğrencinin dünyasının bir parçasıdır. PISA değerlendirme-

sinde yer alan maddeler sadece öğrencilerin okul hayatı ile sınırlı değildir daha çok genel 

yaşam durumlarını kapsamayı amaçlamaktadır. Fen değerlendirmesinde bireyin kendisi, 

ailesi ve akran grubu (kişisel), yaşadığı toplum (sosyal) ve dünya üzerindeki yaşam (küre-

sel) bağlamları oluşturmaktadırlar.
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PISA, katılımcı ülkelerin ulusal müfredatlarında yer alan kısıtlamaları dikkate almadan fen 

alanı ile ilgili gerekli bilimsel bilgiyi değerlendirmektedir. Bunu doğal dünyayı yansıtan 

durumlarda PISA’nın odağındaki becerileri gösterirken fen bilimlerinin başarılı kullanımı-

nın kanıtlarını arayarak gerçekleştirmektedir. Diğer bir anlatımla, doğal ortamda yaşanan 

durumlara öğrencilerin fen alan bilgisini ve fen yöntem bilgisini uygulama düzeyleri ve 

bilimsel konulara karşı tutumları değerlendirilerek fen okuryazarlığı tespit edilmektedir. 

Kaynak: OECD, 2013c

Tablo 33.
PISA Fen Okuryazarlığı Değerlendirme Alanı İçin Bağlamlar

Tablo 33’te kişisel, toplumsal ve küresel bağlamlarda PISA değerlendirmesinde yer alan 

konular inceleme imkanı vermesi bakımından kendi bağlamı veya özel durumunda göste-

rilmiştir. Bununla birlikte teknolojik ve tarihsel gibi başka uygulama alanları da kullanıla-

bilir. PISA 2012’de belirlenen uygulama alanları önceki PISA değerlendirmelerinde olduğu 

gibi: “sağlık”, “doğal kaynaklar”, “çevre”, “riskler” ve “bilim ve teknolojinin sınırları” olarak 

belirlenmiştir. Bu bilim alanların, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini arttırma ve 

hangi alanlarda kamu politikası geliştirilmesi gerektiğinin belirlenmesinde özel bir değeri 

vardır.

PISA kapsamında fen alanında yapılan değerlendirme yalnızca herhangi bir bağlamın ken-

disinin değerlendirilmesi değildir. Bu bağlama ilişkin yeterliklerin, bilgi birikiminin ve tu-

tumların değerlendirilmesidir. Bağlamlar seçilirken, değerlendirmenin esas amacının zo-

runlu eğitimin sonunda öğrencilerin edindikleri bilimsel yeterlilikleri, algılama biçimlerini 

ve tutumlarını değerlendirmek olduğu göz önüne alınmıştır (MEB, 2006).

PISA maddeleri, maddeler arasında bir bağlam kurma amacıyla ortak bir uyarıcı etrafında 

temellendirilmiş gruplar (birimler) olarak düzenlenmiştir. Kullanılan bağlamlar öğrencilerin 

gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlar ve ilgileri dikkate alınarak seçilirler. Maddeler 

katılımcı ülkelerin dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak geliştirilmiştir. 
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6.6. FEN OKURYAZARLIĞI YETERLİLİKLERİ

PISA fen okuryazarlığı yeterlikleri, (i) fen odaklı sorunları tanımlama yeteneği, (ii) bilimsel 

bilgiye dayalı olarak olayları açıklama, anlamlandırma ve tahmin etme ve (iii) kanıt ve 

sonuçları yorumlama, karar verme ve kanıtlar arasında ilişki kurmak için kanıt kullanma 

boyutlarında toplanmaktadır. Bu boyutları oluşturan davranışlar şu şekildedir:

(i) Fen odaklı sorunları tanımlama yeteneği:

- Bilimsel konuları tanımlama.

- Bilimsel araştırma için uygun olan konuları tanıma.

- Bilimsel konularda bilgi toplamak için anahtar kelimeleri belirleme.

- Bilimsel araştırmanın temel özelliklerini tanıma.

(ii) Bilimsel bilgiye dayalı olarak olayları açıklama, anlamlandırma ve tahmin etme:

- Olguları bilimsel olarak açıklama

- Verilen bir duruma fen alan bilgisi uygulanma.

- Olguları bilimsel olarak tanımlama veya yorumlama ve değişimleri tahmin etme.

- Uygun tanımları, açıklamaları ve öngörüleri belirleme. 

(iii) Kanıt ve sonuçları yorumlama, karar verme ve kanıtlar arasında ilişki kurmak için kanıt 

kullanma:

- Bilimsel kanıtları kullanma.

- Bilimsel kanıtların yorumlanması, sonuçlara ulaşma ve ilişkilendirme.

- Sonuçların arkasındaki varsayımları, kanıtları ve mantıksal düşünceyi belirleme.

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal etkilerini yansıtma.

Fen okuryazarlığı için bazı bilişsel süreçlerin özel bir anlam ve önemi vardır. Bahsedilen bi-

lişsel süreçlerin arasında aşağıdakiler yer almaktadır: tümevarım ve tümdengelim yoluyla 

akıl yürütme, eleştirel ve disiplinler arası düşünme, verileri dönüştürme (verileri tabloya, 

tablodakileri grafiğe), verilere dayalı tartışma ve açıklamaların ilişkilendirilmesi ve inşası, 

belirli modellere göre düşünme ve matematiksel işlem, bilgi ve becerileri kullanma.

6.7. FEN OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

i. Test Planı

Fen okuryazarlığı PISA tanımına uygun olarak, test soruları fen yeterliliklerinin bir bağlam 

içinde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu fen alan bilgisini ve bilimsel yöntem bilgisini 

uygulanmasını içerir.

Değerlendirme birimlerini oluşturmanın bir başlangıç noktası olarak, dikkati çekmek için 

kullanılabilecek bağlamları, sorulara yanıt vermek için gerekli bilimsel yetkinlikleri veya 

uygulamanın merkezindeki bilimsel bilgiyi düşünebiliriz. 
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PISA’nın bu yapıyı kullanmasının nedeni, değerlendirmenin mümkün olduğu kadar alakalı 

bağlamları kapsaması ve testin gerçek durumların karmaşıklığını yansıtmasının sağlanmak 

istenmesidir. Birbirinden farklı durumlarla ilgili ayrı ayrı sorular sormak yerine, her soruya 

ilişkin değişkenleri tanımak için öğrencinin gerek duyduğu süreyi düşürmeyi de sağlayan, 

aynı duruma ilişkin birkaç farklı soru yöneltilebilir. Bununla birlikte puanlama yaparken 

her sorunun cevabı diğerlerinden farklı dikkate alınabilmelidir. Ancak kabul etmek gerekir 

ki bu yaklaşım farklı değerlendirme bağlamlarının sayısını azaltır. Bu nedenle bağlamların 

yeterli bir yelpazeyi kapsadığından ve uygun bağlamların seçildiğinden emin olmak gerek-

mektedir. 

ii. Fen Değerlendirmesinin Yapısı 

Her PISA değerlendirmesi, bilimsel bilgi ve yetkinlikleri değerlendirme öğeleri arasında 

uygun bir denge kurmalıdır. PISA 2006 (fen ağırlıklı alan iken) ve PISA 2012 için fen okur-

yazarlığı puanlarının bilgi kategorilerine, bilimsel yetkinliklere ve madde türlerine göre 

yüzde dağılımları, Tablo 34’te verilmiştir.

Grafik 22.
Fen Okuryazarlığı Alanında Değerlendirme Birimleri ve Öğeleri Oluşturmak ve Analiz Etmek İçin Bir Araç

Tablo 34.
Fen Okuryazarlığı Puanların Bilgi Kategorilerine, Bilimsel Yetkinliklere ve Madde Türlerine Göre Dağılımı
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6.8. FEN OKURYAZARLIĞI YETERLİK DÜZEYLERİ

PISA araştırmasında yer alan her bir temel alan (okuma becerileri, matematik okuryazarlı-

ğı, fen okuryazarlığı), 500 ortalama puanla ve 100 standart sapma ile OECD ülkeleri için bir 

ölçek geliştirilmiştir. Buna göre OECD ülkelerindeki öğrencilerinin yaklaşık üçte ikisi 400 

ve 600 puan arasında yer almaktadır (OECD, 2013c).

Fen okuryazarlığının ilk defa ağırlıklı alan olduğu 2006 yılında, fen ölçeğinde altı yeterlik 

düzeyi tanımlanmıştı. Aynı yeterlik düzeyleri PISA 2012 fen okuryazarlığı sonuçlarının 

raporlanmasında da kullanılmaktadır. Seviyeler öğrencilerin ulaşabilmeleri için gereken 

bilimsel yetkinliklerin listesi olarak anlaşılabilir. Tablo 35’te altıncı düzey en yüksek olmak 

üzere, öğrencilerin çeşitli yeterlilik düzeylerine göre hangi fen bilgi ve becerisine sahip 

olduğunun bir açıklamasını sunmaktadır. Ayrıca ikinci düzey, öğrencilerin fen ve teknoloji 

bilgisini gerçek yaşam durumlarında kullanabilmesinin başlangıcı olarak değerlendirildiği 

için, fen okuryazarlığının temel düzeyi olarak kabul edilmektedir. 

Kaynak: MEB, 2006, PISA Türkiye Ulusal Nihai Raporu

Tablo 35.
PISA 2012 Fen Okuryazarlığı Yeterlik Düzeylerinin Özet Tanımları
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Fen okuryazarlığını değerlendirmede kullanılan maddelerin zorluğunu belirleyen faktör-

ler:

- Bağlamın genel zorluğu,

- İlgili bilimsel fikirler, süreçler ve terminolojiye aşinalık seviyesi,

- Bir soruya yanıt vermek için gerekli mantıksal dizinin uzunluğu – diğer bir deyişle ye-

terli düzeyde bir yanıt vermek için gerekli aşamaların sayısı ve bu aşamalar içinde bir 

öncekine bağımlılık düzeyi,

- Yanıtın oluşturulabilmesi için gerekli soyut bilimsel fikirler ya da kavramların derecesi,

- Muhakeme, içgörü ve genelleme (yargıları, sonuçları, açıklamaları oluşturma dahil) sevi-

yesi olarak sunulmuştur.

 

PISA 2006 sonuçları da üç bilimsel yetkinlik alanına karşılık gelen üç alt ölçekle oluşturul-

du.  Bu alt ölçekler, kendine özgü olarak tanımlama koşuluyla altı yeterlik düzeyini birleşti-

ren bir yapıda oluşturulmuştu. Buna ek olarak, ülke performansları bilimsel yöntem bilgisi 

ve üç ana fen alan bilgisi kategorilerinde (fiziksel sistemler, canlı sistemler ve yerküre ve 

uzay sistemleri) karşılaştırıldı. 

Karşılaştırmalar sonucu elde edilen bilgiler değerli iken, performansı yetkinlik ve bilgi ile 

ilişkilendirmede dikkatli olunmalıdır. Çünkü birbirinden bağımsız olmayan iki şekilde öğe-

lerin sınıflandırılması ile veriler elde edilmektedir. Tüm bilimsel konuları tanımlama yeter-

liliklerinde bilimsel yöntem bilgisi, tüm olguları bilimsel olarak açıklama yeterliliklerinde 

fen alan bilgisi bulunmaktadır (OECD, 2009).
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7.1. ORTALAMA FEN OKURYAZARLIĞI PERFORMANS PUANLARI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin ortalama fen performans puanları 

Tablo 36’da verilmiştir. Tablo 36’da görüldüğü gibi; 

- 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı performansları açısından ülkelerin puanları 

373 ile 580 puan arasında değişmektedir.

- OECD üyesi ülkelerin ortalaması 501 puandır.

- Ülkelerin genel ortalaması 497’dir.

- En yüksek puana sahip beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya 

ve Finlandiya’dır. Bu ülkelerin puanları 545 ile 580 arasında değişmektedir. Bu ülkeler-

den Finlandiya ve Japonya OECD üyesidir. Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir. 

Diğer bir anlatımla katılımcı 65 ülke içinde fen okuryazarlığı bakımından en yüksek 

performans gösteren beş ülke/ekonominin dördü uzak doğu topluluklarındandır.

- En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Endonezya, Katar, Arnavutluk ve Tunus’tur. 

Bu ülkelerin puanları 373 ile 398 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden hiçbiri OECD 

üyesi değildir. 

- Türkiye’nin puanı 463’tür. Türkiye’nin fen okuryazarlığı puanı OECD üyesi ülkeler ortala-

masının altındadır. Türkiye bu puanla, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Sırbistan Şili 

ve Tayland’ın da aralarında olduğu 22 ülkeden daha yüksek performans göstermiştir.

BÖLÜM 7

PISA 2012 FEN OKURYAZARLIĞI 
PERFORMANSLARI VE TÜRKİYE
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Not: Ülkeler, PISA 2012 fen okuryazarlığı ortalama puanlarına göre azalan sırada listelenmiştir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 36.
Ülkelerin Fen Okuryazarlığı Performanslarının Genel Görünümü
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Grafik 23’de Türkiye’nin genel görünümü, OECD ortalaması ve bazı diğer ülkelerin ortala-

masına göre betimlenmiştir.

Grafik 23 incelendiğinde; Türkiye’nin OECD ortalamasının altında performans gösterdiği 

görülmektedir. Fen okuryazarlığı performansları açısından en yüksek ülke 580 ortalama 

ile Şangay-Çin ve en düşük ülke ise 373 ortalama ile Peru’dur.

 

7.2. 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN FEN OKURYAZARLIĞI 
YETERLİK DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

PISA 2012’ye katılan ülkelerde 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı performansla-

rının tanımlanan yeterlik düzeylerine göre yüzde dağılımları Tablo 37a ve Tablo 37b’de 

verilmiştir. 

Grafik 23.
Türkiye ile Alt ve Üst Sıralardaki Ülkelerin Fen Okuryazarlığı Ortalama Puanları
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Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 37a.
Fen Okuryazarlığı Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı  

(OECD Üyesi Ülkeler)
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Not: Veri sayısının yeterli olmadığı kestirimler ‘c’ sembolü ile gösterilmektedir.

Kaynak: OECD, PISA 2012 Database, Tables, http://www.oecd.org/PISA/keyfindings/PISA-2012-results.htm

Tablo 37b.
Fen Okuryazarlığı Alanında Öğrenci Performanslarının Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı 

(OECD Üyesi Olmayan Ülkeler)
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Tablo 37a ve Tablo 37b’de görüldüğü gibi Düzey 1’in altında en az öğrencisi bulunan beş 

ülke sırasıyla Şangay-Çin, Estonya, Lihtenştayn, Vietnam ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerden 

ilk dördünde Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdesi %1’in altında olup beşinci ülke 

olan Güney Kore’de ise bu oran %1,2’dir. Bu ülkelerden Estonya ve Güney Kore OECD üyesi, 

diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir.

Düzey 1’in altında en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Katar, Peru, Endonezya, Arna-

vutluk ve Tunus’tur. Bu ülkelerde Düzey 1’in altında yer alan öğrenci yüzdelerinin %21,3 ile 

% 34,6 arasında değiştiği görülmektedir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı 

performansları açısından da son sıralarda yer almaktadır. Düzey 1 açısından öğrencilerin 

sahip olması gereken yeterlilikler göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin verilen ka-

nıtlardan doğrudan ve açık bir şekilde çıkarılabilecek bilimsel açıklamaları ortaya koya-

madıkları söylenebilir. Diğer bir anlatımla, fen okuryazarlığı açısından sınırlı düzeyde bile 

bilimsel bilgiye sahip olmadıklar sonucuna ulaşılabilir. Bu ülkelerin ortak özelliği OECD 

üyesi olmayan ülkeler olmalarıdır.

Düzey 1’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Estonya, 

Güney Kore, Vietnam ve Finlandiya’dır. Bu ülkelerde Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzde-

lerinin %2,4 ile % 5,6 arasında değiştiği görülmektedir Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen 

okuryazarlığı performansları açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Güney 

Kore, Estonya ve Finlandiya OECD üyesi ülkeler olup diğerleri OECD üyesi değildir.

Düzey 1’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Peru, Kolombiya, Brezilya 

ve Meksika’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performansları açısından 

da son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Meksika dışındakiler, OECD üyesi olmayan 

ülkelerdir.

Düzey 2’de en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Japonya ve 

Singapur ve Finlandiya’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performans-

ları açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Japonya ve Finlandiya dışında 

kalan diğerleri OECD üyesi değildir. 

Düzey 2’de en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Kosta Rika, Tayland, Meksika, Kazakis-

tan ve Türkiye’dir. Bu ülkelerden Meksika ve Türkiye OECD üyesi, diğerleri ise OECD üyesi 

olmayan ülkelerdir. Bu düzey öğrencilerin fen ve teknoloji bilgisini gerçek yaşam durumla-

rında kullanabilmesinin başlangıcı olarak değerlendirildiği için fen okuryazarlığının temel 

düzeyi olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan öğrencilerin en az bu düzeyde yeterliklere 

sahip olması beklenmektedir. Fakat Düzey 2’deki öğrenci oranının yüksek olması daha üst 

düzeydeki öğrenci oranlarının düşük olmasının bir göstergesidir.

Düzey 3’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Peru, Kolombiya, Katar ve 

Tunus’tur.  Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performansları açısından son 

sıralarda yer almaktadır ve bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 3’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Vietnam, Makao-Çin, Letonya,  Eston-

ya ve Tayvan’dır. Bu ülkelerde Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdelerinin % 33,7 ile % 37,5 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu ülkelerden sadece Estonya OECD üyesi ülkedir.
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Düzey 4’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Peru, Tunus, Kolombiya ve 

Meksika’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performansları açısından 

son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 4’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Güney 

Kore, Japonya ve Finlandiya’dır. Bu ülkelerde Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdelerinin % 

35,5 ile % 28,8 arasında değiştiği görülmektedir. Bu ülkelerden Hong Kong-Çin ve Şangay-

Çin dışındakiler OECD üyesidir.

Düzey 5’te en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Endonezya, Peru, Tunus, Kolombiya ve 

Meksika’dır. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performansları açısından 

son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 5’te en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, 

Japonya ve Finlandiya’dır.  Bu ülkelerde Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdelerinin % 23,0 ile 

% 13,9 arasında değiştiği görülmektedir. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı 

performansları açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden Japonya ve Finlandiya 

dışındakiler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en az öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Malezya, Endonezya, Kazakistan, Ko-

lombiya ve Tunus’tur. Bu ülkeler, ülke puanlarına göre fen okuryazarlığı performansları 

açısından son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler OECD üyesi değildir.

Düzey 6’da en fazla öğrencisi olan beş ülke sırasıyla Singapur, Şangay-Çin, Japonya, Fin-

landiya ve Yeni Zelanda’dır. Bu ülkelerden Japonya, Finlandiya ve Yeni Zelanda OECD 

üyesi ülkelerdir. Bu ülkelerde Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdelerinin %  5,8 ile % 2,7 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu düzeydeki öğrenciler sahip oldukları bilimsel bilgiyi 

kullanabilir ve kişisel, sosyal ve küresel durumlarla ilgili tavsiye ve kararları desteklemek 

için savlar ileri sürebilirler.

Grafik 24’de PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin durumu, OECD ortalaması ve tüm ül-

keler ortalamasına göre betimlenmiştir.
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Grafik 24’de görüldüğü gibi Türkiye’de fen okuryazarlığı performansı açısından 15 yaş 

grubu öğrencilerin % 61,7’si Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci 

yüzdeleri, Düzey 1 altı hariç OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve genel ortalamadan yük-

sektir. Diğer taraftan Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık % 38,2’si Düzey 3 ve üzerinde yer 

almaktadır. Öğrencilerin ancak % 1,8’i Düzey 5’te yer almaktadır. Bu düzeylerdeki öğrenci 

yüzdeleri OECD üyesi ülkeler ortalamasından ve genel ortalamadan düşüktür. OECD üyesi 

ülkelerde ve genel olarak en üst düzey olarak nitelendirilen Düzey 6’da öğrencilerin yakla-

şık %1’i yer almaktadır.  Türkiye’nin bu düzeyde hiç öğrencisi bulunmamaktadır.

