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ÖNSÖZ 
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okula ait değiĢkenlerin belirlenmesidir. Bunun yanında bu değiĢkenler 

bakımından Türkiye ve Finlandiya‟nın baĢarıları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma 

uluslar arası düzeyde verilerin kullanılarak hem dönemler arası hem de 

ülkeler arası bir karĢılaĢtırma çalıĢması olması bakımından önemli 

görülmektedir. 

Tezimde özellikle teĢekkür etmek istediğim isim canım abim Kaan 

Usta‟dır. Doktora‟ya baĢladığım günden itibaren her hafta hiç yorulmadan 

oğlum ve beni Sivas‟tan Ankara‟ya götürüp getirdiği için her an yanımda 

olduğu için kendisine sonsuz teĢekkür ederim. Ayrıca kendime her zaman 

çalıĢkanlığını ve dürüstlüğünü örnek aldığım babam Ahmet Usta‟ya, eğitimimi 

her zaman destekleyen, kendime azmini örnek aldığım annem Hesna 

Usta‟ya maddi, manevi desteklerini esirgemedikleri için teĢekkür ederim. Ġyi ki 

varlar, onlar olmasa zor günlerimi atlatamazdım. 

Tezimi ithaf ettiğim canım oğlum Erke, seninle ilgilenemeyiĢimi 

anlayıĢla karĢıladığın o küçücük yüreğinle “anne sen ders çalıĢ” diye bana 

destek verdiğin için teĢekkür ederim. Her hafta benimle Sivas-Ankara 

yollarında o yedi saatlik yolu hasta olmadan, ağlamadan gelip gittiğin için 

teĢekkür ederim. 

MeslektaĢım ve kardeĢim Ahmet Salih ġimĢek‟e zor günlerimde 

yanımda olduğu, tezimi yazmam için beni cesaretlendirdiği ve hiç bıkmadan 

tezimin her aĢamasını ayrıntılı bir Ģekilde okuduğu için teĢekkür ederim. 

Doktora‟da iyi ki tanımıĢım dediğim Ela Furat ve Müge Uluman‟a 

Amerika‟dan dahi bana destek verdikleri için teĢekkür ederim. Ayrıca iĢ 

arkadaĢlarım Doç. Dr. Celal Teyyar Uğurlu ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Bozpolat‟a 

destekleri için teĢekkür ederim. 

Hem akademik özelliklerini hem kiĢisel özelliklerini kendime örnek 

aldığım, sonsuz saygının yanında çok sevdiğim değerli hocam Prof. Dr. 



iii 

Nükhet DemirtaĢlı‟ya öğrettiği her Ģey için, her zaman yanımda bana destek 

olduğu için ve tezime katkıları için sozsuz teĢekkür ederim. 

Sayın hocalarım, Prof. Dr. Nizamettin KOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin 

AKSOY, Doç. Dr. Omay ÇOKLUK ve Doç. Dr. Duygu ANILA‟a katkıları için 

teĢekkür ederim. 

TÜBĠTAK‟a yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca sağlamıĢ 

olduğu burs için sonsuz teĢekkürü bir borç bilirim. 



iv 

ÖZET 

PISA 2003 VE PISA 2012 MATEMATĠK OKURYAZARLIĞI 
ÜZERĠNE ULUSLARARASI BĠR KARġILAġTIRMA: 

TÜRKĠYE VE FĠNLANDĠYA 

Usta, H. Gonca 
Doktora, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Nükhet DemirtaĢlı 

Mayıs 2014, xvii +147 sayfa 

Bu araĢtırmanın amacı PISA 2003 ve 2012 uygulamasına katılan Fin 

ve Türk öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları ile iliĢkili öğrenci 

ve okul düzeyindeki faktörlerin belirlenmesi ve farklılıkların ortaya 

konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci ile iliĢkili olan okulöncesi 

eğitim alma, anne ve baba mesleği, anne ve baba eğitim düzeyi, sosyo-

kültürel indeks, evdeki eğitim kaynaklarının kalitesi, haftalık matematik 

çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte özgüven, 

sınıf disiplin ortamı ve okulda teknoloji kullanımı değiĢkenleri alınmıĢtır. Okul 

ile ilgili olarak ise, okulun bulunduğu bölge, okuldaki öğrenci sayısı, okulda 

kullanılan değerlendirmelerin sıklığı ve okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi 

değiĢkenleridir. AraĢtırmacının amacına ulaĢmak için aĢamalı doğrusal 

model (ADM) kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, PISA sonuçlarına 

göre matematik okuryazarlığı ile iliĢkili önemli değiĢkenlerin baĢında 

okulöncesi eğitim gelmektedir. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin 

matematik baĢarıları almayanlara göre daha yüksektir. Anne ve baba eğitim 

düzeyleri değiĢkenlerinden anne eğitim düzeyi yalnızca PISA 2012 çalıĢması 

sonuçlarına göre Finlandiya için anne eğitim düzeyi ile matematik 

okuryazarlığı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. Aynı Ģekilde anne 

ve baba mesleği değiĢkenleri matematik okuryazarlığı ile pozitif yönde 

manidar iliĢki göstermektedir. Yani üst sosyo-ekonomik düzeydeki mesleklere 

sahip ebeveynlerin çocuklarının matematik okuryazarlığının manidar bir 

Ģekilde yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara paralel olarak sosyo-

kültürel indeks ile matematik okuryazarlığı arasındaki iliĢki incelendiğinde 

manidar bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Evdeki eğitim kaynaklarının kalitesi 

arttıkça Türkiye PISA 2012 çalıĢmasına ve Finlandiya PISA 2003 
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çalıĢmasına göre matematik okuryazarlığı da artmaktadır. Matematikte 

kendini yeterli görme ve matematikte özgüven değiĢkenleri matematik 

baĢarısı ile iliĢkili önemli değiĢkenlerdendir. Hem Türkiye hem de Finlandiya 

için PISA 2003-2012 verilerine göre matematikte kendini yeterli görme ile 

matematikteki özgüven değiĢkenleri arasında manidar bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Matematik dersinde disiplin ortamı Türkiye için PISA 2003 ve PISA 2012 

verilerine göre matematik baĢarısı ile manidar iliĢki göstermektedir. Bunun 

yanında Finlandiya için her iki PISA çalıĢmasında da manidar iliĢki 

göstermektedir. Teknolojiyi eğlenme amacı ile kullanma değiĢkeni ise 

Türkiye‟de matematik baĢarısı ile iliĢkili bulunmazken Finlandiya‟da her iki 

yılda da negatif iliĢkili bulunmuĢtur.  

Okul düzeyi değiĢkenleri incelendiğinde ise; okulun bulunduğu 

yerleĢim yeri büyüklüğünün matematik okuryazarlığı ile iliĢkisinin incelenmesi 

sonucunda Türkiye için PISA 2003 verilerine göre pozitif bir iliĢkili 

bulunurken, Finlandiya için PISA 2012 verilerine göre negatif bir iliĢkili 

bulunmuĢtur. Okuldaki öğrenci sayısı değiĢkeni PISA 2012 verilerine göre 

Türkiye için negatif iliĢkili iken Finlandiya için manidar düzeyde iliĢkili 

olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okulda yapılan değerlendirme sıklığı 

değiĢkeni PISA 2012 çalıĢması verilerine göre Türkiye için pozitif yönde 

manidar bulunmuĢtur.  

Öğrenci ve okul düzeyi değiĢkenlerin ortak etki sonuçları incelenmiĢtir.  

Türkiye PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçlarına göre okulun bulunduğu bölge 

büyük Ģehre doğru gittikçe sınıf disiplininde ve matematik ders çalıĢma 

süresinde artıĢ gözlenmektedir. Türkiye PISA 2012 matematik okuryazarlığı 

üzerinde okulun bulunduğu bölge matematik okuryazarlığı ile ortak iliĢkisi 

manidar olan diğer değiĢkenler; okul öncesi eğitim alma, anne mesleği, 

sosyo-kültürel indeks ve evdeki eğitim kaynaklarıdır.  

Elde edilen sonuçlara yönelik olarak; okullar arası farklılığı azaltacak 

önlemler alınabilir. Aile eğitim düzeyinin ve sosyo-kültürel indeksin matematik 

okuryazarlığı üzerindeki etkisinin önemi bakımından aileler bilinçlendirilebilir. 

Öğrenciler kendilerini daha yeterli bulmaları ve özgüvenlerinin artması 
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cesaretlendirilerek sınıf içi etkinliklerde buna özen gösterilebilir. Öğrenciler 

teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmaları için bilinçlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: PISA çalıĢması, Matematik Okuryazarlığı, AĢamalı 

Doğrusal Model, Öğrenci Özellikleri, Okul Özellikleri 
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ABSTRACT 

AN INTERNATIONAL COMPARISON PISA 2003 AND 2012 

ACCORDING TO MATHEMATICAL LITERACY 

TURKEY AND FINLAND 

Usta, H. Gonca 
Doctorate, Department of Measurement and Evaluation 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Nükhet DemirtaĢlı 

May 2014, xvii +147 page 

The purpose of this study is to reveal the determination of factors and 

differences at student and school level associated with mathematical literacy 

performance of Finn and Turkish students attending PISA 2003 and 2012 

application. In line with this purpose, the variables - pre-school education, 

parents‟ occupations, parents‟ educational level, socio-cultural index, the 

quality of domestic educational resources, weekly mathematical study 

duration, feeling adequate for mathematics, self-confidence in mathematics, 

discipline circumstances in classroom and the use of technology at school- 

which have relation to the student have been taken into consideration. And 

the variables related to school are school‟s location, the number of students 

at school, the frequency of evaluations used at school and the quality of 

educational resources at school. Hierarchicall Linear Model has been used 

by the researcher to achieve his purpose. According to the results conducted 

and PISA results, pre-school education is the most important of the primary 

variables associated with mathematical literacy. The mathematical success 

of students who have pre-school education is higher than those who haven‟t 

it. Of the variable parents‟ educational levels, mother‟s education level has 

shown a positive relation with mathematical literacy for Finland according to 

only PISA 2012 study results. Similarly, the variable parents‟ occupation has 

shown a meaningful positive relation with mathematical literacy. In other 

words, it has been observed that the mathematical literacy of children from 

upper socio-economic level is high in a meaningful way. In parallel with these 

results, when the relation between socio-cultural index and mathematical 

literacy is examined, a meaningful relation between them will be seen.  As 

the quality of domestic educational resources increases, the mathematical 
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literacy increases as well, according to Turkey PISA 2012 study and Finland 

PISA 2003 study. The variables feeling adequate for mathematics and self-

confidence in mathematics are among the other important variables 

associated with mathematical literacy. A meaningful relation has been 

observed between the variables feeling adequate for mathematics and self-

confidence in mathematics for both Turkey and Finland according to PISA 

2003-2012 data. Discipline circumstances in mathematics course have 

shown a meaningful relation with mathematical success for Turkey according 

to PISA 2003-2012 data. Moreover, it has shown a meaningful relation for 

Finland in both PISA studies. And the variable using technology as an 

entertainment tool has no relation with mathematical success in Turkey; 

however, it has a negative relation in Finland in the both years. 

Also, when the school variables are examined, a positive relation is 

observed between the size of the place in which the school is located and 

mathematical literacy for Turkey according to PISA 2003 data, but a negative 

relation for Finland according to PISA 2012 data. The variable student 

number at a school has shown a negative relation for Turkey according to 

PISA 2012, but it has been observed that there isn‟t a meaningful relation at 

high level for Finland. The variable frequency of evaluations used at school 

has been found meaningful in a positive way for Turkey according to PISA 

2012 data. 

The common impact results of student and school level variables have 

been examined. According to the results of PISA 2003 and PISA 2012 for 

Turkey, as the size of the place in which the school is located turns into a big 

city, an increase in classroom discipline and mathematics studying duration 

is observed. The other meaningful variables apart from school‟s location 

associated with mathematical literacy for Turkey PISA 2012 are  pre-school 

education, mother‟s occupation, socio-cultural index and  domestic 

educational resources. 

As a result of the data collected, precautions which reduce 

differentiation among schools can be taken. The awareness of families can 

be raised in regard to important impacts of family education level and socio-
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cultural index on mathematical literacy. Intraclass activities can be paid more 

attention by encouraging students to feel themselves adequate and have 

self-confidence. The awareness of students can be raised so that they can 

use technology for educational purposes. 

Key Words: PISA study, Mathematical Literacy, Hierarchical Linear Model, 

Student Qualities, School Qualities 
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BÖLÜM I 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin geliĢmiĢlik seviyesi ekonomik büyüme ve vatandaĢlarına 

verdiği hizmet kalitesi ile iliĢkilidir. Bütün bu geliĢmiĢlik göstergelerinden biri ise 

eğitimdir. Eğitimsiz kalmıĢ bir milletin kalkınma ve büyüme yolunda emin 

adımlarla ilerlemesi pek de mümkün olmamaktadır. Bir ülkede eğitim hizmetine 

verilen önem çağdaĢ medeniyetler seviyesine ulaĢma, toplum refahı, sosyal 

adalet gibi unsurları beraberinde getirir. Eğitimi yüksek bir ulus ekonomik düzey 

ve nitelikli iĢ gücüne sahip bireyler bakımından ön plandadır. 

Eğitim düzeyi, Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi (ĠGE) göstergelerinde ele alınan 

temel boyutlardan biridir. Bu boyut i) yetiĢkin nüfus arasında okula gitme 

süresiyle, yani 25 yaĢ ve üzerindekilerin eğitim görebildikleri süreyle ve ii) okula 

baĢlangıç yaĢındaki çocuklar için beklenen okula devam süresi, yani, belli 

yaĢtaki çocukların okula baĢlama oranları konusundaki eğilimlerin, okula 

baĢlangıç yaĢındaki bir çocuğun eğitim görme süresi beklentisiyle 

değerlendirilmektedir (UNDP, 2013). ĠGE, uzun vadeli geliĢmeyi değerlendirmek 

için özetlenen bir değer olduğu düĢünüldüğünde ve eğitimin bu göstergenin bir 

boyutu olduğu göz önünde bulundurulduğunda eğitim sisteminin, dünya 

ekonomisinde rekabet gücünü belirleyen en önemli yapılardan biri olduğu aĢikar 

hale gelmektedir. Günümüzde teknoloji üretebilen, yaratıcı insan yetiĢtiren ve 

yeni teknolojilerin hızla üretip, uygulanmasını sağlayan nitelikli insanların eğitimi, 

bu eğitimin finansmanı stratejik konu haline gelmiĢtir (Gökbunar ve Muter, 2000).  

Özellikle beĢeri sermaye geliĢiminde önemli katkısı olan eğitimin Türkiye 

gibi geliĢmekte olan ülkelerde finansmanı hep bir sorun teĢkil etmektedir. Bu ve 

benzeri nedenlerden dolayı Türk eğitim anlayıĢına yeni bir bakıĢ açısı 

kazandırmak adına Vizyon 2023 projesi ile Cumhuriyet‟ in 100. yılında eğitim 

sisteminde önemli adımların atılması gerekliliği vurgulanmıĢtır (Güngör ve 

Göksu, 2013).  

Türkiye ile AB ülkelerinin eğitim istatistikleri karĢılaĢtırıldığında AB 

ülkelerinin eğitime ayrılan kaynaklar, okullaĢma oranları, çalıĢmakta olan ve 
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eğitim alan genç nüfusun yüzde değiĢimi, ilköğretimde sınıf baĢına düĢen 

öğrenci sayısı, öğrencilerin öğretim kadrosuna oranı, bir öğretim yılında 

öğretmenlerin çalıĢma saatleri, öğretmenlerin maaĢlarını belirleyen unsurlar ve 

kamu ortaöğretim kurumlarında alınan kararların yüzdelikleri bakımından 

Türkiye‟den daha iyi durumda olduğu görülmektedir (Maya, 2006). 

Eğitime ayrılan finansman ve eğitim imkanları eğitimin girdi boyutunu 

oluĢtururken nitelikli iĢ gücü eğitimin çıktı boyutunu oluĢturmaktadır. Eğitim 

çıktıları, eğitim girdilerinin kalitesine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu 

farklılığın ortaya konması ise ancak değerlendirme aĢaması ile mümkündür. 

Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanan geniĢ ölçekli testler bu farklılığı 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

1.1. Geniş Ölçekli Test Uygulamalarının Özellikleri ve Bunların 

Ülkelerin Eğitim Politikalarına Yön Vermedeki Yeri 

Hesap verebilirlik, geniĢ ölçekli testlerin kullanım amaçları içerisinde 

en önemlilerindendir. Son yıllarda eğitim kalitesini arttırma ve eğitim 

politikalarına yön vermede hesap verebilirlik oldukça önemli hale gelmiĢtir. 

Hesap verebilirlik kavramının karĢılığı hesaba çekilme, denetlenme, bir 

hesap ve açıklama verme gerekliliği olarak ifade edilebilir (Türk Dil Kurumu, 

2012). Eğitimde hesap verebilirlik ise; öğretmenlerin, öğrencilerin ve 

idarecilerin üstlerine düĢen sorumlulukları ne derecede yerine getirdiklerini 

değerlendirmek ile ilgilidir. Eğitimde hesap verebilirlik eğitim kalitesinin 

değerlendirilmesinde gereklidir ve buna göre okul sisteminin baĢarısı için 

açık, ölçülebilir hedefler ve öğrenme ile ilgili standartlar oluĢturmakla 

yükümlüdür (Balcı, 2011). Eğitimde hesap verebilirlikte en sık baĢvurulan, en 

geniĢ bilgiyi veren ise geniĢ ölçekli testlerdir. GeniĢ ölçekli testlerin genel 

amacı, öğrenci yeterliklerini yüksek standartlar çerçevesinde ölçmektir. ESEA 

(Elementary and Secondary Education Act) 1994 yılı yönergesine göre geniĢ 

ölçekli testler öğrenci baĢarısını ölçmek için yüksek standartlar içermeli ve 

öğrenci baĢarısı bu standartlara göre ölçülmelidir. Ulusal AraĢtırma Kurulu 

(National Research Council)‟nun 1999 yönergesine göre ise geniĢ ölçekli 

testler, bütün öğrenciler için standart performans ve içerik içermeli, bütün 

öğrencilerin geliĢimini bu standartlar çerçevesinde değerlendirecek 

materyaller geliĢtirmeli ve hesap verebilirlik sistemi bütün öğrencilerin 

baĢarısını sürekli geliĢtirecek nitelikte olmalıdır(National Assosiation of 
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School Psychologist, 1999). Türkiye‟de uygulanan SBS (Seviye Belirleme 

Sınavı), ÖBBS (Öğrenci BaĢarılarını Belirleme Sınavı), ABD‟de uygulanan 

NCLB (No Child Left Behind), IEA tarafından yürütülen TIMSS, OECD 

tarafından yürütülen PISA geniĢ ölçekli testlere örneklerdir.  

Avrupa‟da son yıllarda özellikle ulusal düzeyde geniĢ ölçekli testlerin 

kullanımı oldukça yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu testler Danimarka ve 

Lüksemburg farklı Avrupa ülkelerinde öğretimin gerekliliklerini, öğrencilerin 

bireysel ihtiyaçlarını, bireysel öğrenmelerini desteklemek amacı ile 

kullanılmaktadır. Macaristan, Litvanya, Ġrlanda gibi ülkeler de son on yılda 

ulusal düzeyde geniĢ ölçekli testleri eğitim kalitesini geliĢtirme amacıyla 

kullanmaktadırlar. Bu testlerin genel amacı, öğrencilerin ihtiyaçlarını 

belirlemek ve eğitimin kalitesini arttırmak üzere bir politika izlemektedir. 

Ulusal boyutta uygulanan geniĢ ölçekli testler öğretmenler ve okullar için 

öğrencilerin performanslarının geliĢimlerini izlemede bir ayna görevi gördüğü 

Ģeklinde açıklanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 

2009).  

Buradan anlaĢılacağı üzere geniĢ ölçekli testlerin uygulanma amacı 

temelde eğitim kalitesi ile ilintili etmenleri belirleyerek öğrenci baĢarısı ile 

iliĢkilerini saptamak ve buradan hareketle eğitim politika ve yatırımlarına yön 

vermektir. Bu amaçla da öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi 

ve geliĢiminin takip etmesini hedeflemektedir.  

1.2. Eğitim Süreçlerinde Üst Düzey Zihinsel Becerileri Geliştirmenin 

Önemi  

Üst düzey düĢünme becerileri kritik, mantıksal, yansıtıcı, biliĢüstü ve 

yaratıcı düĢünme becerilerinden oluĢmaktadır. Bu nedenle öğrenmelerin 

niteliği daha çok öğrencilerin üst düzey düĢünme becerilerine sahip olmasıyla 

gerçekleĢmektedir. Bu beceriler ancak daha önce karĢılaĢılmayan problem 

durumları, olasılıklar ya da olaylarla karĢılaĢıldığında aktif olmaktadır (King, 

Goodson ve Rohani, 2013).  

Eğitim-öğretim uygulamalarında öğrencilerde geliĢtirilecek davranıĢlar 

biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor olmak üzere üç boyutta tanımlanmaktadır. 

Psikomotor davranıĢlar, resim yapma, koĢma, bisiklet sürme gibi fiziksel 
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aktiviteleri, duyuĢsal davranıĢlar ilgi, tutum, motivasyon gibi duyguları, biliĢsel 

davranıĢlar ise zihinsel aktiviteleri kapsamaktadır. Eğitim ve öğretimde 

üzerinde sıklıkla durulan “BiliĢsel” alandaki davranıĢlardır. Haladayna, 

Downing ve Rodriguez‟a (2010) göre biliĢsel boyuttaki davranıĢlar baĢarı ve 

yetenek olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. BaĢarı nispeten kısa sürede ve 

kolaylıkla değiĢebilen biliĢsel davranıĢları ifade ederken yetenek, değiĢimi 

baĢarıdan daha zor olan biliĢsel davranıĢları ifade eder. BaĢarı, bilgi ve 

beceriyi içine alırken; bilgi ve beceri bir araya gelerek yeteneği oluĢturur. 

Dolayısıyla baĢarı daha ziyade alt düzey zihinsel becerileri içerirken, yetenek 

birden fazla bilgi ve becerinin kullanımını gerektirdiği için üst düzey zihinsel 

becerilerin kullanımını gerektirir. 

Literatürde üst düzey zihinsel beceriler için yapılan farklı tanımlar 

vardır. Üst düzey düĢünme, özellikle ham bilgileri zihinde iĢleme yoluyla 

onları manipüle ederek yeni anlam ve yapılar oluĢturma süreci olarak 

tanımlanır (Resnick, 1987). Bireyin belleğinde sakladığı ve yeni edindiği 

bilgileri, karmaĢık bir duruma olası çözüm yolları bulmak ya da bir amacı 

gerçekleĢtirmek için birleĢtirdiği ya da yeniden düzenlediğinde oluĢan 

becerilerdir (Lewis ve Smith, 1993). Newmann ve Wehlage‟e göre ise (1993), 

“Üst düzey düĢünme, öğrencilerin verileri ve düĢünceleri zihinlerinde 

iĢleyerek yeni bir anlam ve sonuca eriĢmeleridir.” 

Genel olarak tanımlandığında, üst düzey düĢünme becerileri var olan 

bilgilerle yeni edinilen bilgileri bir araya getirme, iĢleme ve sonucunda yeni 

anlamlar inĢa etme sürecini içerir. Bireyin bu süreci gerçekleĢtirebilmesi için 

yaratıcılık, problem çözme, eleĢtirel düĢünme ve araĢtırma yapma gibi 

becerilere sahip olması gerekir.  

Facione ve Boewer‟in (1999) yaptığı araĢtırmaya göre üst düzey 

zihinsel beceriler ile okul baĢarısı arasında manidar bir iliĢki vardır. Ezbere 

dayalı yöntemler yerine sorun çözmeye dayalı yöntemler kullanıldığında 

öğrencilerin baĢarı ortalamasında manidar derecede bir artıĢ gözlenmiĢtir 

(Akt: Doğanay, 2012). Bu beceriler okul baĢarısının yanında bireyin topluma 

ayak uydurmasını da sağlayan becerilerdir.  
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Eğitimin temel ilkelerinden biri bireyi toplumsallaĢtırmak yani toplumun 

gerekliliklerine hazır hale getirmektir (Saylan, 2010). Sürekli geliĢen toplumda 

özellikle bilim ve teknoloji alanındaki değiĢimlerin maksimum hıza ulaĢtığı 

açıktır. Birçok bilgi çok hızlı geliĢim göstermektedir. Bu da dört yıllık bir 

ilkokuldan mezun bireyin birinci sınıfta öğrendiklerinin değiĢebileceği 

anlamına gelir. Tüm bunlardan dolayı yaĢam boyu öğrenen bireyler 

yetiĢtirmek daha önemli hale gelmektedir. Son yıllarda iĢ yerleri öğrenen 

örgütler olma gereksiniminden dolayı kendini geliĢtiren, yaĢam boyu öğrenen 

çalıĢanları tercih etmektedirler (Açıkgöz, 2011). Bütün bunlar göz önünde 

bulundurularak bir bireyin sahip olması gereken özellikler, düĢünüp; 

düĢündüklerini doğru biçimde ifade edebilme, kendini tanıma, kendi kendine 

öğrenebilme, öğrendiklerini özümseyerek kalıcı ve kullanılabilir bilgi haline 

getirebilme ve gerçek yaĢam durumlarına aktarabilme, çağın koĢullarına 

ayakta durarak kendini sürekli yenileyebilme ve geliĢtirebilme olarak 

karĢılaĢılmaktadır. Bu özelliklere sahip bireylerin yetiĢmesinde matematik 

eğitiminin önemli bir yeri vardır. Matematik eğitim ve öğretimi toplumda 

bireyin düĢünce ve ufkunun geliĢmesini sağlar. Bir bakıĢ açısı, farkı bir 

açıdan yorum getirmeyi öğretir (Aydın, 2003). Eğitimde önemli bir yeri olan 

matematikten yararlanabilmek, matematiksel kavram ve iliĢkilerle sunulmuĢ 

olan düĢünceleri tam olarak anlayabilmek ve düĢünenleri bu kavram ve 

iliĢkilerle baĢkalarına anlatabilmek ve düĢünce yollarını kullanabilmek 

demektir. (Ersoy,1997). Bu beceriler bireylere günlük yaĢamlarında; 

“düĢüncelerini açık ve net olarak açıklayabilme, bağımsız ve özgün 

düĢünme, sağduyu sahibi olma, yeni düĢünceleri kabul etme, kendine güven 

ve güçlü kiĢilik özellikleri” gibi özellikler kazandırırken eğitim hayatında; 

“verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme, temel iliĢkileri 

belirleme, mantıksal çözüm yolları üretme, bilimsel düĢünebilme” gibi 

özellikleri kazandırmaktadır (King ve dgr., 2013). Bu becerilere kısa vadede 

sahip olmak ise mümkün değildir. Bu nedenle okulöncesi dönemden itibaren 

matematik öğretimi eğitim programlarında yer almaktadır. Tüm bu 

nedenlerden dolayı, 2005 yılında yenilenen eğitim programında, günlük 

yaĢamdaki geliĢimler nedeniyle matematiği anlama ve yerinde kullanma 

ihtiyacı ön plana alınmıĢtır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005).  
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Milli Eğitim Programı‟nda “Matematiği Öğrenmek” kavramı; 

“temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili 

düĢünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin 

gerçek yasamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. 

Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve 

düĢüncelerini paylaĢabilen, ekip çalıĢması yapabilen, matematikte öz 

güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliĢtiren bireyler 

yetiĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu çerçevede matematik 

programında, matematiği öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu 

görüĢü benimsenmiĢtir.” 

Ģeklinde açıklanmaktadır (MEB, 2005).  

1.3. Matematik Alanına Özgü Beceriler 

Her ders alanı için geliĢtirilmesi beklenilen ortak becerilerden; problem 

çözme, akıl yürütme, iliĢkilendirme ve iletiĢim becerileri matematik alanı için 

de oldukça önemlidir. Bu beceriler Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır;  

Problem Çözme: Bireyler doğumdan itibaren çeĢitli problem durumları 

ile baĢ etmek zorunda kalmaktadır. Problem çözme becerisinin matematik 

alanına özgü önemli beceriler arasında olmasının nedeni sayısal problemleri 

ya da denklemleri çözebilmek değil günlük hayatta karĢılaĢılan problem 

durumlarına akılcı çözümler üretebilmektir (MEB, 2005). Baykul‟a göre (2009) 

problem çözme becerisine sahip bireyden beklenilenler; 

 ÇeĢitli problemleri çözmede kendi stratejisini geliĢtirebilme, 

 Çözümleri ve stratejileri yeni problem durumlarına 

uyarlayabilme, 

 Günlük hayattan ve matematikten aldıkları problemlerden 

modeller oluĢturup bu modelleri sözel ve matematiksel 

ifadelerle iliĢkilendirebilme, 

 Problemi çözdükten sonra sonuçları açıklama, 

 Problemler düzenleme, 

 Matematiksel yapıları problem çözmede kullanma, 

 Problem çözme yaklaĢımlarını matematiği anlamada 

kullanabilme, 

 Matematiksel dili doğru ve yerinde kullanma, 
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 Matematiksel modelleme yapabilme 

Ģeklinde belirtilmektedir. 

 Akıl Yürütme: Bbireylerin bir konu hakkında derinlemesine düĢünüp 

karar verme becerilerini gerektirir. Bu beceriye sahip olmak için geliĢtirilmesi 

gereken beceriler MEB programında (MEB, 2005), 

 Mantıksal çıkarımda bulunma 

 DüĢüncelerini açıklamada matematiksel modelleri, kuralları ve iliĢkileri 

kullanma, 

 Probleme iliĢkin çözüm yollarını ve cevapları savunma 

 Matematiksel durumları analiz ederken örüntü ve iliĢkileri kullanma 

 Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanma 

 Matematiksel örüntü ve iliĢkileri analiz etme 

 Tahminde bulunma 

Ģeklindedir. 

İlişkilendirme: Matematikte konular arasında sıkı bir iliĢki vardır. Bu 

nedenle matematikte iliĢkilendirme becerisi önemli bir beceridir. MEB (2005) 

programında bu beceriye sahip olması için geliĢtirilmesi gereken alt beceriler 

Ģunlardır; 

 Kavramsal ve iĢlemsel bilgiyi iliĢkilendirme 

 Matematiksel kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleri ile 

gösterme 

 Öğrenme alanları arasında iliĢki kurma 

 Matematiği günlük hayat ve diğer derslerde kullanmadır. 

İletişim: Matematik, Ģekil, grafik, tablo ve denklemlerle ifade edilen bir 

dildir. Bu nedenle matematik dili kazanılması gereken önemli becerilerdendir. 

ĠletiĢim becerisi için geliĢtirilmesi gereken alt beceriler; 

 Somut model, Ģekil, resim, grafik kullanarak matematiksel 

düĢünceleri ifade etme 



8 
 

 
 

 Matematik ve problemler hakkındaki düĢüncelerini açık bir 

biçimde sözlü ve yazılı ifade etme 

 Günlük dili matematiksel dil ve sembollerle iliĢkilendirme 

 Matematik hakkında konuĢma, yazma tartıĢma ve okumanın 

önemini fark etmedir. 

Matematik alanına özgü yukarıda tanımlanan beceriler incelendiğinde; 

hepsinin ortak özelliği sadece biliĢsel özellikleri geliĢtirmeye yönelik değil; 

duyuĢsal özellikleri de göz önünde bulunduruyor olmasıdır. Tutum, özgüven, 

matematik kaygısı gibi duyuĢsal davranıĢların olumlu yönde geliĢtirilmesi de 

özellikle vurgulanmaktadır. Çünkü matematik sayesinde öğrenciler biliĢsel 

yönde geliĢmenin yanında tutum ve değerler bakımından da 

farklılaĢmaktadır. Matematik baĢarısı ve tutum arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

çalıĢmalar ele alındığında, yaĢ grubu ne olursa olsun olumlu tutum ile 

matematik baĢarısı arasında olumlu bir iliĢki olduğu görülmektedir (Ekizoğlu 

ve Tezer, 2009; Yücel ve Koç, 2011 Kaplan ve Kaplan, 2012; Kurbanoğlu ve 

Takunyacı, 2012). Öğrencilerin matematik performansını olumlu ya da 

olumsuz yönde etkileyen bu değiĢkenlerin incelenmesi için öncelikle 

matematik okuryazarlığı kavramının irdelenmiĢtir. 

1.4. Matematik Okuryazarlığı 

 Matematik okuryazarlığını tanımlamak için öncelikle genel anlamda 

okuryazarlık kavramı tanımlanmıĢtır. UNESCO'nun tanımına göre 

okuryazarlık; değiĢik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, 

anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletiĢim kurma ve hesap yapma 

yeteneğidir (UNESCO, 2013). Kellner (2001) ve Kress‟e göre ise (2003) 

genel anlamda okuryazarlık “toplum tarafından anlam verilen iletiĢimsel 

simgelerin etkili bir biçimde kullanılabilmesi yeteneği” olarak 

tanımlanmaktadır (Akt: Kurudayıoğlu, Tüzel, 2010). 

Okuryazarlık genel bir kavram olup özel olarak belirli konu alanları 

içinde kullanılmaktadır. Fen bilimleri okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı 

gibi konu alanlarında okuryazarlık kavramının özel olarak tanımlanması söz 

konusudur. Alan yazında Matematik okuryazarlığı için verilmiĢ farklı tanımlar 

bulunmaktadır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Matematikçiler Derneği matematik okuryazarlığı kavramını ve önemini 

Ģöyle açıklamaktadır (Ersoy, 2003) 

“Nitelikli eğitim bağlamında, "matematik okuryazarlığı", "herkes için matematik" ve 

"matematikte güçlenme" günümüzde bir slogan olmanın ötesinde okullarda MÖvE 

(Matemetik Öğretimi ve Eğitimi) üzerinde duyarlılıkla durulması, öncelik ve önem 

verilmesi gereken eğitim hizmetleri içinde yatırım ve araĢtırma alanıdır. Daha 

açıkçası, "herkes için matematik" ve matematik okuryazarlığı, öğretim 

programlarında köklü yenilik gerektiren bir olguya dönüĢmüĢ; ister geliĢmiĢ 

isterse geliĢmekte olan bir ülke olsun tüm çağdaĢ toplumlarda çözüm aranan 

temel bir eğitim ve yurttaĢlık sorunu olmuĢtur. Bu konuda yapılmak istenen 

değiĢiklikler ve yeniliklerin nedenleri, program değiĢikliklerinin gerekçeleri çok 

açıktır. Matematik, okullarda bir dizi araçlarla somuttan soyuta, yakından uzağa, 

basitten zora doğru öğrenme konusu olduğu kadar bir toplumda yalnızca bir 

eğitim alanı değil, ayrıca kültür iĢidir. Dahası, Matematik olmadan, ne iĢ yerlerinin 

gereksinim duyduğu nitelikli insan kaynağı ne de insanların özgürleĢmesi ve 

toplumda çoğulcu demokrasi gerçekleĢebilir. Çünkü Matematik düĢünce 

özgürlüğünde sınır ve ön yargı tanımaz; kanıtlanmayan (ispat edilmeyen) bir 

önermeyi akla yatkın bile olsa doğru olarak kabul etmez.” 

Güney Afrika Ulusal Program Bakanlığı (National Cirruculum 

Statement South Africa) (2013) matematik okuryazarlığının modern dünyada 

bireylerin anlaması ve farkında olması ile ilgili önemli bir rolü olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca matematik okuryazarlığının yaĢamla iliĢkili bir konu 

olduğu ve bireylerde problem çözme ve günlük yaĢamda kritik düĢünme, öz 

güven ve yetenek gibi becerilerin geliĢmesini sağladığı belirtilmiĢtir. Aynı 

Ģekilde ulusal matematik öğretmenleri kurumu (National Council of Teachers 

of Mathematics-NCTM) (1989) matematik okuryazarlığının gündelik yaĢamda 

karĢılaĢılan problemleri çözmede bireyleri matematiksel düĢünme 

becerilerine, matematiği anlayarak ve yorumlayarak çözüm üretmede önemli 

rolü olduğunu belirtmektedir. 

Uluslararası düzeyde matematik okuryazarlığı düzeyinin 

karĢılaĢtırılmasına imkân sağlayan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı” olan PISA çalıĢmasına göre matematik okuryazarlığı;  

Matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara 

varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaĢ olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek 

Ģekilde matematikle ilgilenme ve matematiği kullanma konularında bireyin 

kapasitesi 
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olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2009). 

 Matematik okuryazarlığına iliĢkin yapılan tanımlar incelendiğinde 

matematik okuryazarlığına sahip bireylerin yaĢamla iliĢkili matematiksel 

düĢünme becerilerine sahip olduğu ve matematiği günlük hayatta 

anlamlandıran bireyler olduğu görülmektedir. Tüm bu ortak noktadan 

anlaĢılan matematiğin bireylere gerçek yaĢamla ilgili bir dünya görüĢü 

kazandırdığıdır. Bu nedenle hemen hemen bütün ülkeler eğitim 

programlarında matematik okuryazarlığı becerisinin geliĢtirilmesi için eğitim-

öğretim faaliyetlerinin tümünde bu beceriyi merkeze almaktadırlar. Tüm 

bunların yanında ülkeler öğrencilerin matematik okuryazarlığı becerileri 

bakımından uluslararası düzeydeki durumlarını görmek amacı ile uluslararası 

düzeyde gerçekleĢtiren ve ülkelere önemli geribildirimler sağlayan uluslar 

arası değerlendirme çalıĢmalarına katılmaktadırlar. Bu çalıĢmalardan biri de 

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) 

tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde gerçekleĢtirilen PISA çalıĢmalarıdır.  

1.5. PISA Projesi 

PISA projesinin amacı, 15 yaĢında zorunlu eğitim sürecini tamamlamıĢ 

gençlerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek yaĢamda kullanabilme 

becerilerini test etmektir. Sürekli bir değiĢim içerisinde olan toplumda yeni 

yetiĢen gençlerin bu değiĢime ne derece uyum sağlayabildiğini ve okulların 

gençlerin uyum sağlayabilmelerine ne derece katkı sağladıklarını göstermesi 

bakımından nitelikli bireyler yetiĢtirmedeki rolünü takip etmek açısından her 

üç yılda bir yapılıyor olması bu projeyi ve sonuçlarını dünyada önemli hale 

getirmiĢtir. 

Ġlk PISA uygulaması 2000 yılında 28 üye ülke olmak üzere 32 ülkenin 

katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer ülkeler ise ilk PISA çalıĢmasına, 2002 

yılında tekrarı uygulanan PISA 2000 uygulamasıyla katılmıĢlardır. PISA 2000 

çalıĢmasında okuma becerileri temele alınmak üzere fen bilimleri ve 

matematik okuryazarlığı becerileri ölçülmüĢtür (OECD, 2002). 

Ġkinci PISA uygulaması; 2003 yılında 41 ülkenin katılımı ile odaklanılan 

alan matematik okuryazarlığı olmak üzere okuma becerileri, fen bilimleri 

okuryazarlığı ve problem çözme becerilerinin gözlendiği projedir (OECD, 
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2005). Bu uygulama 2003, 2009 ve son olarak 2012 yıllarında tekrarlanmıĢtır. 

Bu yıllarda sırasıyla odaklanılan alanlar fen okuryazarlığı, okuma becerileri 

ve matematik okuryazarlığıdır. 

Türkiye ilk kez PISA projesine 2003 yılında katılmıĢtır. Matematik 

okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığını etkileyen değiĢkenlerin 2003 

yılından bugüne ne tür değiĢim gösterdiğinin gözlenebileceği ilk çalıĢma 

PISA 2012 uygulamasıdır. Bu çerçevede PISA 2003 ve PISA 2012‟de ele 

alınan matematik okuryazarlığı yeterliği ve bu yeterliklerle iliĢkili olabilecek 

öğrenci, veli ve okula iliĢkin değiĢkenlerin irdelenmesi, PISA uygulamalarında 

OECD ortalamasının altında kalan Türkiye için önemlidir.  

1.6. PISA Çerçevesinde Matematik Okuryazarlığı ve Temel Matematik 

Becerileri 

PISA çerçevesinde ele alınan matematik okuryazarlığı aritmetik 

iĢlemleri yapabilme becerisinin ötesindedir. Matematik okuryazarlığı 

öğrencilerin, analiz etme, akıl yürütme, fikirleri etkili bir Ģekilde iletme, faklı 

durumlardaki problemleri çözme, çözümleme ve yorumlamayı temel 

almaktadır (OECD, 2003).  

Genel olarak bireylerden beklenilen bilgi ve becerilerini matematiğin 

yararlarını anlayarak matematik ile ilgili durumlara transfer edebilmeleridir. 

Birey, matematik bilgilerini gerçek yaĢam durumlarına uyarlama becerilerine 

sahip olduğunda ancak matematik okuryazarlığına sahip olmuĢ olacaktır. Bu 

nedenle; PISA çerçevesinde ele alınan problemler günlük yaĢam ile ilgili, 

öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaĢamda kullanma düzeyini ölçen 

problemlerdir (OECD, 2005). 

PISA‟da matematik değerlendirme alanı üç boyutta ele alınmıĢtır. Ele 

alınan boyutlar ve açıklamaları Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 1. PISA Çerçevesinde Ele Alınan Matematik Okuryazarlığı Alanları 

Ġçerik Boyutu Süreç Boyutu Durum Boyutu 

Matematik alt boyutları ve 

kavramları 

 Cebir 

 Uzay ve Ģekil 

 DeğiĢim ve iliĢkiler 

 Olasılık 

Ģeklinde ele alınmaktadır. 

Matematik 

okuryazarlığı için 

gerekli yeterlikler 

tanımlanır, 

 Yeniden 

üretme 

 ĠliĢkilendirme  

 Yansıtma 

Durum boyutu bireylerin 

yaĢamları ile yakınlığına göre 

farklılaĢır, 

 KiĢisel 

 Eğitimsel ve mesleki 

 Bölgesel veya geniĢ 

topluluk 

 Bilimsel  

 

1.6.1. İçerik Boyutu 

Ġçerik boyutunda yer alan matematik görevleri dört alana ayrılmaktadır. 

 Cebir: Sayısal iliĢkiler ve örüntüler gibi olguları içerir. Gerçek yaĢam 

durumları ile ilgili sayıları kullanma, nümerik örüntüler arası iliĢkiler ve 

iliĢkili büyüklükleri anlama ile alakalıdır. Yani farklı Ģekillerde sunulan 

sayıları anlama ve kullanma ile ilgilidir. ĠĢlemlerin anlamlarını, zihinsel 

aritmetiği ve tahminleri anlamak cebir boyutunda tanımlanır. 

 Uzay ve ġekil: Geometri alt boyutunda yer alan çizim, iliĢkiler ve 

geometrik olgular ve uzayla iliĢkilidir. Uzay kavramlarını analiz 

ederken; farklılık ve benzerlikleri ayırt etmeyi, farklı boyutlardaki ve 

farklı Ģekillerde sunulan Ģekilleri fark etmeyi ve objelerin özelliklerini 

anlamayı içerir. 

 DeğiĢim ve ĠliĢkiler: DeğiĢkenler arasındaki bağlantı, fonksiyonel 

iliĢkiler gibi matematiksel göstergelerin değiĢimlerini içerir. ĠliĢkiler 

farklı amaçlara ve iliĢkilere sahip semboller, geometrik Ģekiller, cebir, 

grafik, tablo gibi farklı formlarda sunulabilir.  

 Olasılık: Olasılık ve istatistik kavramları ve iliĢkileri ile ilgilidir. 

Matematik konu alanı içerisindeki olasılık ve istatistik olgularını içerir.  
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1.6.2. Süreç Boyutu 

Süreç boyutu gerçek yaĢam problemlerini çözme becerilerini içerir. 

Öğrencilerden öncelikle gerçek yaĢam durumlarını matematik formatına 

çevirmeleri sonra matematiksel iĢlemleri kullanarak sonuçları orijinal 

problemlere tekrar çevirmeleri ve çözümleri açıklamaları beklenir. Bu boyut 

yeniden üretme, iliĢkilendirme ve yansıtma alt boyutlarını içerir.  

 Yeniden Üretme: EĢitlikleri tanıma, benzer matematiksel objeleri ve 

özellikleri yeniden toplama, rutin prosedürleri uygulama, standart 

algoritmaları ve teknik becerileri uygulama, benzer ve standart 

formlardaki formülleri ve sembolleri kullanma becerilerini içerir. 

 ĠliĢkilendirme: Farklı sunum Ģekilleri arasındaki iliĢkileri kurmayı, tipik 

problem durumlarını daha geniĢ yorumlamayı, çözüm geliĢtirmek için 

problem durumları için farklı kabulleri iliĢkilendirmeyi içerir. 

 Yansıtma: ĠliĢkili matematiksel kavramları tanımlamada yaratıcılık 

veya çözüm üretmek için iliĢkili bilgileri iliĢkilendirme, sonuçları 

kanıtlama veya açıklamayı içerir.  

1.6.3. Durum Boyutu 

Verilen durumu analiz etmek için gerekli matematiksel becerilerin, 

anlamların ve bilgilerin kullanımını ifade eder. Dört farklı durum vardır. Bunlar 

kiĢisel, eğitimsel ve mesleki, toplumsal, bilimseldir. 

 KiĢisel: Doğrudan öğrencilerin günlük aktiviteleri ile ilgilidir. Bu 

aktiviteler problem durumuna kiĢisel bakıĢ ve bireysel etkileri içerir. Bu 

gibi durumlar problem çözümlenmeden önce yüksek düzeyde 

yorumlama becerisi gerektirir. 

 Eğitimsel ve Mesleki: Öğrencilerin okul ve iĢ durumları ile ilgili 

durumları içerir. Matematiksel çözümler gerektiren öğrencilerin okul ya 

da iĢ yaĢamı ile ilgili durumlardır. 

 Toplumsal: Öğrencilerin toplum yaĢamında karĢılaĢtıkları durumları 

çözümlemek için matematiksel beceri, bilgi ve anlamları kullanmalarını 

gerektiren durumlardır. 

 Bilimsel: Teknolojik süreçleri, teorik durumları ve matematik 

problemlerini anlama gerektiren durumlardır.  



14 
 

 
 

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını ölçmek üzere açıklanan 

boyutlarda yer alan durumları içeren görevleri yerine getirmeleri beklenir. Bu 

görevler farklı zorluk düzeylerindeki 85 farklı matematik sorusundan 

oluĢmaktadır.  

Matematik okuryazarlığını ölçen testte yer alan soruların zorluk 

derecelerine göre Madde Tepki Kuramı‟ndan (MTK) yararlanılarak öğrenci 

becerileri altı yeterlik düzeyine ayrılmıĢtır. Bu yeterlik düzeyleri ve yeterlik 

düzeylerine iliĢkin performans standartları Çizelge 2‟de tanımlanmıĢtır. 

Çizelge 2.PISA Yeterlik Düzeyleri 

Yeterlik 

Düzeyi 

Puan 

Aralığı 
Yeterlikler 

6 669 üzeri 

- Bireysel olarak araĢtırma ve modelleme çalıĢmaları yapabilme. 

- KarmaĢık problem durumları ile ilgili kavramlar oluĢturabilme, genelleme 

yapabilme. 

- Farklı bilgi kaynakları ve gösterim biçimleri arasında iliĢkiler kurabilme.  

- Kendi buluĢ, yorum ve görüĢlerini ortaya koyabilme, bunların uygunluğunu 

savunabilme. 

5 607-669 

- KarmaĢık durumlarla ilgili modeller geliĢtirebilme, bu durumların sınırlıklarını ve 

varsayımlarını belirleyebilme. 

- Kullanılabilecek stratejileri, bu stratejiler arasındaki iliĢkileri belirleyebilme.  

- Kullanılan stratejiyi açıklayabilme, anlatabilme ve savunabilme. 

4 545-606 

- Verilen bir stratejiyi etkin bir Ģekilde kullanabilme. 

- Farklı gösterim biçimleri arasındaki iliĢkileri fark etme ve bunlardan uygun olanı 

belirleyebilme. 

- Esnek düĢünebilme ve düĢüncelerini aktarabilme. 

3 482-544 

- Açıkça belirtilen iĢlemleri gerçekleĢtirebilme. 

- Basit problem çözme stratejilerini kullanabilme. 

- Gösterim biçimlerini yorumlayabilme. 

- Yorumlarını içeren kısa raporlar hazırlayabilme. 

2 420-481 

- Doğrudan çıkarım yapabilmeye dayalı durumları tanıma ve yorumlama.  

- Sınırlı gösterim biçimlerini kullanabilme. 

- Temel algoritma, formül ve iĢlemleri kullanabilme. 

- Doğrudan akıl yürütme ile ancak görülebilen sonuçları fark edebilme.  

1 358-419 
- Çözüm için gerekli tüm verilerin verildiği, alıĢıldık kapsamda soruları çözebilme.  

- Belirgin yönergelere dayalı bilgileri ayırt edebilme. 

- Rutin iĢlemleri yapabilme. 

 

Bu tanımlamaya göre; asgari yeterlikler birinci düzeyi, üst düzey 

yeterlikler ise altıncı düzeyi oluĢturmaktadır. Katılımcı ülkelerin öğrencileri, 
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baĢarı düzeylerine göre bu altı düzeyden herhangi birine girebilmektedir. 

Dolayısıyla PISA ölçme ve değerlendirme çalıĢmalarında MTK‟ya uygun 

olarak Lineer Modelleme Tekniği kullanılmakta ve bireysel değerlendirmeler 

yapılabilmektedir. Bir ülkede öğrencilerin en fazla yığılma gösterdiği yeterlik 

düzeyi, o ülkenin genel yeterlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Yeterlik düzeyleri puan aralıklarına göre tanımlandığı için 

ülkelerin yıllar içerisindeki geliĢiminin takip edilmesi de mümkündür. 

Ülkelerin ait oldukları yeterlik düzeyleri o ülkelerin matematik 

performansları hakkında bilgi vermenin yanında diğer ülkeler arasındaki yeri 

ve eğitim sistemleri hakkında da bilgi verdiği göz önünde bulundurulduğunda; 

Türkiye‟nin performansı düĢük ülkeler arasında Finlandiya‟nın ise 

performansı yüksek ülkeler arasında olması sebebiyle iki ülkenin eğitim 

sistemlerinin incelenmiĢtir. 

1.7. Türk Eğitim Sisteminin Özellikleri 

Türk eğitim sistemi 2012 yılından itibaren, 4 yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul + 

4 yıl lise Ģeklinde yeniden düzenlenmiĢtir. Eğitim veren okullar ise devlet ya 

da özel kurumlar olabilir. Okul öncesi eğitim ise 36-66 aylık çocuklar için 

zorunlu olmayan eğitim düzeyidir. Yükseköğretim iki yıl ve dört yıl eğitim 

veren kurumlar olmak üzere ayrılmaktadır ve yüksek öğretime giriĢ ulusal 

merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Çizelge 4‟te Milli Eğitim Bakanlığı 6287 

numaralı kanuna göre (MEB, 2012) eğitim kademeleri ve genel özellikleri Ģu 

Ģekilde özetlenmektedir: 
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Çizelge 3.Türk Eğitim Sisteminin Yapısı 

Eğitim 
Kademesi 

Zorunluluk 
Durumu 

Eğitim 
Süresi 

Giriş 
Koşulları 

Genel Amaçları 

Okul  
Öncesi  

Zorunlu  
Değil  

- - 

Çocukların beden, zihin ve duygu 

geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını 
sağlamak; 
Onları ilköğretime hazırlamak; 

firsatları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yetiĢtirme 
ortamı yaratmak; 

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel 
konuĢmalarını sağlamaktır. 

Ġlkokul  Zorunlu  4 yıl -  

Ortaokul  Zorunlu  
4 yıl Sınavsız geçiĢ 

●genel ortaokul  

●imam hatip 

 

Lise  Zorunlu  

4 yıl 

Sınavsız geçiĢ 

●Genel liseler  
●Meslek liseleri  
Sınavla öğrenci alan 

liselerdir ●Anadolu 
liseleri, ●sosyal bilimler 
liseleri, 

●Fen liseleri, ●Anadolu 
öğretmen liseleri  
●Anadolu türünde eğitim 

yapan 
kurumlar. 

Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak bir 
genel kültür vererek yükseköğretime, 

mesleğe, hayata ve iĢ alanlarına hazırlamak 
Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve 
sorumluluk duygularını geliĢtirebilmek 

Öğrencilere çalıĢma ve dayanıĢma 
alıĢkanlığı kazandırmak,  
Öğrencilere yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme 

becerisi kazandırmak,  
Öğrencilerin dünyadaki geliĢme ve 
değiĢmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı 

dil öğrenebilmelerini sağlamak 
 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak 
proje geliĢtirerek bilgi üretebilmelerini 

sağlamak 
Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim 
verilmesini sağlamak. 

Hayat boyu öğrenmeyi bireylere 
benimsetmek 
 

Türkiye‟de genel liseleri ve meslek liseler bitiren her öğrenci, merkezi 

bir sınav olan “Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı” ve “Lisans YerleĢtirme Sınavı” 

ile yükseköğretim eğitimine devam edebilir. Yükseköğretim “en az dört yarıyılı 

kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümü” olarak tanımlanmaktadır 

(Akt: YÖK, 2012). Türkiye‟de yükseköğretim kurumları üniversiteler, 

fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları, 

uygulama ve araĢtırma merkezleridir. 

1.8. Finlandiya Eğitim Sisteminin Özellikleri 

Finlandiya‟da 1919 yılında çıkan Finlandiya Anayasası ile birlikte 

ücretsiz ve genel zorunlu eğitim baĢlamıĢtır. Bu anayasaya göre (Eurydice, 

2009): 

•  Herkes parasız temel eğitim alma hakkına sahiptir.  

•  Kamu yetkilileri, bireylerin ekonomik durumlarını dikkate almaksızın 

onların geliĢimlerinin sağlanmasında, özel gereksinimleri ve 
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yeteneklerine göre diğer eğitim hizmetlerinden yararlanmalarında eĢit 

olanaklar sunar.  

•  Yükseköğretimde bilim ve sanat özgürlüğü güvence altına alınır. 

Finlandiya Anayasası‟nda eğitim; eğitim sisteminin genel amaçları ve 

öğrenim tür ve düzeylerinin amaçları olarak benimsenmiĢtir. Bunlar:  

• Öğrencilerin kiĢilik geliĢimini, 

• Öğrencilerin beceri geliĢimini, 

• Gelecekteki eğitimleri ve iĢ yaĢamı için gerekli bilgileri, 

• Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak geliĢimlerini 

sağlamak olarak sıralanabilir. 

Bu amaçlar çerçevesinde; Finlandiya‟da eğitim merkezi bir bakanlık 

tarafından değil yerel yönetimler tarafından idare edilmektedir. 

Finlandiya‟da eğitim basamakları ġekil 1‟de verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Finlandiya Eğitim Basamakları 
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ġekil 1‟den anlaĢılacağı üzere okul öncesi eğitim 6, temel mecburi 

eğitim ise 7 yaĢından baĢlamaktadır. Temel mecburi eğitim 7-16 yaĢ aralığını 

kapsamaktadır. Liseler genel ve mesleki liseler olmak üzere iki türe 

ayrılmaktadır.  

Finlandiya‟da okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Okul öncesi eğitim 

almak isteyen bir çocuğun okula baĢlama yaĢı ise altıdır. Okul öncesi eğitimin 

amaçları (Gürkan, 1991): 

•  Çocukların kiĢiliğini tanımak, 

• Çocukları aktif bir bilgi alıcısı ve öğrenicisi olarak görmek, 

• Çocukların toplumun bir bireyi olarak yetiĢtirilmelerini ve doğal çevreye 

uyumlarını sağlamak, 

•  Oyun ve eğitim ortamı yaratarak değiĢik etkinlikler ile çocukların diğer 

çocuklar ile birlikte kiĢiliklerinin geliĢimini sağlamak,  

• Ailelere çocuklarını yetiĢtirmede yardımcı olmak, 

• Çocukların dengeli geliĢimlerini sağlamaktır. 

Zorunlu Eğitim (İlköğretim ve Ortaöğretim I. Devre) Özellikleri 

Finlandiya‟da zorunlu eğitim temel eğitim olarak isimlendirilmektedir. 

Temel eğitim, 1 Ocak 1999‟da yürürlüğe giren Temel Eğitim Kanunu‟na göre 

düzenlenmiĢtir. Eğitim dokuz yıl sürer. Ġlk aĢama altı yıl sınıf öğretmenleri 

tarafından yürütülürken ikinci aĢama olan son üç yılda konu öğretmenleri 

tarafından yürütülür. Bu eğitim süresince çocuklar kullandıkları materyaller, 

yemek, servis gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Zorunlu 

eğitimde okullaĢma oranı %100‟e yakındır. Öğrenciler eğitim süreci içerisinde 

mümkün olduğunca az ödev ve sınavla karĢılaĢırlar ve temel eğitim bitene 

kadar herhangi bir merkezi ve zorunlu sınava tabi tutulmazlar (Certel, 2010).  

Yükseköğretim derecesinde üniversiteler ve teknikokullar olmak üzere iki 

ayrı dal vardır. Üniversiteler daha çok bilimsel araĢtırma ve öğretim (teorik) 

alanına ağırlık verirken teknikokullar ise daha çok uygulamaya (pratik) ağırlık 

verirler. Yükseköğretimin süresi değiĢkendir. Yüksek lisans düzeyi 3 yıl, 



19 
 

 
 

lisans derecesi 5 yıl, teknikokullar eğitimi ise 3–4 yıl sürer. Finlandiya‟da 

üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları özerktir (Erginer, 2009; 

Çakırer, 2010).  

1.9. Türk ve Fin Öğrencilerin PISA Projesi’ndeki Başarı Durumu 

Eğitim sistemleri incelendiğinde benzerlikleri ve farklılıkları olan bu iki 

ülkenin PISA uygulamasındaki baĢarı durumları eğitim sistemlerinin kalitesi 

hakkında önemli göstergeler içermektedir. PISA 2000 projesine Türkiye 

katılım göstermemiĢtir. Bu nedenle PISA 2003- 2012 yılları arasında bu iki 

ülkenin ortalama matematik okuryazarlık puanları, bulundukları yeterlik 

düzeyleri ve OECD ile karĢılaĢtırılması Çizelge 4‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 4.Türkiye’deki 15 Yaş Grubu Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı 
Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımı 

Ülkeler Türkiye OECD Ortalama 

Yıllar 2003 2006 2009 2012 2003 2006 2009 2012 

Ortalama 

Puan 
423 424 445 448 500 498 496  494 

1. 

Düzeyin altı  

(%) 

27,7 24,00 17,7 5,6 8,2 7,7 8,0 5,7 

1. Düzey 

(%) 
24,6 28,10 24,5 16,6 13,2 13,6 14,0 12,3 

2. Düzey 

(%) 
22,1 24,30 25,2 30,8 21,1 21,9 22,0 23,5 

3. Düzey 

(%) 
13,5 12,8 17,4 28,7 23,7 24,3 24,3 29,1 

4. Düzey 

(%) 
6,8 6,7 9,6 12,4 19,1 19,1 18,9 21,0 

5 Düzey 

(%) 
3,1 3 4,4 1,8 10,6 10 9,6 7,3 

6. Düzey 

(%) 
2,4 1,2 1,3 - 4,0 3,3 3,1 1,1 

 

Çizelge 4‟te görüldüğü gibi OECD ortalaması üçüncü yeterlik 

düzeyinde iken Türkiye‟nin ortalaması bir ve ikinci yeterlik düzeylerindedir. 

PISA uygulaması çerçevesinde ülkelerin bulundukları yeterlik düzeyleri 

oldukça önemlidir. Çünkü yeterlik düzeyleri temel eğitimini tamamlamıĢ 

öğrencilerin becerilerini tanımlamaktadır. Buna göre Türkiye‟deki 15 yaĢ 

öğrencileri “doğrudan çıkarım yapabilme, sınırlı gösterim biçimlerini kullanma, 

temel formülleri işlemlerde kullanma, doğrudan akıl yürütme ve alışılagelmiş 

soruları çözme, belirgin yönergelere göre soruları çözme ve rutin işlem 

yapabilme” becerilerine sahiptir. Buna karĢılık Finlandiya‟da temel eğitimini 
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tamamlamıĢ 15 yaĢındaki bir öğrencinin yeterlik düzeyi üçüncü ve dördüncü 

düzeye karĢılık gelmektedir(OECD, 2010). Finli bir öğrenci temel eğitimini 

“Verilen stratejileri etkin kullanma, farklı gösterim biçimleri arasındaki ilişkileri 

kurma, esnek düşünme ve düşüncelerini aktarabilme, basit problem 

stratejilerini çözme, gösterim biçimlerini yorumlama ve yorumlar içeren kısa 

raporlar hazırlama” becerilerine sahip olarak tamamlar. 

Farklı eğitim sistemine sahip olmakla birlikte farklı ülkelerde bulunan 

öğrencilerin yeterlik düzeylerine göre farklı dağılımlara sahip olması 

matematik okuryazarlığı ile iliĢkili değiĢkenlerin incelenmesi ve belirlenmesini 

önemli kılmaktadır. Bu nedenle PISA çalıĢması öğrencilerin biliĢsel 

özelliklerinin yanında öğrenci, okul ve aile boyutlarında 30 dakikalık 

anketlerle öğrencilerin performanslarını etkileyen özellikleri de 

araĢtırmaktadır. PISA 2003 ve PISA 2012 çerçevesinde öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansını etkilediği düĢünülen değiĢkenler 

Çizelge 5‟te verilmiĢtir.  
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Çizelge 5.PISA Anket Uygulaması Çerçevesinde Ele Alınan Değişkenler 

Tema Anketi Yanıtlayan İçerik 

Okulun özellikleri, 

organizasyonu ve yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Müdürü 

- Okul büyüklüğü, konumu ve mali kaynakları 

- Dil alt yapısı ve okul politikaları 

- Okul kaynaklarının niteliği (personel, eğitim materyalleri) 

- Kayıt sistemi 

- ĠĢlevsel sınıflandırma 

- Değerlendirme uygulamaları 

- Matematik kazanımlarını teĢvik edici faaliyetler 

- Öğretmen ve öğrenci morali 

- Öğretmen ve öğrenci davranıĢları 

- Matematik öğretmenlerinin aynı veya farklı görüĢlerde olması 

- Karar süreçlerinde okulun iĢleyiĢ yapısı 

- Okulla iliĢkili grupların karar süreçlerine katılımı 

Öğretme-Öğrenme 

stratejileri 

 

 

Öğrenci 

- Öğrenme stratejileri (ezberleme, kontrol, özen gösterme) 

- Öğrenme yöntemi tercihleri (iĢbirliği, rekabetçilik) 

- Sınıf iklimi (disiplin ortamı, öğretmen desteği) 

Öğrencilerin 

matematiksel 

kazanımları 

 

 

 

Öğrenci 

- Matematikten kendi kendine yararlanma 

- Matematiği kendi kendine kavrama 

- Matematik endiĢesi 

- Matematik ilgisi ve matematikten hoĢlanma 

- Matematik öğrenmeye karĢı eğitimsel motivasyon  

- Matematik çalıĢma süresi  

Matematik ve cinsiyet 

 

 

Öğrenci 

- Cinsiyet 

 

 

 

 

Öğrencilerin eğitim 

kariyerleri 

 

 

Öğrenci 

- Okul öncesi eğitime devam 

- Okula kayıt yaĢı 

- Sınıf tekrarı 

- Beklenen eğitim düzeyi 

- Okulda geçirilen süre 

Teknoloji kullanımı ve 

teknolojiye eriĢim 

 

 

 

Öğrenci 

- Bilgisayar kullanımı ve deneyimi 

- Bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanımı (internet, program 

kullanma) 

- Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanmada özgüven 

- Bilgisayara karĢı tutum 

- Bilgi ve iletiĢim teknolojisi kaynakları 

- Okulda kullanılabilir bilgisayar durumu 

Aile alt yapısı ve öğrenci 

performansı 

 

 

Öğrenci 

- Göçmen alt yapısı 

- Dil kullanımı 

- Ev sahipliği 

- Anne-baba eğitim ve meslek durumu 

- Aile yapısı 

 

Türk ve Fin eğitim sistemleri, PISA çalıĢmalarında bulundukları yeterlik 

düzeyleri ve anket maddeleri ile ölçülen duyuĢsal özellikler bir bütün halinde 
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ele alındığında iki farklı yeterlik düzeyindeki ülkelerin matematik 

performanslarında farklılığa neden olan değiĢkenlerin belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Türkiye‟deki öğrencilerin matematik performansını etkileyen 

değiĢkenlerin incelenerek Finlandiya‟daki öğrencilerin performansları ile 

karĢılaĢtırılması Türk eğitim sisteminin geliĢtirilmesi için önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

Bu kapsamda araĢtırmanın problemini, PISA 2003 ve PISA 2012 

uygulama sonuçlarına göre Türkiye ve Finlandiya‟daki öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı performansını etkileyen öğrenci ve okul özelliklerini belirlemek 

ve, etkili olan bu değiĢkenlerin ortak etkilerini araĢtırarak iki ülkenin benzerlik 

ve farklılıklarının ortaya konması oluĢturmaktadır. 

1.10. İlgili Araştırmalar 

Bu bölümde araĢtırma kapsamında ele alınan değiĢkenlerin matematik 

okuryazarlığı ile iliĢkisini irdeleyen araĢtırmaların bulguları özetlenmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerle ilgili çalıĢmalar ve 

PISA verileri kullanılarak yapılan çalıĢmalar olmak üzere iki temel bölümde 

ele alınmıĢtır. 

1.10.1. Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler 

Matematik okuryazarlığını etkileyen faktörler ile ilgili çalıĢmalar araĢtırma 

kapsamında incelenen değiĢkenler çerçevesinde incelenmiĢtir. AraĢtırma 

kapsamında “öğrenci‟ye ait değiĢkenler” ve “okul‟a ait değiĢkenler” Ģeklinde 

ele alındığından ilgili araĢtırmalar da bu iki baĢlık altında sunulmuĢtur. 

1.10.1.1. Matematik Okuryazarlığı İle İlgili Öğrenci’ye Ait 

Değişkenlerin Araştırıldığı Çalışmalar 

Matematik okuryazarlığı ile iliĢkisi olan değiĢkenler incelendiğinde ön 

plana çıkan değiĢkenlerden biri sosyo-ekonomik ve kültürel değiĢkenidir. 

Yapılan araĢtırmalar bireylerin matematik baĢarısı ile öğrencilerin sosyo-

ekonomik geçmiĢleri arasında olumlu ve manidar iliĢkiler olduğunu 

göstermektedir (Bos ve Kuiper, 1999; Edge, 2009; Lee ve Burkam, 2002). Bu 

çalıĢmalarda sözü edilen sosyo-ekonomik düzey indeksi ailenin mesleği, 

geliri ve evdeki eğitimsel kaynakların kalitesi değiĢkenlerinden oluĢmaktadır. 

Sosyo-ekonomik düzeyin yanında ailelerin eğitim düzeyi, evdeki kitap sayısı 
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gibi değiĢkenlerden oluĢan öğrencilerin sosyo-kültürel geçmiĢlerine iliĢkin 

yapılan derinlemesine incelemelerde, yüksek sosyo-ekonomik ve kültürel 

geçmiĢe sahip öğrencilerin matematik okuryazarlığının daha ileri düzeyde 

olduğu görüĢü öğretmenler tarafından belirtilmektedir (Dursun ve Dede, 

2004; Lee ve Ginsburg, 2007). Görüldüğü gibi birçok çalıĢmada olduğu gibi 

geçmiĢten (Bos ve Kuiper, 1999) günümüze kadar yapılan çalıĢmalarda 

ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel geliĢmiĢlik düzeyi ile öğrencinin 

matematik okuryazarlığı arasında pozitif yönde güçlü bir iliĢki olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri öğrencilerin anne ve 

baba eğitim düzeyleri, anne ve baba mesleği değiĢkenlerini içine almaktadır. 

Bu nedenle matematik okuryazarlığı ile iliĢkisi önemli olan bu değiĢkeni 

oluĢturan anne ve baba eğitim düzeyi, anne ve baba meslekleri değiĢkenleri 

ile ilgili çalıĢmalar incelenmiĢtir. Anne eğitim düzeyinin, öğrencilerin 

matematik baĢarılarında baba eğitim düzeyinden daha etkili bulunduğu 

çalıĢmaların yanında (Davis ve Pamela, 2005; Keskin ve Sezgin, 2009) baba 

eğitim düzeyinin anne eğitim düzeyinden daha etkili sonucuna ulaĢan 

çalıĢmalar da bulunmaktadır (Özer ve Anıl, 2006). Gerek okul öncesi 

dönemdeki çocuklarla (Kotaman, 2008) gerek sekizinci sınıf öğrencileri ile 

(Uysal ve Yenilmez, 2011; Aydın, Soner ve Uysal, 2012) gerekse lise 

düzeyindeki öğrencilerle (Özgen ve Bındak, 2011) yapılan çalıĢmalarda anne 

ve baba eğitim düzeyinin matematik baĢarısı ile manidar bir iliĢkiliye sahip 

olduğu görülmüĢtür. 

Anne ve baba eğitim düzeyinin yanında matematik baĢarısı ile pozitif 

iliĢkili olan diğer değiĢkenler anne ve baba mesleğidir. Anne ve baba 

mesleğinin matematik baĢarısı ile iliĢkisinin incelendiği çalıĢmalarda meslek 

düzeyi arttıkça matematik okuryazarlığının arttığını (Coleman, 1966; White, 

1982; Hauser ve Sewell 1986; Baker, Goesling, ve LeTendre 2002) ve bunun 

bireylerin öğrencilerin eğitimlerine katkılarının daha fazla olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Buchmann, 2002; Rothstein, 2004; ġirin, 2005; Armor, 2007; 

Park, 2013). 

Sosyo-ekonomik ve kültürel değiĢkeni kapsamında yer alan bir diğer 

değiĢken ailelerin evde çocuklara eğitimsel kaynakları sağlamalarını 
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beraberinde getirir. Ev ortamında zengin eğitimsel kaynaklara ulaĢabilen 

öğrencilerin matematik baĢarıları diğer çocuklara göre daha yüksektir 

(Chrispeels, 2006; Bartel, 2010). Evinde çalıĢma masası, kendine ait oda ya 

da ders çalıĢabileceği sessiz ortam, sözlük, ödevleri için gerekli materyaller 

gibi imkânlara sahip olan çocukların matematik, fen okuryazarlığı veya 

okuma becerilerinin bu imkânlara sahip olmayan çocuklara göre daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür (Bos ve Kupier, 1999; OECD, 2004; Güzel, 2006, Anıl, 

2008, Demir, Kılıç ve Ünal, 2010). Amerika ve Hong-Kong‟ta öğrenim gören 

öğrenciler ile yapılan çalıĢmada; eğitim ortamlarında öğrenciye sağlanan 

imkanlar (bilgisayar, internet, kitap, dergi vs) ile baĢarı arasındaki iliĢki 

yüksek düzeyde bulunmuĢtur (Chan, 2013). Ailenin çocuğa sağladığı eğitim 

kaynakları arasında yer alan bilgisayar sahibi olma, teknolojik imkanlar ve 

internet kullanımı da matematik baĢarısı ile iliĢkili değiĢkenlerdendir. Bu 

iliĢkilerin yönü teknolojik olanak ve araçların hangi amaçla kullanıldığına bağlı 

olarak değiĢmektedir. Buna göre; teknolojik imkanların eğlenme aracı olarak 

kullanılması durumunda (sohbet etme, müzik indirme, oyun oynama, oyun 

yükleme gibi) matematik baĢarısı olumsuz yönde etkilenmektedir (OECD, 

2004; Duman, 2008; Demir, Kılıç ve Ünal, 2010; Gürsakal, 2012). Yani 

öğrencilerin teknolojiyi eğlence amacı ile kullanma sıklığı arttıkça matematik 

performansı da düĢmektedir. Bunun yanında AĢkar ve Olkun‟un (2005) 

yaptığı çalıĢmaya göre Türk öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerinin 

düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Matematik baĢarısı ve okuryazarlığı ile iliĢkili bir diğer değiĢken etkili ders 

çalıĢma teknikleri ve çalıĢma süresidir. Yapılan çalıĢmalar etkili ders çalıĢma 

tekniklerini kullanmanın ve ders çalıĢma süresinin matematik baĢarısını 

arttırdığını göstermektedir (Gürsakal, 2012). Öğrencilerin ders çalıĢma 

süreleri ile baĢarı arasındaki iliĢkiye dair yapılan deneysel çalıĢmalar aynı 

sonucu desteklemektedir. Örneğin; baĢarı düzeyleri denk olan iki grup 

belirlenerek birinci grupta ders çalıĢmaya daha az zaman ayrılırken ikinci 

grupta ders çalıĢmaya daha fazla zaman ayrılmıĢtır. Ġki grubun baĢarısı 

karĢılaĢtırıldığında birinci grubun baĢarısında artıĢ gözlemlenirken ikinci 

grubun baĢarısında bir farklılık olmadığı gözlenmiĢtir (Gettinger, 1989). 

Bunun yanında yapılan çalıĢmalar doğru ders çalıĢma tekniğinin baĢarı 
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üzerindeki etkisinin ders çalıĢma süresinden daha etkili olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Doğru çalıĢma stratejisini belirleyen öğrencilerin akademik 

baĢarıları ders çalıĢmaya daha fazla zaman ayıran öğrencilerden daha 

yüksektir (Cadwell, Huitt ve Graeber, 1986; Montague ve Bos, 1986).  

Öğrencilerin matematik baĢarıları ile iliĢkili çalıĢmalara bakıldığında, 

anne-baba eğitim düzeyleri, sosyo-kültürel özellikleri gibi değiĢkenlerin 

yanında matematikte kendini yeterli görme ve matematikte özgüven 

değiĢkenleri matematik okuryazarlığı ile olumlu ve manidar iliĢki gösteren 

değiĢkenlerdendir. Akademik öz-yeterlik, bireyin üst düzey performans 

göstereceğine iliĢkin inancı olarak tanımlanırken (Schunk, 1991; Joo, Bong 

ve Choi, 2000) özgüven, bireyin akademik ya da akademik olmayan 

özelliklerine iliĢkin bakıĢ açısını ifade eder (Bong ve Clark, 1999; Byrne, 

1984; Byrne ve WorthGavin, 1996; Shavelson ve Bolus, 1982; Shavelson, 

Hubner ve Stanton, 1976; Wilkins, 2004).Öz-yeterliğin akademik motivasyon 

ve akademik baĢarı ile olumlu iliĢki gösteren çok sayıda çalıĢma sonucu 

bulunmaktadır (Bandura ve Schrunk, 1981; Betz ve Hackett, 1981; Pintrich 

ve De Groot, 1990; Parajes ve Miller, 1994; Parajes, 1996; Joo, Bong ve 

Choi, 2000). Özgüven ile baĢarı arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalarda da 

benzer sonuçlar gözlenmektedir. Öz-güven ile baĢarının ülkeler arasında 

karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalarda bütün ülkeler için matematikte özgüven düzeyi 

yüksek öğrencilerin manidar Ģekilde baĢarılarının da yüksek olduğu 

gözlenmiĢtir (Wilkins, 2004; Güzel, 2006; Chui ve Classen, 2010). Akyüz ve 

Pala (2010)‟nın yaptığı çalıĢma bu sonucu desteklemektedir.  

Öğretmen ve öğretime iliĢkin değiĢkenlerle matematik baĢarısı arasında 

iliĢkilerin araĢtırıldığı çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu değiĢkenlerden öğrencinin 

“sınıf iklimi” olarak adlandırılan değiĢkene iliĢkin algıları ile matematik 

baĢarıları arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. PISA çerçevesinde ele alınan sınıf 

iklimi değiĢkeni öğretmenin sınıf yönetim becerisi ve sınıf düzeni ile ilgili 

değiĢken olarak tanımlanmaktadır. Güzel (2006) PISA 2003 matematik 

okuryazarlığı için yaptığı çalıĢmada sınıf iklimi değiĢkeninin Türkiye için 

manidar olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. PISA 2000 sonuçları bu bulguyu 

desteklemektedir (OECD, 2001). Ancak PISA 2003 çalıĢması sonuçları sınıf 

iklimi ile matematik baĢarısının iliĢkili olduğunu, ancak bu iliĢkinin manidar 
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olmadığını rapor etmektedir (OECD, 2004). Yapılan çalıĢmalar ise birçok 

Avrupa Birliği üyesi ülke için bu sonucu desteklemektedir (Bos ve Kuiper, 

1999; Wöbmann, Lüdemann, Schütz ve West, 2007; Akyüz ve Satıcı, 2012). 

Matematik dersindeki sınıf iklimi değiĢkeni öğrencilerin matematik dersinde 

okul kurallarına ne derece uydukları ile ilgilidir. Sınıf iklimi ile matematik 

baĢarısı arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmalarda Türkiye örneklemi için 

sınıfta disiplin arttıkça matematik baĢarısında da artıĢ gözlenirken (OECD, 

2001; OECD, 2004, Güzel, 2006; Akyüz ve Pala 2010) Finlandiya için bu 

değiĢkenin matematik baĢarısı ile iliĢkisi manidar bulunmamıĢtır (Akyüz ve 

Pala 2010). Ayrıca birçok Avrupa Birliği Üyesi ülkelerde de sınıf disiplini ile 

matematik baĢarısı arasında iliĢkili bulunmamıĢtır (Bos ve Kuiper, 1999; 

Wöbmann ve dgr., 2007; Akyüz ve Satıcı, 2012). 

1.10.1.2. Matematik Okuryazarlığı ile İlgili Okula Ait Değişkenler 

Arasındaki İlişkilerin İncelendiği Çalışmalar 

 Matematik okuryazarlığının öğrenci ile ilgili değiĢkenlerin yanı sıra okul 

ile ilgili değiĢkenlerle de iliĢkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalar bulunmaktadır.  

AraĢtırmalar okul imkânlarının veya okulun sosyo-ekonomik durumunun 

öğrenci baĢarısı ile iliĢkili olduğunu göstermektedir. Buna göre sosyo-

ekonomik düzeyi yüksek olan okullarda okul yaĢam kalitesinin daha yüksek 

olduğu ve sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin okullarındaki yaĢam kalitesini 

daha olumlu algıladıkları bulunmuĢtur (Sarı, Ötünç ve Erceylan, 2007). 