Düzey 1 altında yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralan-

dığında Türkiye; 65 ülke arasında 30. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 19. sırada yer 

almaktadır. Düzey 1’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru 

sıralandığında Türkiye; 65 ülke arasında 43. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. 

sırada yer almaktadır. 

Düzey 2’de yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en azdan en çoğa doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 61. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 33. sırada yer 

almaktadır. 

Düzey 3’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 40. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 31. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 4’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

Grafik 24.
PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Fen Okuryazarlığı Performanslarının Yeterlik 

Düzeylerine Göre Dağılımı
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da Türkiye; 65 ülke arasında 43. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 5’te yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandığın-

da Türkiye; 65 ülke arasında 46. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 32. sırada yer 

almaktadır.

Düzey 6’da yer alan öğrenci yüzdelerine göre ülkeler en çoktan en aza doğru sıralandı-

ğında Türkiye; 65 ülke arasında 52. sırada, OECD üyesi 34 ülke arasında ise 33. sırada yer 

almaktadır.

7.3. BÖLGELERE VE OKUL TÜRLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE 
ÖĞRENCİLERİN FEN OKURYAZARLIĞI PERFORMANSLARI

PISA 2012 Türkiye fen okuryazarlığı performans ortalamalarının okul türlerine göre dağı-

lımı Grafik 25’te verilmiştir.

Grafik 25.
Okul Türlerine Göre Fen Okuryazarlığı Performansları

Grafik 25 incelendiğinde PISA 2012 fen okuryazarlığı performansı en yüksek olan okul tü-

rünün Fen Lisesi, en düşük okul türünün ise ilköğretim okulu olduğu görülmektedir.

PISA 2012 Türkiye örnekleminde İBBS Düzey 1’e göre öğrencilerin Fen Okuryazarlığı per-

formans puanlarının dağılımı Grafik 26’da verilmiştir.



126 PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

Grafik 26.
İBBS Düzey 1’e Göre Fen Okuryazarlığı Performansları

Grafik 26 incelendiğinde bölgeler arasında en yüksek fen okuryazarlığı performansının 

Doğu Marmara, en düşük performansın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu görül-

mektedir.
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PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de 15 yaş grubu öğrenciler, matematik okuryazarlığı 

performansı açısından en alt sıralarda yer almamakla birlikte genel olarak hem OECD üye-

si ülkeler ortalamasının hem katılımcı ülkeler ortalamasının altında bir performans gös-

termiştir. Bu durumun betimlenmesi, ‘mevcut durum nedir?’ sorusunun bir yanıtı olarak 

problemin ya da güçlüğün anlaşılması açısından önemli bir aşamadır. Diğer taraftan, prob-

leme rasyonel ve sağlam bir çözüm üretebilmek, yani Türkiye’de öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı performanslarında olumlu yönde bir değişim sağlayabilmek için bir sonraki 

aşamada ‘niçin?’ sorusunun olası yanıtlarını ortaya çıkararak problemin açıklanması gerek-

mektedir. Önceki bölümlerde Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı performans-

ları, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmıştır. Bu bölümde ise matematik okuryazarlığı 

performansları ile ilişkili olan ve matematik performanslarını açıklayan öğrenci özellikleri 

incelenmektedir.

PISA çalışmalarında, öğrenci performanslarının geri planını oluşturan ve öğrenci perfor-

mansları ile ilişkili olan özellikler hakkında veri toplamak amacıyla kullanılan ölçme araç-

larından öğrenci anketi, matematik okuryazarlığı performansını açıklayan önemli öğrenci 

özellikleri hakkında bilgi sağlamaktadır.  PISA 2012 öğrenci anketinde yer alan ‘tematik 

madde grupları’ ya da diğer bir ifadeyle ‘alt boyutlara’ yönelik olarak 80’in üzerinde in-

deks, standart toplam puan ve değişken tanımlanmıştır. Bu tanımlama, matematik perfor-

mansları ile ilişkili öğrenci özelliklerinin incelenmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı performansla-

rını açıklayan öğrenci özelliklerini belirlemek ve incelemek amacıyla, PISA 2012 Türkiye 

Öğrenci Anketi verilerine göre tanımlanmış indeks, standart toplam puan ve değişkenler 

kullanılarak bir yapısal model geliştirilmiştir. Bu model üzerinde birincil ve ikincil düzey 

gizil değişkenler ile bunlarla ilişkili gözlenen değişkenler tanımlanmıştır. Öğrencilerin ma-

tematik performansı ikincil düzey gizil değişken, öğrenci anketinde tanımlı öğrenci özellik-

leri ise birincil düzey gizil değişkenler olarak belirlenmiştir. Birincil düzey gizil değişken-

BÖLÜM 8

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK 
OKURYAZARLIĞI PERFORMANSINI AÇIKLAYAN 
ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ
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lerle ilişkilendirilecek gözlenen değişkenlerin belirlenmesi ve ölçme modelinin kurulması 

amacıyla, PISA 2012 Türkiye Öğrenci Anketi (B Formu) verileri üzerinde tanımlanmış olan 

toplam 48 indeks, standart toplam puan ve değişken incelenmiştir. 

PISA 2012 öğrenci anketinde yer alan ortak maddeler dışındaki maddelerde en az %33’lük 

bir kayıp veri miktarı söz konusu olduğundan, bu maddeler üzerinde, örneklemin tamamını 

dikkate alarak istatistiksel işlemler yapmak mümkün değildir (Hair, Black, Babin ve An-

derson, 2010). İstatistiksel işlemlerin ve ileri analizlerin, maddeye erişebilen öğrencilerle 

sınırlandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada yapısal modelin 

tanımlanmasında, maddeye erişebilen öğrenci sayılarına bağlı olarak öğrenci özelliklerine 

yönelik en fazla bilgi sağlayan B formu verileri kullanılmıştır. PISA 2012 Türkiye Öğrenci 

Anketi (B Formu) toplam 1598 öğrenci tarafından yanıtlanmıştır.

Yapısal eşitlik modellemesi, teknik olarak bir çok değişkenli regresyon analizidir. Bu neden-

le modele dâhil edilen değişkenlerin, regresyon analizinin temel varsayımlarını karşılama-

sı gerekmektedir. Temel varsayımların karşılanmaması, model-veri uyumunun düşmesine 

yol açmakta ve amaçlanan ilişkilerin manidar düzeyde tanımlanmasını güçleştirmektedir. 

Bu nedenle, bu çalışmada amaçlanan yapısal modelin kurulmasında, PISA 2012 Türkiye 

Öğrenci Anketi (B Formu) verileri üzerinde öncelikle ön kontroller yapılmış ve temel var-

sayımlar kontrol edilmiştir. İlgili literatür doğrultusunda, kayıp veriler (Rubin, 1976; Little 

ve Rubin, 1987; Allison, 2002), uç değerler (Tabachnick ve Fidell, 2007), normallik ve çok 

değişkenli normallik (Guilford ve Fruchter, 1978; Crocker ve Algina, 1986; Anastasi, 1988; 

Tabachnick ve Fidell, 2007), otokorelasyon ve çoklu bağlantılılık (Tabachnick ve Fidell, 

2007), ve doğrusallık (Jöreskog ve Sörbom, 1993; Kline, 2005) varsayımları test edilmiş, 

temel varsayımları karşıladığı belirlenen 33 değişken ile faktör yapılarının tanımlanması 

ve yapısal modellin kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ön kontroller ve temel varsayımlar test edildikten sonra öğrenci özelliklerine yönelik fak-

törlerin yapılandırılması amacıyla 33 standart toplam puan, indeks ve değişken üzerinde 

açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Toplamda 8 tur sürdürülen faktöryel 

yapılandırma çalışmaları sonucunda 30 değişken içeren 7 faktörlü yapı, %60’ın üzerinde 

açıklanan varyans ve kabul edilebilir veri-model uyumu ile elde edilmiştir. 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile tanımlanan faktör yapılarına ikincil düzey 

gizil değişken olarak öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansı eklenerek, amaç-

lanan yapısal model kurulmuştur. Kurulan yapısal modelde model-veri uyumunu iyileştir-

mek amacıyla önerilen modifikasyonlar denenmiş ve 15 tur sürdürülen iyileştirme çalışma-

ları sonucunda mükemmele yakın düzeyde model-veri uyumu sağlanan bir yapısal model 

üretilebilmiştir. Üretilen yapısal model ve ‘ham yol katsayıları (estimates)’ Grafik 27’de 

verilmiştir.
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Grafik 27.
PISA 2012 Türkiye Matematik Okuryazarlığı Performansını Açıklayan Öğrenci Özelliklerine 

Yönelik Yapısal Model ve Ham Yol Katsayıları
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Grafik 27’de görüldüğü gibi üretilen yapısal modelde, öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performanslarını manidar düzeyde açıklayan 7 birincil düzey gizil değişken ve bu değiş-

kenlerle ilişkilendirilmiş toplam 30 gözlenen değişken yer almaktadır. Modelde yer alan 

yolların tamamı α=0,05 düzeyinde istatistiksel olarak manidardır. Model-veri uyumuna 

yönelik kestirimlerden χ2=2972,30, sd=505 ve χ2/sd=5,89 olarak elde edilmiştir. Ayrıca 

uyum iyiliği indekslerinden NFI=0,96, NNFI=0,96, CFI=0,96, IFI=0,96, GFI=0,90, AGFI=0,88, 

RMSEA=0,055 ve SRMR=0,068 olarak hesaplanmıştır. Bu istatistikler, üretilen yapısal mo-

delde mükemmele yakın düzeyde model-veri uyumunun sağlandığını göstermektedir. Üre-

tilen yapısal modele göre Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı performanslarını 

manidar düzeyde açıklayan faktörler yani birincil düzey gizil değişkenler ve bu faktörlerin 

gözlendiği değişkenler, modelde kullanılan kısaltmaları ile birlikte Tablo 38’de verilmiştir.

Tablo 38.
PISA 2012 Türkiye Matematik Okuryazarlığı Performansını Açıklayan Öğrenci Özelliklerine 

Yönelik Faktörler ve Gözlenen Değişkenler

Bu çalışmada, ön kontroller ve temel varsayım çalışmaları test edildikten sonra  üreti-

len yapısal model kullanılarak, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı 

performansını açıklayan öğrenci özelliklerine yönelik önemli bulgular elde edilebilmiştir. 

Yapısal model sınırlılığında elde edilen bulgular ve bu bulgulara yönelik yorumlar aşağıda 

alt başlıklar halinde sunulmaktadır.
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8.1. ÖĞRENCİ PERFORMANSININ EN İYİ AÇIKLAYICISI: AİLENİN 
SOSYOEKONOMİK DURUMU

Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı performanslarını en iyi açıkla-

yan özellik, ailelerin sosyoekonomik durumudur. Sosyoekonomik durumdaki 1 birim artış 

öğrenci performansında 0,31 birim artış sağlamaktadır. 

Yapısal model, Türkiye’deki öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları açısın-

dan alt, orta ve üst yeterlik düzeylerinde ayrı ayrı çalıştırıldığında, alt yeterlik düzeyinde 

ailenin sosyoekonomik durumu yine en açıklayıcı özellik olarak belirlenmektedir. Düzey 1 

ve Düzey 1’in altı ile temsil edilen alt yeterlik düzeyinde, ailenin sosyoekonomik durumun-

daki 1 birim artış, matematik okuryazarlığı performansında 0,17 birim artış sağlamaktadır. 

Düzey 2, Düzey 3 ve Düzey 4 ile temsil edilen orta yeterlik düzeyinde, okula yönelik 

duyuşsal özellikler, ailenin sosyoekonomik durumundan daha fazla açıklama sağlamakta-

dır. Bununla birlikte bu yeterlik düzeyinde ailenin sosyoekonomik durumundaki 1 birimlik 

artış, matematik okuryazarlığı performansında 0,16 birim artış sağlamaktadır. Düzey 5 ve 

Düzey 6 ile temsil edilen üst yeterlik düzeyinde ise ailenin sosyoekonomik durumu, mani-

dar düzeyde bir açıklayıcı değildir.

Ailenin sosyoekonomik durumu, kurulan yapısal modelde (i) ev olanakları, (ii) evde bilgi ve 

iletişim teknolojilerine erişim düzeyi, (iii) evdeki eğitimsel kaynaklar ve (iv) refah düzeyi 

ile tanımlanmıştır. Bu dört gözlenen değişken içerisinde ailenin sosyoekonomik durumunu 

en iyi açıklayan değişken ev olanaklarıdır. İkinci sırada evde bilgi ve iletişim teknolojile-

rine erişim düzeyi, üçüncü sırada evdeki eğitimsel kaynaklar ve dördüncü sırada ailenin 

refah düzeyi gelmektedir. 

(i) Ev  Olanakları

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre ev olanaklarındaki 1 birim artış, ailenin 

sosyoekonomik durumunda 1,06 birim artış sağlamaktadır. Öğrenci performansı ile iliş-

kilendirildiğinde ise ev olanaklarındaki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,33 birim 

artışa karşılık gelmektedir. 

Evdeki olanakların ailenin sosyoekonomik durumunu ve dolaylı olarak öğrenci perfor-

mansını açıklama düzeyleri, yeterlik düzeylerine göre manidar farklılık göstermektedir 

(Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Üst yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin evlerinde 

sahip oldukları olanaklar daha fazla, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerde ise daha 

azdır. Evdeki olanaklar ile yeterlik düzeyleri arasında zayıf olmakla birlikte pozitif yönlü 

ve manidar bir ilişki bulunmaktadır (Kendal’s tau-b=0,276 ve p<0,01).

Alt yeterlik düzeyinde evdeki olanaklardaki 1 birimlik artış, ailenin sosyoekonomik duru-

munda 1,04 birim ve öğrenci performansında 0,18 birim artış sağlamaktadır. Orta yeterlik 

düzeyinde evdeki olanaklarda 1 birim artış, ailenin sosyoekonomik durumunda 0,96 birim 

ve öğrenci performansında 0,15 birim artışa karşılık gelmektedir. Üst yeterlik düzeyinde 

ise evdeki olanaklarda 1 birim artış ailenin sosyoekonomik durumunda 0,83 birim artış 

sağlamaktadır, fakat bu değişkenin öğrenci başarısını açıklama düzeyi manidar değildir. 
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Bu durum, evdeki olanakların alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin hem 

aile sosyoekonomik durumlarının hem matematik okuryazarlığı performansının daha iyi 

bir belirleyicisi ve açıklayıcısı olduğunu göstermektedir.  

PISA 2012 öğrenci anketinde, öğrencilerin evlerindeki olanaklara yönelik olarak öğrenci-

lerin çalışma masasına, kendilerine ait bir odaya, çalışma ortamına, bilgisayara, bilgisayar 

yazılımına, internete, edebiyat kitabına, şiir kitabına, sanat kitabına, ders kitabına, teknik 

kaynak kitaplara, sözlüğe, bulaşık makinesi ve DVD’ye sahip olup olmadıkları sorgulanmış-

tır. Ayrıca Türkiye’ye özgü olmak üzere klima tipi ısıtma-soğutma sistemi, video kamera 

ve ev sinema sistemi bulunup bulunmadığı da sorgulanmıştır. Türkiye’de öğrencilerin ev-

lerinde bu olanaklara sahip olup olmama durumlarına göre yüzde dağılımları Tablo 39’da 

verilmiştir. 

Tablo 39.
Türkiye’de Öğrencilerin Sahip Oldukları Ev Olanakları

Tablo 46’da görüldüğü gibi; Türkiye’de öğrencilerin sahip oldukları ev olanakları açısından 

önemli eksiklikler bulunmaktadır. Öğrencilerin %30,4’ünün kendine ait odası, %14,5’inin ça-

lışma masası ve %16,8’inin çalışma ortamı bulunmamaktadır. Bilgisayar kullanımına yönelik 

olarak öğrencilerin %31,4’ü bilgisayara ve %60,3’ü kullanabileceği yeterli yazılıma sahip 

değildir. Öğrencilerin %41,9’unun evinde internet bulunmamaktadır. Sahip olunan kitaplar 

içerisinde sözlük çoğunluk oluşturmaktadır. Öğrencilerin %95,5’inin evinde sözlük bulun-

maktadır. İkinci sırada ders kitapları gelmektedir. Öğrencilerin %80,1’inin evinde kaynak 

kitap bulunmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin yarıya yakın kısmının evinde edebiyat ve 

şiir kitapları, yarıdan fazlasının evinde ise teknik kaynak kitap ve sanat kitabı bulunma-

maktadır.  

PISA 2012 öğrenci anketi ile öğrencilerin evlerinde sahip oldukları olanakların belirlenme-

sinde, yukarıda verilenlere sahip olup olmama durumunun yanı sıra, öğrencilerin evlerinde 

bulunan cep telefonu, televizyon, bilgisayar, araba, banyolu ya da duşlu oda ve kitap sayısı 

da sorulmuştur. Türkiye’de bu sahipliklerin dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.
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Grafik 28.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Cep Telefonu Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı

Grafik 29.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Televizyon Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı

Grafik 30.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Bilgisayar Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı
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Grafik 31.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Araba Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı

Grafik 32.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Banyolu/Duşlu Oda Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı

Grafik 33.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerindeki Kitap Sayılarına Göre Yüzde Dağılımı
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Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi Türkiye’de ailelerin tamamına yakın kısmında en az 

1 cep telefonu ve en az 1 televizyon bulunmaktadır. Öğrencilerin ailelerinin %75,1’inde 3 

ve daha fazla cep telefonu bulunmaktadır. Diğer taraftan ailelerin %28,9’unda bilgisayar, 

%43,5’inde araba ve %38,7’sinin evlerinde banyo ya da duşlu oda bulunmamaktadır. Sahip 

olunan kitap sayılarına bakıldığında, öğrencilerin %26,8’inin evinde 10 ve daha az sayıda 

kitap bulunmaktadır.

Sonuç olarak; PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de ailelerin sosyoekonomik du-

rumlarını ve dolaylı olarak öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını artırma 

olasılığı en yüksek çözüm, özellikle alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin 

sahip oldukları ev olanaklarının iyileştirilmesidir. Bu iyileştirmede çalışma ortamı, çalışma 

masası, kendine ait oda, internet ve bilgisayar imkânları gibi fiziksel koşulların yanı sıra 

öğrencilerin şiir, edebiyat ve sanata olan ilgilerinin de dikkate alınması gerekliliği açıkça 

görülmektedir.

(ii) Evde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişim Düzeyi

PISA öğrenci anketinde, öğrencilerin evlerindeki bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim dü-

zeyi, ev olanaklarının genişletilmiş bir boyutunu oluşturmaktadır. Yapısal modele göre 

evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyindeki 1 birim artış, ailenin sosyoekono-

mik durumunda 0,93 birim ve öğrenci performansında 0,29 birim artış sağlamaktadır. 

Evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyinin ailenin sosyoekonomik durumunu ve 

dolaylı olarak öğrenci performansını açıklama düzeyleri, yeterlik düzeylerine göre farklı-

lık göstermektedir (Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Üst yeterlik düzeyinde yer alan öğ-

rencilerin evlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyi daha fazla, alt yeterlik 

düzeyinde yer alan öğrencilerde ise daha azdır. Evde bilgi ve iletişim düzeylerine erişim 

düzeyi ile yeterlik düzeyleri arasında zayıf olmakla birlikte pozitif yönlü ve manidar bir 

ilişki bulunmaktadır (Kendal’s tau-b=0,206 ve p<0,01).

Alt yeterlik düzeyinde evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyindeki 1 birimlik 

artış, ailenin sosyoekonomik durumunda 1,02 birim ve öğrenci performansında 0,17 birim 

artış sağlamaktadır. Orta yeterlik düzeyinde evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim 

düzeyindeki 1 birim artış, ailenin sosyoekonomik durumunda 0,81 birim ve öğrenci perfor-

mansında 0,13 birim artışa karşılık gelmektedir. Üst yeterlik düzeyinde ise evde bilgi ve 

iletişim teknolojilerine erişim düzeyindeki 1 birim artış ailenin sosyoekonomik durumunda 

0,57 birim artış sağlamaktadır, fakat bu değişkenin öğrenci başarısını açıklama düzeyi ma-

nidar değildir. Bu durum, evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyinin alt ve orta 

yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansının daha 

iyi bir açıklayıcısı olduğunu göstermektedir.

PISA 2012 öğrenci anketinde, öğrencilerin evlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim 

düzeylerine yönelik 11 soru yer almıştır. Bu sorularla öğrencilerin evlerinde sahip oldukları 

teknolojik imkânlar sorgulanmıştır. Türkiye’de öğrencilerin evlerinde bu olanaklara sahip 

olup olmama durumlarına göre yüzde dağılımları Tablo 40’ta verilmiştir.
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Tablo 40 incelendiğinde;  Türkiye’de öğrencilerin evlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine 

sahip olma ve bunlara erişebilme düzeyleri açısından önemli eksiklikler bulunmaktadır. 

Öğrencilerin %40,1’inin evinde internet bağlantısı yoktur. Öğrencilerin ancak %59,3’ünün 

evinde masaüstü bilgisayar, %36,1’inin evinde ise dizüstü bilgisayar bulunmaktadır. Öğren-

cilerin %24,4’ünün evinde hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar bulunmaktadır. Diğer ta-

raftan tabloda belirtilmemekle birlikte; çapraz bakılan tablolarda öğrencilerin %27,3’ünün 

evinde ne masaüstü ne de dizüstü bilgisayar bulunduğu belirlenmiştir. İnternet bağlantısı 

olan cep telefonuna sahip öğrencilerin yüzdesi %63, internet bağlantısı olmayan cep te-

lefonuna sahip öğrenci sayısı ise %66,6’ dır. En fazla sahip olunan teknolojik ürün USB 

bellektir. Öğrencilerin %73,8’inin evinde USB bellek bulunmaktadır ve öğrencilerin %65’inin 

kendilerinin kullandıkları USB bellekleri bulunmaktadır. Diğer taraftan en az sahip olunan 

teknolojik ürün ise elektronik kitap okuyucudur. Öğrencilerin ancak %8,6’sının evine elekt-

ronik kitap okuyucu bulunmaktadır.

PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de ailelerin sosyoekonomik durumlarını ve do-

laylı olarak öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı yüksek 

çözümlerden bir diğeri, özellikle alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin 

evlerinde sahip oldukları bilgi ve iletişim teknolojileri olanaklarının iyileştirilmesidir. Bu 

iyileştirme iki yönlüdür. Evdeki teknolojik olanakların iyileştirilmesinin yanı sıra öğrenci-

lerin bu olanakları kullanma ve kullanabilme düzeylerinin de artırılmasına gerekmektedir.

(iii) Evdeki Eğitimsel Kaynaklar

Öğrencilerin evlerindeki eğitimsel kaynaklar, aynı zamanda ev olanaklarının bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda evdeki eğitimsel kaynaklar, çalışma masasına, çalışma orta-

mına, kitaplara ve benzeri eğitimsel olanaklara sahip olup olmama durumunu ve sahiplik 

düzeyini ifade etmektedir. 

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre evdeki eğitimsel kaynaklardaki 1 birim artış, 

ailenin sosyoekonomik durumunda 0,87 birim artış sağlamaktadır. Öğrenci performansı ile 

ilişkilendirildiğinde ise ev olanaklarındaki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,27 birim 

artışa karşılık gelmektedir. 

Tablo 40.
Türkiye’de Öğrencilerin Evlerinde Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri
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Evdeki eğitimsel kaynakların ailenin sosyoekonomik durumunu ve dolaylı olarak öğren-

ci performansını açıklama düzeyleri, yeterlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir 

(F=82,86, sd1=2, sd2=1586 ve p<0,05). Üst yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin ev-

lerindeki eğitimsel kaynaklar daha fazla, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerde ise 

daha azdır. Evdeki eğitimsel kaynaklar ile yeterlik düzeyleri arasında zayıf olmakla birlik-

te pozitif yönlü ve manidar bir ilişki bulunmaktadır (Kendal’s tau-b=0,263 ve p<0,01).

Alt yeterlik düzeyinde evdeki eğitimsel kaynaklardaki 1 birimlik artış, ailenin sosyoekono-

mik durumunda 0,86 birim ve öğrenci performansında 0,15 birim artış sağlamaktadır. Orta 

yeterlik düzeyinde evdeki eğitimsel kaynaklardaki 1 birim artış, ailenin sosyoekonomik 

durumunda 0,76 birim ve öğrenci performansında 0,12 birim artışa karşılık gelmektedir. 

Üst yeterlik düzeyinde ise evdeki eğitimsel kaynaklardaki 1 birim artış ailenin sosyoeko-

nomik durumunda 0,59 birim artış sağlamaktadır, fakat bu değişkenin öğrenci başarısı-

nı açıklama düzeyi manidar değildir. Bu durum, evdeki eğitimsel kaynakların alt ve orta 

yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin hem aile sosyoekonomik durumlarının hem 

matematik okuryazarlığı performansının daha iyi bir belirleyicisi ve açıklayıcısı olduğunu 

göstermektedir.  

(iv) Refah Düzeyi

Refah ya da zenginlik düzeyi; evdeki olanaklar, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim dü-

zeyi ve eğitimsel kaynakların bir kısmının yanı sıra anne ve babanın eğitim düzeyi, anne 

ve babanın mesleki statüsü gibi sosyoekonomik ve kültürel değişkenlerin de tanımladığı 

bir öğrenci özelliği olarak belirlenmiştir. Öğrenci anketinden elde edilen verilerle tanımla-

nan refah düzeyi, standart toplam puan olarak ifade edilmiştir.  

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre refah düzeyindeki 1 birim artış, ailenin 

sosyoekonomik durumunda 0,79 birim artış sağlamaktadır. Öğrenci performansı ile iliş-

kilendirildiğinde ise refah düzeyindeki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,25 birim 

artışa karşılık gelmektedir. 

Refah düzeyinin ailenin sosyoekonomik durumunu ve dolaylı olarak öğrenci performansını 

açıklama düzeyleri, yeterlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir (Kruskal-Wallis testi 

için p<0,05). Üst yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin refah düzeyleri daha yüksek, 

alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin ise daha düşüktür. Refah düzeyi ile yeterlik 

düzeyleri arasında zayıf olmakla birlikte pozitif yönlü ve manidar bir ilişki bulunmaktadır 

(Kendal’s tau-b=0,232 ve p<0,01).

Alt yeterlik düzeyinde refah düzeyindeki 1 birimlik artış, ailenin sosyoekonomik duru-

munda 0,82 birim ve öğrenci performansında 0,14 birim artış sağlamaktadır. Orta yeterlik 

düzeyinde refah düzeyindeki 1 birim artış, ailenin sosyoekonomik durumunda 0,71 birim 

ve öğrenci performansında 0,11 birim artışa karşılık gelmektedir. Üst yeterlik düzeyinde 

ise refah düzeyindeki 1 birim artış ailenin sosyoekonomik durumunda 0,78 birim artış 

sağlamaktadır, fakat bu değişkenin öğrenci başarısını açıklama düzeyi manidar değildir. 

Bu durum, refah düzeyinin alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin hem aile 

sosyoekonomik durumlarının hem matematik okuryazarlığı performansının daha iyi bir 

belirleyicisi ve açıklayıcısı olduğunu göstermektedir.  
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8.2. MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGI VE ENDİŞE DÜZEYİ

Matematiğe yönelik kaygı ve endişe, ailenin sosyoekonomik durumundan sonra öğrenci 

performansını en iyi açıklayan ikinci özellik olarak belirlenmiştir. Yapısal modelle elde 

edilen kestirimlere göre öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı ve endişe düzeylerindeki 

1 birim artış, öğrenci performanslarında 0,23 birim düşüşe karşılık gelmektedir. Diğer bir 

ifadeyle kaygı ve endişe düzeyi yükseldikçe öğrenci başarısı azalmaktadır.

Kurulan yapısal modelde matematiğe yönelik kaygı ve endişe düzeyi, iki gözlenen değiş-

kenle tanımlanmıştır: (i) Matematikte başarısız olacağına inanma davranışı ve (ii) matema-

tik anksiyetesi. Matematikte başarısız olacağına inanma davranışına yönelik olarak PISA 

2012 öğrenci anketinde, öğrencilerin yeterli çabayı gösterdiklerinde başarılı olacaklarına 

ne düzeyde inandıklarını ve başarılı olmalarında kendilerinin, aile ve öğretmenlerinin ne 

düzeyde rolü olduğunu yoklayan maddeler kullanılmıştır. Matematik anksiyetesine yöne-

lik olarak ise PISA 2012 öğrenci anketinde, öğrencilerin, zor olacağı endişesi yaşama, çok 

gergin olma, çok asabi olma, kendini çaresiz hissetme, zayıf alacağından ya da sınıfta ka-

lacağından endişe etme gibi duyuşsal davranışları yoklanmıştır. Türkiye’de öğrencilerin bu 

maddelere verdikleri yanıtların yüzde dağılımları Tablo 41’de gösterilmektedir.

Tablo 41.
Türkiye’de Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Kaygı ve Endişe Düzeyleri 

Tablo 41 incelendiğinde; matematikte başarısız olacağına inanma davranışına yönelik ola-

rak Türkiye’de öğrencilerin %90,9’u yeterli çaba harcarsa matematikte başarılı olacağını, 

%82,7’si matematikte başarılı olup olmamanın tamamen kendilerine bağlı olduğunu, %78,5’i 

ailelerinin matematik çalışmalarına zaman ayırmada kendilerine bir engel oluşturmadığını, 



139PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

%86,4’ü isterse daha fazla başarı gösterebileceğini düşünmektedir. Diğer taraftan öğrenci-

lerin %44’ü başka bir öğretmen ile daha başarılı olabileceğini düşünmektedir. Dikkat çekici 

bir diğer durum ise öğrencilerin %38,3’ünün çalışsa da çalışmasa da sınavlarda başarısız 

olacağını düşünmeleridir. 

Matematik anksiyetesine yönelik olarak ise Türkiye’de öğrencilerin önemli düzeyde ank-

siyete belirtileri taşıdığı görülmektedir. Öğrencilerin %67,7’si matematik derslerinin zor 

olacağından endişe duyduklarını, %52,1’i matematik ödevlerini yaparken gergin oldukla-

rını, %38,7’si matematik problemlerini çözerken sinirli olduklarını, %39,1’i bir matematik 

problemi çözerken kendilerini çaresiz hissettiklerini ve %69,4’ü düşük not alacağı endişesi 

yaşadıklarını belirtmiştir. Özellikle matematik derslerinin zor olacağı ve düşük not alma 

yönündeki endişe düzeylerinin daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de öğrencilerin matematikte başarısız olacağına inanma davranışı ve matematik 

anksiyetesi, düzeyleri, normal dağılımdan manidar farklılık göstermektedir (Kolmogorov-

Smirnov istatistikleri sırasıyla 0,120 ve 0,096, sd=1569, p<0,05). Dağılımlar çarpık değil 

fakat sivridir. Diğer bir ifadeyle çok yüksek ve çok düşük düzeyde kaygı ve endişe yaşayan 

öğrenciler azınlık oluştururken, orta düzeyde kaygı ve endişe yaşayan öğrencilerde aşırı 

yığılma bulunmaktadır. Kaygı ve endişe düzeyi yüksek olmamasına ya da kaygı ve endişe 

düzeyi yüksek olan öğrenciler az sayıda olmasına rağmen matematiğe yönelik kaygı ve 

endişe düzeyinin öğrenci performansının manidar ve önemli bir açıklayıcısı olması, üzerin-

de durulması gereken bir noktadır. Bu durum öğrencilerde kaygı ve endişe düzeyi yüksek 

olmasa da genel olarak algının ve eğilimin bu yönde olduğu şüphesini doğurmaktadır.

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre matematikte başarısız olacağına inanma 

davranışındaki 1 birim artış, matematiğe yönelik kaygı ve endişe düzeyinde 0,66 birim 

artışa ve öğrenci performansında 0,15 birim düşüşe yol açmaktadır. Matematik anksiyete-

sindeki 1 birim artış ise matematiğe yönelik kaygı ve endişe düzeyinde 0,77 birim artışa ve 

öğrenci performansında 0,18 birim düşüşe karşılık gelmektedir. Öğrenci performanslarına 

yönelik olarak anksiyete, başarısız olacağına inanma davranışından daha fazla açıklama 

sağlamaktadır.  

Matematikte başarısız olacağına inanma davranışı ve matematik anksiyetesinin, matema-

tiğe yönelik kaygı ve endişeyi ve dolaylı olarak öğrenci performansını açıklama düzeyleri, 

yeterlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir (Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Üst 

yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı ve endişe düzeyleri 

daha düşük, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerin ise daha yüksektir. Kaygı ve endi-

şe ile yeterlik düzeyleri arasında zayıf olmakla birlikte negatif yönlü ve manidar bir ilişki 

bulunmaktadır (Kendal’s tau-b katsayıları sırasıyla -0,090 ve -0,178; p<0,01).

Kurulan yapısal modele göre matematiğe yönelik kaygı ve endişe, alt ve üst yeterlik dü-

zeylerinde öğrenci performansının manidar bir açıklayıcısı değildir. Orta yeterlik düzeyin-

de ise matematikte başarısız olacağına inanma davranışındaki 1 birimlik artış, matematiğe 

yönelik kaygı ve endişe düzeyinde 0,68 birim artış ve öğrenci performansında 0,12 birim 

düşüş sağlamaktadır. Matematik anksiyetesindeki 1 birim artış ise matematiğe yönelik 

kaygı ve endişe düzeyinde 0,71 birim artışa ve öğrenci performansında 0,13 birim düşüşe 

karşılık gelmektedir. Bu durum matematiğe yönelik kaygı ve endişenin, orta yeterlik düze-
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yinde yer alan öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansının daha iyi bir belirleyi-

cisi ve açıklayıcısı olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak; PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin matematik okur-

yazarlığı performansını artırma olasılığı yüksek çözümlerden biri, özellikle orta yeterlik 

düzeylerinde yer alan öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı ve endişelerini optimum 

noktada ve makul düzeyde dengeleyecek tedbirlerin alınmasıdır. ‘Çalışsam da çalışmasam 

da başarısız oluyorum’ düşüncesi, matematik derslerinin zor olacağı ve düşük not alma 

yönündeki endişeler, öğrencilerde yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Bu ve benzeri olum-

suz algı ve eğilimlerin, öğrenci performansları açısından önemli bir risk oluşturma olasılığı 

bulunmaktadır.

8.3. ANNE VE BABA EĞİTİM DÜZEYİ

Anne ve baba eğitim düzeyi, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı 

performansını manidar düzeyde açıklayan özelliklerden biri olarak belirlenmiştir. Yapısal 

modelle elde edilen kestirimlere göre anne ve baba eğitim düzeyindeki 1 birim artış, öğ-

renci performanslarında 0,12 birim artışa karşılık gelmektedir. Diğer bir ifadeyle anne ve 

baba eğitim düzeyi arttıkça öğrenci başarısı da artmaktadır.

Kurulan yapısal modelde anne ve baba eğitim düzeyi, dört gözlenen değişkenle tanımlan-

mıştır: (i) En yüksek anne-baba eğitim düzeyi, (ii) en yüksek anne-baba eğitim süresi, (iii) 

baba eğitim düzeyi ve (iv) anne eğitim düzeyi. Türkiye’de öğrencilerin anne ve babalarının 

eğitim düzeylerine göre dağılımları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 

Grafik 34.
Türkiye’de Öğrencilerin En Yüksek Anne-Baba Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı (%)
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Grafik 35.
Türkiye’de Öğrencilerin En Yüksek Anne-Baba Eğitim Sürelerine Göre Dağılımı (%)

Grafik 36.
Türkiye’de Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı (%)
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Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi PISA 2012 Türkiye uygulamasına katılan öğrencilerin 

anne ve babalarının en yüksek eğitim düzeyi, ilkokul ve ortaokul mezuniyetlerinde yığılma 

göstermektedir. Genel olarak baba eğitim düzeyleri anne eğitim düzeylerinden daha yük-

sektir. Buna bağlı olarak ailede en yüksek eğitim düzeyi ve en yüksek eğitim süresi, anne 

eğitim düzeyinden çok baba eğitim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. 

En yüksek anne-baba eğitim süresi ortalaması 8,75’tir. Bu süre ilköğretim kademesinin 

tamamlandığı ve ortaöğretim kademesinin başladığı ilk yıl içerisine denk gelmektedir. Di-

ğer bir ifadeyle ailelerin ortalama en yüksek eğitim süresi, ortaokul mezuniyetine karşılık 

gelmektedir. Öğrencilerin anne ve babalarının %4,5’i herhangi bir okul mezunu değildir. Bu 

oran babalarda %5,7 ve annelerde %14,2’dir. Öğrencilerin %54,5’inin anne ve babalarının en 

yüksek eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul mezuniyetidir. Bu oran babalarda %56, annelerde 

ise %62,1’dir. En yüksek anne-baba eğitim düzeyi yükseköğretim ve üzeri olan öğrenciler, 

%12,3’tür. Babası yükseköğretim ve üzeri eğitim düzeyi mezunu olan öğrenci oranı %10,9 

iken annelerde bu oran %4,7’dir.

Türkiye’de öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerini tanımlayan en yüksek anne-baba 

eğitim düzeyi, en yüksek anne-baba eğitim süresi, baba eğitim düzeyi ve anne eğitim dü-

zeyi dağılımlarının tamamı normal dağılımdan manidar düzeyde farklılaşmaktadır ve sağa 

çarpık dağılım göstermektedir (Kolmogorov-Smirnov istatistikleri sırasıyla 0,249, 0,201, 

0,256 ve 0,307, sd=4603, p<0,05). Diğer bir ifadeyle eğitim düzeyleri düşük olan anne ve 

babalar çoğunluğu oluşturmaktadır ve düşük eğitim düzeylerinde yığılma fazladır. 

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre en yüksek anne-baba eğitim düzeyindeki 

1 birim artış, anne ve baba eğitim düzeyinde 1,89 birim artışa ve öğrenci performansında 

Grafik 37.
Türkiye’de Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı (%)
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0,23 birim artışa yol açmaktadır. En yüksek anne-baba eğitim süresindeki 1 birim artış, 

anne ve baba eğitim düzeyinde 3,70 birim artış ve öğrenci performansında 0,44 birim 

artış sağlamaktadır. Baba eğitim düzeyindeki 1 birim artış, anne ve baba eğitim düze-

yinde 1,66 birim ve öğrenci performansında 0,20 birim artışa karşılık gelmektedir. Anne 

eğitim düzeyindeki 1 birim artış ise anne ve baba eğitim düzeyinde 1,15 birim ve öğrenci 

performansında 0,14 birim artışa karşılık gelmektedir. Bu durum, en yüksek anne-baba 

eğitim düzeyinin, genel olarak anne-baba eğitim düzeyi üzerindeki ve dolaylı olarak öğ-

renci performansı üzerindeki açıklayıcılığının diğer değişkenlerden daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca baba eğitim düzeyinin açıklayıcılığı da anne eğitim düzeyine göre 

daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyine göre öğrenci 

performansının daha iyi bir açıklayıcısıdır.