GeliĢmiĢ ülkelerdeki etkili okul çalıĢmaları bu konuda Ģu iki sonuca varmıĢtır: 

Biri eğitim harcamalarındaki farklılığın öğrenci baĢarısındaki değiĢkenliği 

anlamlı düzeyde açıklayamaması sonucudur (Hanushek, 1994). Diğer sonuç 

ise okul tesislerinin niteliğinin öğrenci baĢarısı ile iliĢkili olmamasıdır (Clark, 

1980; Cohn ve Rossmiller, 1987, Karip ve Köksal, 1996). Bu çalıĢmaların 

sonuçlarından hareketle okulun bulunduğu yerleĢim yeri, okuldaki öğrenci 

sayısı, değerlendirme sıklığı ve eğitim kaynaklarının kalitesi değiĢkenleri 

öğrenci baĢarısında etkili olabilecek değiĢkenler olarak görülmektedir.  

Okulun bulunduğu bölgeden ziyade okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi 

baĢarıyı etkileyen önemli değiĢkenlerdendir (Ferreira ve Gignaux, 2010). 

Yapılan çalıĢmalar okulun fiziksel kaynaklarının (laboratuar, materyal vb) 

matematikteki öğrenci baĢarısını arttırdığını belirtmektedir (Dursun ve Dede, 
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2004; BaĢaran, 2005; Güzel, 2006; Seferoğlu, 2009). Okul yöneticileri de 

eğitim-öğretimde karĢılaĢtıkları bir sorun olarak eğitim kaynaklarının 

yetersizliğini belirtmektedirler (Aydoğan, 2002). TALĠS 2008 raporundan okul 

kaynakları fiziki, insani ve finansal kaynaklar olarak ele alınmıĢ ve bu 

kaynakların öğrenciye sunulan eğitim hizmetlerine etkilerinden bahsedilmiĢtir. 

Raporda; araĢtırmaya katılan müdürlerin büyük çoğunluğuna göre nitelikli 

öğretmen, öğretimsel destek personelinin ve destek personelinin azlığı 

öğretimi etkilemektedir.  

Okuldaki öğrenci sayısına yönelik müdür görüĢlerinin alındığı 

çalıĢmada, okuldaki öğrenci sayısı arttıkça müdürlerin okuldaki liderlik 

özelliklerinin de azaldığı görüĢüne ulaĢılmıĢtır. Ayrıca okuldaki öğrenci sayısı 

arttıkça öğretmenlerin mesleklerine iliĢkin motivasyonları da azalmaktadır 

(GümüĢeli, 1996). Okuldaki öğrenci sayısı ve matematik baĢarısı arasındaki 

iliĢkinin incelendiği çalıĢmalar ise okuldaki öğrenci sayısı ile baĢarının negatif 

iliĢkili olduğunu desteklemektedir (Berberoğlu ve Kalender, 2005; Alacacı ve 

ErbaĢ, 2010).  

 Okulun bulunduğu yerleĢim yeri değiĢkeni özellikle az geliĢmiĢ ya da 

geliĢmekte olan ülkelerde öğrenci baĢarısını etkileyen önemli değiĢkenler 

arasında yer aldığını belirten çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu çalıĢmalarda 

kKöydeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile merkezdeki eğitim öğretim faaliyetleri 

arasında eĢitsizlik olduğu vurgulanmaktadır (Ferreira ve Gignaux, 2010). 

Okulun bulunduğu yerleĢim yeri sadece öğrenci baĢarısını değil, öğretmenin 

performansını da etkilemektedir. Köyde görev yapan bir öğretmenin öz-

yeterlik inancının merkezde görev yapan öğretmene göre daha düĢük 

bulunması ise öğrenci baĢarısını etkileyen bir baĢka değiĢkeni ortaya 

koymaktadır (Korkut ve Babaoğlan, 2012). PISA sonuçlarını tartıĢan 

çalıĢmalarda ise sonuçların bölgelere göre farklılaĢtığı vurgulanmaktadır 

(Aydın, Uysal ve Sarıer, 2009; Berberoğlu ve Kalender, 2005; Baysal ve 

Erkan, 2012). Bunun yanında yapılan bazı çalıĢmalar okulun bulunduğu 

yerleĢim yeri ile öğrenci baĢarısı arasında iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır 

(Demir ve Depren, 2010; Launkaew, 2013). Buradan öğrenci baĢarısını 

etkileyen bir takım özellikler (aile yapısı, okul ortamı, matematikte özgüven 
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vb.) kontrol edildiğinde okulun bulunduğu yerleĢim yerinin baĢarı üzerindeki 

etkisi göz ardı edilebilecek kadar küçüktür (Ferreira ve Gignaux, 2010). 

Okulun bulunduğu bölgenin, okuldaki öğrenci sayısının ve eğitim 

kaynaklarının kalitesinin öğrenci baĢarısında bu kadar etkili olması nedeniyle 

aileler çocuklarını daha kaliteli eğitim veren okullara yönlendirme 

eğilimindedir. BaĢarısı yüksek okullar ise genellikle özel okullar ve sınavla 

alan okullar olmaktadır. Okullar öğrenci baĢarısını belirlemek, diğer okullar 

arasındaki yerini belirlemek, iyi düzeydeki okullara öğrenci yerleĢtirebilmek 

amacı ile çeĢitli aralıklarla deneme sınavları uygulamaktadırlar. Bu nedenle 

öğretmenler öğrencilerin baĢarılarını arttırmak amacıyla test ağırlıklı eğitim 

vermektedirler. Dolayısıyla okullarda değerlendirme yöntemlerinin belirli 

aralıklarla kullanılması öğrencilerin matematik baĢarılarını olumlu yönde 

etkilediğini savunan çalıĢmaların yanında (Yıldız ve Uyanık, 2004; Demir, 

Ünal ve Kılıç, 2010) değerlendirme sıklığının matematik baĢarısı ile iliĢkili 

olmadığını gösteren çalıĢmalar da bulunmaktadır (Güzel, 2006). 

  



29 
 

 
 

 

1.11. Araştırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı PISA 2003 ve 2012 uygulamasına katılan Finli ve 

Türk öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları ile iliĢkili öğrenci ve 

okul düzeyindeki faktörlerin belirlenmesi ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. 

Belirlenen bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır: 

1. Finlandiya ve Türkiye‟de, öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansı bakımından okullar arasında anlamlı fark var mıdır? 

2. Finlandiya ve Türkiye‟de, öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansıyla iliĢkili öğrenci düzeyindeki faktörler nelerdir? 

3. Finlandiya ve Türkiye‟de öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansıyla iliĢkili okul düzeyindeki faktörler nelerdir? 

4. Finlandiya ve Türkiye‟de, öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansıyla manidar iliĢkili öğrenci düzeyindeki faktörler modele 

eklendiğinde; öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansıyla 

iliĢkili okul düzeyindeki faktörler nelerdir? 

5. Türkiye‟de öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansıyla 

manidar iliĢkili öğrenci düzeyindeki faktörler okul türü değiĢkeni ile 

iliĢki göstermekte midir? 

Yukarıda belirtilen alt amaçlar PISA 2003 ve PISA 2012 verileri için ayrı 

ayrı sınanmıĢtır. 

1.12. Araştırmanın Önemi 

Bireyin, bireylerden oluĢan toplumun ve gelecek neslin geliĢimini ve 

toplumun refahını sağlamak ve güçlendirmek eğitimin en önemli 

iĢlevlerindendir. Bunun yanında eğitim, ülkelerin geliĢmiĢlik seviyesinin 

önemli göstergelerinden biridir (Güngör ve Göksu, 2013). Bir ülkenin 

eğitimine ayırdığı finansman geliĢmiĢlik düzeyinin de bir göstergesidir. 

Ülkeler ilerleyebilmek için nitelikli iĢgücüne sahip bireylere ihtiyaç duyar bu da 

ancak eğitim ile mümkündür. Bu nedenle ülkelerin benimsedikleri eğitim 

politikaları nitelikli bireylerin yetiĢtirilmesinde önemli yere sahiptir. 
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Ülkelerin belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaĢtıkları ve yetiĢmiĢ insan 

gücünün niteliklerini belirlemeleri ancak öğrenme çıktılarının belirlenmesi ile 

incelenebilmektedir. Bu da eğitimde hesap verebilirlik ile mümkündür. 

Eğitimde hesap verebilirlik, eğitim sistemindeki aksaklıkları ilk kademlerden 

belirleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu da değerlendirme temelli 

hesap verebilirlikle mümkün olabilir. Linn‟in (2010) belirttiğine göre 

değerlendirme temelli hesap verebilirliğin amaçları öğrenci baĢarısını 

arttırmak ve sosyo-kültürel düzey bakımından farklılık gösteren öğrencilere 

eĢit fırsatlar sağlamaktır. Bu iki amacı sağlamak için değerlendirme temelli 

hesap verebilirlik ulusal ya da uluslar arası düzeyde yapılabilir.  

Her ülkenin ulusal düzeyde izlediği değerlendirme politikaları farklılık 

göstermektedir. GeniĢ ölçekli testler ülkelerin eğitim kalitelerini belirlemek, 

uluslararası karĢılaĢtırmalar ile mevcut durumu belirlemek ve eğitim 

politikalarına yön vermek için değerlendirme temelli hesap verebilirlikte 

önemli bir yere sahiptir. Yapılan geniĢ ölçekli testler, öğrenci yeterliklerine 

iliĢkin veriler sunulmaktadır. Ulusal düzeyde ÖBBS, uluslararası düzeyde ise 

PISA, PIRLS, TIMMS gibi geniĢ ölçekli testler uygulanmaktadır. Bu testler 

belirlenen öğrenci yeterliklerinin artırılması ve eğitim sistemini iyileĢtirmesi 

açısından önemlidir. Ayrıca baĢarılı ülkelerin diğer ülkelerden farklı olarak 

eğitim sistemini iyileĢtirmek adına neler yaptıklarının ortaya konması 

uluslararası düzeydeki çalıĢmaları önemli kılan bir diğer özelliktir. PISA 

projesinin üç yılda bir yapılması ve matematik, fen okuryazarlığı ve okuma 

becerilerinin yanında öğrenci, okul ve aile özellikleri hakkında da ülkelere 

bilgiler sunması PISA çalıĢmasını diğer uluslararası düzeydeki çalıĢmalardan 

ayırmaktadır. 

PISA, katılımcı ülkelere eğitim sistemlerini diğer ülkelerle karĢılaĢtırma ve 

ilerletme olanağı sağlama açısından oldukça önemli bir çalıĢmadır. 

Türkiye‟de PISA çalıĢmasını temele alan ve diğer ülkelerle karĢılaĢtırma 

yapan sınırlı sayıda araĢtırma bulunmaktadır (Akyüz ve Satıcı, 2013; Özer ve 

Anıl, 2011, Akyüz ve Pala, 2008; Güzel, 2006, Wood, 2007; Yıldırım, 2013, 

Özen, 2013). Ayrıca bu çalıĢmalar tek bir uygulama yılına yöneliktir. Bu 

çalıĢma, matematik baĢarısının temele alındığı PISA 2003 ve PISA 2012 

yıllarının birlikte ele alınması, matematik okuryazarlığını etkileyen faktörler 
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hakkında bilgi vermesi ve iki uygulama arasındaki değiĢimin gözlenebilmesi 

açısından önemlidir.  

Türkiye PISA çalıĢmasına 2003 yılında katılmıĢ ve baĢarı sıralaması 

bakımından son sıralarda yer almıĢtır. Finlandiya ise PISA uygulamalarında 

diğer ülkelere örnek olacak düzeyde üstün bir performans göstermiĢtir. 

Finlandiya, 2005 yılı verilerine göre tüm eğitim kademeleri için GSYĠH‟nin % 

6‟sını harcayarak dünyanın önemli ekonomik güçleri arasında yer alan 

Amerika BirleĢik Devletleri, Kanada, BirleĢik Krallık, Almanya, Fransa, Ġtalya, 

Rusya Federasyonu, Japonya gibi G8 ülkelerini PISA sıralamasında geride 

bırakmıĢtır (OECD, 2008). Bundan dolayı Fin eğitim sistemi diğer ülkeler için 

merak konusu olmaktadır. Fin eğitim sisteminin genel amaçlarına 

bakıldığında öğrencilerin hayat boyu geliĢimlerini destekleme, onlara hayatta 

gerekli bilgi ve becerileri kazandırma, ülke çapında eğitimde eĢitliği yeterli 

düzeyde sağlama ve bunu koruma Ģeklinde belirlenmiĢtir (Basic Education 

Act of Finland, 1998). Ayrıca Fin eğitim sistemi, farklı branĢlardaki 

öğretmenler arası iĢbirliği, insan hakları, eĢitlik ve demokrasi, aktif 

öğrenmenin grup ve bireysel olarak bilgi üretmede benimsenmesi, öğrenme 

çevresini oluĢturan fiziksel koĢulların, psikolojik faktörlerin ve sosyal iliĢkilerin 

öğrencilerin büyüme ve öğrenmesini destekleyecek Ģekilde hazırlanması, 

öğretimde farklı yöntemlerin kullanılması, okul-aile iĢ birliğinin sağlanması ve 

ailelerin eğitim programı hakkında bilgilendirilmesi, öğretmenlerin 

gözetiminde ve ailelerin iĢ birliğiyle belirlenen ders programlarının yıl yıl 

izlenmesi yerine öğrencilere, ihtiyaçlarına uygun özel amaçlar ve ders 

programları belirleyebilme, akademik geliĢimlerini izleyebilecekleri bir 

öğrenme planı oluĢturabilme imkânı sunulması, ihtiyaç duyulduğunda her 

öğrenci için yetiĢtirici öğretim sağlanması, seçmeli kulüp etkinliklerinin 

belirlenmesi ve her öğrenci için her kademede rehberlik ve danıĢmanlık 

hizmetlerinin sunulmasını ilke edinmiĢ ve benimsemiĢtir. Tüm bunlar göz 

önünde bulundurulduğunda PISA 2003 ve PISA 2012 uygulamalarında 

Türkiye ve Finlandiya‟ya ait matematik okuryazarlığı performansını etkileyen 

değiĢkenlerin incelenmesi, iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya 

konması ve iki ülkenin göstermiĢ olduğu değiĢimin incelenmesi oldukça 

önemlidir. Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar, Türk eğitim sisteminin daha 

iyi yapılandırılması, öğrenci baĢarıları değerlendirilirken öğrenci özelliklerinin 
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de göz önünde bulundurulması ve okul özelliklerinin geliĢtirmesi bakımından 

önemli bilgiler sağlayabilecektir.  

Ülkelerin eğitim politikaları incelendiğinde, üzerinde durulan önemli konu 

alanlarından birinin matematik olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematik 

alanındaki öğrenme çıktılarının hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi için 

matematik okuryazarlığının incelenmesi gerekmektedir. PISA uygulamaları 

dikkate alındığında ülkelerin matematik okuryazarlık seviyelerinin farklı 

olduğu görülmektedir. Ülkeler arası karĢılaĢtırmalar için iyi bir gösterge 

olmasına rağmen öğrencilerin matematik okuryazarlık düzeyleri arasındaki 

farklılık sadece eğitim sistemi ile iliĢkilendirilemez. Nitekim psikolojideki 

özelliklerin karmaĢık bir yapıya sahip olmasına bağlı olarak matematik 

okuryazarlığı da öğrenci özelliklerinden bağımsız değildir. Aynı eğitim 

sistemindeki öğrencilerin farklı yeterlik düzeylerine ulaĢması bunun bir 

göstergesidir. Dolayısıyla matematik okuryazarlığının öğrenci özellikleri ile 

iliĢkisinin incelenmesi de farklı yeterlik düzeylerindeki öğrencilerin 

karĢılaĢtırılması için gereklidir. Bunu belirlemeyi sağlayacak önemli veri 

kaynağı olan PISA çalıĢması matematik alanındaki özelliklerin derinlemesine 

inceleme imkanı sağlamasından dolayı önemli kılmaktadır. 

1.13. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢma; 

 PISA 2003 ve PISA 2012 Öğrenci ve Okul anketi verileri; 

 Türkiye ve Finlandiya örneklemleri, 

 Öğretmen-öğretime iliĢkin: 

o Okul iklimi 

o Değerlendirme kullanımı 

o Sınıfta teknoloji kullanımı 

 Aileye iliĢkin: 

o Anne-baba eğitim ve meslek durumu 

o Evde sağlanan eğitimsel olanaklar 

 Öğrenciye iliĢkin: 

o Matematik çalıĢmaya ayrılan süre 

o Matematikte kendine güven 

o Matematikte yeterlik 
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o Okul öncesi eğitim devam 

 Okula iliĢkin: 

o Okul büyüklüğü 

o Okulun bulunduğu yerleĢim büyüklüğü 

değiĢkenleri ile sınırlıdır. 

1.14. Tanımlar 

Matematik Okuryazarlığı: Zorunlu eğitimini tamamlamıĢ 15 yaĢ grubu 

gençlerin matematik becerilerini günlük yaĢam durumlarında kullanabilme 

yeterliliği 

1.15. Kısaltmalar 

ADM: AĢamalı Doğrusal Model 

AEGT: Anne Eğitim Düzeyi 

AMES: Anne Mesleği 

BEGT: Baba Eğitim Düzeyi 

BMES: Baba Mesleği 

CLSSUR: Haftalık Matematik ÇA lıĢma Süresi 

DEGSIK: Değerlendirme Sıklığı 

EGTKLT: Okuldaki Eğitim Kaynaklarının Sıklığı 

EVOLANK: Ev Eğitim Olanakları 

FİN: Finlandiya 

MYTR: Matematikte Kendini Yeterli Görme 

MOZG: Matematikte Özgüven 

SOSKULINDKS: Sosyo-Kültürel Ġndeks 

SDISORT: Sınıf Ġklimi 

OKLEGT: Okul Öncesi Eğitim 

OECD: Ekonomi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (Organisation for Economic Co-
operation and Development) 

OKULBUY: Okuldaki Öğrenci Sayısı 

OKULBOL: Okulun Bulunduğu Bölge 

PISA: Uluslararası Öğrenci BaĢarısını Belirleme Programı 

OTECH: Okulda Teknoloji Kullanımı 

TIMMS: Üçüncü Uluslararası Fen Bilgisi ve Matematik ÇalıĢması 

TR: Türkiye  
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BÖLÜM II 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araĢtırmanın gerçekleĢtirilmesinde izlenen yöntem, 

araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması ve verilerin 

analizi ile ilgili açıklamalar Ģeklinde verilmiĢtir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Amacı, PISA 2003 ve PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye‟deki ve 

Finlandiya‟daki öğrencilerin matematik okuryazarlığı ile iliĢkili öğrenci ve okul 

düzeyindeki değiĢkenlerini belirlemek olan araĢtırma iliĢkisel tarama 

modelindedir. Tarama yolu ile bulunan iliĢkiler, gerçek bir neden-sonuç iliĢkisi 

olarak yorumlanamaz ancak, o yönde bazı ipuçları vererek bir değiĢkendeki 

durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesinde yararlı sonuçlar verebilir 

(Karasar, 2003). 

2.2. Evren ve Örneklem 

ÇalıĢma kapsamında ele alınan evren ve örneklem PISA çalıĢmasında 

temel alınan ve belirlenen evren ve örneklemdir. PISA uygulamasında 

öğrenci baĢarılarının karĢılaĢtırılması uygulamasının gerçekleĢtiği evrenin 

tanımlanmasında, sınıf düzeyi uluslararası bir kriter olamayacağı için kriter 

olarak yaĢ seçilmiĢtir. YaĢ kriteri 15 yıl 3 ay ve 16 yıl 2 ay yaĢ aralığı olarak 

belirlenmiĢtir. (OECD, 2007). Ülkelere ait örneklemler belirlenirken iki aĢamalı 

örnekleme yöntemi benimsenmiĢtir. Ġlk aĢamada 15 yaĢ öğrencilerinin devam 

ettiği okullar belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada her okuldan rastgele 15 yaĢında 

öğrenciler seçilmiĢtir. Bu belirleme yapılırken fiziksel engel dıĢında; zihinsel 

engeli olan dili yeteri derecede kullanamayan engelli öğrenciler uygulama 

dıĢı bırakılmıĢtır kriterlere dikkat edilmiĢtir. Her ülkeden en az 150 okul 
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seçilmiĢ eğer ülkede 150 okuldan az okul varsa bütün okullar örnekleme 

dahil edilmiĢtir. Seçilen okullardan en az 35 öğrenci olacak Ģekilde seçim 

yapılmıĢtır. Öğrenci seçimine tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak okula devam 

eden, mesleki eğitim ya da mesleki eğitimle iliĢkili türde eğitim programlarında yer 

alan ve ülkelerindeki yabancı okullara devam eden 15 yaĢ gurubu öğrenciler dahil 

edilmiĢtir (OECD, 2005); 

PISA çalıĢmalarının öncelikli hedef kitlesini oluĢturan öğrenciler ise Ģu Ģekilde 

tanımlanmaktadır: 

Bu kriterler göz önünde bulundurularak Türkiye ve Finlandiya için oluĢturulan 

PISA 2003 ve PISA 2012 okul ve öğrenci sayısı Çizelge 6‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 6.PISA 2003 ve PISA 2012 Uygulamasında Finlandiya ve Türkiye 
Örneklemine Göre Okul ve Öğrenci Sayısı 

Ülkeler Toplam Okul Kız Öğrenci  Erkek Öğrenci  Toplam Öğrenci  

 2003 2012 2003 2012 2003 2012 2003 2012 

Türkiye 170 170 2090 2370 2765 2478 4855 4848 

Finlandiya 197 311 2848 4370 2741 4459 5589 4829 

2.2.1. Ağırlıklandırılmış Örneklem 

PISA verileri “final student weight (W_FSTUWT) değiĢkenine göre 

ağırlıklandırılmıĢtır. PISA verilerinin ağırlıklandırılma nedeni PISA 2003 teknik 

raporunda Ģöyle açıklanmaktadır: 

 Evren parametreleri seçilen örneklemden tahmin edilmektedir ve 

örneklemdeki birimler eĢit seçilme Ģansına sahip değildir. Seçilme olasılığının 

değiĢmesinden kaynaklı yanlılığı ortadan kaldırmak için örneklemin 

ağırlıklandırılması gerekir (OECD, 2005). 

 Bu çalıĢmada bütün istatistiksel analizler öğrenci düzeyinde belirtilen 

değiĢkene göre ağırlıklandırılmıĢtır. Böylece ADM için ön koĢul olan her birimde en 

az beĢ birey olma gerekliliği de sağlanmıĢtır. Ağırlıklandırılma sonrası okul ve 

öğrenci sayısı Çizelge 7‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 7. Ağırlıklandırma Sonrası PISA 2003 ve PISA 2012 Uygulamasında Finlandiya 
ve Türkiye, Örneklemine Göre Okul ve Öğrenci Sayısı 

Ülkeler Toplam Okul Kız Öğrenci  Erkek Öğrenci  Toplam Öğrenci  

 2003 2012 2003 2012 2003 2012 2003 2012 

Türkiye 7643 10967 216512 428608 264767 438073 481279 866681 

Finlandiya 707 857 29023 29210 28861 30837 57884 60047 
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2.2.2. Merkezileştirme 

AĢamalı doğrusal modellerde iki tür merkezileĢtirme mevcuttur. Bunlar, 

grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme ve ağırlıklandırılmıĢ ortalamaya 

dayalı merkezileĢtirmedir. Genellikle iç içe geçmiĢ yapılarda alt küme için 

grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme, alt kümeyi içine alan bir üst küme 

için ise ağırlıklandırılmıĢ merkezileĢtirilme önerilir (Raudenbush ve Bryk, 

2002). 

MerkezileĢtirme yorumlamaları daha manidar hale getirmek amacı ile 

yapılır. Örneğin, 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗                          (2.1) 

Denkleminde 𝛽0𝑗 , 𝑋𝑖𝑗  değeri sıfıra eĢit iken, bağımlı değiĢkenin alacağı 

değeri ifade eder. Ancak 𝑋𝑖𝑗  değerinin sıfıra eĢit olması yorumlamalarda her 

zaman anlamlı olmaz. Örneğin “bireylerin sosyo-ekonomik düzeyi sıfıra eĢit 

olduğunda matematik baĢarı puanı” açıklaması anlamlı olmaz. Bu durumda 

𝑋𝑖𝑗  değerinin ortalamaya merkezileĢtirilmesi (𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 ..) gerekir. Böylece 

bireyin sosyo-ekonomik düzeyi grup ortalamasına eĢit olduğundaki 

matematik baĢarısı”nın yorumlanması daha doğru olacaktır. 

Bu çalıĢmada düzey-1 değiĢkenleri ağırlıklı ortalamaya, düzey-2 

değiĢkenleri ise grup ortalamasına dayalı olarak merkezileĢtirilmiĢtir. 

2.2.2.1. Ağırlıklı Ortalama Etrafında Merkezileştirme 

 Düzey-1 değiĢkenleri için önerilen merkezileĢtirme yöntemidir. Bu 

yönteme göre merkezileĢtirilen düzey-1 yordayıcı değiĢkeni (Raudenbush ve 

Bryk, 2002): 

(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 ..)                 (2.2) 

Ģeklinde gösterilir. Bu durumda 𝛽0𝑗 , katsayısı 𝑋𝑖𝑗  yordayıcı değiĢkeni 

ağırlıklı ortalama olan 𝑋 .. eĢit olduğunda beklenen bağımlı değiĢkenin 

değerini ifade eder.  

2.2.2.2. Grup Ortalaması Etrafında Merkezileştirme 

Düzey-2 değiĢkenleri için önerilen merkezileĢtirme yöntemidir. Bu 

yönteme göre merkezileĢtirilen düzey-2 yordayıcı değiĢkeni (Raudenbush ve 

Bryk, 2002): 
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(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 .𝑗 )                (2.3) 

Ģeklinde gösterilir. Bu durumda 𝛽0𝑗 , katsayısı 𝑋𝑖𝑗  yordayıcı değiĢkeni grup 

ortalaması olan 𝑋 .𝑗  eĢit olduğunda beklenen bağımlı değiĢkenin değerini 

ifade eder.  

2.2.3. Veriler ve Toplanması 

PISA uygulamalarında veri toplama aracı olarak baĢta biliĢsel düzey 

testleri olmak üzere, anketler de kullanılmaktadır. Uygulamanın temelini 

oluĢturan okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen bilimleri 

okuryazarlığı alanlarındaki biliĢsel yeterliklerinin ölçülmesinde, biliĢsel alana 

yönelik olarak hazırlanmıĢ biliĢsel düzeyi ölçen testler kullanılmaktadır. 