Anne ve baba eğitim düzeylerini tanımlayan en yüksek anne-baba eğitim düzeyi, en yük-

sek anne-baba eğitim süresi, baba eğitim düzeyi ve anne eğitim düzeyi değişkenlerinin 

tamamı, alt, orta ve üst yeterlik düzeylerine göre manidar fark göstermektedir (χ2 değer-

leri sırasıyla 158,01, 155,02, 169,65 ve 162,97; serbestlik dereceleri sırasıyla 12, 10, 12 ve 

12; p<0,05). Üst yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerde anne-baba eğitim düzeyleri daha 

yüksek, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilerde ise daha düşüktür. Anne-baba eğitim 

düzeyleri ile yeterlik düzeyleri arasında zayıf olmakla birlikte pozitif yönlü ve manidar 

bir ilişki bulunmaktadır (Kendal’s tau-b katsayıları sırasıyla 0,220, 0,220, 0,223 ve 0,207; 

p<0,01).

Kurulan yapısal modele göre anne-baba eğitim düzeyi, alt ve orta yeterlik düzeylerinde 

yer alan öğrencilerde öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansının manidar bir 

açıklayıcısıdır. Anne-baba eğitim düzeyindeki 1 birim artış, öğrenci performanslarında, alt 

yeterlik düzeyi için 0,05 birim ve orta yeterlik düzeyi için 0,12 birim açıklama sağlamakta-

dır. Üst yeterlik düzeyinde ise bu özellik, öğrenci performansının manidar bir açıklayıcısı 

değildir. Bu durum anne-baba eğitim düzeyinin orta yeterlik düzeyinde yer alan öğrencile-

rin performanslarının daha iyi bir açıklayıcısı olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak; PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin anne-baba eğitim 

düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Genel olarak baba eğitim düzeyleri, anne eğitim 

düzeylerinden daha yüksek olmakla birlikte anne ve babaların yarısından fazlası ancak 

ortaokul ve daha düşük eğitim düzeylerine sahiptir. Anne-baba eğitim düzeyi ile öğrenci 

performansı arasında, zayıf olmakla birlikte manidar düzeyde ilişki ve açıklayıcılık gözlen-

mektedir. Bu durum öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı 

yüksek çözümlerden birinin, anne ve baba eğitim düzeylerinin yükseltilmesi olduğunu gös-

termektedir. Özellikle orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerde bu çözümün daha 

etkili olma olasılığı yüksektir. 

8.4. MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLER

Matematiğe yönelik duyuşsal özellikler, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okur-

yazarlığı performansını manidar düzeyde açıklayan özelliklerden biri olarak belirlenmiştir. 

Yapısal modelle elde edilen kestirimlere göre bu özellik düzeyindeki 1 birim artış, öğrenci 
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performanslarında 0,12 birim artışa karşılık gelmektedir. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin 

matematiğe yönelik duyuşsal özelliklere sahip olma düzeyleri yükseldikçe öğrenci başarısı 

da artmaktadır.

Kurulan yapısal modelde matematiğe yönelik duyusal özellikler, sekiz gözlenen değişkenle 

tanımlanmıştır: (i) Matematiğe yönelik ilgi, (ii) matematiğe yönelik araçsal motivasyon, (iii) 

matematiksel özbenlik algısı, (iv) matematiksel davranış, (v) matematik çalışma ahlakı, (vi) 

matematiğe yönelik özyeterlik algısı, (vii) problem çözme azmi ve (viii) problem çözmeye 

açıklık. Bu özellikler, PISA 2012 Türkiye öğrenci anketine yönelik veriler içerisinde ortala-

ması 0 ve standart sapması 1 olan standart puanlarla belirlenmiştir. Öğrencilerin matema-

tiğe yönelik duyuşsal özelliklerinin dağılımları Grafik 38’de verilmiştir.

Grafik 38.
Türkiye’de Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Duyuşsal Özelliklerine Göre Dağılımları

â
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Türkiye’de öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri, normal dağılımdan farklı-

lık göstermektedir (Kolmogorov-Smirnov testi için test istatistikleri sırasıyla 0,074, 0,104, 

0,076, 0,113, 0,085, 0,110, 0,140 ve 0,116; sd=1545; p<0,05). Grafiksel ve betimsel incele-

meler genel olarak orta grupta aşırı yığılmaların olduğunu göstermektedir. Matematiksel 

davranış dışındaki özelliklerde, en üst gruplarda yığılma olduğu da dikkati çekmektedir. 

Bununla birlikte bu özellikler ile öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları ara-

sındaki korelasyonlar oldukça düşüktür (Pearson korelasyon katsayıları sırasıyla 0,088, 

0,061, 0,215, -0,013, 0,029, 0,442, 0,115 ve 0,152). Matematiksel davranış ve matematik 

çalışma ahlakı özelliklerine yönelik olarak bu ilişki manidar değildir (p>0,05). 

PISA çalışmalarında sınırlı sayıda madde ile ölçülen bu ve benzeri özellikler, doğal olarak 

öğrencilerin kendilerini rapor ettikleri şekilde tanımlanmaktadır. Madde sayısının az ol-

ması ve maddelere verilen yanıtlarda algı ve eğilimlerin ön plana çıkma olasılığı, gerçek 

durumun gözlenmesinde önemli bir güçlük oluşturabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak 

Türkiye’de öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri açısından kendilerini ye-

terli ya da üst düzeyde gördükleri ya da görme eğiliminde oldukları düşünülmektedir.

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal 

özellikleri ve dolayısıyla öğrenci performansı üzerindeki açıklayıcılığı en yüksek olan de-

ğişken matematiğe yönelik ilgidir. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin matematiğe yönelik du-

yuşsal özellikleri içerisinde matematiğe yönelik ilgileri, diğer değişkenlere göre matematik 

okuryazarlığı performansının daha iyi bir açıklayıcısıdır. Öğrencilerin matematiğe yönelik 

ilgilerindeki 1 birim artış, matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerde 0,94 birim ve öğrenci 

performansında 0,11 birim artış sağlamaktadır. Bunu matematik çalışma ahlakı ve matema-

tiğe yönelik özbenlik algısı takip etmektedir. Matematik çalışma ahlakındaki 1 birim artış, 

matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerde 0,86 birim ve öğrenci performansında 0,10 birim 

artış sağlamaktadır. Matematiğe yönelik özbenlik algısındaki 1 birim artış ise matematiğe 

yönelik duyuşsal özelliklerde 0,79 birim ve öğrenci performansında 0,09 birim artış sağ-

lamaktadır. Problem çözme azmi ve problem çözmeye açıklık, öğrenci performansları üze-

rinde açıklayıcılığı en düşük olan duyuşsal özellikler olarak gözlenmiştir. Bu değişkenler 

düzeyindeki 1 birim artış, matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerde sırasıyla 0,46 ve 0,48 

birim, öğrenci performanslarında ise 0,06 birim artış sağlamaktadır.

Yeterlik düzeylerine göre incelendiğinde öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal özel-

liklerini tanımlayan sekiz değişken içerisinde matematiksel davranış ve matematik çalışma 

ahlakı açısından alt, orta ve üst yeterlik düzeyleri arasında manidar fark bulunmamakta-

dır (Kruskal-Wallis testi için p>0,05). Diğer altı değişken açısından ise yeterlik düzeyleri 

arasında manidar fark belirlenmiştir (Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Matematiğe yöne-

lik ilgi dikkate alındığında alt ve üst yeterlik düzeyleri arasındaki; matematiğe yönelik 

araçsal motivasyon düzeyi dikkate alındığında alt ve orta yeterlik düzeyleri arasındaki; 

diğer dört değişken için ise tüm yeterlik düzeyleri arasındaki farklar istatistiksel olarak 

manidardır (Mann Whitney-U testi için p<0,05). Manidar farklar değerlendirildiğinde, üst 

yetenek düzeylerinde, duyuşsal özelliklere sahip olma derecelerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Kurulan yapısal model alt orta ve üst yeterlik düzeylerinde ayrı ayrı çalıştırıldığında, ma-

tematiğe yönelik duyuşsal özelliklerin hiçbir yeterlik düzeyinde öğrenci performanslarının 
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manidar bir açıklayıcısı olmadığı görülmektedir. Matematiğe yönelik duyuşsal özellikler, 

ancak her üç yeterlik düzeyi de bir arada değerlendirildiğinde manidar düzeyde bir açık-

lama sağlayabilmektedir. Bu bulgu yapısal modelde yer alan değişkenlerle öğrenci perfor-

mansları arasındaki ilişkilerin çok zayıf düzeyde olması ve bu değişkenler düzeyinde genel 

olarak yeterlik düzeylerine göre istatistiksel farkların düşük olması bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. Bu durum Türkiye’de PISA 2012’ye katılan öğrenciler açısından matema-

tiğe yönelik duyuşsal özelliklerin, öğrenci performansının zayıf bir açıklayıcısı olduğunu 

göstermektedir.

PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal 

özelliklerinde olumlu yönde bir değişim sağlamanın, soruna bir çözüm getirme yani öğ-

rencilerin matematik okuryazarlığı performansında bir yükselmeye yol açma olasılığının 

düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri ile per-

formansları arasındaki ilişkiler çok zayıf ya da manidar olmayan düzeydedir. Tüm öğrenci-

ler dikkate alındığında bu duyuşsal özelliklerin öğrenci performansı üzerindeki açıklayıcı-

lıkları, manidar olmakla birlikte çok düşüktür. Yeterlik düzeylerine göre incelendiğinde ise 

matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerin öğrenci performansını manidar düzeyde açıkla-

madıkları gözlenmektedir. 

8.5. OKULA YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLER 

Okula yönelik duyuşsal özellikler, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazar-

lığı performanslarının zayıf olmakla birlikte manidar bir açıklayıcısı olarak belirlenmiştir. 

Dikkati çeken nokta bu özelliğin öğrenci performansı üzerinde negatif açıklayıcı olmasıdır. 

Kurulan yapısal modele göre okula yönelik duyuşsal özelliklerdeki 1 birim artış, öğrenci 

performansında 0,12 birim düşüşe yol açmaktadır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin okula 

yönelik duyuşsal özelliklerindeki artış ve yükselmeler, öğrenci performansında düşüşe yol 

açmaktadır. Bu bulguyu, öğrencilerin okula yönelik duyusal özelliklerinin, performans dü-

zeyi yüksek olan öğrencilerde daha düşük düzeyde ya da olumsuz olduğu, performans dü-

zeyi düşük olan öğrencilerde ise daha yüksek olduğu biçiminde yorumlamak mümkündür.

Kurulan yapısal modelde öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özellikleri üç gözlenen de-

ğişkenle tanımlanmıştır: (i) Okula yönelik tutum: öğrenme çıktıları, (ii) okula yönelik tutum: 

öğrenme etkinlikleri ve (iii) okula yönelik aidiyet hissi. Bu özelliklere yönelik ölçmeler, 

PISA 2012 Türkiye öğrenci anketine yönelik veriler içerisinde ortalaması 0 ve standart 

sapması 1 olan standart puanlarla belirlenmiştir. Öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özel-

liklerinin dağılımları Grafik 39’da verilmiştir.
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Türkiye’de öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özellikleri, normal dağılımdan farklılık 

göstermektedir (Kolmogorov-Smirnov testi için test istatistikleri sırasıyla 0,139, 0,226 

ve 0,088; sd=1573; p<0,05). Grafiksel ve betimsel incelemeler genel olarak, okula yönelik 

tutum düzeylerinde basık dağılımların, okula aidiyet hissinde ise sivri dağılımın olduğu-

nu göstermektedir. Her üç duyuşsal özellik düzeyinde de üst grupta aşırı yığılma olduğu 

dikkati çekmektedir. Bu durum genel olarak okula yönelik tutum düzeyleri ve okula ai-

diyet hisleri yüksek olan öğrencilerin, düşük olan öğrencilerden çok daha fazla olduğu-

nu göstermektedir. Bununla birlikte bu özellikler ile öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansları arasındaki korelasyonlar oldukça düşüktür (Pearson korelasyon katsayıları 

sırasıyla -0,067, -0,069 ve 0,012). Okula aidiyet hissine yönelik olarak bu ilişki manidar 

değildir (p>0,05). 

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre öğrencilerin öğrenme çıktıları bağlamında 

okula yönelik tutumlarındaki 1 birim artış, okula yönelik duyuşsal özelliklerde 0,76 birim 

artışa ve öğrenci performansında 0,09 birim düşüşe yol açmaktadır. Bu değerler öğrenme 

etkinlikleri bağlamında okula yönelik tutum düzeyleri için sırasıyla 0,60 ve 0,07, okula 

aidiyet hisleri için ise sırasıyla 0,62 ve 0,07’dir.  

Yeterlik düzeylerine göre incelendiğinde öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özelliklerini 

tanımlayan üç değişken içerisinde öğrencilerin okula aidiyet hislerinde alt, orta ve üst ye-

terlik düzeyleri arasında manidar fark bulunmamaktadır (Kruskal-Wallis testi için p>0,05). 

Diğer iki değişken olan öğrenme çıktıları bağlamında okula yönelik tutum düzeyleri ve 

öğrenme çıktıları bağlamında okula yönelik tutum düzeylerinde ise yeterlik düzeylerine 

göre manidar fark belirlenmiştir (Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Bu iki değişken düze-

yinde manidar fark, alt ve üst yeterlik düzeylerinde yer alan öğrenciler arasındadır (Mann 

Whitney-U testi için p<0,05). Üst yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin okula yönelik 

tutum düzeyleri, alt yeterlik düzeyinde yer alan öğrencilere göre daha düşüktür. 

Kurulan yapısal model alt, orta ve üst yeterlik düzeylerinde ayrı ayrı çalıştırıldığında, oku-

la yönelik duyuşsal özelliklerin alt ve orta yeterlik düzeyinde öğrenci performanslarının 

manidar bir açıklayıcısı olduğu, üst yeterlik düzeyinde ise manidar bir açıklayıcı olmadığı 

gözlenmiştir. Yetenek düzeylerine göre gözlenen tepkiler belirgin ve dikkat çekici şekilde 

farklılaşmaktadır.

Grafik 39.
Türkiye’de Öğrencilerin Okula Yönelik Duyuşsal Özelliklerine Göre Dağılımları
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Alt yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özelliklerin, genel durumdan ve orta yeter-

lik düzeyindeki durumdan farklı olarak öğrenci performansının pozitif yönlü ve manidar 

bir açıklayıcısı olduğu gözlenmiştir. Alt yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özellik-

lerdeki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,16 birim artışa yol açmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle alt yeterlik düzeyinde öğrencilerin okula yönelik tutumlarındaki ve okula aidiyet 

hislerindeki olumlu değişmeler, öğrencilerin matematik okuryazarlığı performanslarını da 

artırmaktadır. 

Orta yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özelliklerin, yapısal modelde yer alan özel-

likler arasında, öğrenci performansını en iyi açıklayan özellik olduğu gözlenmiştir. Bu ye-

terlik düzeyinde öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özelliklerindeki 1 birim artış, öğrenci 

performansında 0,27 birim düşüşe yol açmaktadır. Bu durum orta yeterlik düzeyindeki 

öğrencilerin okula ve öğretmenlerine yönelik algı ve tutumlarının genel olarak olumsuz 

olduğunu göstermektedir. 

PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özellik-

lerinde olumlu yönde bir değişim sağlamanın, soruna bir çözüm getirme yani öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansında bir yükselmeye yol açma olasılığının düşük oldu-

ğu görülmektedir. Bununla birlikte bu özellik kapsamında yeterlik düzeylerine göre farklı 

tepkiler gözlenmiş ve dikkat çekici bulgular elde edilmiştir. 

Alt yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özellikler, öğrenci performansının pozitif 

yönlü ve manidar bir açıklayıcısıdır. Bu yeterlik düzeyindeki öğrencilerin okula yönelik tu-

tumlarında ve okula aidiyet hislerinde olumlu yönde bir değişim sağlayabilme, matematik 

okuryazarlığı performanslarını artırma olasılığı olan bir çözümdür. 

Orta yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özellikler, manidar ve negatif bir açıklayıcı 

olarak öğrenci performanslarının en iyi açıklayıcısıdır. Bu yeterlik düzeyindeki öğrenci-

lerin okula yönelik tutumlarının genel olarak olumsuz olduğu ve okula aidiyet hislerinin 

zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Orta yeterlik düzeyinde bu olumsuz durumun giderilmesine 

yönelik tedbirlerin alınması, matematik okuryazarlığı performanslarını yükseltmenin olası 

çözümlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Üst yeterlik düzeyinde ise öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özellikleri, öğrenci perfor-

mansının manidar bir açıklayıcısı değildir. Bu durum, üst yeterlik düzeylerinde yer alan 

öğrencilerin matematik okuryazarlığı performanslarına okulun manidar bir katkısı olmadı-

ğı şeklinde de yorumlanabilir. Bu öğrenciler okula yönelik tutumlarından ve okula aidiyet 

hislerinden bağımsız olarak yüksek performans gösterebilmektedir.

8.6. ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

Öğretmen özellikleri, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı perfor-

manslarının zayıf olmakla birlikte manidar bir açıklayıcısı olarak belirlenmiştir. Bu özellik 

de öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özelliklerinde olduğu gibi öğrenci performansı üze-

rinde negatif açıklayıcıdır. Kurulan yapısal modele göre öğretmen özelliklerindeki 1 birim 
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artış, öğrenci performansında 0,08 birim düşüşe karşılık gelmektedir. Diğer bir ifadeyle 

öğrencilerin gözüyle öğretmen özelliklerindeki artış ve yükselmeler, öğrenci performan-

sında düşüşe yol açmaktadır. Bu bulguyu, öğrencilerin gözüyle öğretmen özelliklerinin, 

performans düzeyi yüksek olan öğrencilerde daha düşük düzeyde ya da olumsuz olduğu, 

performans düzeyi düşük olan öğrencilerde ise daha yüksek yada olumlu olduğu biçiminde 

yorumlamak mümkündür.

Kurulan yapısal modelde öğrencilerin gözüyle öğretmen özellikleri, altı gözlenen değiş-

kenle tanımlanmıştır: (i) Öğretmen davranışı: söyleyip yaptırma, (ii) öğretmen davranışı: 

formatif değerlendirme, (iii) öğretmen davranışı: öğrenci merkezlilik, (iv) öğretmen des-

teği, (v) matematik öğretmeninin desteği ve (vi) öğretmen-öğrenci ilişkileri. Bu özelliklere 

yönelik ölçmeler, PISA 2012 Türkiye öğrenci anketine yönelik veriler içerisinde ortalaması 

0 ve standart sapması 1 olan standart puanlarla belirlenmiştir. Öğrencilerin gözüyle öğret-

men özelliklerinin dağılımları Grafik 40’da verilmiştir.

Grafik 40.
Türkiye’de Öğrencilerin Gözüyle Öğretmen Özelliklerinin Dağılımları

Türkiye’de öğrencilerin gözüyle öğretmen özellikleri, normal dağılımdan farklılık göster-

mektedir (Kolmogorov-Smirnov testi için test istatistikleri sırasıyla 0,093, 0,093, 0,102, 

0,091, 0,127 ve 0,123; sd=1560; p<0,05). Grafiksel ve betimsel incelemelere göre öğrencile-

rin gözüyle öğretmenler, söyleyip yaptırma davranışını çok yaygın bir şekilde kullanmak-

tadır. Formatif değerlendirme yapma açısından dağılım hafif sağa çarpıktır. Yani öğretmen-

lerinin formatif değerlendirmeyi yeterince ya da hiç kullanmadığını düşünen öğrenciler 

sayıca daha fazladır. Öğrenci merkezli yaklaşım gösterme açısından ise alt grupta dikkate 

değer bir aşırı yığılma görülmektedir. Yani öğrencilerin büyük çoğunluğu, öğretmenlerinin 

öğrenci merkezli yaklaşım gösterme düzeylerini, hiç ya da yetersiz olarak değerlendirmiş-
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tir. Genel olarak öğretmenlerinden, özel olarak matematik öğretmenlerinden tam destek 

aldığını düşünen öğrencilerde aşırı yığılma bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin, öğret-

menlerinden destek görme düzeylerini çok yüksek değerlendirdiklerini göstermektedir. 

Öğretmen-öğrenci ilişkileri açısından bakıldığında da orta ve üst gruplarda aşırı yığılmalar 

dikkat çekmektedir. Bu durum öğretmen desteğine paralel olarak öğrencilerin öğretmenle-

ri ile olumlu ve iyi ilişkiler kurabildiklerini düşündüklerini göstermektedir. Diğer taraftan 

öğretmen özellikleri ile öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları arasındaki 

korelasyonlar oldukça düşüktür (Pearson korelasyon katsayıları sırasıyla -0,002, -0,021, 

-0,252, 0,063, -0,030 ve -0,034). Öğretmenin öğrenci merkezli yaklaşımı ve öğretmen des-

teği dışındaki öğretmen özellikleri ile öğrenci performansları arasındaki korelasyonlar is-

tatistiksel olarak manidar değildir (p>0,05). 

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre öğrencilerin gözüyle öğretmen özellikleri 

ve dolayısıyla öğrenci performansı üzerindeki açıklayıcılığı en yüksek olan değişken öğ-

retmenin söyleyip yaptırma davranışıdır. Öğretmenin söyleyip yaptırma davranışındaki 1 

birim artış, öğrenci gözüyle öğretmen özelliklerinde 0,95 birim artışa ve öğrenci perfor-

mansında 0,08 birim düşüşe yol açmaktadır. Diğer bir ifadeyle öğrenci gözüyle öğretmenin 

söyleyip yaptırma davranışı gösterme düzeyi arttıkça öğrenci performansı düşmektedir. 

Bunu öğretmenin formatif değerlendirme davranışı takip etmektedir. Öğretmenin formatif 

değerlendirme davranışındaki 1 birim artış, öğrenci gözüyle öğretmen özelliklerinde 0,87 

birim artışa ve öğrenci performansında 0,07 birim düşüşe yol açmaktadır. Diğer bir ifadey-

le öğrenci gözüyle öğretmenin formatif değerlendirme davranışı gösterme düzeyi arttıkça 

öğrenci performansı düşmektedir. Bu bulguyu, performansı yüksek olan öğrencilerin öğ-

retmenlerinin formatif değerlendirme davranışını daha az gösterdiği şeklinde yorumlamak 

mümkündür. Öğretmen özellikleri ve öğrenci performansı üzerindeki açıklayıcılık düzeyi 

en düşük olan değişken ise öğretmen-öğrenci ilişkileridir. Öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki 

1 birim artış, öğrenci gözüyle öğretmen özelliklerinde 0,45 birim artışa ve öğrenci perfor-

mansında 0,04 birim düşüşe yol açmaktadır. Bu bulguyu ise performansı yüksek öğrencile-

rin öğretmenleri ile daha düşük düzeyde ilişki ve iletişim kurdukları şeklinde yorumlamak 

mümkündür.

Yeterlik düzeylerine göre incelendiğinde öğrencilerin gözüyle öğretmen özelliklerini ta-

nımlayan altı değişken içerisinde öğretmenin söyleyip yaptırma davranışı ve öğretmenin 

öğrenci merkezli davranışı değişkenlerinde yeterlik düzeylerine göre istatistiksel olarak 

manidar fark belirlenmiştir (Kruskal-Wallis testi için p<0,05). Bu fark öğretmenin söyleyip 

yaptırma davranışı için orta ve üst yeterlik düzeyleri arasında, öğretmenin öğrenci mer-

kezli davranışı için ise alt, orta ve üst yeterlik düzeyleri arasındadır (Mann Whitney-U testi 

için p<0,05). Diğer dört değişken açısından ise alt, orta ve üst yeterlik düzeyleri arasında 

manidar fark belirlenememiştir (Kruskal-Wallis testi için p>0,05). 

Kurulan yapısal model alt orta ve üst yeterlik düzeylerinde ayrı ayrı çalıştırıldığında, öğ-

renci gözüyle öğretmen özelliklerinin alt ve orta yeterlik düzeyinde öğrenci performans-

larının manidar bir açıklayıcısı olduğu, üst yeterlik düzeyinde ise manidar bir açıklayıcı 

olmadığı gözlenmiştir. Yetenek düzeylerine göre gözlenen tepkiler belirgin ve dikkat çekici 

şekilde farklılaşmaktadır.

Alt yeterlik düzeyinde öğretmen özellikleri, ailenin sosyoekonomik durumundan sonra 
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öğrenci performansını en iyi açıklayan ikinci özellik olarak belirlenmiştir. Alt yeterlik dü-

zeyinde öğretmen özelliklerindeki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,17 birim düşü-

şe karşılık gelmektedir. Bu durumu, alt yeterlik düzeylerinde öğrenci gözüyle öğretmen 

özelliklerinin yetersiz ya da olumsuz değerlendirildiği ya da bu yönde bir eğilim ve algının 

bulunduğu şeklinde yorumlamak mümkündür.

Orta yeterlik düzeyinde, genel durumun ve alt yeterlik düzeyindeki durumun aksine öğret-

men özellikleri, öğrenci performansının pozitif bir açıklayıcısıdır. Orta yeterlik düzeyinde 

öğretmen özelliklerindeki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,10 birim artışa yol aç-

maktadır.

PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin gözüyle öğretmen özelliklerinde 

olumlu yönde bir değişim sağlamanın, soruna bir çözüm getirme yani öğrencilerin mate-

matik okuryazarlığı performansında bir yükselme sağlama olasılığının düşük olduğu görül-

mektedir. Bununla birlikte bu özellik kapsamında yeterlik düzeylerine göre farklı tepkiler 

gözlenmiş ve dikkat çekici bulgular elde edilmiştir. 

Alt yeterlik düzeyinde okula yönelik duyuşsal özellikler, öğrenci performansının negatif 

yönlü ve manidar bir açıklayıcısıdır. Dahası ailenin sosyoekonomik durumundan sonra öğ-

renci performansını en iyi açıklayan ikinci özelliktir. Bu yeterlik düzeyindeki öğrencilerde, 

öğretmen özelliklerine yönelik algı, düşünce, iletişim ve ilişkilerin genellikle olumsuz ve 

zayıf olduğu anlaşılmaktadır.  Bu yeterlik düzeyinde öğretmen özelliklerinin ve öğrencile-

rin öğretmenlerine yönelik algı, tutum ve yaklaşımlarının iyileştirilmesi, matematik okur-

yazarlığı performanslarını artırma olasılığı yüksek olan bir çözüm olarak görülmektedir.

Orta yeterlik düzeyinde öğrencilerin gözüyle öğretmen özellikleri, genel durumun ve alt 

yeterlik düzeyindeki durumun aksine, öğrenci performansının pozitif yönlü ve manidar 

bir açıklayıcısıdır. Bu yeterlik düzeyinde, öğretmen özelliklerine yönelik iyileştirmelerin 

matematik okuryazarlığı performanslarını yükseltmenin olası çözümlerinden biri olduğu 

görülmektedir. 

Üst yeterlik düzeyinde ise öğrenci gözüyle öğretmen özellikleri, öğrenci performansının 

manidar bir açıklayıcısı değildir. Bu durum, üst yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performanslarına öğretmen özelliklerinin manidar bir katkısı ol-

madığı şeklinde de yorumlanabilir. Bu öğrenciler öğretmen özelliklerinden bağımsız olarak 

yüksek performans gösterebilmektedir.

8.7. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI

Devamsızlık öğrencilerin okula bir özre bağlı olmaksızın gelmemesini ifade etmektedir ve 

devamsızlık denildiğinde ana endişe genellikle özürsüz devamsızlık durumları olmaktadır. 

Bununla birlikte öğrenci devamsızlığı, ister bir özre bağlı ya da değil, her durumda öğren-

cinin eğitimsel olarak ilerlemesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Öğrenci devamsız-

lıkları (öğrencilerin okula geç kalması, dersi asması vb.) öğrencilerin akademik başarılarını 

olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir öğrenci davranışıdır. Öğrencinin 
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derse tamamen girmemesi veya geç gelmesi öğrencinin ders çalışmalarının çok gerisinde 

kalmasına neden olarak, ekstra destek sağlanmasını gerektirmekte ve bu durumda tüm 

sınıfı olumsuz etkileyebilmektedir (OECD, 2013a).

Öğrenci devamsızlığı, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı perfor-

manslarının zayıf olmakla birlikte manidar bir açıklayıcısı olarak belirlenmiştir. Kurulan 

yapısal modele göre öğrenci devamsızlığındaki 1 birim artış, öğrenci performansında 0,05 

birim artış sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin devamsızlıkları arttıkça mate-

matik okuryazarlığı performansları da artış göstermektedir. Bu bulguyu, performansları 

yüksek olan öğrencilerin düşük olan öğrencilere göre daha fazla devamsızlık yaptıkları 

şeklinde yorumlamak mümkündür. 

Kurulan yapısal modelde öğrencilerin devamsızlık durumları üç gözlenen değişkenle ta-

nımlanmıştır: (i) Okulu asma: tam gün okula gelmeme, (ii) dersi asma: bir okul gününde 

bazı derslere girmeme ve (iii) okula geç kalma. PISA 2012 Türkiye öğrenci anketinde bu 

değişkenlere yönelik olarak öğrencilere, uygulamanın gerçekleştirildiği günden önceki iki 

hafta içerisindeki devamsızlık sıklıkları sorulmuştur.  Buna göre öğrencilerin devamsızlık 

durumları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

Grafik 41.
Türkiye’de Öğrencilerin PISA 2012 Uygulamasından Önceki İki Hafta Süresince Okulu Asma 

Sıklıklarının Yüzde Dağılımları

Grafik 41’de görüldüğü gibi Türkiye’de öğrencilerin %46,1’i okulu asma davranışı göster-

memektedir. Diğer taraftan örencilerin yarıdan fazlasını oluşturan %53,1’i  ise bir tam gün 

boyunca okulu asma davranışı göstermektedir.
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Grafik 42’de görüldüğü gibi Türkiye’de öğrencilerin yarıdan fazlasını oluşturan %55’i ders 

asma davranışı göstermemektedir. Diğer taraftan öğrencilerin 44,3’ü, bir okul gününde 

bazı derslere girmeme davranışı göstermektedir.

Grafik 42.
Türkiye’de Öğrencilerin PISA 2012 Uygulamasından Önceki İki Hafta Süresince Ders Asma 

Sıklıklarının Yüzde Dağılımları

Grafik 43.
Kalma Sıklıklarının Yüzde Dağılımları
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Grafik 43’de görüldüğü gibi; Türkiye’de öğrencilerin yarıdan fazlasını oluşturan %56,2’si, 
okula geç kalma davranışı göstermemektedir. Diğer taraftan öğrencilerin %43,1’i okula geç 
kalma davranışı göstermektedir.

Yukarıdaki grafiklerde verilen dağılımlar, Türkiye’de öğrencilerin devamsızlık durumları-
nı tanımlayan üç durum içerisinde okulu asma davranışının daha fazla, okula geç kalma 
davranışının ise daha az görüldüğünü göstermektedir. Öğrencilerin yarıya yakın kısmında 
devamsızlık durumlarının gözlenmesi, devamsızlık durumunun yüksek olduğunu göster-
mektedir.

Yapısal model ile elde edilen kestirimlere göre öğrencilerin devamsızlık durumları ve do-
layısıyla öğrenci performansı üzerindeki açıklayıcılığı en yüksek olan değişken, ders asma 
davranışıdır. Ders asma davranışındaki 1 birim artış, devamsızlık durumunda 0,73 birim 
artışa ve öğrenci performansında 0,04 birim düşüşe yol açmaktadır. İkinci sırada okulu 
asma ve son sırada okula geç kalma davranışı gelmektedir. Okulu asma davranışındaki 1 
birim artış, öğrencilerin devamsızlık durumlarında 0,60 birim artışa ve öğrenci performan-
sında 0,03 birim düşüşe yol açmaktadır. Okula geç kama davranışındaki 1 birim artış ise 
devamsızlık durumlarında 0,38 birim artışa ve öğrenci performansında 0,02 birim düşüşe 
karşılık gelmektedir. Bu bulguları, performansı yüksek olan öğrencilerin devamsızlık dav-
ranışlarını daha sık gösterdiği şeklinde yorumlamak mümkündür.

Yeterlik düzeylerine göre incelendiğinde öğrencilerin devamsızlık durumunu tanımlayan 
üç değişken düzeyinde de yeterlik düzeylerine göre istatistiksel olarak manidar fark be-
lirlenmiştir (χ2 değerleri sırasıyla 15,25, 17,21 ve 16,45; sd=6; p<0,05). Bu fark okulu asma 
ve ders asma davranışlarında alt ve orta yeterlik düzeyleri arasında, okula geç kalma dav-
ranışında ise alt ve üst yeterlik düzeyleri arasındadır (χ2 değerleri için p<0,05). Buna göre 
okulu asma ve ders asma davranışları alt yeterlik düzeylerinde, okula geç kalma davranışı 
ise üst yeterlik düzeyinde daha az gözlenmektedir.

Kurulan yapısal model alt orta ve üst yeterlik düzeylerinde ayrı ayrı çalıştırıldığında, öğ-
rencilerin devamsızlık durumlarının hiçbir yeterlik düzeyinde öğrenci performanslarının 
manidar bir açıklayıcısı olmadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin devamsızlık durumları, ancak 
her üç yeterlik düzeyi de bir arada değerlendirildiğinde manidar düzeyde bir açıklama sağ-
layabilmektedir. Bu bulgu yapısal modelde yer alan değişkenlerle öğrenci performansları 
arasındaki ilişkilerin çok zayıf düzeyde olması ve bu değişkenler düzeyinde genel olarak 
yeterlik düzeylerine göre istatistiksel farkların düşük olmasının beklenen bir sonucudur. 
Bu durum Türkiye’de PISA 2012’ye katılan öğrencilerin devamsızlık durumlarının, öğrenci 
performansının negatif yönde olmakla birlikte zayıf bir açıklayıcısı olduğunu göstermek-
tedir.

Sonuç olarak; PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de öğrencilerin devamsızlık du-
rumlarında olumlu yönde bir değişim sağlamanın, soruna bir çözüm getirme yani öğren-
cilerin matematik okuryazarlığı performansında bir yükselme sağlama olasılığının düşük 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte zayıf düzeyde olsa da devamsızlık durumunun öğ-
renci performansının pozitif yönlü manidar bir açıklayıcısı olması, okula yönelik duyuşsal 
özellikler ve öğrenci gözüyle öğretmen özelliklerinde gözlenen duruma paralel olarak, tar-
tışılması gereken çok önemli bir konuyu gündeme taşımaktadır: Türkiye’de okulun, okulda 
verilen derslerin ve öğretmenin konumu ve rolü değişmektedir. 
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PISA’da öğrenci performanslarının arka planını oluşturan özelliklerin bir kısmı okul ve okul-

la ilgili değişkenler ile tanımlanmıştır. Bu değişkenlere yönelik verilerin elde edilmesinde 

PISA okul anketleri kullanılmaktadır. Okul anketleri okul yöneticileri tarafından yanıtlan-

maktadır. Bu nedenle bu anketler ile elde edilen verilerin önemli bir kısmı, yöneticilerin 

görüşlerini yansıtmaktadır. PISA çalışmaları kapsamında okul anketleri ile elde edilen veri-

lerin değerlendirilmesinde, bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu bölümde PISA 2012 Türkiye uygulamasında okul anketleri ile elde edilen veriler doğrul-

tusunda, öğrenci performanslarının arka planını oluşturma olasılığı bulunan okul özellikle-

ri, betimsel düzeyde verilmekte ve değerlendirilmektedir. 

9.1.  DEVLET OKULU-ÖZEL OKUL ORANLARI

PISA 2012’ye katılan ülkelerin tamamı dikkate alındığında devlet okulu-özel okul ve 

Türkiye’de devlet okulu-özel okul yüzde dağılımı Grafik 44’de verilmiştir.

BÖLÜM 9

PISA OKUL DEĞİŞKENLERİ

Grafik 44.
PISA 2012 Ülkeleri Devlet Okulu-Özel Okul Yüzde Dağılımı

PISA 2012’ye katılan tüm ülkelerde, örnekleme dâhil edilen okulların yaklaşık beşte birinin 

özel okul olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise örnekleme dâhil edilen okulların yalnızca 

yaklaşık %1’i özel okuldur. Ülkelerin genel yönetim anlayışı, eğitim politikalarını gibi değiş-

kenler eğitimin devlet veya özel okullar aracılığıyla arzını etkilemektedirler.
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Tablo 42’den anlaşılacağı gibi PISA 2012 değerlendirmesinde örnekleme alınan okullar ba-

kımından ilk beşe giren ülkelerde okulların devlet veya özel ağırlıklı olması değişkenlik 

göstermektedir. Benzer bir görüntü PISA değerlendirmesine göre en düşük puana sahip 

ülkelerde de gözlenmektedir. 

Türkiye PISA 2012 örneklemesine seçilen 170 okuldan sadece iki tanesinin özel okul diğer 

iki okulun ise devlet ya da özel olduğu ile ilgili maddeyi doldurmadığı dikkate alındığında; 

alınan bu örnekleme göre devlet ve özel okul başarı ortalama karşılaştırmaları yapmak 

ve okullar arasında başarı ortalamaları arasında farkın manidarlığı test edilmesi anlamlı 

görülmemektedir. 

9.2. OKUL GELİRLERİ

PISA örneklemine dâhil edilen okulların yöneticilerine “Bir öğretim yılı içerisinde, okulu-

nuzun toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde kaçı aşağıdaki kaynaklardan sağlanmaktadır?” 

sorusu yöneltilmektedir. Elde edilen cevaplara göre aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Tablo  42.
En Yüksek/En Düşük Puana Sahip Beş Ülkede Devlet / Özel Okul Yüzdeleri

Grafik 45.
Okul Gelirlerinin Gelir Kalemlerine Göre Yüzde Dağılımı (Türkiye)

%12,10

%19,74

%62,97

%5,19
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PISA değerlendirmesine katılan tüm ülke okullarının gelirlerinin dağılımına bakıldığında 

ağırlıklı olarak devlet gelirlerinin diğer bir ifade ile kamusal finansmanın tercih edildiği 

anlaşılmaktadır. Grafik 46’dan da anlaşılacağı üzere okulların gelirlerinin yaklaşık %17’si 

öğrenci aidatları ya da veliler tarafından ödenen okul harçlarından oluşmaktadır. Karşılaş-

tırma yapmak gerekirse PISA katılımcı tüm ülkeler dikkate alındığında devlet ve öğrenci 

aidatları ile oluşan finansmanın tüm gelirler içindeki oranı Türkiye’den yüksektir. Hayırse-

verler ve diğer kaynaklardan sağlanan finansmanın toplam gelirler içindeki oranında ise 

Türkiye (%28,52) genel ortalamadan  (%6,43) oldukça yüksektir.   