Ayrıca ülkelerin eğitim sistemlerine etki eden değiĢkenlerin belirlenmesi 

amacı ile anket uygulaması da yapılmaktadır. PISA araĢtırmalarında iki temel 

anket kullanılmaktadır. Bunlar; öğrenci anketi, okul Anketidir. Bunun yanı sıra 

2003 uygulamasında Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (ICT) anketi ile Eğitim 

Kariyeri Anketi olmak üzere iki anket daha kullanılmıĢtır. 2003 

araĢtırmasından sonra okul ve öğrenci anketlerine Bilgi ve ĠletiĢim 

Teknolojileri (ICT) anketi de eklenmiĢtir.  

2.2.3.1. Bilişsel Düzeyi Ölçen Testlerin Geliştirilmesi 

PISA çalıĢması kapsamında kullanılan baĢarı testlerinin geliĢtirilmesi 

sürecinde genel olarak izlenen adımlar; genel çerçevenin belirlenmesi, 

maddelerin geliĢtirilmesi, ülkelerden maddelerin alınması, ulusal maddelerin 

değerlendirilmesi, ulusal dillere çevrilmesi, ön uygulama yapılması, ön 

uygulama değerlendirmelerinin yapılarak esas formun oluĢturulması ve esas 

uygulamanın yapılması aĢamalarıdır.  

PISA veri toplama araçları genel olarak kâğıt kalem testleridir. BaĢarı 

testleri dört alana yöneliktir. Bunlar; birincil alan olarak matematik 

okuryazarlığı ve ikincil alanlar olarak okuma becerileri, fen bilimleri 

okuryazarlığı, problem çözme becerileridir. Pilot uygulamasında yaklaĢık 300 

madde kullanılan PISA 2003 baĢarı testlerinin nihai formunda 167 madde yer 

almıĢtır. PISA 2012‟de ise 206 madde yer almıĢtır. Bu maddelerin alanlara 

göre dağılımı Çizelge 7‟de gösterilmektedir. 
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Çizelge 8. Beceri Alanlarına Göre Soru Dağılımı 

Beceri Alanları 
Soru 
sayısı 

% 
Soru  
sayısı 

% 

Matematik  
Okuryazarlığı 

85 51 109 53 

Fen Bilimleri  
Okuryazarlığı 

35 21 44 21 

Okuma  
Becerileri 

28 17 53 26 

 

Bu maddeler, her biri ortalama 30 dakikalık sürede çözülmesi öngörülen 

ve sistematik bir örüntüye bağlı olan 13 test kitapçığı oluĢacak Ģekilde 

ayrılmıĢtır. Maddeleri bu Ģekilde kümelendirmenin amacı; öğrenci 

yanıtlarından elde edilen veriler üzerinde, madde güçlüklerinin kestirimi ve 

öğrenci yeterliklerinin belirlenmesi için standart ölçme tekniklerinin 

uygulanmasını olanaklı hale getirmektir. Bu maddeden elde edilen 13 

kitapçık için öngörülen test süresi 2 saat olarak belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra 

özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik olarak daha az maddeden 

oluĢan „One-Hour Test‟ kitapçığı (UH Booklet) da geliĢtirilmiĢtir. Bu kitapçık; 7 

matematik, 6 okuma, 8 fen bilimleri ve 5 problem çözme sorusu içermektedir. 

2.2.3.2. Beceri Alanları ve Soru Tipleri 

PISA çalıĢmaları kapsamında öğrencilere uygulanan biliĢsel alan alt 

testlerinde farklı ağırlıklarda beĢ soru tipi yer almaktadır. Bu soru tipleri 

Ģunlardır: 

i. Çoktan seçmeli sorular (multiple choice questions): Bir soru köküne 

bağlı çoğunlukla 4 ya da 5 yanıt seçeneğinden oluĢan, 

seçeneklerden sadece bir tanesinin „tam doğru‟, diğerlerinin ise 

„yanlıĢ‟ olduğu, dolayısıyla „kısmi doğru‟ yanıtların dikkate alınmadığı 

türde yapılandırılmıĢ sorulardır.  

ii. Karmaşık çoktan seçmeli sorular (complex multiple choice 

questions): Bir soru köküne bağlı, birden fazla çoktan seçmeli soru 

içeren türde yapılandırılmıĢ sorulardır. Çoğunlukla sorular alt alta 

gelir ve birbiri ile iliĢkilidir. Bu tür sorularda da genellikle „kısmi doğru‟ 

yanıtlar dikkate alınmamaktadır. 
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iii. Açık uçlu sorular (open constructed questions): Bir soru köküne bağlı 

olarak yanıtlamada herhangi bir sınırlama getirilmemiĢ türde 

sorulardır. Cevaplayıcı soruyu dilediği Ģekilde yanıtlamada özgürdür. 

Sorunun birden fazla Ģekilde „tam doğru‟ ya da „kısmi doğru‟ olarak 

yanıtlanması olasıdır. Dolayısıyla bu tür sorularda „tam doğru‟ ve 

„yanlıĢ‟ yanıtların yanı sıra „kısmi doğru‟ yanıtlar da dikkate 

alınabilmektedir.  

iv. Yarı yapılandırılmış sorular (close constructed questions): Bir soru 

köküne bağlı olarak verilebilecek yanıtların sınırlandırıldığı, fakat 

genellikle çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi yanıt seçenekleri 

verilmeyen türde sorulardır. Bu tür sorularda „kısmi doğru‟ yanıtlar 

dikkate alınabilmektedir. 

v. Kısa cevaplı sorular (short response questions): Açık uçlu sorularda 

olduğu gibi bir soru köküne bağlı olarak bir ya da birkaç kısa yanıtın 

yazılı olarak verilmesi istenen, uzun açıklamalar ya da iĢlemler 

gerektirmeyecek Ģekilde yapılandırılmıĢ sorulardır. Bu tür sorularda 

sorunun yanıtı genellikle soru kökünde ipucu olarak verilmektedir. Bu 

tür sorularda genellikle „kısmi doğru‟ yanıtlar dikkate alınmamaktadır. 

PISA 2003 ve PISA 2012 araĢtırmasında kullanılan ve örnek olarak 

yayımlanan sorulardan bazıları, soru tipleri ve öngörülen yeterlikler ile birlikte 

EK-2‟de verilmiĢtir. 

2.2.3.3. Matematik Okuryazarlığı Yeterlik Puanları 

PISA çalıĢmalarında öğrencilerin biliĢsel alan testinden aldıkları puanlar 

beĢ farklı olası değer (plausible values) olarak kestirilmektedir. Uygulamaya 

katılan her öğrencinin bütün soruları yanıtlamamasından dolayı, öğrencinin 

bütün sorulara verebileceği olası yanıtların MTK‟ya dayalı kestirimleri 

yapılarak 1PL modele göre bu kestirimlere karĢılık gelen puanlara 

dönüĢtürülmesi ile öğrencinin yetenek düzeyi belirlenmektedir. PISA 2003 ve 

PISA 2012 çalıĢmalarında öğrenci düzeyinde matematik okuryazarlığı biliĢsel 

alan yeterliği bakımından beĢ farklı olası değer (PV1MATH-PV5MATH) 

kestirilmiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında, Türkiye ve Finlandiya örneklemini 

oluĢturan her öğrencinin beĢ olası değeri birlikte çözümlenmiĢtir.  
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2.2.3.4. Okul ve Öğrenci Anketlerinin Geliştirilmesi 

PISA 2003 ve PISA 2012 araĢtırmasında kullanılan anketlerin geliĢtirilme 

süreci, baĢarı testlerinin geliĢtirilme sürecine benzer Ģekilde ve yine PGB 

kararları doğrultusunda gerçekleĢtirilir.  

Anketlerin geliĢtirme çalıĢmaları, OECD merkezinde ve ulusal 

merkezlerde uluslararası uzmanların katılımıyla ve uluslararası iĢbirliği ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Anketlerin geliĢtirilme aĢamaları genel olarak Ģu 

Ģekildedir: 

i. Başlangıç faaliyetleri: Ön uygulama formları; PGB tarafından 

belirlenen birkaç ülke tarafından, ikiĢer form olarak hazırlanır. 

Bilgilendirme toplantıları ile bu formların tanıtımı yapılır. 

ii. Ön uygulama materyallerinin katılımcı ülke dillerine çevrilmesi. 

iii. Ön uygulama: Anketlerin ön uygulaması, baĢarı testleri ile birlikte tüm 

katılımcı ülkelerde yapılmaktadır. 

iv. Ön uygulama verilerini analizi:  

a. Yanıtlanan ve boĢ bırakılan maddelerin incelenmesi 

b. Anketlerin farklı soru formatları içeren formlarının karĢılaĢtırılması 

c. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 

d. Madde yapıları ve Ģekilleri açısından ülkeler arası geçerlik 

analizleri 

e. Klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre ölçek 

maddelerinin istatistiksel özellikleri. 

v. Ön uygulama sonuçlarının paylaĢımı. 

vi. Nihai formların oluĢturulması. 

PISA 2003 ve PISA 2012 araĢtırmasında, matematik öğrenimine yönelik 

olarak, öğrenme-öğretme stratejilerinin baĢarı üzerindeki etkileri, okul 

organizasyon ve yapısını içeren değiĢkenlerin betimlenmesi, matematik 

öğretiminin etkililiği ve öğrencilerin öğrenme düzeyleri, matematiğe karĢı 

motivasyon ve güven, matematik ve cinsiyet, öğrenciler için planlanan eğitim 

hedefleri konularının da araĢtırılması hedeflenmiĢtir. Ayrıca okulun materyal 

ve insan kaynaklarının niteliği ve kontrolü, yönetim ve mali kaynaklar, 

kurumsal yapı da göz önünde bulundurulan konular arasında yer almaktadır. 
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Elde edilen verilerin kaynağı ve niteliğine iliĢkin dağılım Çizelge 8‟de 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 9.Anket Verilerinin Kaynakları ve Niteliği 

Düzey 

Veri Kaynakları/ 

(Yanıtlayan Kitle) 

Verilerin Niteliği 

Öğrenme 

faaliyetlerine bireysel 

katılım 

- BiliĢsel Düzey 

testleri 

- Öğrenci Anketi 

(Öğrenci) 

- Demografik değiĢkenler (ev sahibi olma, anne-baba eğitim 

düzeyi, anne-baba meslekleri, aile yapısı, doğum yeri, ana 

dil, yaĢ ve cinsiyet, sınıf, önceki eğitimler,...) 

- Öğrencilerin okula yönelik kavrayıĢları (öğrenci-öğretmen 

iliĢkileri, aidiyet hissi, okula karĢı tutum) 

- Öğrenme stratejileri ve tercihleri 

- Matematik öğrenimine yönelik olumlu motivasyon 

- Duygusal faktörler (matematik endiĢesi) 

- Eğitime ayrılan zaman  

- Matematik çalıĢma süresi ve diğer konular (ev ödevleri, özel 

ders alma, okul dıĢı faaliyetler,...) 

Eğitim kurumlarının 

yapısal özellikler ve 

sınıf ortamı 

- Öğrenci Anketi 

      (Öğrenci) 

- Matematik derslerindeki disiplin ortamı 

- Matematik derslerinde öğretmen desteği 

- Matematik derslerinde ders kitabı kullanımı 

- Sınıf büyüklüğü 

Eğitim kurumları ve 

eğitimsel hizmet 

sağlayıcıları 

- Okul Anketi 

(Okul Müdürü) 

- Okula yönelik genel bilgiler (okul türü, mali kaynaklar, 

okulun yeri ve konumu, okul ve sınıf büyüklükleri) 

- Öğrencilerin dil alt yapıları 

- Karar verme süreçlerinde okulun sorumlulukları 

- Okul kaynakları (insan nitelikleri, eğitim ve materyal 

kaynakları, öğretmen ve bilgisayar yeterliği) 

- Okul kayıt ve sınıf belirleme politikaları 

- Müfredat uygulamaları (matematik faaliyetleri, öğrenci 

değerlendirme, hatırlama ve zihinde tutuma, eğitime ayrılan 

zaman, öğretmenlerin izlenmesi) 

 

  - Okul iklimi (öğrenci-öğretmen davranıĢları, öğrenci-

öğretmen morali) 

Bütüncül bir bakıĢ 

açısıyla eğitim 

sistemi 

- Okul Anketi 

- OECD verileri 

(Okul Müdürü) 

Tüm veriler birlikte değerlendirilmektedir. 
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AraĢtırmada kullanılacak öğrenci ve okul düzeyindeki değiĢkenleri 

PISA araĢtırma çerçevesinde ele alınan bu konular göz önünde 

bulundurularak belirlenmiĢtir. Öğrencilere ait; “Okul öncesi eğitim alma”, 

“Anne eğitim durumu”, “Baba eğitim durumu”, “Anne mesleği”, “Baba 

mesleği”, “sosyo-Kültürel indeks”, “Evdeki eğitim olanakları”, “Matematik 

çalıĢmaya ayrılan süre”, “Matematikte kendine güven”, “Matematikte kendini 

yeterli görme”, “Sınıf iklimi” ve “Sınıfta teknoloji kullanımı” değiĢkenleri 

incelenmiĢtir. Okul düzeyinde ise; “Okulun bulunduğu bölge”, “Okul 

büyüklüğü”, “Değerlendirme kullanımı”, “Eğitim kaynaklarının kalitesi” 

değiĢkenleri ele alınmıĢtır.  

OECD raporuna göre öğrenci değiĢkenleri, 

Okul Öncesi Eğitime Devam (OOEGT): Öğrencilerin temel eğitim 

almadan önce okula hazırlık olması amacı ile okul öncesi eğitim alma 

durumları sorgulanmıĢtır ve öğrencilerin yanıtları “1=hayır”, “2=bir yıl ya da 

daha az” ve “3= bir yıldan daha fazla” Ģeklinde kodlanmıĢtır.  

Anne Eğitim Düzeyi (AEGT): Annenin eğitim düzeyi ISCED 

(Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması) düzeyine göre 

kategorilendirilmiĢtir.  

Baba Eğitim Düzeyi (BEGT): Baba eğitim düzeyi ISCED düzeyine 

göre kategorilendirilmiĢtir.  

ISCED, ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ülkelerin ekonomik 

geliĢmiĢlik seviyesi her ne olursa olsun, eğitim politikası analizleri yapmak ve 

karar vermeyi kolaylaĢtırmak üzere tasarlanmıĢ çok amaçlı bir sistemdir. 

Seviyeler 0-6 arasındadır. Seviye 0 okul öncesi döneme, Seviye 1 temel 

eğitimin ilk aĢamasını oluĢtururken seviye 2 ikinci aĢamayı oluĢturmaktadır. 

Seviye 3 ileri orta öğretim, Seviye 4 ise ortaöğretim sonrası üniversite 

derecesinde olmayan eğitime karĢılık gelir. Seviye 5, yükseköğretimin ilk 

aĢaması (bir ileri derecede araĢtırma niteliğine doğrudan ulaĢtırmayan 

eğitim), seviye 6 ise yükseköğretimin ikinci aĢaması (bir ileri derecede 

araĢtırma niteliği kazandıran eğitim) olarak tanımlanmaktadır. 
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Anne Mesleği (AMES): Anne mesleği en yüksek yüksek meslek 

düzeyinden düĢük meslek düzeyine doğru sıralanmıĢtır. Bu nedenle yüksek 

meslek indeksi annenin daha düĢük bir mesleğe sahip olduğunu ifade 

etmektedir.  

Baba Mesleği (BMES): Baba mesleği en yüksek meslek düzeyinden 

düĢük meslek düzeyine doğru sıralanmıĢtır. Bu nedenle yüksek meslek 

indeksi babanın daha düĢük bir mesleğe sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Sosyo- 

Kültürel İndeks (SOSKULINDK) : Sosyo-kültürel indeks değeri, 

öğrencilerin ailelerinin mesleki statülerine ek olarak ev geçmiĢini geniĢ bir 

Ģekilde resmetmek amacıyla üretilmiĢtir. Bu değiĢken aĢağıdaki 

değiĢkenlerden üretilmiĢtir (OECD, 2004): 

 Anne ve babanın mesleki statülerinin en yüksek uluslar arası 

sosyo-ekonomik indeksi 

 Anne veya babanın en son edindiği eğitim düzeyi 

 Öğrencilere evlerindeki kitap sayısı, evdeki eğitimsel ve kültürel 

kaynakların yanı sıra çalıĢma masası, kendilerine ait oda, 

çalıĢacak sessiz yer, ödevlerini yapabilecekleri bilgisayar, 

eğitim yazılımları, Ģiir kitapları, sanatsal çalıĢmalar, ödevleri için 

kullanabileceği kitap ve sözlük olup olmadığı sorulmuĢtur. 

Sosyo-kültürel indeksin tanımlanmasında mesleki statü, eğitim ve sağlık 

kullanılmıĢtır.  

Evde Sağlanan Eğitimsel Olanaklar (EVEGTOLNK): Evdeki eğitim 

olanakları öğrencilere belirtilen eğitim kaynaklarının evlerinde olup olmadığı 

sorularak belirlenmiĢtir. Bu değiĢkene ait ölçekleme madde tepki kuramına 

dayalı olarak hesaplanmıĢtır ve pozitif değer yüksek düzeyde ev eğitim 

kaynaklarını göstermektedir (OECD, 2004). 

Matematik Çalışmaya Ayrılan Süre (CLSSUR); değiĢkeni ile PISA 

2003‟te öğrencilerin matematik ödevlerine ayırdıkları ortalama süre ve 

ödevlere ayırdıkları toplam süre sorulurken PISA 2012‟de aynı değiĢken 

matematik öğrenmeye ayrılan süre Ģeklinde sorgulanmıĢtır.  
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Matematikte Kendini Yeterli Görme (MYTR); değiĢkenine ait indeks 

değeri aĢağıda belirtilen görevleri ne derece yerine getirebilecekleri 

sorgulanarak elde edilmiĢtir (OECD,2004). 

Matematikte Kendine Güven (MOZG); değiĢkenine ait indeks değeri 

aĢağıda belirtilen durumlara katılım düzeyleri sorularak elde edilmiĢtir 

(OECD, 2004): 

Sınıf İklimi (SDISORT); disiplin ortamına ait indeks değeri öğrencilere 

aĢağıda belirtilen durumların sıklığı sorularak hesaplanmıĢtır (OECD, 2004): 

İnternet/Teknoloji Kullanımı (OTECH); internet kullanımı indeks 

değeri öğrencilere belirtilen maddeleri yapabilme düzeyleri sorularak madde 

tepki kuramına göre hesaplanmıĢtır (OECD, 2004). 

OECD raporuna göre okul değişkenleri ise; 

Okul Büyüklüğü (OKLBUY): Okul büyüklüğü değiĢkeni okuldaki kız 

ve erkek toplam öğrenci sayısını temsil etmektedir. 

Okulun Bulunduğu Yerleşim yeri (OKLBOL): Okulun bulunduğu 

yerleĢim yeri “köy, kasaba, ilçe, Ģehir ve büyük Ģehir” kategorilerini temsil 

etmektedir. 

Değerlendirme Sıklığı (DEGSIK): Okul müdürlerine aĢağıda belirtilen 

değerlendirme yöntemlerinin ne sıklıkla kullanıldığı sorulmuĢtur(OECD, 2004) 

Eğitim Kaynaklarının Kalitesi (EGTKLT) : okul müdürlerinin belirtilen 

yedi maddeye verdikleri yanıtlardan indeks değeri üretilmiĢtir (OECD,2004,). 

Öğrenci ve okul özellikleri ile ilgili değiĢkenlere ait anket soruları Ek-

1‟de verilmiĢtir.  

Ġlgili veriler www.pisa.oecd.org sitesinden SPSS dosyası ve notepad 

formatında indirilmiĢtir. SPSS dosyasını açabilmek için sıkıĢtırılmıĢ haldeki 

notepad dosyası açılarak bilgisayar altındaki “yerel disk C” bölümüne 

kaydedilir. Ekrana gelen penceredeki “*****” olan bölüm silinerek “RUN” 

seçeneğine basılır. Böylece veriler SPSS 12‟ye aktarılarak Türkiye ve 

Finlandiya‟ya ait olanlar belirlenmiĢtir.  

http://www.pisa.oecd.org/
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2.2.4. Verilerin Hazırlanması 

PISA 2003 ve PISA 2012 verileri ilgili veri tabanından indirilerek 

ADM‟de kullanmak üzere SPSS veri dosyaları oluĢturulmuĢtur. Türkiye ve 

Finlandiya‟ya ait PISA 2003 ve PISA 2012 uygulamaları ayrı ayrı öğrenci 

özelliklerini içeren Düzey-1 ve okul özelliklerini içeren Düzey-2 veri dosyaları 

hazırlanmıĢtır.  

Hazırlanan veri dosyaları öncelikle ADM için uygun hale getirilmiĢtir. 

Bunun için veri dosyalarındaki kayıp değerler ve uç değerler ayıklanmıĢtır. 

2.2.4.1. Kayıp Değerler 

PISA çalıĢmasında dört farklı kayıp değer vardır; 

i) Yanıtlanmayan maddeler: Öğrenci veya okul müdürlerine 

uygulanan anketlerde yanıtlayıcılar tarafından yanıtlanmayan 

maddelerdir. 

ii) Çoklu ya da geçersiz yanıtlar: Bir maddeye yanıt verirken 

birden fazla seçeneğin iĢaretlenmesidir. 

iii) Geçerli olmayan maddeler: Bireylerin karĢılaĢmadığı maddeler 

(örn: Ankette yer almayan ya da silinen maddeler). 

iv) UlaĢılmayan maddeler: Testtin sonunda kümelenen ardıĢık 

kayıp değerlerdir. 

Bu çalıĢmada ele alınan değiĢkenlerin büyük bir kısmının indeks değer 

olması nedeniyle fazla kayıp değer gözlenmemiĢtir. PISA 2003 ve PISA 2012 

uygulamaları Türkiye ve Finlandiya verilerinde öğrenciye ve okula iliĢkin 

değiĢkenler için yapılan kayıp değer analizi sonuçları Ek-2‟de verilmiĢtir. 

Tabachnick ve Fidell (1996) geniĢ veri setlerinde seçkisiz bir örüntü 

sergileyen az sayıda kayıp değer var ise veri dosyasındaki sorunun çok ciddi 

olmadığını savunmaktadır.  

HLM 7.00 veri çözümleme programının kullanılması için SPSS 

dosyalarının çok değiĢkenli veri çözümleme dosyalarına (MDM) 

dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Bu dönüĢüm sırasında HLM 7.00 programı 

Düzey-1‟de yer alan kayıp değerli gözlemleri “gözlem silme” (listwise 

deletion) yöntemine göre elemektedir. HLM 7.00 programı yardım 

menüsünde belirtildiği üzere; 
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Düzey-1‟deki hiyerarĢik verilerde kayıp değer var ise bu kayıp 

değerler ya MDM dosyası oluĢtururken ya da analiz sırasında “gözlem 

silme” yöntemine göre silinmektedir. Eğer MDM dosyası oluĢturulurken 

silinirse, gözlem silme yöntemi MDM dosyasına dahil edilen Düzey-1 

değiĢkenlerine dayalı yapılır. Analiz sırasında silme iĢlemi seçilirse; 

gözlem silme yöntemi analiz edilecek modele dâhil edilen değiĢkenlere 

dayalı olarak yapılır.  

Bu çalıĢmanın çözümlemesi sürecinde, her iki ülke için de MDM 

dosyasının oluĢturulması sırasında “gözlem silme” yöntemi kullanılmıĢtır. 

Okul değiĢkenlerinin yer aldığı SPSS Düzey-2 veri dosyasındaki kayıp 

değerleri belirlemek amacıyla da kayıp değer çözümlemesi yapılmıĢtır. 

DeğiĢkenler incelendiğinde, Türkiye ve Finlandiya okul ve öğrenci verilerinde 

çok az sayıda kayıp değerin (Ek-2) olduğu gözlenmiĢtir. HLM 7.00 

programının kullanılabilmesi için Düzey-2 veri setinin eksiksiz veri dosyası 

olması gerekmektedir. AraĢtırmadaki eksik verili bazı okulları çözümleme dıĢı 

bırakmamak amacıyla SPSS Düzey-2 veri dosyasındaki kayıp değerlere 

ortalamaya dayalı kayıp değer atanmıĢtır. Mertler ve Vannatta (2005) kayıp 

değerlerin yerine kestirim yapmayı ya da yaklaĢık bir değer atamayı 

önermekte ve kestirim yapmaya dayalı en yaygın kullanılan üç yolun “geçmiĢ 

bilgileri kullanma”, “ortalama değer atama” ve “regresyon” olduğunu 

belirtilmektedir. 

2.2.4.2. Uç Değerler 

Ülkelere göre Düzey-1 ve Düzey-2 değiĢkenlerinde normalden 

sapma gösteren değerlerin varlığı yani uç değerler incelenmiĢtir. PISA 

2003 ve PISA 2012‟de Türkiye ve Finlandiya verileri için tek yönlü ve çok 

yönlü uç değer incelemesi yapılmıĢtır.  

Tek yönlü uç değer incelemesinde öğrenci ve okul düzeyindeki 

bütün değiĢkenler öncelikle Z puanlarına çevrilmiĢ daha sonra [-4,+4] 

aralığının dıĢında kalan veri olup olmadığı incelenmiĢtir. Bu incelemede 

her iki ülke için de PISA 2003 ve PISA 2012 verilerinde tek yönlü uç 

değerler analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Çok yönlü uç değer için ise Mahalanobis 

uzaklık değerleri kestirilmiĢtir. Mahalanobis uzaklığı değerine ait ölçüt, 
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serbestlik derecesi olarak bağımsız değiĢken sayısını aldığı 𝑥2 tablo 

değeridir. Serbestlik derecesi 10 olan ve manidarlık derecesi .01 olan 𝑥2 

tablo değeri 9.21‟dir. Mahalanobis uzaklık değerleri belirlenen 𝑥2 ölçüt 

değeri ile karĢılaĢtırıldığında; manidar bir farkın ortaya çıkması, çok yönlü 

uç değeri iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmada iki dönem için her iki ülke 

verilerinde de çok yönlü uç değer gözlenmemiĢtir. 

Kayıp değer, uç değer incelemesi ve MDM dosyasının 

oluĢturulması sonucunda veri dosyalarında PISA 2003 Türkiye verilerinde 

10 bireye ait veri, analiz dıĢı bırakılırken PISA 2003 Finlandiya verilerinde 

ise okul ve öğrenci sayılarında değiĢiklik olmamıĢtır. PISA 2012 Türkiye 

öğrenci ve okul sayılarında ise herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır.  Ancak 

Finlandiya 2012 verilerinde uç değer olan sekiz bireye ait veri analiz dıĢı 

bırakılmıĢtır. 

2.2.4.3. İki Düzeyli Aşamalı Doğrusal Modellerin Varsayımları 

ADM‟ye baĢlamadan önce araĢtırma kapsamında incelenen Düzey-

1 ve Düzey-2 değiĢkenlerinin kendi aralarındaki çoklu bağlantı problemi 

kontrol edilmiĢtir. Çoklu bağlantı bağımsız değiĢkenler arasında güçlü 

iliĢkilerin olmasını ifade eder. Eğer bağımsız değiĢkenler arasında çoklu 

bağlantı problemi varsa yordayıcı değiĢkenlerin özgün katkılarının ayırt 

edilmesi güçleĢir (Tabchnick ve Fidell, 1996). Çoklu bağlantı probleminin 

olup olmadığını test etmek için Tolerans ve VIF değerleri kullanılmıĢtır. 

VIF değerinin 10‟un altında, tolerans değerinin de 0.2‟nin üstünde olması 

çoklu bağlantı probleminin olmadığını göstermektedir. Türkiye ve 

Finlandiya PISA 2003 ve 2012 verileri için Düzey-1 ve Düzey-2 

değiĢkenlerinde çoklu bağlantı problemi olmadığı gözlenmiĢtir. 

AraĢtırmaya alınan Düzey-1 ve Düzey-2 değiĢkenleri için hesaplanan 

Tolerans ve VIF değerleri Ek-2‟de verilmiĢtir.  

ADM‟de her düzey için geçerli olan bazı istatistiksel varsayımlar 

sağlanmalıdır. ADM‟de araĢtırılan varsayımlar, 

i) Düzey-1 için hataların normalliği varsayımı 

ii) Düzey-1 birimleri için her bir rij ortalaması sıfır olan normal dağılım 

gösterir. 
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iii) Düzey-1 değiĢkenleri rij‟den bağımsızdır. 

iv) Düzey-2 hataları ortalaması sıfır olan çoklu normallik gösterir. 

v) Düzey-2 yordayıcıları uqj‟den bağımsızdır. 

vi) Düzey-1 ve Düzey2 hataları birbirinden bağımsızdır. 

vii) Her düzeydeki yordayıcılar diğer düzeylerdeki seçkisiz etkilerle 

iliĢkili değildir. 

rij: Düzey-1 hataları 

uqj: Düzey-2 hataları 

2.2.4.3.1. Türkiye PISA 2003 Verileri İçin ADM Varsayımlarının 

İncelenmesi Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Düzey-1 hatalarının normalliği varsayımını sınamak için öncelikle Düzey-1 

artık dosyası oluĢturulmuĢtur. HLM 7.00 paket programı artık veri dosyalarını 

bir bağımlı değiĢkene dayalı olarak oluĢturmaktadır. Bu nedenle araĢtırma 

kapsamında ele alınan PV1MATH‟dan PV5MATH‟e kadar olan beĢ olası 

değerden sadece PV1MATH için Düzey-1 ve Düzey-2 artık veri dosyası 

üretilmiĢtir. Daha sonra Düzey-1 hatalarının normalliği Q-Q grafiği ve 

çarpıklık ve basıklık katsayıları kullanılarak test edilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlar Ek-2‟de verilmiĢtir. Q-Q grafiği incelemesi sonucu dağılımın 45°‟lik 

eğime sahip olan doğrunın etrafında yığıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca çarpıklık 

(.121) ve basıklık (.034) katsayıları normale yakın bir dağılım gösterdiğini 

belirtmektedir.  

Varyansların Homojenliği Varsayımı 

ADM modelinde Türkiye PISA 2003 verileri için H istatistiği test edilmiĢtir. H 

istatistiği sonuçlarına göre Düzey-1 varyans hatalarının dağılımı bakımından 

okullar arası varyanslarda farkın anlamlı olduğu gözlenmiĢtir (𝑥2= 193.224, 

sd = 158, p<0.005). Bir baĢka deyiĢle hata varyanslarının homojen olmadığı 

söylenebilir. Bu nedenle varyansların homojenliği için MDSRVAR için dağılım 

ve beklenen değere karĢılık gözlenen değer histogram, Q-Q dağılımı ve 

betimsel istatistikleri incelenmiĢtir. Ġlgili sonuçlara ait Ģekil ve çizelgeler EK-

2‟de verilmiĢtir. Q-Q grafiği incelemesi sonucu dağılımın 45°‟lik eğime sahip 

olan doğrunın etrafında yığıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca çarpıklık (-.034) ve 
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basıklık (.298) katsayıları normale yakın bir dağılım gösterdiğini 

belirtmektedir.  

Düzey-1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Düzey-1‟e ait hata değerleri ile yordanan değiĢken arasında iliĢki 

ADM hata1 veri dosyasında yer alan hata değerleri ve yordanan değiĢken 

arasındaki pearson korelasyon katsayısı incelenerek test edilmiĢtir. Analiz 

sonuçları EK-2‟de rapor edilmiĢtir. 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Okullar arası hatalar normal dağılmaktadır. Bu varsayımı test etmek 

için MDIST‟ ye CHIPCT saçılma grafiği çizilir. MDIST artıkların normalden ne 

kadar ayrıldığını gösteren Mahalanobis uzaklığıdır. CHIPCT ise beklenen 

değerlerin ki-kare dağılımıdır. Bu grafiğin 45 derecelik bir açı yapması 

beklenir. Ġlgili varsayıma iliĢkin grafik EK-2‟de verilmiĢtir. CHIPCT ve MDIST 

grafiği incelenmiĢ ve 45 derecelik doğru üzerinde yayıldığı birkaç değerin uç 

değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. Bu durumda Düzey-2‟deki 

artıkların normale yakın dağılım gösterdiği söylenebilir. 

2.2.4.3.2. Finlandiya PISA 2003 Verileri İçin ADM Varsayımlarının 

İncelenmesi Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Düzey-1 hatalarının normalliği varsayımını sınamak için öncelikle Düzey-1 ve 

artık dosyası oluĢturulmuĢtur. HLM 7.00 paket programı artık veri dosyalarını 

bir bağımlı değiĢkene dayalı olarak oluĢturmaktadır. Bu nedenle araĢtırma 

kapsamında ele alınan PV1MATH‟dan PV5MATH‟e kadar olan beĢ olası 

değerden sadece PV1MATH için Düzey-1 ve Düzey-2 artık veri dosyası 

üretilmiĢtir. Daha sonra Düzey-1 hatalarının normalliği Q-Q grafiği ve 

betimsel istatistikler kullanılarak test edilerek EK-2‟de verilmiĢtir. Q-Q grafiği 

incelemesi sonucu dağılımın 45°‟lik eğime sahip olan doğrunın etrafında 

yığıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca çarpıklık (-.064) ve basıklık (-.093) katsayıları 

normale yakın bir dağılım gösterdiğini belirtmektedir.  
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Varyansların Homojenliği Varsayımı 

ADM modelinde Türkiye 2003 verileri için H istatistiği test edilmiĢtir. 

Bunun için Düzey-2 artık değerler dosyası oluĢturulmuĢtur. H istatistiği 

sonuçlarına göre Düzey-1 varyans hatalarının dağılımı bakımından okullar 

arası varyasnlarda farkın manidar olmadığı gözlenmiĢtir (𝑥2= 189.176, sd 

= 196, p>.500). yani hata varyanslarının homojen olduğu söylenebilir.  

Düzey 1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Düzey 1‟e ait hata değerleri ile yordanan değiĢken arasında iliĢki 

ADM hata1 veri dosyasında yer alan hata değerleri ve yordanan değiĢken 

arasındaki pearson korelasyon katsayısı incelenerek test edilmiĢ ve EK-

2‟de verilmiĢtir. 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Okullar arası hatalar normal dağılmaktadır. Bu varsayımı test etmek 

için MDIST‟ye CHIPCT saçılma grafiği çizilir. MDIST artıkların normalden ne 

kadar ayrıldığını gösteren Mahalanobis uzaklığıdır. CHIPCT ise beklenen 

değerlerin ki-kare dağılımıdır. Bu grafiğin 45 derecelik bir açı yapması 

beklenir. Ġlgili varsayım için elde edilen grafik EK-2‟de verilmiĢtir. CHIPCT ve 

MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru üzerinde yayıldığı birkaç 

değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. Bu durumda 

Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım gösterdiği söylenebilir. 

2.2.4.3.3. Türkiye PISA 2012 Verileri İçin Varsayımların Analizi  

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Düzey-1 hatalarının normalliği varsayımını sınamak için öncelikle Düzey-1 

artık dosyası oluĢturulmuĢtur. HLM 7.00 paket programı artık veri dosyalarını 

bir bağımlı değiĢkene dayalı olarak oluĢturmaktadır. Bu nedenle araĢtırma 

kapsamında ele alınan PV1MATH‟dan PV5MATH‟e kadar olan beĢ olası 

değerden sadece PV1MATH için Düzey1 ve Düzey 2 artık veri dosyası 

üretilmiĢtir. Daha sonra Düzey-1 hatalarının normalliği Q-Q grafiği ve 

betimsel istatistikler kullanılarak test edilmiĢtir. Grafik ve çizelgeler EK-2‟de 

verilmiĢtir. Q-Q grafiği incelemesi sonucu dağılımın 45°‟lik eğime sahip olan 
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doğrunın etrafında yığıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca çarpıklık (-.024) ve basıklık 

(.070) katsayıları normale yakın bir dağılım gösterdiğini belirtmektedir.  

Varyansların Homojenliği Varsayımı 

ADM modelinde Türkiye 2012 verileri için H istatistiği test edilmiĢtir. H 

istatistiği sonuçlarına göre Düzey 1 varyans hatalarının dağılımı bakımından 

okullar arası varyasnlarda farkın manidar olduğu gözlenmiĢtir (𝑥2= 228.850, 

sd = 167, p<0.005). Bir baĢka deyiĢle hata varyanslarının homojen olmadığı 

söylenebilir. Bu nedenle varyansların homojenliği için MDSRVAR için dağılım 

ve beklenen değere karĢılık gözlenen değer histogram, Q-Q dağılımı ve 

betimsel istatistikleri incelenmiĢtir. Ġlgili sonuçlar EK-2‟de yer almaktadır. Q-Q 

grafiği incelemesi sonucu dağılımın 45°‟lik eğime sahip olan doğrunın 

etrafında yığıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca çarpıklık (-.994) ve basıklık (.158) 

katsayıları normale yakın bir dağılım gösterdiğini belirtmektedir.  

Düzey-1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Düzey-1‟e ait hata değerleri ile yordanan değiĢken arasında iliĢki ADM hata1 

veri dosyasında yer alan hata değerleri ve yordanan değiĢken arasındaki 

pearson korelasyon katsayısı incelenerek test edilmiĢtir. Koralasyon katsayısı 

ve anlamlılık testi sonuçları EK-2‟de yer almaktadır. Düzey 1 hataları ile 

yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki olmadığı gözlenmektedir 

(r=.026, p>0.01) 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Okullar arası hatalar normal dağılmaktadır. Bu varsayımı test etmek 

için MDIST‟ye CHIPCT saçılma grafiği çizilir. MDIST artıkların normalden ne 

kadar ayrıldığını gösteren Mahalanobis uzaklığıdır. CHIPCT ise beklenen 

değerlerin ki-kare dağılımıdır. Bu grafiğin 45 derecelik bir açı yapması 

beklenir. CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru 

üzerinde yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği 

gözlenmektedir. Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım 

gösterdiği söylenebilir. 
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2.2.4.3.4. Finlandiya PISA 2012 Verileri İçin Varsayımların Analizi  

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Düzey-1 hatalarının normalliği varsayımını sınamak için öncelikle Düzey-1 

artık dosyası oluĢturulmuĢtur. HLM 7.00 paket programı artık veri dosyalarını bir 

bağımlı değiĢkene dayalı olarak oluĢturmaktadır. Bu nedenle, araĢtırma kapsamında 

ele alınan PV1MATH‟dan PV5MATH‟e kadar olan beĢ olası değerden sadece 

PV1MATH için Düzey-1 ve Düzey-2 artık veri dosyası üretilmiĢtir. Daha sonra 

Düzey-1 hatalarının normalliği Q-Q grafiği ve betimsel istatistikler kullanılarak test 

edilmiĢtir. Ġlgili sonuçlar EK-2‟de verilmiĢtir. Histogram, Q-Q dağılımı ile çarpıklık (-

.080) ve basıklık (-.135) katsayılarıincelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal 

dağılıma yakın bir dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 

Varyansların Homojenliği Varsayımı 

ADM modelinde Türkiye PISA 2012 verileri için H istatistiği test edilmiĢtir. H istatistiği 

sonuçlarına göre Düzey 1 varyans hatalarının dağılımı bakımından okullar arası 

varyanslarda farkın manidar olmadığı gözlenmiĢtir (𝑥2= 337.478, sd = 306, 

p>0.005). Yani hata varyanslarının homojen olduğu söylenebilir.  

Düzey-1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Düzey-1‟e ait hata değerleri ile yordanan değiĢken arasında iliĢki ADM hata1 veri 

dosyasında yer alan hata değerleri ve yordanan değiĢken arasındaki pearson 

korelasyon katsayısı incelenerek test edilmiĢtir. Korelasyon testi sonuçları EK-2‟de 

verilmiĢtir. Düzey 1 hataları ile yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki 

olmasına rağmen çok zayıf olduğu göz ardı edilebileceği gözlenmektedir (r=.086, 

p<0.01) 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

Okullar arası hatalar normal dağılmaktadır. Bu varsayımı test etmek için 

MDIST‟ ye CHIPCT saçılma grafiği çizilir. MDIST artıkların normalden ne kadar 

ayrıldığını gösteren Mahalanobis uzaklığıdır. CHIPCT ise beklenen değerlerin ki-

kare dağılımıdır. Bu grafiğin 45 derecelik bir açı yapması beklenir. Elde edilen grafik 

EK-2‟de verilmiĢtir. CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru 

üzerinde yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği 

gözlenmektedir. Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım 

gösterdiği söylenebilir. 
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2.2.5. Verilerin Analizi 

Bazı olaylar tek bir değiĢkenle açıklanamayacak kadar karmaĢık 

olabilir. Bu nedenle bir olayın olmasına neden olan değiĢkenler ne kadar 

fazla olursa o olayın olma nedenini açıklamak daha da kolaylaĢacaktır. Bu 

durum çok değiĢkenli istatistik yöntemlerinin ortaya çıkmasına ve 

kullanılmasına neden olmuĢtur. Çok değiĢkenli istatistik, inceleme konusu 

olayı bir bütün olarak ele almakta ve bütünlüğü sağlayan değiĢkenlerin 

bağımlılık yapısını açıklamaya çalıĢmaktadır. Bu durumda çok değiĢkenli 

istatistiğin en önemli amacının değiĢkenler arasındaki bağımlılık yapısının 

analizi olduğu iddia edilebilir (Tatlıdil, 1996). Bu Ģekilde kümelenmiĢ ya da 

hiyerarĢik yapıya sahip verilerin istatistiksel analizinde çok aĢamalı modeller 

kullanılır. HiyerarĢik yapıya sahip verilerde, standart istatistiksel testler için 

gerekli olan gözlemlerin birbirinden bağımsızlığı varsayımı bozulduğundan 

çok aĢamalı regresyon modellerine baĢvurulur.  

Çok aĢamalı modellerde, birey veya birim aĢamasından baĢlayarak, 

birimler, birimlerin meydana getirdiği gruplar, grupların meydana getirdiği 

topluluklar vb. Ģeklinde devam eden hiyerarĢik yapılar vardır.  

Eğitime dair çoğu değiĢkenin iç içe geçmiĢ olması ve hiyerarĢik bir 

yapı göstermesi nedeniyle ADM (AĢamalı Doğrusal Model- Hierarchical 

Linear Model- HLM) uygulamasına gereksinim duyulmaktadır (Arnold,1992). 

ADM uygulanmasının avantajı; araĢtırmacıya okul, cinsiyet, sınıfta uygulanan 

yöntemler ya da herhangi baĢka değiĢkenlerin öğrencinin baĢarısına olan 

etkisini açık olarak ortaya çıkarma olasılığı sağlamasıdır. Yani, ADM bir 

araĢtırmacıya çoklu düzeyde çalıĢma olanağı sunar. Bireyler ve bireylerin 

içinde bulunduğu durum değiĢkeni aynı anda test edilmelidir. Dolayısıyla, 

eğer öğrenci baĢarısını etkileyen etmenler test edilecekse hem bireysel hem 

de sınıf ya da okul değiĢkenlerinin etkisi dikkate alınmalıdır. ADM bireyin 

özellikleri gibi, grup üyelerinin özelliklerinin de içinde bulundukları grubun bir 

fonksiyonu olarak açıklandığı doğrusal eĢitlikler türeten bir modeldir.  

Raudenbush ve Bryk (2002)‟ye göre ADM eğitimle ilgili verinin iç içe ya 

da hiyerarĢik yapısını göz önünde bulundurmak için tasarlanmıĢ olan bir çeĢit 

http://www2.zargan.com/tr/page/search?Text=hierarchical%20structure
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regresyon analizidir. Williams (2003) ADM‟yi temel doğrusal regresyon 

eĢitliğinin bir uzantısı Ģeklinde tanımlamaktadır. ADM: 

 Bireysel düzeyde bir regresyon eĢitliği sağlar. 

 Regresyon eĢitliğinin parametrelerini grup üyeleri aracılığıyla kestirir. 

 Bireysel-düzey parametrelerinde değiĢimi açıklamak için grup-düzey 

değiĢkenlerini kullanır. 

 DeğiĢkenlere iliĢkin ana etkilerin testlerine imkan verir (Koopmans, 

1998; Akt: Acar, 2008). 

ADM‟nin iki aĢamalı ve üç aĢamalı modelleri bulunmaktadır. Ġki 

aĢamalı modelde veriler iki düzeyde kümelenirken, üç aĢamalı modelde üç 

düzeyde kümelenmektedir. Öğrencilerin sınıflarda, sınıfların okullarda 

bulunması; iĢçilerin illerde, illerin ülkelerde bulunması üç aĢamalı hiyerarĢik 

veri yapısına örnektir. 

PISA verileri aĢamalı bir yapı göstermektedir. Bu veriler öğrenci ve 

okul olmak üzere iç içe geçmiĢ iki farklı birimde toplanmakta, öğrenciler 

okullardan seçilmektedir. Öğrenciler birinci düzeyi (Düzey1), okullar ise birinci 

düzeyi de kapsayan ikinci düzeyi (Düzey2) oluĢtururlar. AraĢtırma 

kapsamındaki veriler Ġki Düzeyli AĢamalı Doğrusal Modellemeye dayalı 

olarak çözümlenmiĢtir. 

Rodenbush ve Bryk (2002) AĢamalı Doğrusal Modelleri; sabit 

parametresi seçkisiz olarak değiĢen modeller (Random intercept models) ve 

sabit ve eğim parametresi seçkisiz olarak değiĢen modeller (Random 

intercept and slopes models) olarak ikiye ayırmıĢtır. Sabit Parametresi 

Seçkisiz Olarak DeğiĢen Modellerin dört alt modeli vardır. Bu modeller 

Çizelge 9‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 10.Hiyerarşik Lineer Modellerin Sınıflandırılması 

 

AraĢtırmanın alt amaçlarına uygun olarak; Tesadüfi Etkili Tek Yönlü 

ANOVA Modeli, Tesadüfi Katsayılar Modeli, Ortalamaların Çıktı Olduğu 

Regresyon Modeli ve Sabit ve Eğim Katsayılarının Çıktı Olduğu Modeller 

kullanılmıĢtır. Bu modellere iliĢkin açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

2.2.5.1. Tesadüfî Etkili Tek Yönlü ANOVA Modeli 

Bu model araĢtırmanın birinci alt amacı olan “Öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansı bakımından okullar arasında 

anlamlı fark var mıdır?” sorusunu yanıtlamak için kullanılmıĢtır.  

Bu modelle öncelikle okullar arasında öğrenci özellikleri bakımından 

farklılaĢma olup olmadığı test edilmiĢtir. Bu modelin test edilmesinin temel 

amacı verinin modele uygunluğunun belirlemektedir. 

AĢamalı Doğrusal Modellerden en basit olanı, tesadüfi etkili tek yönlü 

ANOVA modelidir. Bu modelde 1. aĢama modeli, 2. aĢama modeli ve 

birleĢtirilmiĢ modellere ait denklemler oluĢturulur.  

1. aĢama modeline ait denklem; 

                                                 (2.4) 

Sabit Parametresi Seçkisiz Olarak 

DeğiĢen Modeller  

(Random Ġntercept Models) 

Tesadüfi Etkili Tek Yönlü ANOVA Modeli ( One-

Way ANOVA with a Random Effect) 

 

Tesadüfi Etkili Tek Yönlü ANCOVA Modeli 

(One-Way ANCOVA with Random Effects) 

 

Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli  

Eğim Parametresi Seçkisiz Olarak DeğiĢmeyen 

Model 

Sabit ve Eğim Parametresi Seçkisiz 

Olarak DeğiĢen Modeller  

(Random Ġntercept And Slopes Models) 

Tesadüfi Katsayılı Modeller  

(Random Coefficient Model) 

 

Sabit ve Eğim Katsayılarının Çıktı Olduğu 

Modeller  

(Intercepts and Slopes as Outcomes) 

 

ijjij rY  0
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Ģeklindedir. rij hata terimidir, ortalaması sıfır ve 2 varyanslı normal dağılıma 

sahiptir. Bu modelde sadece β0j parametresi ile birinci aĢamadaki çıktılar 

tahmin edilir. Yani, düzey-1‟e ait çıktıları ve tesadüfi hata fonksiyonunu veren 

modeldir.  

2. aĢama modeli ise; 

                                         (2.5) 

Ģeklinde yazılır. Burada 00  j tane grubun ortalamasının ortalamasını 

verirken, 
ju0
ise j. gruba ait 0 ortalamalı, 00 varyanslı tesadüfi etkiyi gösterir. 

Eğer, tesadüfi etki sıfıra yaklaĢırsa gruplar arasında çok az bir değiĢkenliğin 

olduğunu gösterir. 

BirleĢtirilmiĢ model ise; 

                                                    (2.6) 

j= 1, 2, 3, …, j okullarında kümelenmiĢ 
i=1, 2, 3, …, nj öğrencileri 
β0j= KesiĢim (Ortalama Çıktı) 
rij= Öğrenci düzeyi hatası  
γ00= AğırlıklandırılmıĢ Ortalama (Genel Ortalama Çıktı) 
u0j= j. Birimdeki tesadüfi etki (Düzey-2 hatası) 

 
Ģeklinde yazılır. Tesadüfî etkili tek yönlü ANOVA modelinde düzey-1‟deki 

birimler arasındaki değiĢkenlik ve düzey-2‟deki birimler arasındaki 

değiĢkenlik olmak üzere iki bileĢen vardır. Yani; toplam değiĢkenliği birimler 

içi ve birimler arası olmak üzere kaynaklarına ayırır. Ayrıca γ00 modeldeki 

sabit etkiyi ifade ederken rij ve u0j modelde yer alan iki tesadüfi etkidir.  

Tek yönlü ANOVA modelinden elde edilebilen yararlı bir parametre ise 

gruplar içi korelasyon katsayısıdır ρ (intra-cluster correlation coefficient) ve 

aĢağıdaki formül ile hesaplanır:  

                                                                 (2.7) 

𝜏00  = Gruplar-arası degiskenlik (düzey-2 hata teriminin varyansı). 

σ² : Grup-içi degiskenlik (düzey-1 hata teriminin varyansı). 
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Bu katsayı (ρ), 2. aĢama grupları arasında çıktıda bulunan varyans 

oranını ölçer ve böylece grupların toplam değiĢkenlikteki yüzdesini (payını) 

gösterir. Gruplar içi yüksek korelasyon gruplarda çok fazla bağımlılığın 

bulunduğunu ve verideki hiyerarĢik yapının dikkate alınması gerektiğini 

gösterir. Eğer gruplar içi korelasyon sıfır ise sonuç değiĢkenindeki 

değiĢkenlik gruplar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır ve verinin 

hiyerarĢik yapısı görmezden gelinebilir. Gruplar içi korelasyon değerinin 

düĢük olması durumunda ise gruplar içinde bir bağımlılığın olduğu ve 

verilerde ADM‟nin kullanılması gereği ortaya çıkar. 

2.2.5.2. Tesadüfî Katsayılı Modeller: 

Bu araĢtırmada “Öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansıyla ilişkili öğrenci düzeyindeki faktörler nelerdir?” sorusuna 

yanıt aramak amacı ile tesadüfi katsayılı model kurulmuĢtur.  

Öğrencilerin matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olacağı tahmin edilen 

değiĢkenler ise; Okul Öncesi Eğitime Devam (OOEGT), Anne Eğitim Durumu 

(AEGT), Baba Eğitim Durumu (BEGT), Anne mesleği (AMES), Baba Mesleği 

(BMES), Sosyo-Kültürel Ġndesk (SOSKULINDK), Matematik ÇalıĢma Süresi 

(MCLSSUR), Evde Sağlanan Eğitimsel Olanaklar (EGTOLNK), Matematikte 

Kendini Yeterli Görme (MYTR), Matematikte Kendine Güven (MOZG), Sınıf 

Ġklimi (SDISORT), Okulda Teknoloji Kullanım Sıklığı (OTECH) Ģeklindedir. 

Tesadüfî katsayılı model ile öğrenci düzeyinde alınan bu değiĢkenlerden 

matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olanların belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Bu modelde değiĢebilen eğimlerden bahsedilmektedir. En basit Ģekilde 

ifade edilecek olursa bu modelde Düzey-2‟ye iliĢkin bağımsız değiĢken 

yoktur, sadece Düzey-1‟e iliĢkin bağımsız değiĢken vardır. Burada 

değiĢkenlik, bireysel değiĢkenlik, kesiĢimle birleĢen değiĢkenlik ve eğimle 

birleĢen değiĢkenliğin bir fonksiyonu Ģeklinde modellenmektedir.  