 

9.3. OKULUN BULUNDUĞU YERLEŞİM YERİ

PISA örneklemine dâhil edilen okulların yöneticilerine “Aşağıdaki ifadelerden hangisi oku-

lunuzun bulunduğu yerleşim yerini en iyi şekilde tanımlamaktadır?” sorusu yöneltilmekte-

dir. Elde edilen cevaplara göre aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Grafik 46.
Okul Gelirlerinin Gelir Kalemlerine Göre Yüzde Dağılımı (PISA Tüm Katılımcı Ülkeler)

Grafik 45 incelendiğinde PISA örneklemine Türkiye’den dâhil edilen okulların gelirlerinin 

%62,97’sinin devlet tarafından karşılandığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile okulların ge-

lirlerinin yaklaşık üçte ikisi kamusal finansman aracılığı ile karşılanmaktadır. Okulların geri 

kalan gelirleri öğrenci aidatları, hayırsever bağışları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

%2,94 %3,49

%16,79

%79,76
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Tablo 43’ten de anlaşılacağı üzere PISA örnekleminde yer alan okulların yaklaşık %54’ü 

nüfusu 100000 ve üzerinde olan şehirlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan okulların %4,7’si 

3000’dan az nüfusa sahip yerleşim yerlerinde bulunmaktadır.

Tablo 44’ten anlaşılacağı gibi okulun bulunduğu yerleşim yeri ile okul başarısı arasında 

manidar bir fark bulunamamıştır (F(4,165)=1,113, p>0,05). Tablo incelendiğinde aynı za-

manda PISA örneklemine 51 okulla katılan ilçe ya da küçük şehirlerde bulunan okulların 

ortalamasının en yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bunu sırası ile büyükşehir, kasaba, şehir 

ve son olarak köy izlemektedir. 

9.4. SINIF BÜYÜKLÜĞÜ

PISA örneklemine dahil edilen okulların yöneticilerine “Okulunuzda bulunan 9. sınıflardaki 

Matematik dersinde öğrenci mevcudu yaklaşık olarak ne kadardır?” sorusu yöneltilmekte-

dir. Elde edilen cevaplara göre aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo  43.
Yerleşim Yerine Göre Okulların Dağılımı

Tablo  44.
Okul Başarı Ortalamalarının Yerleşim Yerine Göre Karşılaştırılması
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Tablo 45 incelendiğinde; PISA örneklemine alınan okulların yarısından fazlasında (%53,2) 

öğrenci sayısının derslik başına 50’den fazla olduğu anlaşılmaktadır. Mevcudu 30’un üze-

rinde olan sınıflar, kalabalık sınıf olarak tanımlanırsa, Türkiye’de PISA 2012 uygulamasına 

katılan okulların %79,2’si kalabalık sınıflara sahip oldukları görülmektedir. 

Sınıftaki öğrenci sayısının artması, geleneksel anlatım yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu 

hale getirerek, diğer yöntemlere yer verilememesi yanı sıra sınıf düzeninin bozulmasına, 

disiplin sorunlarının ortaya çıkmasına ve sınıfların kontrolünün zorlaşmasına neden ola-

bilmektedir. Bu doğrultuda, PISA değerlendirmesine katılan okulların sınıf büyüklüklerinin 

okul başarısı üzerinde anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığa bakılmıştır. Sınıf büyük-

lüğü üç kategoriye (30 ve daha az, 31 ile 50 arası ve 50’dan çok) ayrılmıştır. Grafik 47’de 

Türkiye’de PISA 2012 uygulamasına katılan okulların sınıf büyüklüklerine göre dağılımı 

verilmiştir. 

PISA değerlendirmesine katılan okulların sınıf büyüklüklerinin okul başarısı üzerinde an-

lamlı bir fark oluşturup oluşturmadığa ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo 46’da veril-

miştir.

Tablo  45.
Sınıf Büyüklüklerine Göre Okulların Dağılımı

Grafik 47.
Türkiye’de PISA 2012 Uygulamasına Katılan Okulların Sınıf Büyüklüklerine Göre Yüzde Dağılımı

%21

%26

%53
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Tablo 46 incelendiğinde, sınıf büyüklüğü 30 ve altında olan okulların başarıları ile diğer 

sınıf büyüklüğüne sahip okulların başarıları arasında anlamlı bir fark (F(2,155)=10,563, p< 

.05) olduğu anlaşılmaktadır. Sınıf büyüklüğü fazla olan okullarda başarının manidar düzey-

de daha düşük olduğu görülmektedir.

Sınıf büyüklüğü, öğrencilerin ne kadar kalabalık sınıflarda eğitim gördüğü, okul anketin-

den elde edilen diğer bir önemli bilgidir. Buna göre PISA 2006 sonuçlarına göre bir sınıfta 

ortalama 34 öğrenci eğitim alırken PISA 2012 sonuçlarına göre bu sayı ortalama 44’e yük-

selmiştir. 

9.5. ÖĞRENCİ SAYISININ ÖĞRETMEN SAYISINA ORANI

Öğrencilerin ihtiyaçları gelişim özelliklerine ve sınıf düzeyine göre farklılaşabilmektedir. 

Bununla birlikte hangi yaş ya da düzeyde olursa olsun öğretmenin öğrenciye ayırdığı za-

man eğitim öğretimin kalitesini arttırabilmektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

öğretmenin öğrenciye ayırdığı zamanın belirleyicisi olduğu ve öğrencinin öğretmenle et-

kileşiminin onun sosyal, bilişsel ve duygusal yönünü geliştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğitim niteliğinin bir göstergesi olarak kabul edile-

bilir.

Tablo  46.
Okul Başarı Ortalamalarının Sınıf Büyüklüklerine Göre Karşılaştırılması

Grafik 48.
Türkiye’de Yıllara Göre Öğretmen Sayısının Öğrenci Sayısına Oranları 
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Grafik 48 incelendiğinde, Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 2003 ile 

2012 yılları arasında azaldığı anlaşılmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 

düşük olması istenen bir durum olması nedeniyle Türkiye’nin bu değişken bakımından ge-

lişme gösterdiği söylenebilir. Eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olan öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısının, ülkeler bazında 2003 ve 2012 yılları arasındaki değişimi Grafik 

49’da verilmiştir.

Grafik 49 incelendiğinde, genellikle 2003-2012 yılları arasında öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısının azaldığı görülmektedir. Bununla birlikte ABD, Hollanda, İsveç, Macaris-

tan, Danimarka, Norveç, İtalya ve Lihtenştayn’da bu sayının yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003’te 21,79’dan 2012’de 17,44’e düş-

mesine rağmen hala en yüksek üçüncü ülkedir. Diğer bir anlatımla Türkiye öğretmen başı-

na düşen öğrenci sayısı bakımından gelişme göstermekle birlikte bu konuda iyileştirmeler 

yapması gerektiği söylenebilir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının akademik perfor-

mansla ilişkili olduğu düşünülmektedir. OECD raporlarında bu oran ile akademik perfor-

mans arasındaki ilişkiye ülkeler arasında karşılaştırma yapılarak yer verilmektedir.

OECD ülkeleri arasında, öğretmen başına öğrenci sayısı ortalama 13’dür. Genel olarak OECD 

ülkelerine bakıldığında öğrenci-öğretmen sayısı Meksika, Brezilya ve Kolombiya’da öğret-

men başına 25 ile Lihtenştayn, Portekiz, Lüksemburg, Yunanistan, Belçika, Polonya, Leton-

ya ve Kazakistan’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10 ve daha azdır. Bazı ülkelerde 

sosyoekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı okullar arasında öğretmen başına öğren-

ci sayısında üç ve üzerinde fark bulunmaktadır. Brezilya, Türkiye, Şangay-Çin, Romanya, 

Uruguay ve Makao-Çin’de dezavantajlı okullarda avantajlı okullara göre öğretmen başına 

daha fazla öğrenci düşerken; Belçika, Hollanda, İtalya, Katar, Estonya, Rusya, Meksika, Peru 

ve Japonya’da ise avantajlı okullarda, dezavantajlı okullara göre öğretmen başına üç ve 

daha fazla öğrenci düşmektedir (OECD, 2013c)

Grafik 49.
Yıllar Bazında Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2003-2012)
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Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile okulların PISA 2003 matematik okuryazarlığı ara-

sındaki ilişki negatif (r=-0,19) ve manidar (p<0,05) olarak bulunmuştur. PISA 2012 sonuçları 

düzeyinde incelendiğinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile matematik okuryazar-

lığı arasındaki ilişki negatif (r=-0,29) ve manidar (p<0,05)  olduğu görülmektedir. İlişkinin 

yönünün negatif olması öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda 

öğrenci performanslarının, diğer okullara göre daha düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu 

ilişki 2012 yılında, 2003 yılına göre daha güçlüdür. Bu durum, öğretmen başına düşen öğ-

renci sayısının matematik okuryazarlığı performansı üzerindeki etkisinin artma eğiliminin 

bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür. 2009’da öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısının yüksek olduğu okullarda PISA sonuçları da ciddi oranda düşük çıkmıştır (Dünya 

Bankası, 2013).

9.6. NİTELİKLİ ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ

PISA okul anketinde okul müdürlerine “Aşağıda verilen durumlar okulunuzdaki öğretim 

faaliyetlerini ne derece aksatmaktadır?” sorusu yöneltilerek okullardaki nitelikli öğretmen 

eksikliğine ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Tablo 47’de okul müdürlerinin görüş-

lerine göre nitelikli öğretmen eksikliği bulunan branşların dağılımı verilmiştir.

Tablo 47 incelendiğinde, PISA çerçevesindeki üç alan sınırlılığı içinde nitelikli öğretmen 

eksikliğinin en yüksek olduğu branşın “Fen”; en düşük olduğu branşın ise “Türkçe”  olduğu 

görülmektedir. 

9.7. EĞİTİMSEL KAYNAKLARA ERİŞİM

Okul müdürlerine yöneltilen fen laboratuvarlarının donanımı, öğretim materyalleri, öğre-

tim amaçlı kullanılan bilgisayar, internet ve yazılım ile kütüphane materyallerinin yeter-

sizliği ya da eksikliği ile ilgili sorulardan elde edilen eğitimsel kaynaklara erişim indeksine 

göre Türkiye ve bazı diğer ülkelerin eğitimsel kaynaklara erişim düzeylerindeki değişim 

Grafik 50’de verilmiştir.

Tablo  47.
Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Nitelikli Öğretmen Eksikliğinin Branşlar 

Bazında Dağılımı
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Eğitimsel kaynaklara erişim oranına göre Türkiye OECD ortalamasının altında yer almakla 

birlikte 2003’te 39 ülke arasında son sırada yer alırken, 2012’de 32. sıraya yükselmiştir. 

Bu aynı zamanda OECD ülkeleri arasında eğitimsel kaynaklara erişim oranında en yüksek 

artışa karşılık gelmektedir. Diğer bir anlatımla Türkiye 2003-2012 yılları arasında eğitimsel 

kaynaklara erişim bakımından en fazla artış gösteren birinci ülkedir. Bunu sırasıyla Polon-

ya, Uruguay ve Rusya Federasyonu izlemektedir.

OECD üyesi ülkeler arasında eğitimsel kaynaklara erişim ile matematik okuryazarlık per-

formansları arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif (kişi başına düşen GSMH katılmadan 

0,63; katıldığında 0,68) ve yüksek bir ilişki olduğu görülmektedir.

9.8. EĞİTİMSEL AMAÇLI İNTERNET KULLANIMI

Bilgisayar ve türevi teknolojilerin gündelik hayatta yaygın kullanımı ve sağladığı imkânlar 

nedeniyle bu teknolojilerinin eğitim amaçlı olarak da kullanılması bir gerekliliğe dönüş-

müştür. Öğrenciler iletişim, eğlence, oyun, müzik gibi nedenlerle kullandığı bilgisayar ve 

interneti, yeni eğitim yaklaşımlarının da etkisiyle, eğitim amaçlı olarak giderek daha fazla 

kullanmaktadır.

Derslerdeki Çalışmalarda İnternet Kullanımı

Öğrencilerin, derslerdeki çalışmaların ne kadarında interneti kullandıkları ile okul başarısı 

arasındaki anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmış, elde 

edilen bulgular Tablo 48’de gösterilmiştir. 

Grafik 50.
Türkiye ve Bazı Ülkelerin Eğitimsel Kaynaklara Erişim Düzeylerindeki Değişim (2003-2012)
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Tablo 48 incelendiğinde öğrencilerin derslerdeki çalışmalarda internet kullanma miktarları 

ile okul başarısı arasında anlamlı bir fark (p<.05) olduğu anlaşılmaktadır. Farkın kaynağını 

derslerdeki çalışmalarda %10’dan az internet kullanma ile %50’dan fazla internet kullanma 

oluşturmaktadır.

Tablo 48 ve Grafik 51’den anlaşılacağı üzere derslerdeki çalışmalarda interneti daha uzun 

süre kullanan öğrencilerin akademik ortalamaları diğerlerine göre daha yüksektir. Özellikle 

interneti derslerdeki çalışmalarda %50’dan fazla kullanan öğrencilerin akademik perfor-

mansları, %10’dan az kullanan öğrencilere göre manidar bir şekilde yüksektir. 

Ev Ödevlerinin Hazırlanmasında İnternet Kullanımı

Öğrencilerin, ev ödevlerinin ne kadarında interneti kullandıkları ile okul başarısı arasın-

daki anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmış, elde edilen 

bulgular Tablo 49’da gösterilmiştir. 

Tablo  48.
Derslerdeki Çalışmalarda İnternet Kullanım Miktarının Matematik Başarısına Etkisi

Grafik 51.
Matematik Başarısının Derslerdeki Çalışmalarda İnternet Kullanım Miktarına Göre Değişimi



165PISA 2012 ARAŞTIRMASI ULUSAL NİHAİ RAPOR

Tablo 49 ve Grafik 52’den anlaşılacağı üzere ev ödevlerinin hazırlanmasında interneti 

%25-50 oranında kullanan öğrencilerin akademik performansı, diğer öğrenci gruplarından 

yüksektir. Bu durumda ev ödevlerinin hazırlanmasında internet kullanımının %50’yi geçtiği 

durumlarda akademik performansın düşmesine neden olduğu söylenebilir.

Tablo  49.
Ev ödevlerinin hazırlanmasında internet kullanım miktarının Matematik başarısına etkisi

Grafik 52.
Matematik Başarısının Ev Ödevlerinin Hazırlanmasında İnternet Kullanım Miktarına Göre 

Değişimi

Tablo 49’dan anlaşılacağı üzere öğrencilerin ev ödevlerinin hazırlanmasında internet kul-

lanma miktarları ile okul başarısı arasında anlamlı bir fark (p<.05) olduğu anlaşılmaktadır. 
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Bu bölümde PISA verileri üzerinden hareketle Türkiye’de cinsiyet açığının değerlendirilme-

si amacıyla, bu raporu hazırlayan araştırmacılar tarafından yürütülmüş olan geniş kapsam-

lı bir araştırmanın özet bulguları ve bu bulguların kısa yorumlarına yer verilmiştir. 

PISA’da ölçülen temel alanlarda kız ve erkek öğrencilerin performanslarının farklılaşma 

düzeyi ‘cinsiyet açığı (gender gap)’ ile ifade edilmektedir. Cinsiyet açığının istatistiksel 

olarak manidar düzeyde olması durumu, kız ve erkek öğrencilerin sunulan eğitim hizmet-

lerinden eşit şekilde yararlanmadıkları, dolayısıyla hayata eşit şekilde hazırlanmadıkları 

şeklinde değerlendirilmektedir.

10.1. MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

PISA 2012 matematik okuryazarlığı alanında, hem tüm katılımcı ülkeler genelinde hem 

OECD üyesi ülkeler genelinde, erkek öğrencilerin ortalama performansı kız öğrencilerden 

daha yüksektir. Diğer bir deyişle OECD üyesi olsun ya da olmasın, PISA 2012’ye katılan 

ülkelerin büyük çoğunluğunda (%64,6) matematik okuryazarlığı alanında manidar düzeyde 

cinsiyet açığı bulunmaktadır.

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 42’sinde, matematik okuryazarlığı alanında manidar dü-

zeyde cinsiyet açığı gözlenmiştir. Bu 42 ülkeden 37’sinde, performans puanları arasındaki 

fark erkekler lehine, 5’inde ise kızlar lehinedir. Cinsiyet açığının en yüksek olduğu ülkeler 

genellikle Peru, Kolombiya, Tunus, Şili, Kosta Rika, Ürdün, Katar, Tayland gibi matematik 

okuryazarlığı performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerdir.

PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, her iki uygulamaya da katılan 39 

BÖLÜM 10

CİNSİYET AÇIĞI

KIZ ÖĞRENCİLER VE ERKEK ÖĞRENCİLER 
HAYATA EŞİT ŞEKİLDE HAZIRLANIYORLAR MI?
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ülkeden 4’ünde (%10,3) cinsiyet açığının manidar düzeyde arttığı, 5’inde (%12,8) ise manidar 

düzeyde azaldığı görülmektedir. Diğer 30 ülkede (%76,9) ise cinsiyet açığında manidar bir 

değişim gözlenmemiştir. Cinsiyet açığının arttığı ülkeler Avusturya, İzlanda, Lüksemburg 

ve İspanya’dır. Bu ülkelerden İzlanda’da cinsiyet açığı kız öğrenciler lehine, diğer üç ülkede 

ise erkek öğrenciler lehine artış göstermektedir. Cinsiyet açığının azaldığı ülkeler ise Fin-

landiya, Yunanistan, İsviçre, Lihtenştayn ve Makao-Çin’dir. 

PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında,alt yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 18 ülkede (%46) manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 11’inde alt yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 7’sinde 

azalmıştır. Alt yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 22 ülkede (%56) mani-

dar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 12’sinde alt yeterlik düzeyinde yer alan 

kız öğrenci yüzdeleri artarken, 10’unda azalmıştır. 

PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, üst yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 17 ülkede (%44) manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 5’inde üst yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 12’sinde 

azalmıştır. Üst yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 17 ülkede (%44) mani-

dar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 6’sında üst yeterlik düzeyinde yer alan 

kız öğrenci yüzdeleri artarken, 11’inde azalmıştır. 

Türkiye’de öğrencilerin cinsiyetlerine göre PISA 2012 matematik okuryazarlığı ortalama 

performans puanları Grafik 53’te verilmiştir.

Grafik 53.
Türkiye’de Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Ortalama 

Performans Puanları
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Grafik 53’te görüldüğü gibi erkek ve kız öğrencilerin matematik okuryazarlığı ortalama 

puanları arasında OECD üyesi ülkelerde, yaklaşık 11 puan, tüm katılımcı ülkelerde ise yak-

laşık 12 puan fark vardır. Bu farklar istatistiksel olarak manidardır. Diğer bir deyişle erkek 

öğrencilerin performans puanları ortalaması, kız öğrencilerin ortalamasından daha yük-

sektir. Gerek OECD üyesi ülkeler ortalamasına gerek katılımcı tüm ülkeler ortalamasına 

göre manidar düzeyde cinsiyet açığı oluştuğu görülmektedir.

Türkiye’de, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanları açısından manidar bir 

cinsiyet açığı gözlenmemiştir. Türkiye, PISA 2012’ye katılan toplam 65 ülke içerisinde, ma-

tematik okuryazarlığı ortalama performans puanlarına göre manidar düzeyde cinsiyet açı-

ğı gözlenmeyen 23 ülkeden biridir. PISA 2012’ye katılan OECD üyesi 34 ülke içerisinde ise 

Türkiye, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanı ortalamasına göre manidar 

düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 8 ülkeden biridir.

Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçlarına göre matematik 

okuryazarlığı puan ortalamaları Grafik 54’de gösterilmektedir.

Grafik 54’de görüldüğü gibi Türkiye’de hem kız öğrencilerin hem erkek öğrencilerin mate-

matik okuryazarlığı puan ortalamaları, 2003 yılına göre artış göstermiştir. Matematik okur-

yazarlığı alanında Türkiye’de erkek öğrencilerin performans puanları ortalaması yaklaşık 

22 puan, kız öğrencilerin performans puanı ortalamaları ise yaklaşık 29 puan artmıştır. 