Her aĢama için tahmin edilen değiĢkenliği o aĢamada ölçülen 

değiĢkenler ile açıklayabilmek amacıyla tesadüfi katsayılı modeller kullanılır. 

Bu modelde hem düzey-1 sabitleri hem de bir ve daha çok düzey-1 eğimleri 

tesadüfi olarak değiĢir fakat bu değiĢim tahmin edilemez. Bu modelde hata 
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terimlerinin birbirinden bağımsız olduğu, normal dağılım gösterdiği ve bu 

dağılımın ortalamasının 0, varyansının σ2 olduğu varsayılır.  

Tesadüfi katsayılı modelde 1.aĢama modelinde, düzey-2 değiĢkenleri, 

Düzey-1 değiĢkenleri ve Düzey-1 tesadüfi hata fonksiyonu olarak ifade edilir. 

Bu yüzden modelller aĢağıdaki gibidir: 

Birinci aĢama modeli; 

                                                     (2.8) 

Yij: j grubundaki i bireyi için bağımlı değiĢken 
Xij: j grubundaki i bireyi için yordayıcı değiĢken 
β0j: (D1 keĢiĢim) j grubunda ortalama bağımlı değiĢken 
β1j: (D1 eğim) j grubunda yordayıcı değiĢkendeki bir birimlik değiĢime karĢılık bağımlı 
değiĢkende beklenen (yordanan) değiĢiklik 
rij: j grubundaki i bireyine özgü etki (unique effect) 

Ġkinci aĢama için model; 

(KesiĢim Modeli)                                                      (2.9) 
(Eğim Modeli) 
 
 
β 00: (KesiĢim modeli için D2 kesiĢimi) Gruplar boyunca ortalama kesiĢim (Ortalama β 0j) 
β10: (Eğim modeli için D2 kesiĢimi) Gruplar boyunca ortalama eğim (Ortalama β 1j) 
u0j: j grubunun D1 kesiĢimi üzerindeki kendine özgü etkisi u1j: j grubunun D1 eğimi üzerindeki 
kendine özgü etkisi 
γ00= AğırlıklandırılmıĢ Ortalama (Genel Ortalama Çıktı) 
 

BirleĢtirilmiĢ model ise; 

                                                                                                   (2.10) 

Raudenbush ve Bryk (2002), Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modelinin 

oluĢturulması sırasında her bir birinci düzey değiĢkenini modele tek tek 

alarak çözümlemeyi önermektedir. DeğiĢkenlerin tek tek alınması 

birleĢtirilmiĢ modelin doğru oluĢturulmasını sağlar. 

2.2.5.3. Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli 

Üçüncü alt amaç olan “Öğrencilerin matematik okuryazarlığı 

performansıyla ilişkili okul düzeyindeki faktörler nelerdir?” Sorusuna 

yanıt aramak için bu model kurulmuĢtur. AraĢtırmada ele alınan okul düzeyi 

değiĢkenleri olan Okulun Bulunduğu YerleĢim yeri (OKLBLG), Okul 

Büyüklüğü (OKLBUY), Okuldaki Eğitim Kaynaklarının Kalitesi (OKLEGTKLT) 
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ve Değerlendirme Sıklığı (DEGSIKL) ikinci aĢama modeline eklenerek 

matematik okuryazarlığını etkileyen ikinci aĢama değiĢkenleri belirlenmiĢtir. 

Sadece Düzey-2 değiĢkenlerini tahmin eden katsayılı modeller sabit 

parametrelerin çıktı olduğu modeller olarak adlandırılır. Çünkü grup özellikleri 

ile kestirilen edilen bağımsız değiĢkenler yoluyla tahmin edilebilen bağımlı 

değiĢkenlerin sabit parametrelerdeki farklılığını sabitlerin farklılığı temsil eder. 

Birinci AĢama modeli  

                                           (2.11) 

 

Ġkinci AĢama modeli 

                                                   (2.12) 

 
Yij: j grubundaki i bireyi için bağımlı değiĢken 
rij: j grubundaki i bireyine özgü etki (unique effect) 
β 0j: (KesiĢim modeli için D2 kesiĢimi) Gruplar boyunca ortalama kesiĢim (Ortalama β 0j) 
u0j: j grubunun D1 kesiĢimi üzerindeki kendine özgü etkisi u1j: j grubunun D1 eğimi üzerindeki 
kendine özgü etkisi 
γ00= AğırlıklandırılmıĢ Ortalama (Genel Ortalama Çıktı) 
Wj (j=1, 2, 3, …jq)= Düzey-2 Yordayıcısı 

BirleĢtirilmiĢ model ise;  

                                                                       (2.13) 

Raudenbush ve Bryk (2002) modeli açıklamaya dayalı araĢtırmalarda 

Düzey2 değiĢkenlerinin belirlenen kategorilere göre çözümlemeye ayrı ayrı 

alınmaları gerektiğini ve manidar çıkan değiĢkenlerle çözümlemenin 

tekrarlanmasını önermektedir. Bu araĢtırmada da ilgili değiĢkenler analize tek 

tek alınmıĢtır. 

2.2.5.4. Sabit ve Eğim Katsayılarının Çıktı Olduğu Modeller 

AraĢtırmada ele alınan dört ve beĢ numaralı “Öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansıyla manidar ilişki gösteren öğrenci 

düzeyindeki faktörler modele eklendiğinde; Öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı performansıyla ilişkili okul düzeyindeki faktörler 

nelerdir?” araĢtırma sorularına yanıt aramak için sabit ve eğim katsayılarının 

çıktı olduğu model kurulmuĢtur. Burada matematik okuryazarlığı ile iliĢkili 

olan okul düzeyi değiĢkenlerini etkileyen öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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Düzey-2‟deki değiĢkenlerin belirlenen değiĢken açısından nasıl farklılık 

gösterdiği açıklayıcı değiĢkenler kullanılarak bu modelde belirlenebilir. Bunun 

dıĢında Düzey 2‟deki değiĢkenlerin Düzey 2 yordayıcıları açısından neden 

değiĢtiğini açıklamak amacı ile kullanılır. 

Bu modellerde birinci aĢama tahmincisi ve ikinci aĢama açıklayıcı değiĢkeni 

bulunduğundan elde edilen model “tam hiyerarĢik model (full model)” denilir. 

 

Birinci aĢama modeli; 

                                                                (2.14) 

 

Yij: j grubundaki i bireyi için bağımlı değiĢken 
Xij: j grubundaki i bireyi için yordayıcı değiĢken 
β0j: (D1 keĢiĢim) j grubunda ortalama bağımlı değiĢken 
β1j: (D1 eğim) j grubunda yordayıcı değiĢkendeki bir birimlik değiĢime karĢılık 

bağımlı değiĢkende beklenen (yordanan) değiĢiklik 
rij: j grubundaki i bireyine özgü etki (unique effect) 

 

Ġkinci aĢama modeli; 

 

                                                         (2.15) 

 

γ 00: W = 0 olan bir grup için yordanan D1 kesisimi 
γ 01: W‟nin D1 kesisimi üzerindeki etkisi 
γ10: W = 0 olan bir grup için yordanan D1 egimi 
γ11: W‟nin D1 egimi üzerindeki etkisi 
u0j: Wj sabit tutuldugunda j grubunun D1 kesisiminde kendine özgü etkisi 

u1j: Wj sabit tutuldugunda j grubunun D1 egiminde kendine özgü etkisi 

 

BirleĢtirilmiĢ model ise; 

                                                           (2.16) 

 

Bu modelde tesadüfi katsayılı modelle iliĢkili olduğu belirlenen birinci aĢama 

modeli ile ortalamaların çıktı olduğu modelle test edilen ikinci düzey değiĢkenleri 

aynı anda modele alınır. Böylece matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olan okul düzeyi 

değiĢkenlerini etkileyen öğrenci düzeyi değiĢkenleri belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Verilerin düzenlenmesinde, betimsel istatistiklerin hesaplanmasında ve 

düzenlenmiĢ verilerin HLM 7.00 programına aktarılmasında SPSS 18 

programından yararlanılmıĢtır. HiyerarĢik modellerin oluĢturulmasında ve 

analizinde ise HLM 7.00 programı kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel bulgular 0.05 

manidarlık düzeyinde değerlendirilmiĢtir.  
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BÖLÜM III 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde araĢtırma soruları kapsamında öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı ile öğrenci düzeyindeki değiĢkenlerin “Matematik çalıĢmaya 

ayrılan süre”, “Matematikte kendine güven”, “Matematikte kendini yeterli 

görme”, “Okul öncesi eğitime devam”, “Anne-baba eğitim ve meslek durumu”, 

“Evde sağlanan eğitimsel olanaklar” değiĢkenleri ve okul düzeyindeki 

değiĢkenlerin “Sınıf iklimi”, “Değerlendirme kullanımı”, “Sınıfta teknoloji 

kullanımı”, “Okul büyüklüğü”, “Okulun bulunduğu yerleĢim büyüklüğü”, 

“Okuldaki eğitim kaynaklarının Kalitesi” ve “Değerlendirme kullanım sıklığı” 

iliĢkileri ADM modellemesi yoluyla test edilmiĢtir. Bu iliĢkiler bakımından 

Türkiye ve Finlandiya karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu iliĢkiler önce 2003 dönemi için 

sonra 2012 dönemi ve her ili ülke için sınanmıĢ sonra iki ülke ve iki 

değerlendirme dönemi için genel karĢılaĢtırmalara ait bulgular özetlenmiĢtir. 

Bulgular ve yorumlar öncelikle PISA 2003 verileri daha sonra PISA 

PISA 2012 verileri için raporlaĢtırılmıĢ, ilgili yıllara ve ülkelere göre analizler 

tamamlandıktan sonra karĢılaĢtırmalara yer verilmiĢtir.  

 

3.1. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’daki Okullar 

Arası Farklılığın Belirlenmesi 

PISA 2003 matematik okuryazarlığı puanlarının Türkiye ve 

Finlandiya‟da okullar arasında farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek için 

Tesadüfi Katsayılı Tek Yönlü ANOVA modeli kullanılmıĢtır. Buna göre; 

Birinci aĢama modeli; 

 

Ģeklindedir. 
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ikinci aĢama modeli ise; 

                                                 (3.2) 

BirleĢtirilmiĢ model ise; 

 

Ģeklindedir. 

Bu denkleme göre oluĢturulan tek yönlü Tek Yönlü ANOVA Modeli 

sabit etki sonuçları Çizelge 10‟da verilmiĢtir. 

 

Çizelge 11.Türkiye için PISA 2003 Tek Yönlü ANOVA Modeli Sabit Etkisi 

Ülke 
Sabit Etki Katsayı 

Standart 
Hata 

t-değeri p-değeri 

Türkiye 

Sabit 𝛽0𝑗  için, 

Ortalama Okul 
Ortalaması γ00, 

4.189 0.0628 66.695 <0.005 

Finlandiya 

Sabit 𝛽0𝑗  için, 

Ortalama Okul 
Ortalaması γ00, 

5.493 0.0179 307.552 <0.001 

 

Tek Yönlü ANOVA Modeline göre, Türkiye ve Finlandiya‟daki okullar 

arasında öğrencilerin PISA 2003 matematik okuryazarlığı puanları 

bakımından manidar bir fark vardır (p<0.01). Okulların ortalama matematik 

okuryazarlığı puanlarından kestirilen katsayılar 2003 yılında Türkiye Ġçin 

4.189 iken Finlandiya için 5.493‟tür. Finlandiya‟nın ortalama matematik 

okuryazarlığı puanının Türkiye‟den daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

(Çözümlemeye alınan değiĢkenler arası varyans değerlerinin yakınlığını 

sağlamak için, matematik okuryazarlığı olası değerleri 100‟e bölünmüĢtür, 

𝑋 =418.90 ve 𝑋 =549.3‟dir). Matematik okuryazarlığı ortalaması için %95 

güven aralığı hesaplandığında 2003 yılı için; (4.189 ± 1,96*0,0628 ve 5.493 

± 1,96*0,018), genel matematik baĢarı ortalamasının Türkiye örnekleminde 

gerçek değerinin %95 olasılıkla 2.96-5.42 katsayı değerleri aralığında olduğu 

gözlemlenirken Finlandiya örnekleminde gerçek değerinin la 5.46-5.53 puan 

aralığında yer alabileceği tahmin edilmiĢtir. 

jj u0000  
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Matematik okuryazarlığı puanları bakımından okullar arasında ortaya 

çıkan farklılığın tesadüfi olup olmadığını sınamak için, Çizelge 11‟de Tek 

Yönlü ANOVA Modeli seçkisiz etki sonuçlarıyla incelenmiĢtir. 

Çizelge 12.Türkiye ve Finlandiya PISA 2003 için Okullar Arası Farklılığın 
Seçkisiz Etki Sonuçları 

Ülke Seçkisiz Etki Varyans sd 𝒙𝟐 p 

Türkiye 
Okul ortalaması, u0j 0.597 158 5487.138 <0.001 

Düzey-1 etkisi, ry 0.493    

Finlandiya 
Okul ortalaması, u0j 0.030 196 417.631 <0.001 

Düzey-1 etkisi, ry 0.626    

 

PISA 2003 okul performanslarının okul ortalamasından farklarının 

varyansı (okul-içi değiĢkenlik) Türkiye‟de yaklaĢık %60 iken Finlandiya‟da 

okul içi değiĢkenlik %3 düzeyindedir. Yani, Türkiye‟de okul içi değiĢkenlik 

Finlandiya‟dan daha fazladır. Okul ortalamalarının genel ortalamadan 

farklarının varyansı (okullar-arası değiĢkenlik) ise Türkiye‟de yaklaĢık %49 

olarak kestirilirken Finlandiya‟da yaklaĢık %63 olarak kestirilmiĢtir. 

Türkiye‟de okullar genelinde matematik okuryazarlığı (4.19+1.96(0.49) ve 

4.19-1.96(0.49)) %95 olasılıkla 3.23 ve 5.29 aralığındadır. Finlandiya‟da 

ise genel matematik okuryazarlığı (5.49±1.96(0.63) 4.26 ile 6.72 

aralığındadır.  

Tek Yönlü ANOVA Modeli seçkisiz etkisi incelendiğinde, okul 

düzeyinde varyansın seçkisiz etkisinin Türkiye ve Finlandiya için manidar 

olduğu belirlenmiĢtir (=5487.138  sd=158, p<0.01 ve 𝜒2=417.631  sd=196 

p<0.001). Bu durum, ortalama matematik okuryazarlığı puanları 

bakımından okullar arasındaki farklılığın seçkisiz olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Düzey-2 varyansının toplam varyansa bölünmesi 

ile sınıflar arası korelasyon (intraclass correlation) Türkiye için yaklaĢık 

0.55 olarak hesaplanmıĢtır. Diğer yandan Finlandiya‟da okullar arası 

farklılaĢma yaklaĢık 0.05 olarak hesaplanmıĢtır. 

 

𝜌𝑇𝑅 =
𝜏00

𝜏00 +𝜎2 =
0.60

0.60+0.49
= 0.55                    (3.3) 
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        𝜌𝐹𝐼𝑁=
𝜏00

𝜏00 +𝜎2 =
0.03

0.03+0.63
= 0.03              (3.4) 

Bu değer; PISA 2003 matematik okuryazarlığı puanlarında Türkiye‟de 

gözlenen farklılıkların yaklaĢık % 55‟lik kısmının okullar arasındaki ortalama 

matematik okuryazarlığı puanlarındaki farklılıktan kaynaklandığını, yaklaĢık 

% 45‟lik kısmının ise öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Yani Türkiye‟de öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı arasındaki farklılıklar 0.55 olasılıkla okullara ait değiĢkenlerden, 

0.45 olsalıkla ise öğrencilere ait özelliklerden kaynaklanmaltadır. 

Finlandiya‟da ise gözlenen farklılıkların yaklaĢık %3‟lik kısmının okullar 

arasındaki ortalama matematik okuryazarlığı puanlarındaki farklılıktan 

kaynaklandığını, diğer yandan %97‟lik kısmının ise öğrenciler arasındaki 

bireysel farklılıklardan kaynaklandığı görülmektedir. Bunun anlamı 

Finlandiya‟daki öğrencilerin matematik okuryazarlığı punaları arasındaki 

farklılık 0.03 olaslıkla okula ait özelliklerden 0.97 olasılıkla ise öğrenciye ait 

özelliklerden kaynaklanmaktadır. Yani Türkiye‟de PISA 2003 matematik 

okuryazarlığı sonuçlarına göre okullar arasındaki farklılık Finlandiya‟ya göre 

daha fazladır. Sınıflar arası korelasyon ayrıca aynı okuldaki öğrenci 

performanslarının farklı okullardaki öğrenci performanslarına kıyasla ne 

ölçüde birbirine benzediğini gösteren bir indekstir (Hox, 2002; Raudenbush 

ve Bryk, 2002). Elde edilen sınıflar arası korelasyon katsayısı, iki düzeyli 

hiyerarĢik model kullanımını desteklemektedir. Yani iç içe geçmiĢ kümeler 

arasında farklılıklar gözlenmektedir ve bu farklılıkların belirlenmesi anlamlıdır. 

Örneklemden elde edilen ortalamanın gerçek okul ortalamasının bir 

göstergesi olup olmadığı hakkında bilgi veren Düzey1 katsayılarının 

güvenirliği incelendiğinde; Türkiye için 𝛽0𝑗  katsayısının güvenirliği 0.97, 

Finlandiya için ise 0.52 olarak hesaplanmıĢtır. Bu durum, örneklemden 

elde edilen ortalamanın gerçek okul ortalamasının güvenilir bir göstergesi 

olduğunu ortaya koymaktadır.  
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3.2. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya için Matematik 

Okuryazarlığı Puanlarıyla İlişkili Öğrenci Düzeyi Değişkenlerin 

Belirlenmesi 

Matematik okuryazarlığı puanları ile iliĢkili öğrenci özellikleri 

belirlenirken Tesadüfi katsayılı model kurulmuĢtur. Bu modelde sabit ve eğim 

parametresini açıklayan Düzey-2 bağımsız değiĢkenleri bulunmaz. 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi için oluĢturulan model için Düzey 1 denklemi; 

 Birinci aĢama için; 

 

 

                                                                                                                     (3.5) 

 

Ġkinci aĢama için model; 

 

 

                                                              (3.6) 

Bu eĢitlikte yer alan semboller açıklanırsa;  

𝛽0𝑗 , j tane okulun ortalama matematik okuryazarlığı baĢarısı, 

𝛽1𝑗 …  𝛽12𝑗 , öğrenci düzeyi değiĢkenlerine göre matematik okuryazarlığı baĢarısı arasındaki 

ortalama farklar, 

𝛾00 , sabit parametrelerin Düzey-2 birimleri üzerindeki beklenen değerleri, 

𝛾10 …  𝛾120 , eğim parametresinin Düzey-2 birimleri üzerinden beklenen değerleri, 

𝑢0𝑗 , Düzey-2‟nin j. birimine iliĢkin eğim parametrelerinde oluĢan değiĢimlerdir. 
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BirleĢtirilmiĢ model ise aĢağıdaki eĢitlikte gösterilmiĢtir; 

 

 

 

                                                                                                      (3.7) 

Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modelinin oluĢturulması sırasında birinci 

düzeye ait veriler birlikte ya da teker teker modele alınabilir. Raudenbush ve 

Bryk (2002) her bir öğrenci düzeyi değiĢeninin modele tek tek alınarak 

çözümlenmesini önermektedir. DeğiĢkenlerin tek tek alınması birleĢtirilmiĢ 

modelin doğru oluĢturulmasını sağlar. AraĢtırma kapsamında kategorilerine 

göre öğrenci düzeyi değiĢkenleri modele tek tek alınarak, matematik 

okuryazarlığı performansını manidar yordayıp yordamadığı ve eğimlerin 

seçkisiz ya da sabit etkilerinin olup olmadığı belirlenmiĢtir. Matematik 

okuryazarlığı performansını manidar yordamayan değiĢkenlerin modelde 

bırakılması örneklemin evreni temsil etme olasılığını düĢürdüğünden bu 

değiĢkenler model dıĢında tutulmuĢtur.  

PISA 2003 matematik okuryazarlığı puanı Türkiye için 

değerlendirildiğinde, etkisi test edilen 12 öğrenci düzeyi değiĢkeninden Baba 

mesleği ve Okulda teknoloji kullanımı sıklığı değiĢkeni hariç 10 değiĢkenin 

(Okul öncesi eğitim alma, Anne eğitim düzeyi, baba eğitim durumu, Anne 

mesleği, Sosyo-kültürel indeks, Evde eğitim olanakları, Matematik çalıĢma 

süresi, Matematikte kendini yeterli bulma, Matematikte kendine güven, Sınıf 

iklimi) sabit etkilerinin manidar olduğu belirlenmiĢtir. Sabit etkileri manidar 

olan değiĢkenlerden de anne eğitim düzeyi ve anne mesleği değiĢkenleri 

hariç sekiz değiĢkenin (okul öncesi eğitim alma, baba eğitim durumu, sosyo-

kültürel indeks, evdeki eğitim olanakları, matematik çalıĢma süresi, 

matematikte kendini yeterli bulma, matematikte kendine güven, sınıf iklimi) 

manidar olduğu gözlenmiĢtir.  

PISA 2003 matematik okuryazarlığı puanı Finlandiya için 

değerlendirildiğinde ise etkisi test edilen 12 öğrenci düzeyi değiĢkeninden 

tamamının (Okul öncesi eğitim alma, Anne eğitim düzeyi, Baba eğitim 

               

           

          

        ijjj

jjj

jjj

jjjj

jij

rOTECHuSDSPORTu

MOZGuMYTRuCLSSURu

EVEGTOLNKuSEDINDKuBMESu

AMESuBEGTuAEGTuOOEGTu

uMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVY











**

**

***

****

5,4,3,2,1

1212011110

10100990880

770660550

440330220110

000













67 
 

 
 

durumu, Anne mesleği, Baba mesleği, Sosyo-kültürel indeks, Evde eğitim 

olanakları, Matematik çalıĢma süresi, Matematikte kendini yeterli bulma, 

Matematikte kendine güven, Sınıf iklimi ve Okulda teknoloji kullanımı) sabit 

etkilerinin manidar olduğu belirlenmiĢtir. Sabit etkileri manidar olan 

değiĢkenlerden annenin mesleği, matematikte kendini yeterli bulma ve sınıf 

iklimi değiĢkenlerinin seçkisiz etkilerinin manidar olduğu gözlenmiĢtir.  

Her iki ülke için çözümlemeler sonucu elde edilen modele ait 

denklemler ve katsayılar EK-2‟de verilmiĢtir. 

Sabit etkileri tek tek incelenen değiĢkenlerden manidar olan öğrenci 

düzeyi değiĢkenleri ile oluĢturulan modele ait sabit ve seçkisiz etkilerin 

tahmini Çizelge 12 ve Çizelge 13‟te verilmiĢtir. 

 
Çizelge 13. PISA 2003 Türkiye ve Finlandiya için Matematik Okuryazarlığını 

Etkileyen Öğrenci Düzeyi Değişkenlerine ait Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki 
Sabit SE t 

TR Fin TR Fin TR Fin 

Ortalama Matematik 

Okuryazarlığı 

Puanı 𝛾00  

4.190 5.518 0.099 0.075 42.423 74.027 

OOEGT   𝛾10  0.090 0.029 0.032 0.019 2.836 1.521 

AEGT   𝛾20  0.010 -0.002 0.012 0.010 0.769 -0.211 

BEGT   𝛾30  0.024 0.004 0.015 0.008 1.586 0.496 

AMES  𝛾40  -0.013 -0.018 0.006 0.006 -2.086 -3.195 

BMES  γ50  - -0.007 - 0.005 - -1.352 

SOSKULIND   𝛾60  0.069 0.126 0.033 0.025 2.094 5.055 

EVEGTOLNK   𝛾70  0.072 -0.001 0.016 0.013 4.565 -0.062 

CLSSUR   𝛾80  0.051 -0.284 0.037 0.039 1.387 -7.254 

MYTR    𝛾90 0.192 0.194 0.018 0.015 10.806 13.066 

MOZG    𝛾100  0.130 0.306 0.018 0.013 7.029 24.123 

SDSPORT  𝛾110  0.092 0.016 0.017 0.013 5.574 1.249 

OTECH 𝛾120  - -0.051 - 0.013 - -3.824 

*Öğrenci düzeyi sürekli değiĢkenleri grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme yapılarak çözümlemeye 

alınmıĢtır.  

OluĢturulan tesadüfî katsayılı regresyon modeli sonucuna göre, 

öğrenci düzeyi değiĢkenleri grup ortalamasına eĢit olduğunda Türk 

öğrencinin matematik okuryazarlığı puanının 4.190 olması beklenirken Fin 
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öğrencinin puanının 5.518 olması beklenmektedir. Buradan Fin öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı puanlarının öğrenci düzeyi değiĢkenler dâhil 

edildiğinde de Türk öğrencilerden daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin teker teker analize alınarak manidar 

çıkan değiĢkenlerin modele eklenmesi ile elde edilen seçkisiz etkiler 

değerlerine göre, matematik okuryazarlığı ile manidar iliĢki gösteren 

değiĢkenler incelenmiĢtir. 

Anne eğitim düzeyi, Sosyo-kültürel indeks, evdeki eğitim kaynakları 

olanakları, matematikte kendini yeterli bulma ve matematik özgüveni 

değiĢkenleri her iki ülkede de matematik okuryazarlığı ile pozitif iliĢkili olarak 

gözlenmiĢtir. Anne eğitim düzeyi, Sosyo-kültürel indeks, evdeki eğitim 

kaynakları olanakları, matematikte kendini yeterli bulma ve matematik 

özgüveni değiĢkenlerindeki bir birimlik değiĢim matematik okuryazarlığında 

Türkiye için sırasıyla, -0.013, 0.069, 0.072, 0.192 ve 0.130 birim artıĢa neden 

olurken Finlandiya için sırasıyla, -0.018, 0.126i 0.194 ve 0.306 birim artıĢa 

neden olmaktadır.  

Okulöncesi eğitim alma ve sınıf iklimi değiĢkenleri ile matematik 

okuryazarlığı arasında yalnızca Türkiye için pozitif manidar bir iliĢki 

(γ10=0.090, SE=0.032, p<0.05) gözlenmiĢtir. Okulöncesi eğitim alma ve sınıf 

iklimi değiĢkenlerindeki bir birimlik artıĢ Türk öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı puanlarında sırasıyla 0.090 ve 0.092 birim artıĢa neden 

olmaktadır.  