Manidar düzeyde olan bu artış, genel olarak Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazar-

lığı performanslarındaki iyileşmeyi ifade etmektedir

Türkiye’de matematik okuryazarlığı alanında alt yeterlik düzeyindeki kız ve erkek öğrenci 

Grafik 54.
Türkiye’de Kız ve Erkek Öğrencilerin PISA Matematik Okuryazarlığı Puan Ortalamaları 

(2003-2012)
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yüzdeleri manidar düzeyde artarken, üst yeterlik düzeyinde manidar bir değişim gözlen-

memiştir. Türkiye, PISA 2003 ve PISA 2012’ye katılan ülkeler arasında, alt yeterlik düze-

yinde yer alan kız öğrenci yüzdesi en fazla azalan ülke olmuştur. 

Matematiksel Süreçler

Durumları Matematiksel olarak Formülleştirme 

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 48’inde (%74), matematik okuryazarlığı formülleştirme sü-

recinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve cinsiyet 

açığı gözlenmiştir. Bu 48 ülkeden 1’i dışında diğerlerinin tamamında, söz konusu manidar 

farklar, erkek öğrenciler lehinedir.

Matematik okuryazarlığı formülleştirme süreci açısından, Türkiye’de, OECD üyesi ülkeler 

genelinden ve tüm katılımcı ülkeler genelinden daha düşük olmakla birlikte, 15 yaş grubu 

öğrenciler arasında erkek öğrenciler lehine manidar düzeyde bir cinsiyet açığı gözlenmek-

tedir.

Matematiksel Kavram, Olgu, Süreç ve Akıl Yürütmeleri İşe Koşma

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 40’ında (%61,5), matematik okuryazarlığı işe koşma süre-

cinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve cinsiyet 

açığı gözlenmiştir. Bu 40 ülkeden 33’ünde manidar farklar erkek öğrenciler lehinedir.

Türkiye’de, matematik okuryazarlığı işe koşma süreci açısından manidar düzeyde bir cin-

siyet açığı gözlenmemiştir. Türkiye, matematik okuryazarlığı işe koşma sürecinde manidar 

düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 25 ülkeden biridir.

 

Matematiksel Çıktıları Yorumlama, Uygulama ve Değerlendirme 

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 39’unda (%60), matematik okuryazarlığı yorumlama süre-

cinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve cinsiyet 

açığı gözlenmiştir. 39 ülkeden 33’ünde manidar farklar erkek öğrenciler lehinedir.

Türkiye’de, matematik okuryazarlığı yorumlama süreci açısından manidar düzeyde bir cin-

siyet açığı gözlenmemiştir. Türkiye, matematik okuryazarlığı işe koşma sürecinde manidar 

düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 26 ülkeden biridir.

Matematiksel İçerik Alanları

Değişim ve İlişkiler

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 38’inde (%58), matematik okuryazarlığı değişim ve ilişkiler 

içerik alanında, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve 
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cinsiyet açığı gözlenmiştir. 38 ülkeden 33’ünde manidar farklar erkek öğrenciler lehine, 

6’sında ise manidar farklar kız öğrenciler lehinedir.

Matematik okuryazarlığı değişim ve ilişkiler içerik alanında Türkiye’de, 15 yaş grubu öğ-

rencilerde manidar düzeyde bir cinsiyet açığı gözlenmemektedir. Türkiye, matematik okur-

yazarlığı değişim ve ilişkiler içerik alanında manidar düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 

27 ülkeden biridir.

Uzay ve Şekil

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 49’unda (%75), matematik okuryazarlığı uzay ve şekil 

içerik alanında, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve 

cinsiyet açığı gözlenmiştir. Bu 49 ülkeden 45’inde manidar farklar erkek öğrenciler lehine, 

4’ünde ise manidar farklar kız öğrenciler lehinedir. 

Matematik okuryazarlığı şekil ve uzay içerik alanında Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerde 

manidar düzeyde bir cinsiyet açığı gözlenmemektedir. Türkiye, matematik okuryazarlığı 

değişim ve ilişkiler içerik alanında manidar düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 16 ülkeden 

biridir.

 

Çokluk

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 43’ünde (%66), matematik okuryazarlığı çokluk içerik ala-

nında, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve cinsiyet 

açığı gözlenmiştir. Bu 43 ülkeden 39’unda manidar farklar erkek öğrenciler lehine, 4’ünde 

ise manidar farklar kız öğrenciler lehinedir. 

Matematik okuryazarlığı çokluk içerik alanında Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerde, erkek 

öğrenciler lehine manidar düzeyde bir cinsiyet açığı gözlenmektedir. 

 

Belirsizlik ve Veri

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 37’sinde (%57), matematik okuryazarlığı belirsizlik ve veri 

içerik alanında, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark manidardır ve 

cinsiyet açığı gözlenmiştir. Bu 37 ülkeden 31’inde manidar farklar erkek öğrenciler lehine, 

6’sında ise manidar farklar kız öğrenciler lehinedir.

Matematik okuryazarlığı belirsizlik ve veri içerik alanında Türkiye’de 15 yaş grubu öğren-

cilerde, manidar düzeyde bir cinsiyet açığı gözlenmemiştir. Türkiye, matematik okuryazar-

lığı belirsizlik ve veri içerik alanında manidar fark gözlenmeyen 28 ülkeden biridir.

10.2. OKUMA BECERİLERİ OKURYAZARLIĞI

PISA 2012 okuma becerileri alanında, hem tüm katılımcı ülkeler genelinde hem OECD üyesi 

ülkeler genelinde, kız öğrencilerin ortalama performansı erkek öğrencilerden daha yük-
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sektir. OECD üyesi olsun ya da olmasın, PISA 2012’ye katılan ülkelerin tamamında (%100,0) 

okuma becerileri alanında, kız öğrenciler lehine manidar düzeyde cinsiyet açığı bulunmak-

tadır.

Okuma becerileri alanında cinsiyet açığının en fazla gözlendiği ülkeler arasında Finlandiya 

gibi üst sıralarda yer alan ülkeler bulunduğu gibi Katar, Ürdün gibi alt sıralarda yer alan 

ülkeler de bulunmaktadır.

PISA 2000 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, her iki uygulamaya da katılan 39 

ülkeden sadece 1’inde (%2,5) cinsiyet açığının manidar düzeyde arttığı, 11’inde (%28,2) ise 

manidar düzeyde azaldığı görülmektedir. Diğer 27 ülkede (%69,2) ise cinsiyet açığında 

manidar bir değişim gözlenmemiştir. Cinsiyet açığının arttığı tek ülke Arnavutluk’tur ve bu 

ülkede cinsiyet açığı kız öğrenciler lehinedir. Cinsiyet açığının en fazla azaldığı beş ülke ise 

sırasıyla İsrail, Romanya, Bulgaristan, Fransa ve Portekiz’dir.

PISA 2000 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, alt yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 18 (%46) ülkede manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 7’sinde alt yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 11’inde 

azalmıştır. Alt yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 20 ülkede (%51) mani-

dar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 3’ünde alt yeterlik düzeyinde yer alan kız 

öğrenci yüzdeleri artarken, 17’sinde azalmıştır.

PISA 2000 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, üst yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 14 ülkede (%36) manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 7’sinde üst yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 7’sinde 

azalmıştır. Üst yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 18 ülkede (%46) mani-

dar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 11’inde üst yeterlik düzeyinde yer alan kız 

öğrenci yüzdeleri artarken, 7’sinde azalmıştır. 

Türkiye’de, okuma becerileri ortalama performans puanları açısından manidar bir cinsiyet 

açığı gözlenmektedir. PISA 2012’ye katılan ülkelerde okuma becerileri alanındaki cinsiyet 

açığı puanları küçükten büyüğe yani en düşük açıklıktan en yüksek açıklığa doğru sıralan-

dığında Türkiye; OECD üyesi 34 ülke içerisinde 28. sırada ve katılımcı 65 ülke içerisinde ise 

48. sırada yer almaktadır.

10.3. FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞI

PISA 2012 fen okuryazarlığı alanında, hem tüm katılımcı ülkeler genelinde hem OECD üyesi 

ülkeler genelinde, erkek öğrencilerin ortalama performansının kız öğrencilerinkinden daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. OECD üyesi olsun ya da olmasın, PISA 2012’ye katılan 

ülkelerin yarıya yakınında (%41,5) fen okuryazarlığı alanında manidar düzeyde cinsiyet 

açığı bulunmaktadır.

PISA 2012’ye katılan 65 ülkeden 27’sinde kız ve erkek öğrencilerin ortalama fen okurya-

zarlığı performans puanları arasındaki fark manidardır. Bu 27 ülkeden 10’unda, performans 
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puanları arasındaki fark erkekler lehine, 17’sinde ise kızlar lehinedir. Cinsiyet açığının en 

yüksek gözlendiği ülkeler genellikle Ürdün, Katar, Kolombiya, Kosta Rika, Tayland gibi fen 

okuryazarlığı performansı açısından alt sıralarda yer alan ülkelerdir.

PISA 2006 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, her iki uygulamaya da katılan 55 

ülkeden sadece 1’inde (%1,8) cinsiyet açığının manidar düzeyde arttığı, 7’sinde (%12,7) ise 

manidar düzeyde azaldığı görülmektedir. Diğer 47 ülkede (%85,5) ise cinsiyet açığında ma-

nidar bir değişim gözlenmemiştir. Cinsiyet açığının arttığı tek ülke Lihtenştayn’dır ve bu 

ülkede cinsiyet açığı erkek öğrenciler lehinedir. Cinsiyet açığının manidar düzeyde azaldığı 

yedi ülke ise sırasıyla Karadağ, Şili, Endonezya, Finlandiya, İsveç, Rusya Federasyonu ve 

Brezilya’dır.

PISA 2006 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, alt yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 24 ülkede (%44) manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 6’sında alt yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 18’inde 

azalmıştır. Alt yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 32 ülkede (%58) mani-

dar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 6’sında alt yeterlik düzeyinde yer alan kız 

öğrenci yüzdeleri artarken, 26’sında azalmıştır. 

PISA 2006 ve PISA 2012 sonuçları karşılaştırıldığında, üst yeterlik düzeylerinde yer alan 

erkek öğrenci yüzdeleri, 13 ülkede (%24) manidar düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülke-

lerden 65’inde üst yeterlik düzeyinde yer alan erkek öğrenci yüzdeleri artarken, 8’inde 

azalmıştır. Üst yeterlik düzeylerinde yer alan kız öğrenci yüzdeleri, 11 ülkede manidar 

düzeyde değişim göstermiştir. Bu ülkelerden 5’inde üst yeterlik düzeyinde yer alan kız 

öğrenci yüzdeleri artarken, 6’sında azalmıştır. 

Türkiye’de, fen okuryazarlığı ortalama performans puanları açısından kız öğrencilerin per-

formans puanları ortalaması, erkek öğrencilerden daha yüksektir. Kız öğrenciler lehine 

manidar düzeyde cinsiyet açığı gözlenmiştir. Türkiye, kız öğrenciler lehine cinsiyet açığı 

gözlenen 17 ülke içerisinde, en geniş açıklıktan en dar açıklığa doğru sıralama yapıldığında, 

13. sırada yer almaktadır.

PISA 2006 ve PISA 2012 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de fen okuryazar-

lığı alanında hem kız hem erkek öğrencilerin performans puanı ortalamalarında manidar 

artış görülmekle birlikte bu artışlar arasındaki fark yaklaşık 2 puandır ve manidar değildir. 

Dolayısıyla Türkiye’de fen okuryazarlığı alanında kız öğrenciler lehine manidar düzeyde 

bir cinsiyet açığının sürdüğü anlaşılmaktadır.

Türkiye’de fen okuryazarlığı alanına alt yeterlik düzeyindeki kız ve erkek öğrenci yüzdele-

ri manidar düzeyde artarken, üst yeterlik düzeyinde manidar bir değişim gözlenmemiştir. 

Türkiye, PISA 2006 ve PISA 2012’ye katılan ülkeler arasında, alt yeterlik düzeyinde yer 

alan kız ve erkek öğrenci yüzdesi en fazla azalan ülke olmuştur. 
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Bu bölümde PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin okul öncesi 

eğitim alma durumları ve okul öncesi eğitim alma durumu ile matematik okuryazarlığı 

performansı arasındaki ilişkiler betimlenmiştir.  PISA 2012 Türkiye uygulamasına katılan 

öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre yüzde dağılımları Grafik 55’te veril-

miştir.

Grafik 55’te görüldüğü gibi Türkiye’de PISA 2012 uygulamasına katılan öğrencilerin %70’i, 

okul öncesi eğitim almamıştır. Bir yıl ya da daha az süreyle okul öncesi eğitim alan öğren-

cilerin oranı %21’dir. Öğrencilerin ancak %8’i 1 yıldan daha uzun süreyle okul öncesi eğitim 

almıştır.

BÖLÜM 11

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİN OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM ALMA DURUMU

Grafik 55.
PISA 2012 Türkiye Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre 

Yüzde Dağılımları

%21

%8

%70
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PISA 2012 Türkiye matematik okuryazarlığı performans puanlarına göre okul öncesi eği-

tim almayan öğrencilerin ortalama puanları 433,82’dir. Bu puan bir yıl ve daha az süreyle 

okul öncesi eğitim alan öğrencilerde 483,39 ve bir yıldan fazla süreyle okul öncesi eğitim 

alan öğrencilerde 496,56’dır. Okul öncesi eğitim alma durumu ile matematik okuryazarlığı 

performansı arasında düşük düzeyde olmakla birlikte manidar ve pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır (Spearman rho katsayısı 0,263 ve p<0,01).  Ayrıca okul öncesi eğitim alma 

durumuna göre öğrencilerin matematik okuryazarlığı performans puanları manidar dü-

zeyde farklılaşmaktadır (Kruskal-Wallis testi ve Man-Whitney U testleri için p<0,05). Bu 

durum, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin matematik okuryazarlığı performanslarının 

manidar düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

PISA 2012 Türkiye uygulamasına katılan öğrencilerin matematik okuryazarlığı yeterlik dü-

zeyleri ve okul öncesi eğitim alma durumlarına göre dağılımları Tablo 50’da verilmiştir. 

Tablo  50.
PISA 2012 Türkiye Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Yeterlik 

Düzeyleri ve Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre Dağılımları

Tablo 50’da görüldüğü gibi Türkiye’de Düzey 1’in altında yer alan öğrencilerin %86,1’i, Dü-

zey 1’de yer alan öğrencilerin %79,2’si, Düzey 2’de yer alan öğrencilerin %70,8’i, Düzey 3’te 

yer alan öğrencilerin %63’ü,Düzey 4’te yer alan öğrencilerin %50,8’i, Düzey 5’te yer alan 

öğrencilerin 43,4’ü ve Düzey 6’da yer alan öğrencilerin %44,1’i okul öncesi eğitim almamış-

tır. Her bir yeterlik düzeyinde de okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerin çoğunluk 

oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, okul öncesi eğitim alam süresi ile matematik okur-

yazarlığı arasındaki ilişkinin çok güçlü olmadığına yönelik bir kanıt sağlamaktadır. 

*Açıklama: Tabloda geçen;

Yatay yüzde; eğitim alma durumu açısından her bir grubun kendi içerisindeki yüzde dağılımı,

Dikey yüzde; yetenek düzeyleri açısından her bir düzeyin kendi içerisindeki yüzde dağılımı,

Genel yüzde; tüm katılımcılar içerisindeki yüzde dağılımıdır.
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Okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerin kendi içerisindeki dağılımlarına bakıldığında; 

bu öğrencilerin %74,6’sının Düzey 2 ve altında yer aldığı görülmektedir. Bu öğrencilerin 

%49,5’i, alt yeterlik düzeyleri olan Düzey 1 ve Düzey 1’in altında yer almaktadır. Üst yeter-

lik düzeyleri olan Düzey 5 ve Düzey 6’da yer alan öğrencilerin oranı ise %3,9’dur. 

Bir yıl ya da daha az süreyle okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin kendi içerisindeki 

dağılımlarına bakıldığında; bu öğrencilerin %27,1’i alt yeterlik düzeylerinde ve %10,2’si üst 

yeterlik düzeylerinde yer aldığı görülmektedir. Bir yıldan daha fazla süreyle okul öncesi 

eğitim almış olan öğrencilerin kendi içerisindeki dağılımlarına bakıldığında ise bu öğren-

cilerin %9,7’si alt yeterlik düzeylerinde ve %45,4’ü üst yeterlik düzeylerinde yer aldığı 

görülmektedir.

Tablo 50’da görülen farklar istatistiksel olarak manidardır (χ2=369,95 ve p<0,01). Ayrı-

ca okul öncesi eğitim alma durumu ile matematik okuryazarlığı arasında düşük düzeyde 

de olsa manidar bir ilişki bulunmaktadır (Cramer V katsayısı=0,196 ve p<0,01). Diğer bir 

ifadeyle her bir yeterlik düzeyinde de okul öncesi eğitim almamış öğrenciler çoğunluk 

oluşturmakla birlikte, okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça üst yeterlik düzeylerindeki 

öğrenci oranlarında artış olduğu görülmektedir. 
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından 2000 yılından beri yürütülen 

PISA, kendine özgü kuramsal temelleri, teknik ve uzmanlığa dayalı ölçme ve değerlendir-

me yaklaşımıyla, uluslararası düzeyde giderek yaygınlaşan ve önemi artan bir araştırma 

olarak karşımızda durmaktadır.  PISA 2012 uygulaması, 2000 yılında başlayan ve üç yılda 

bir tekrarlanan PISA değerlendirmelerinin beşincisidir. Matematik odaklı olarak gerçekleş-

tirilmiş olan 2003 taramasından sonra yine matematik odaklı olarak gerçekleştirilen 2012 

uygulaması, öğrencilerin matematik alanındaki performanslarının değişiminin değerlen-

dirilmesine de imkân sağlamaktadır. Türkiye, 2003 yılından itibaren PISA uygulamalarına 

katılmaktadır. PISA 2012 uygulaması, Türkiye’nin katıldığı dördüncü uygulama olmuştur. 

Bu durum matematik okuryazarlığı odaklı olarak gerçekleştirilen PISA 2003 ve PISA 2012 

uygulama sonuçlarına göre Türkiye için matematik okuryazarlığı alanında bir izleme yapı-

labilmesine de olanak sağlamaktadır. Buna göre;  PISA 2012 araştırması tüm ülke perfor-

mansları ve  Türkiye verilerine göre elde edilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

1. PISA 2012 uygulamasında; 15 yaş grubu öğrencilerin matematik performansları açısın-

dan ülkelerin puanları 368 ile 613 puan arasında değişmektedir. OECD üyesi ülkelerin 

ortalaması 494 puandır. Ülkelerin genel ortalaması 487’dir. En yüksek puana sahip 

beş ülke sırasıyla Şangay-Çin, Singapur, Hong Kong-Çin, Tayvan ve Güney Kore’dir. En 

düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Endonezya, Katar, Kolombiya ve Ürdün’dür. 

Türkiye’nin puanı 448’dir. Türkiye bu puanla Romanya ve Güney Kıbrıs Rum kesimin-

den, Endonezya ve Peru’ya kadar toplam 21 ülkeden daha yüksek bir performans gös-

termiştir.

2. Türkiye, katıldığı tüm PISA çalışmalarında, temel alanlardaki öğrenci performansları 

açısından gerek OECD üyesi ülkeler ortalamasının gerekse katılımcı ülkeler ortalama-

sının altında bir performans göstermiştir. PISA 2003 sonuçlarında olduğu gibi PISA 

2012 sonuçlarına göre de Türkiye, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanı 

açısından Düzey 2’de yer almıştır. Türkiye’de matematik okuryazarlığı performansı 

açısından 15 yaş grubu öğrencilerin %67,5’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Hem 

OECD ortalamasının hem katılımcı tüm ülkeler ortalamasının altında yer alan Düzey 

2’de üst sırada ABD, alt sırada Malezya’nın yer aldığı 17 ülke bulunmaktadır.

 

3. PISA 2003 sonuçlarına göre PISA 2012 sonuçlarında Türkiye’nin matematik okuryazar-

lığı ortalama performans puanında manidar bir artış belirlenmiştir. Türkiye matematik 

okuryazarlığı performans puanı açısından en fazla artış gösteren beşinci ülke olmuştur. 

Bu artış, alt yeterlik düzeylerindeki öğrencilerin azalmasının bir sonucudur. Türkiye, 

alt yeterlik düzeyleri olarak tanımlanan Düzey 1’in altı ve Düzey 1’de yer alan öğrenci 

SONUÇ VE ÖNERİLER
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oranları açısından da en fazla azalma gösteren ikinci ülke olmuştur. Diğer taraftan üst 

yeterlik düzeyleri olarak tanımlanan Düzey 5 ve Düzey 6’daki öğrenci oranlarında ma-

nidar bir değişim görülmemiştir. Diğer bir ifadeyle Türkiye, alt yeterlik düzeylerinde 

yer alan öğrencilerini orta düzeye taşımada kısmen başarılı olurken üst yeterlik düzey-

lerinde yer alan öğrenci oranlarını artırmada sıkıntı yaşamaktadır.

4. 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerileri performansları açısından ülkelerin puan-

ları 384 ile 570 puan arasında değişmektedir. OECD üyesi ülkelerin ortalaması 496 

puandır.Ülkelerin genel ortalaması 495’dir. En yüksek puana sahip beş ülke sırasıyla 

Şangay-Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya ve Güney Kore’dir. Bu ülkelerin puan-

ları 536 ile 570 arasında değişmektedir. En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, 

Katar, Kazakistan, Arnavutluk ve Arjantin’dir. Bu ülkelerin puanları 384 ile 396 arasın-

da değişmektedir. Türkiye’nin puanı 475’tir. Türkiye’nin okuma becerisi puanı OECD 

üyesi ülkeler ortalamasının altındadır. Türkiye bu puanı ile Slovak Cumhuriyeti, Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Şili’nin de yer aldığı toplam 

24 ülkeden daha yüksek performans göstermiştir. 

5. PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye, okuma becerileri ortalama performans puanı açı-

sından Düzey 2’de yer almıştır. Türkiye’de okuma becerileri performansı açısından 15 

yaş grubu öğrencilerin %52,5’i Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Öğrencilerin ancak 

%4,4’ü Düzey 5 ve Düzey 6’da yer almaktadır. 

6. 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı performansları açısından ülkelerin puanları 

373 ile 580 puan arasında değişmektedir. OECD üyesi ülkelerin ortalaması 501 puandır. 

Ülkelerin genel ortalaması 497’dir. En yüksek puana sahip beş ülke sırasıyla Şangay-

Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya ve Finlandiya’dır. Bu ülkelerin puanları 545 

ile 580 arasında değişmektedir. Bu ülkelerden Finlandiya ve Japonya OECD üyesidir. 

Diğerleri ise OECD üyesi olmayan ülkelerdir. En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla 

Peru, Endonezya, Katar, Arnavutluk ve Tunus’tur. Bu ülkelerin puanları 373 ile 398 

arasında değişmektedir. Türkiye’nin puanı 463’tür. Türkiye’nin fen okuryazarlığı puanı 

OECD üyesi ülkeler ortalamasının altındadır. Türkiye bu puanla, Birleşik Arap Emir-

likleri, Bulgaristan, Sırbistan Şili ve Tayland’ın da aralarında olduğu 22 ülkeden daha 

yüksek performans göstermiştir.

7. PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye, fen okuryazarlığı ortalama performans puanı açı-

sından Düzey 2’de yer almıştır. Türkiye’de fen okuryazarlığı performansı açısından 15 

yaş grubu öğrencilerin %61,7si Düzey 2 ve altında yer almaktadır. Öğrencilerin ancak % 

2,8’i Düzey 5 ve Düzey 6’da yer almaktadır. 

Bu araştırmada, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı performans-

larını açıklayan öğrenci özelliklerini belirlemek ve incelemek amacıyla bir yapısal model 

geliştirilmiştir. Buna göre; öğrencilerin matematik okuryazarlığı performanslarını manidar 

düzeyde açıklayan 7 birincil düzey gizil değişken ve bu değişkenlerle ilişkilendirilmiş top-

lam 30 gözlenen değişken belirlenmiştir. Bu gizil değişkenler; Anne-Baba Eğitim Düzeyi 

(ABED), Öğretmen Özellikleri (OGRT), Matematiğe Yönelik Duyuşsal Özellikler (MDUY), Oku-

la Yönelik Duyuşsal Özellikler (OKDUY), Ailenin Sosyoekonomik Durumu (ASED), Öğrenci 

Devamsızlığı (DVMSZ), Matematiğe Yönelik Kaygı ve Endişe (MKAY) olarak belirlenmiştir. 
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Kurulan yapısal eşitlik modeline göre;

8. Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı performanslarını en iyi 

açıklayan özellik, ailelerin sosyoekonomik durumudur. Bu çalışmada ailenin sosyoeko-

nomik durumu, (i) ev olanakları, (ii) refah düzeyi, (iii) evdeki eğitimsel kaynaklar ve (iv) 

evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyi ile tanımlanmıştır. Bu dört gözlenen 

değişken içerisinde ailenin sosyoekonomik durumunu en iyi açıklayan değişken ev 

olanaklarıdır. İkinci sırada evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyi, üçüncü 

sırada evdeki eğitimsel kaynaklar ve dördüncü sırada ailenin refah düzeyi gelmekte-

dir.

9. PISA ile ortaya konulan çerçevede Türkiye’de ailelerin sosyoekonomik durumlarını ve 

dolaylı olarak öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı en 

yüksek çözüm, özellikle alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin sahip 

oldukları ev olanaklarının iyileştirilmesidir. Bu iyileştirmede çalışma ortamı, çalışma 

masası, kendine ait oda, internet ve bilgisayar imkanları gibi fiziksel koşulların yanı 

sıra öğrencilerin şiir, edebiyat ve sanata olan ilgilerinin de dikkate alınması gerekliliği 

açıkça görülmektedir.

10. Türkiye’de ailelerin sosyoekonomik durumlarını ve dolaylı olarak öğrencilerin matema-

tik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı yüksek çözümlerden bir diğeri, özel-

likle alt ve orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin evlerinde sahip oldukları 

bilgi ve iletişim teknolojileri olanaklarının iyileştirilmesidir. Bu iyileştirme iki yönlüdür. 

Evdeki teknolojik olanakların iyileştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin bu olanakları kul-

lanma ve kullanabilme düzeylerinin de artırılması gerekmektedir.

11. Matematiğe yönelik kaygı ve endişe, ailenin sosyoekonomik durumundan sonra öğ-

renci performansını en iyi açıklayan ikinci özellik olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı yüksek 

çözümlerden biri, özellikle orta yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerin matema-

tiğe yönelik kaygı ve endişelerini optimum noktada ve makul düzeyde dengeleyecek 

tedbirlerin alınmasıdır. ‘Çalışsam da çalışmasam da başarısız oluyorum’ düşüncesi, ma-

tematik derslerinin zor olacağı ve düşük not alma yönündeki endişeler, öğrencilerde 

yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Bu ve benzeri olumsuz algı ve eğilimlerin, öğrenci 

performansları açısından önemli bir risk oluşturma olasılığı bulunmaktadır.

12. Anne ve baba eğitim düzeyi, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazar-

lığı performansını manidar düzeyde açıklayan özelliklerden biri olarak belirlenmiştir. 

PISA 2012 Türkiye uygulamasına katılan öğrencilerin anne ve babalarının eğitim dü-

zeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Genel olarak baba eğitim düzeyleri, anne eği-

tim düzeylerinden daha yüksek olmakla birlikte anne ve babaların yarısından fazlası 

ancak ortaokul ve daha düşük eğitim düzeylerine sahiptir. Bu kapsamda öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansını artırma olasılığı yüksek çözümlerden birinin, 

anne ve baba eğitim düzeylerinin yükseltilmesi olduğu görülmektedir. Özellikle orta 

yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerde bu çözümün daha etkili olma olasılığı yük-

sektir.
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13. Matematiğe yönelik duyuşsal özellikler, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik 

okuryazarlığı performansını manidar düzeyde açıklayan özelliklerden bir diğeri ol-

makla birlikte öğrenci performansının zayıf bir açıklayıcısıdır. Bu kapsamda Türkiye’de 

öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerinde olumlu yönde bir değişim sağ-

lamanın, soruna bir çözüm getirme yani öğrencilerin matematik okuryazarlığı perfor-

mansında bir yükselmeye yol açma olasılığının düşük olduğu görülmektedir. 

14. PISA 2012 araştırmasında okul özellikleri incelendiğinde; okula yönelik duyuşsal özel-

likler ve öğrenci gözüyle öğretmen özellikleri, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 ma-

tematik okuryazarlığı performanslarının zayıf olmakla birlikte manidar bir açıklayıcısı 

olarak belirlenmiştir. Dikkati çeken nokta bu özelliklerin öğrenci performansı üzerinde 

negatif açıklayıcı olmasıdır. Bu durumu, öğrencilerin okula yönelik duyuşsal özellikle-

rinin, performans düzeyi yüksek olan öğrencilerde daha düşük düzeyde ya da olumsuz 

olduğu, performans düzeyi düşük olan öğrencilerde ise daha yüksek olduğu; benzer 

şekilde öğrencilerin gözüyle öğretmen özelliklerinin, performans düzeyi yüksek olan 

öğrencilerde daha düşük düzeyde ya da olumsuz olduğu, performans düzeyi düşük 

olan öğrencilerde ise daha yüksek yada olumlu olduğu biçiminde yorumlamak müm-

kündür. Diğer taraftan okula yönelik duyuşsal özellikler ve öğrenci gözüyle öğretmen 

özellikleri ile öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları arasındaki ilişkiler, 

manidar olmakla birlikte çok zayıf düzeydedir. Bu kapsamda Türkiye’de öğrencilerin 

okula yönelik duyuşsal özelliklerinde olumlu yönde bir değişim sağlamanın, soruna bir 

çözüm getirme yani öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansında bir yüksel-

meye yol açma olasılığının düşük olduğu görülmektedir. 

15. Öğrenci devamsızlığı, Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı per-

formanslarının zayıf olmakla birlikte manidar bir diğer açıklayıcısı olarak belirlenmiş-

tir. Dikkati çeken nokta öğrencilerin devamsızlıkları arttıkça matematik okuryazarlığı 

performanslarının da artış göstermesidir. Bu durumu, performansları yüksek olan öğ-

rencilerin düşük olan öğrencilere göre daha fazla devamsızlık yaptıkları şeklinde yo-

rumlamak mümkündür. Öğrencilerin devamsızlık durumları ile performansları arasında 

manidar olmakla birlikte çok zayıf düzeyde ilişkiler gözlenebilmiştir. Bu kapsamda 

Türkiye’de öğrencilerin devamsızlık durumlarında olumlu yönde bir değişim sağlama-

nın, soruna bir çözüm getirme yani öğrencilerin matematik okuryazarlığı performan-

sında bir yükselme sağlama olasılığının düşük olduğu görülmektedir.

 

16. PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de, öğrenci performanslarının arka planını oluştu-

ran matematiğe yönelik duyuşsal özellikler, okul özellikleri, öğretmen özellikleri ve de-

vamsızlık durumu ile öğrenci performansları arasında manidar olmakla birlikte ancak 

zayıf düzeyde ilişkiler gözlenebilmiştir. Üst yeterlik düzeylerinde yer alan öğrencilerde 

ise bu özellikler, manidar birer açıklayıcı dahi değildir. Bu durum, tartışılması gereken 

çok önemli bir konuyu gündeme taşımaktadır: Türkiye’de okulun, okulda verilen ders-

lerin ve öğretmenin konumu ve rolü değişmekte midir? Sınırlılıkları dikkate alındığında 

PISA sonuçları üzerinden hareketle bu tür bir çıkarım yapmak doğru ve yerinde görül-

memektedir. Bununla birlikte bu konu üzerinde yürütülecek ayrıntılı araştırmalara ve 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

17. Türkiye’de PISA 2012 uygulamasına katılan okulların %1,2’si özel okul diğer %98,8’i ise 
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devlet okuludur. Türkiye’de PISA 2012’ye katılan 170 ülkeden sadece 2’si özel okuldur. 

Bu durum devlet okulu-özel okul ayrımına dayalı istatistiksel bir karşılaştırma ya-

pılmasını güçleştirmektedir. Türkiye’de özel okul oranları, gerek OECD ortalamasının 

gerekse tüm katılımcı ülkeler ortalamasının altındadır. Bununla birlikte betimsel in-

celemeler, PISA 2012’ye katılan ülkelerde devlet okulu/özel okul oranlarının ülkelerin 

başarı puanları üzerinde temel bir belirleyici olmadığını göstermektedir.

18. PISA 2012 uygulamasına katılan ülkelerin genelinde okulların gelirleri, ağırlıklı olarak 

devlet gelirlerinden yani kamusal finansman aracılığı ile sağlanmaktadır. Türkiye’de 

PISA 2012 uygulamasına katılan okulların gelirlerinin %63’ü devlet tarafından, %12’si 

öğrenci aidatları aracılığı ile karşılanmaktadır. Bu oranlar gerek OECD ortalamasının 

gerekse tüm katılımcı ülkeler ortalamasının altındadır.  Uluslararası ortalamalara göre 

Türkiye’de okulların finansmanına devletin ve ailelerin katkısı düşük kalmaktadır. Olu-

şan açık ise hayırseverler başta olmak üzere diğer kaynaklarla kapatılmaya çalışılmak-

tadır.

19. PISA 2012 uygulamasına Türkiye’den katılan okulların %53’ünde öğrenci sayısı, derslik 

başına 50’dan fazladır. Mevcudu 30’un üzerinde olan okullar dikkate alındığında ise 

PISA 2012’ye katılan okulların %79’u kalabalık sınıflardan oluşmaktadır. Sınıf büyük-

lüğü açısından kalabalık sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin PISA 2012 matematik 

okuryazarlığı performanslarının manidar düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Bu du-

rum, sınıf mevcutlarının optimal büyüklüğe göre düşürülmesi gerekliliğini ortaya çıkar-

maktadır.

20. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, PISA çalışmalarında dikkate alınan okulla ilgili 

diğer özellik olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından 

Türkiye, gerek OECD ortalamasının gerek tüm katılımcı ülkeler ortalamasının üzerinde-

dir ve bu sayının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte 

Türkiye’de bu sayı 2003 yılında 21,79 iken 2012 yılında 17,44’e düşmüştür. Öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısındaki artış ile öğrenci performansları arasında negatif bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu sayının yüksek olduğu okullarda öğrenci performansları daha 

düşük, düşük olduğu okullarda ise öğrenci performansları daha yüksektir. Bu durum, 

kalabalık sınıf sorununa çözüm getirilirken öğretmen sayısının da artırılması gerektiği-

ne işaret etmektedir.

21. PISA çalışmalarında okullar sosyoekonomik durumu ve konumu dikkate alınarak 

avantajlı-dezavantajlı şeklinde ayrılabilmektedir. Türkiye’de dezavantajlı okullarda 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı daha fazladır. Dezavantajlı-avantajlı okul ay-

rımında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile öğrenci performansları arasındaki 

ilişkinin çok da güçlü olmadığı anlaşılmaktadır.

22. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması, öğretmen sayısının 

yeterli olmamasına yönelik nicel bir eksikliğe işaret etmektedir. Bununla birlikte soru-

nun niteliksel yönü de bulunmaktadır. Okul müdürlerinin görüşlerine göre Türkiye’de 

eğitim ve öğretimi aksatan sorunlar içerinde önemli bir sorun nitelikli öğretmen eksik-

liğidir. PISA’nın, okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı olmak 

üzere üç temel alanda öğrenci performansları ölçülmekte ve değerlendirilmekte olduğu 
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dikkate alındığında bu alanlar içerisinde nitelikli öğretmen eksikliğinin en yüksek oldu-

ğu branşın “Fen”; en düşük olduğu branşın ise “Türkçe”  olduğu belirtilmiştir.

23. Okul ile ilgili özelliklerden bir diğeri olarak eğitimsel kaynaklara erişim ile matematik 

okuryazarlık performansları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişki bulunmaktadır. 

Eğitimsel kaynaklara erişim açısından Türkiye, OECD ortalamasının altında yer almak-

tadır. Bununla birlikte 2003’te 39 ülke arasında son sırada yer alırken, 2012’de 32. 

sıraya yükselmiştir. Türkiye 2003-2012 yılları arasında eğitimsel kaynaklara erişim 

bakımından en fazla artış gösteren birinci ülkedir. 

24. Türkiye’de, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanları açısından manidar 

bir cinsiyet açığı gözlenmemiştir. Türkiye, PISA 2012’ye katılan toplam 65 ülke içerisin-

de, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanlarına göre manidar düzeyde 

cinsiyet açığı gözlenmeyen 23 ülkeden biridir. PISA 2012’ye katılan OECD üyesi 34 ülke 

içerisinde ise Türkiye, matematik okuryazarlığı ortalama performans puanı ortalaması-

na göre manidar düzeyde cinsiyet açığı gözlenmeyen 8 ülkeden biridir.

25. Türkiye’de, okuma becerileri ortalama performans puanları açısından manidar bir cin-

siyet açığı gözlenmektedir. PISA 2012’ye katılan ülkelerde okuma becerileri alanındaki 

cinsiyet açığı puanları küçükten büyüğe yani en düşük açıklıktan en yüksek açıklığa 

doğru sıralandığında Türkiye; OECD üyesi 34 ülke içerisinde 28. sırada ve katılımcı 65 

ülke içerisinde ise 48. sırada yer almaktadır.

26. Türkiye’de, fen okuryazarlığı ortalama performans puanları açısından kız öğrencilerin 

performans puanları ortalaması, erkek öğrencilerden daha yüksektir. Kız öğrenciler 

lehine manidar düzeyde cinsiyet açığı gözlenmiştir. Türkiye, kız öğrenciler lehine cinsi-

yet açığı gözlenen 17 ülke içerisinde, en geniş açıklıktan en dar açıklığa doğru sıralama 

yapıldığında, 13. sırada yer almaktadır.

27. Türkiye’de PISA 2012 uygulamasına katılan öğrencilerin %70’i, okul öncesi eğitim alma-

mıştır. Bir yıl ya da daha az süreyle okul öncesi eğitim alan öğrencilerin oranı %21’dir. 

Öğrencilerin ancak %8’i 1 yıldan daha uzun süreyle okul öncesi eğitim almıştır.

28. PISA 2012 Türkiye matematik okuryazarlığı performans puanlarına göre okul öncesi 

eğitim almayan öğrencilerin ortalama puanları 433,82’dir. Bu puan bir yıl ve daha az 

süreyle okul öncesi eğitim alan öğrencilerde 483,39 ve bir yıldan fazla süreyle okul ön-

cesi eğitim alan öğrencilerde 496,56’dır. Okul öncesi eğitim alma durumu ile matematik 

okuryazarlığı performansı arasında düşük düzeyde olmakla birlikte manidar ve pozitif 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Spearman rho katsayısı 0,263 ve p<0,01).  Ayrıca okul 

öncesi eğitim alma durumuna göre öğrencilerin matematik okuryazarlığı performans 

puanları manidar düzeyde farklılaşmaktadır (Kruskal-Wallis testi ve Man-Whitney U 

testleri için p<0,05). Bu durum, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin matematik okurya-

zarlığı performanslarının manidar düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
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