Matematik çalıĢmaya ayrılan süre ve eğlenme amacı ile teknoloji 

kullanımı değiĢkenleri ile Finlandiya örnekleminden elde edilen matematik 

okuryazarlığı arasında negatif manidar bir iliĢki vardır. Öğrenci düzeyinde 

matematik performansını etkilediği düĢünülen diğer değiĢkenler sabit 

tutulduğunda, matematik çalıĢmaya ayrılan süre ve eğlenme amacı ile 

teknoloji kullanımı değiĢkenlerindeki bir birimlik artıĢ öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı performansını 0.284 ve 0.051 birim azaltmaktadır. Yani Fin 

öğrencilerin matematik çalıĢmaya bir haftada ayırdıkları süre arttığında 

matematik performanslarında da azalma görülmektedir. Bunun yanında 

teknolojiyi eğlenme amacı ile kullanan bireylerin matematik okuryazarlığı 

puanlarında azalma gözlenmektedir. 
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Matematik performansı üzerinde etkisi incelenen anne eğitim düzeyi 

ve baba eğitim düzeyi değiĢkenlerinin ise manidar etkisi her iki ülke için de 

gözlenmemiĢtir. 

Sabit etkileri incelenen değiĢkenlerin seçkisiz etkileri Çizelge 13‟te 

verilmiĢtir.  

Çizelge 14. PISA 2003 Türkiye ve Finlandiya için Matematik Okuryazarlığını 
Etkileyen Öğrenci Düzeyi Değişkenlerine ait Seçkisiz Etki Sonuçları 

Seçkisiz Etki 
Varyans x

2
 

TR Fin TR Fin 

Okul ortalaması, u00 0.524 0.063 116.08 194.980 

OOEGT   𝑢10 0.006 0.001 96.844 210.110 

AEGT   𝑢20 
0.003 

0.000 
99.619 

168.122 

BEGT   𝑢30 0.005 0.003 93.226 208.970 

AMES  𝑢 0.000 0.001 71.419 178.049 

BMES  𝑢50 - 0.002 - 218.736 

SOSKULIND   𝑢 0.023 0.011 93.784 189.218 

EVEGTOLNK   𝑢70 0.005 0.007 81.012 197.900 

CLSSUR   𝑢80 0.014 0.034 88.205 206.408 

MYTR    𝑢90 
0.006 

0.008 
73.262 

203.805 

MOZG    𝑢100  
0.004 

0.006 
82.607 

191.874 

SDSPORT    𝑢110  0.00669 0.006 84.117 180.290 

OTECH    𝑢120  - 0.005 - 202.624 

Düzey1 etkisi, rij 0.357 0.336   

 

Çizelge 14‟e göre Türkiye için seçkisiz etkisi test edilen öğrenci düzeyi 

değiĢkenlerinden anne eğitim düzeyi Finlandiya için ise baba mesleği 

manidar bir etkiye sahiptir (p<.05). Yani Türkiye‟de anne eğitim düzeyi 

değiĢkenine ait eğim diğer okullardan daha diktir. Bunun anlamı anne eğitim 

düzeyinin matematik okuryazarlığı puanı ile iliĢkisinin bazı okullarda daha 

yüksek olduğudur. Bu değiĢkenlik bazı farklılıkların okul düzeyindeki 

değiĢkenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Finlandiya‟da ise baba 
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mesleği hariç öğrenci düzeyi değiĢkenlerine ait regresyon katsayıları bütün 

okullar için benzerdir. Yani öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin matematik 

okuryazarlığı puanı ile iliĢkisi okullar arasında birbirine yakındır.  

Öğrenci düzeyindeki açıklanan varyansı bulmak için tesadüfi etkili tek 

yönlü ANOVA modelindeki varyanslar ile tesadüfi etkili regresyon 

modelindeki varyanslar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı =
𝜎2 𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  − 𝜎2(𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 )

𝜎2(𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴 )
 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝑇𝑅
0.493 − 0.357

0.493
= 0.28 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝐹𝐼𝑁
0.626−0.336

0.626
= 0.46 

Ġlgili değerler formülde yerine yerleĢtirildiğinde Türkiye‟de anne eğitim 

düzeyi değiĢkeni öğrenci düzeyindeki varyansın yaklaĢık %28‟ini 

açıklamaktadır. Finlandiya‟da ise baba mesleği değiĢkeni öğrenci 

düzeyindeki varyansın yaklaĢık %46‟sını açıklamaktadır. 

Sabit ve eğim katsayılarının güvenirliği, modelin örneklemi temsil etme 

düzeyi için incelenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda aabit 

katsayısının (β0j) güvenirliği ve eğim değerlerinin güvenirliği Çizelge 14‟te 

verilmiĢtir. 

Çizelge 15.Türkiye PISA 2003 için Sabit ve Eğim Katsayılarının Güvenirliği 

Düzey-1 Tesadüfî Katsayı Güvenirlik Tahmini 

 Tr Fin 

Ortalama Matematik Okuryazarlığı 0.214 0.038 

OOEGT    0.056 0.037 

AEGT    0.081 0.039 

BEGT    0.115 0.115 

AMES   0.035 0.100 

BMES - 0.055 

SOSKULIND    0.110 0.059 

EVEGTOLNK    0.089 0.118 

CLSSUR    0.063 0.088 

MYTR     0.091 0.106 

MOZG     0.065 0.109 

SDSPORT     0.113 0.121 

OTECH - 0.103 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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Çizelge 15 incelendiğinde sabite ait güvenirlikler sırasıyla 0.214 ve 

0.038‟dir. Eğim değerlerinin güvenirliği incelendiğinde ise 0.035 ile 0.115 

arasında değiĢtiği gözlenmektedir. Eğimler düĢük güvenirliğe sahiptir. 

Raudenbush ve Bryk‟e (2002) göre eğim güvenirliklerinin düĢük olmasının 

nedeni, öğrenci düzeyindeki yordayan değiĢken eğim varyansının okullar 

arasındaki yordanan değiĢken varyansından daha düĢük olmasıdır. Buna 

göre, ADM çözümlemelerinde 0.05‟in üzerinde güvenirliğe sahip değiĢkenler 

güvenilir olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu güvenirlik değerlerinin ,05‟ten 

büyük olması bu katsayıların okullar arasında tesadüfi olarak değiĢtiğini 

göstermektedir. Burada Türkiye için yalnızca anne mesleği değiĢkeninin 

güvenirliği .05‟in altındadır. Finlandiya için ise okul öncesi eğitim alma ve 

anne eğitim düzeyi değiĢkenlerinin güvenirliği .05‟in altındadır. Bu durum; 

Türkiye‟deki okullar arasında anne mesleği değiĢkeninin, Finlandiya‟daki 

okullar arasında okul öncesi eğitim alma ve anne eğitim düzeyi 

değiĢkenlerinin birbirine benzer bir yapıya sahip olduğunu ifade etmektedir. 

3.3. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya için 

Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Puanlarıyla İlişkili Okul 

Düzeyi Değişkenlerin Belirlenmesi 

Öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansında etkili okul 

özelliklerini belirlemek için ortalamaların çıktı olduğu model kurulmuĢtur. Bu 

modelde Düzey-1‟de herhangi bir değiĢken olmaz, Düzey 2 değiĢkenleri 

kullanılarak matematik okuryazarlığı performansı yordanmaya çalıĢılır. 

Bu modelde oluĢturulan Düzey-1 denklemi:  

 

 

Düzey-2 denklemi: 

 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝑂𝐾𝑈𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝛾02𝑂𝐾𝑈𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝛾03𝐷𝐸𝐺𝑆𝐼𝐾𝐿 + 𝛾04𝐸𝐺𝑇𝐾𝑌𝑁𝐾 

 

 

 

 

 

ijjij rMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVY  05,4,3,2,1  (3.11) 

(3.12) 
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Bu eĢitlikte yer alan semboller: 

 

𝛽0𝑗 , j okulunun ortalama okuduğunu anlama baĢarısı, 

γ00, sabit parametrenin Düzey-2 birimleri üzerinden beklenen değeri (matematik 
okuryazarlığı baĢarısı açısından okul ortalamalarının ortalaması), 
γ01….. γ04, okul ortalama baĢarısı üzerinde, okul düzeyi değiĢkenlerinin farklılaĢan etkileridir. 

 

BirleĢtirilmiĢ model: 

 

 

 

Raudenbush ve Bryk (2002) modeli açıklamaya dayalı araĢtırmalarda 

Düzey-2 değiĢkenlerinin çözümlemeye oluĢturulan kategorilere göre alınmaları 

gerektiğini ve manidar çıkan değiĢkenlerle çözümlemenin tekrarlanmasını 

önermektedir. AraĢtırmada ele alınan değiĢkenlerin her biri birbirinden bağımsız 

özellikleri temsil ettiği için analize tek tek alınmıĢtır. Daha sonra manidar çıkan 

değiĢkenler modele birlikte katılarak test edilmiĢtir. 

PISA 2003 matematik okuryazarlığı performansında etkili Düzey-2 

değiĢkenlerini belirlemek amacıyla değerlendirme sıklığı ve okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi, okulun bulunduğu bölge ve okul büyüklüğü değiĢkenleri için 

ayrı ayrı hesaplanan sabit ve seçkisiz etki değerleri Türkiye ve Finlandiya için EK-

3‟de verilmiĢtir. 

Okul düzeyi değiĢkenlerinin ayrı ayrı etkileri her iki ülke için test edildiğinde, 

Türkiye için okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi ve okulun bulunduğu bölge 

değiĢkenleri manidar bulunurken, Finlandiya için hiçbir değiĢkenin manidar olmadığı 

bulunmuĢtur. Türkiye için etkisi manidar olan değiĢkenlere ait sabit ve seçkisiz 

katsayılar Çizelge 15‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 16.Türkiye PISA 2003 İçin Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Okula 
Ait Değişkenlerin Sabit ve Seçkisiz Etkisi Sonuçları 

Sabit Etki Sabit SE t 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 4.189 0.061 68.484 

EGTKLT   𝛾10 0.197 0.080 2.467 

OKLBLG    𝛾20 
0.258 0.060 4.302 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2
 

Okul ortalaması, u0j 0.492 156 5219.066 

Düzey1 etkisi, rij 0.488   

 

ij

ij

r
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 (3.13) 
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Ortalamaların çıktı olduğu regresyon modeli sonuçları incelendiğinde, 

PISA 2003 matematik okuryazarlığı performansı üzerinde manidar etkisi olan 

değiĢken okulun bulunduğu bölgedir (𝛾20=0.258, SE=0.060   p<0.001). Bu 

sonuca göre, okulun bulunduğu bölge merkeze doğru gittikçe öğrencilerin 

matematik okuryazarlığında da artıĢ gözlenmektedir. Okulun bulunduğu 

bölgedeki bir birimlik artıĢ öğrencilerin matematik okuryazarlığı baĢarısında 

0.258 birim artıĢ sağlamaktadır. 

Matematik okuryazarlığı puanları üzerinde tek baĢına sabit etkisi 

manidar olan okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi değiĢkeninin okulun 

bulunduğu bölge değiĢkeni ile birlikte ele alındığında matematik okuryazarlığı 

performansında manidar bir etkisinin kalmadığı gözlenmiĢtir (𝛾20=0.197, 

SE=0.080   p>0.001).  

Ortalamaların çıktı olduğu regresyon modeli varyansları 

incelendiğinde, okullar arası artık varyansın (𝜏00 = 0.492 ) tesadüfi etkili 

ANOVA modelinden elde edilen varyanstan (𝜏00 = 0.592 ) daha küçük olduğu 

gözlenmektedir. Bu azalma okul düzeyindeki değiĢkenlerin modele 

eklenmesinden kaynaklanmaktadır. Ġki modelden elde edilen 𝜏00 değerleri 

karĢılaĢtırıldığında; 

 

𝜏00 𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴 − 𝜏00(𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟 ı𝑛Çı𝑘𝑡 ı𝑜𝑙𝑑𝑢 ğ𝑢𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 )

𝜏00(𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴 )
 

 

=
0.592−0.492

0.592
 = 0.17                             (3.15) 

sonucuna ulaĢılır. 

Bu sonuca göre Düzey-2 değiĢkenleri olan okulun bulunduğu bölge ve 

okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi değiĢkenleri Düzey-2 varyansının 

%17‟sini açıklamaktadır.  

3.4. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’da Matematik 

Okuryazarlığı Öğrenci ve Okul Düzeyi Değişkenlerinin Birlikte 

Modellenmesi 

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri 

üzerinde etkili olan öğrenci özelliklerini belirlemek için sabit ve eğimlerin çıktı 

olduğu model test edilmiĢtir. Bu model hem Düzey-1 hem de Düzey-2 

(3.14) 



74 
 

 
 

değiĢkenlerini içerdiği için tam (full) model olarak da adlandırılmaktadır. Bu 

model oluĢturulurken tesadüfi katsayılı modelde ve ortalamaların çıktı olduğu 

modelde manidar olan değiĢkenler modele eklenerek test edilmiĢtir. 

Bu model için kurulan örnek denklem Ģöyledir: 

Düzey-1: 

 

 

 

 

 

 

Düzey-2:  

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝐷𝐸𝐺𝑆𝐾𝐿 + 𝛾02𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾03𝑂𝐾𝐿𝐵𝐿𝐺 + 𝛾04𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢0𝑗  

𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝛾11𝐷𝐸𝐺𝑆𝐾𝐿 + 𝛾12𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾13𝑂𝐾𝐿𝐵𝐿𝐺 + 𝛾14𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢1𝑗  

𝛽2𝑗 = 𝛾20 + 𝛾21𝐷𝐸𝐺𝑆𝐾𝐿 + 𝛾22𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾23𝑂𝐾𝐿𝐵𝐿𝐺 + 𝛾24𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢2𝑗  

𝛽3𝑗 = 𝛾30 + 𝛾31𝐷𝐸𝐺𝑆𝐾𝐿 + 𝛾32𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾33𝑂𝐾𝐿𝐵𝐿𝐺 + 𝛾34𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢3𝑗  

…. 

 

𝛽12𝑗 = 𝛾120 + 𝛾121𝐷𝐸𝐺𝑆𝐾𝐿 + 𝛾122𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾123𝑂𝐾𝐿𝐵𝐿𝐺 + 𝛾124𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢12𝑗  

𝛽0𝑗 , j tane okulun ortalama matematik okuryazarlığı baĢarısı, 

𝛽1𝑗 …  𝛽12𝑗 , öğrenci düzeyi özelliklerine göre matematik okuryazarlığı baĢarısı arasındaki 

ortalama farklar, 

𝛾00, sabit parametrelerin Düzey-2 birimleri üzerindeki beklenen değerleri, 

𝛾10 … 𝛾120, eğim parametresinin Düzey-2 birimleri üzerinden beklenen değerleri, 

𝛾01,…  ,𝛾121; diğer Düzey-2 değiĢkenleri sabit tutulduğunda değerlendirme sıklığının okullar 
arasında farklılaĢması bakımından beklenen değer,  

𝛾02,…  ,𝛾122; diğer Düzey-2 değiĢkenleri sabit tutulduğunda okuldaki eğitim kaynaklarının 
kalitesinin okullar arasında farklılaĢması bakımından beklenen değer,  

𝛾03,…  ,𝛾132; diğer Düzey-2 değiĢkenleri sabit tutulduğunda okulun bulunduğu bölge okullar 
arasında farklılaĢması bakımından beklenen değer,  

𝛾04,…  ,𝛾124; diğer Düzey 2 değiĢkenleri sabit tutulduğunda okul büyüklüğü okullar arasında 
farklılaĢması bakımından beklenen değer,  

𝑢0𝑗 , Düzey-2‟nin j. Birimine iliĢkin eğim parametrelerinde oluĢan değiĢimlerdir. 

 

         

       

      ijjjj
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Bu model ile temelde üç soruya yanıt aranmaktadır. 

i) Düzey-2 değiĢkenleri sabit etkiyi manidar bir Ģekilde 

yordamakta mıdır?  

ii) Düzey-2 değiĢkenleri okullar arası eğimi manidar bir Ģekilde 

yordamakta mıdır? 

iii) Düzey-2 değiĢkenleri sabit ve eğim varyansını ne kadar 

açıklamaktadır? 

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri 

üzerinde etkili olan öğrenci özelliklerini belirlemek etkili olduğu gözlemlenen 

Düzey-1 değiĢkenleri ve Düzey-2 değiĢkenleri birlikte modele eklenmiĢtir. 

Türkiye‟nin 2003 matematik okuryazarlıkları için manidar Düzey 1 

değiĢkenleri; “Okul öncesi eğitim alma, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi ,anne mesleği, sosyo-kültürel indeks, evdeki eğitim olanakları, 

çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte özegüven, 

sınıf iklimi”, Düzey 2 değiĢkeni ise “Okulun bulunduğu bölge”dir. Bu nedenle, 

matematik okuryazarlığını etkileyen okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi 

değiĢkeni üzerinde okulöncesi eğitim alma, anne ve baba eğitim düzeyi, anne 

mesleği, sosyo-kültürel indeks, evdeki eğitim olanakları, çalıĢma süresi, 

matematikte kendini yeterli bulma, matematikte özgüven ve sınıf disiplin 

ortamı değiĢkenlerinin etkisi ve Düzey-2‟de değiĢkeni ile ortak etkisi 

incelenmiĢtir.  

Finlandiya‟da PISA 2003 matematik okuryazarlığı baĢarısı için 

incelenen değiĢkenlerinin hiçbirinin manidar olmadığı gözlenmiĢtir. Bu 

nedenle Finlandiya PISA 2003 verileri için Düzey-2 değiĢkenleri üzerinde 

etkili Düzey-1 değiĢkenlerinin incelenmesi manidar değildir. 

Türkiye 2003 matematik okuryazarlığı sabit ve eğimin çıktı olduğu 

regresyon modeli sabit etki sonuçları Çizelge 16‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 17. Türkiye PISA 2003 Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Öğrenci ve 
Okula ait Değişkenlerin Ortak Etkilerinin Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki Sabit SE t sd P 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 
3.225 0.403 7.995 59 <0.001 

OKLBLG, γ01 0.268 0.100 2.673 65 0.009 

OOEGT Eğimi,  β1 

Ortalama Okul etkisi, γ10 -0.093 0.093 -1.006 94 0.317 
OKLBLG, γ11 0.038 0.024 1.616 86 0.110 
AMES Eğimi, β4 

 
 

   
Ortalama Okul Etkisi, γ20 0.007 0.035 0.206 18 0.839 
OKLBLG, γ21 -0.007 0.008 -0.777 18 0.447 
SOSKULINDK Eğimi, β5 

Ortalama Okul Etkisi, γ30 -0.046 0.104 -0.441 120 0.660 
OKLBLG, γ31 0.004 0.027 0.139 84 0.889 
EVEGTOLNK Eğimi, β6 

Ortalama Okul Etkisi, γ40 0.071 0.053 1.353 26 0.188 
OKLBLG, γ41 -0.001 0.014 -0.103 21 0.919 
MYTR Eğimi, β8 

Ortalama Okul Etkisi, γ60 0.104 0.057 1.819 157 0.071 
OKLBLG, γ61 0.018 0.015 1.207 157 0.229 
MOZG Eğimi, β9 

Ortalama Okul Etkisi, γ70 0.111 0.071 1.572 17 0.134 
OKLBLG, γ71 0.004 0.018 0.234 18 0.818 
SDISORT Eğimi, β10 

Ortalama Okul Etkisi, γ80 -0.018 0.059 -0.301 85 0.764 
OKLBLG, γ81 0.032 0.015 2.111 69 0.037 

 

Çizelge 17‟ye göre okulun bulunduğu bölgenin okulun matematik 

performansı üzerindeki etkisi 0,27‟dir. Yani öğrenci özellikleri modele dâhil 

edildiğinde okulun bulunduğu bölgedeki bir birimlik değiĢim okulların ortalama 

matematik performansı arasında 0.27 birimlik değiĢime neden olmaktadır. 

PISA 2003 Türkiye örneklemindeki öğrencilerin matematik okuryazarlığını 

etkileyen okul özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri incelendiğinde 

okul etkisi dıĢarıda tutulduğunda, manidar olduğu gözlenen Düzey-2 

değiĢkenlerinin sabit ve seçkisiz etkilerinin okul etkisi devreye girdiğinde sınıf 

iklimi değiĢkeni için manidar (γ81 =0.032  SE=0.015  p<0.05) olduğu 

gözlenmektedir. Yani okulun bulunduğu bölgeye göre öğrencilerin matematik 
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okuryazarlığı puanları; öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumları, baba 

eğitim durumu, sosyo-kültürel indeks, ev eğitim olanakları, matematik 

çalıĢma süresi, yeterlik, özgüven ve sınıf iklimi değiĢkenleri bakımından 

farklılaĢmamaktadır. Ancak okulun bulunduğu bölgeye göre sınıf iklimi 

farklılık göstermekte ve buna göre de öğrencilerin matematik okuryazarlık 

puanları farklılaĢmaktadır. Bunun anlamı büyükĢehirdeki okulların sınıf 

disiplin ortamı köydeki okullara göre daha fazladır.  

 

 Sabit ve eğim parametreleri için seçkisiz etki sonuçları Çizelge 17‟de 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 18. Türkiye PISA 2003 İçin Matematik Okuryazarlığını Etkileyen 
Öğrenci ve Okula ait Değişkenlerin Ortak Etkilerinin Seçkisiz Etki Sonuçları 

Seçkisiz Etki 
Varyans sd x

2
 p 

Okul ortalaması, u0j 0.536 140 334.034 <0.001 

OOEGT u1 0.004 140 172.010 0.034 

AMES , u2 0.000 140 141.473 0.449 

SOSKULINDK , u3 0.005 140 161.343 0.105 

EVEGTOLNK , u4 0.005 140 191.811 0.003 

MYTR , u6 0.007 140 176.447 0.020 

MOZG, u7 0.003 140 152.044 0.230 

SDISORT, u8 0.004 140 181.163 0.011 

Düzey1 etkisi, rij 0.388       

 
Çizelge 18‟e göre, Düzey-2 açıklayıcı değiĢkenlerinden okulun bulunduğu 

bölge değiĢkenine dayalı olarak varyans oranındaki azalma aĢağıda 

hesaplanmıĢtır; 

 

𝜏𝑞𝑞  𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  −𝜏𝑞𝑞 (𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡  𝑣𝑒  𝑒ğ𝑖𝑚𝑖𝑛 çı𝑘𝑡 ı𝑜𝑙𝑑𝑢 ğ𝑢𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )

𝜏𝑞𝑞  𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  
 

 

0.464 − 0.388

0.464
= 0,16 

 Bu sonuca göre okulun bulunduğu bölge değiĢkenleri Düzey-1 

değiĢkeni modele eklendiğinde matematik okuryazarlığı puanlarının %16‟sını 

açıklamaktadır. 

(3.18) 

(3.19) 
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3.5. PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’daki Okullar 

Arası Farklılığın Belirlenmesi 

 

PISA 2012 uygulamasına katılan Türkiye ve Finlandiya‟daki okulların 

ortalama matematik okuryazarlığı puanları arasında bir farkın olup olmadığını 

belirlemek üzere Tek Yönlü ANOVA Modeli kurulmuĢtur. Buna göre birinci 

düzey modeli; 

Birinci aĢama; 

 

Ģeklindedir. 

Ġkinci aĢama modeli ise; 

 

BirleĢtirilmiĢ model ise; 

 

Ģeklindedir. 

Bu denklemlere göre oluĢturulan Tek Yönlü ANOVA Modeli sabit etki 

sonuçları Çizelge 18‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 19. Türkiye ve Finlandiya için PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı 
Okullar Arası Farklılığa Ait Sonuçlar 

Ülke Sabit Etki Katsayı 
Standart 

Hata 
t-değeri p-değeri 

Türkiye Sabit 𝛽0𝑗 j için, 

Ortalama Okul 
Ortalaması γ00, 

4.391 0.0579 75.876 <.001 

Finlandiya 5.076 0.020 250.466 <.0001 

 

Tek Yönlü ANOVA Modeline göre, Türkiye ve Finlandiya‟daki okullar 

arasında öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanları 

bakımından manidar bir fark vardır (p<0.01). PISA 2012‟ye göre okulların 

ortalama matematik okuryazarlığı katsayıları Türkiye için 4,391 iken 

Finlandiya‟da 5.076‟dır. (Çözümlemeye alınan değiĢkenler arası varyans 

değerlerinin yakınlığını sağlamak için, okuduğunu anlama olası değerleri 

ijjij rMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVY  05,4,3,2,1 

jj u0000  

ijjij ruMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVMATHPVY  0005,4,3,2,1 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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100‟e bölünmüĢtür, 𝑋 =439.10‟dur). Türkiye 2012 örneklemi için (4.391 ± 

1,96*0,0579), genel matematik baĢarı ortalamasının gerçek değerinin %95 

olasılıkla 4.28-4.50 puan aralığında olduğu söylenebilir. Finlandiya örneklemi 

için ise (5.076 ± 1,96*0,020), genel matematik baĢarı ortalamasının gerçek 

değerinin %95 olasılıkla 4.6 8-5.47 puan aralığında olduğu bulunmuĢtur. 

Matematik okuryazarlığı puanları bakımından okullar arasında ortaya 

çıkan farklılığın seçkisiz olup olmama durumu, Çizelge 19‟da Tek Yönlü 

ANOVA Modeli seçkisiz etki sonuçlarıyla incelenmiĢtir. 

 

Çizelge 20. Türkiye ve Finlandiya için PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı 
Okullar Arası Farklılığa Ait Seçkisiz Etki Sonuçları 

Ülke Seçkisiz Etki Varyans sd 𝒙𝟐 

Türkiye 
Okul ortalaması, u0j 0.543 169 8745.241 

Düzey1 etkisi, ry 0.316   

Finlandiya 
Okul ortalaması, u0j 0.095 310 1478.037 

Düzey1 etkisi, ry 0.713   

 

Türkiye örneklemi PISA 2012 uygulaması okul performanslarının 

okul ortalamasından farklarının varyansı (okul-içi değiĢkenlik) yaklaĢık 

0.54, okul ortalamalarının genel ortalamadan farklarının varyansı (okullar-

arası değiĢkenlik) ise yaklaĢık 0.32 olarak kestirilmiĢtir. Finlandiya için 

okul ortalaması farklarının varyansı yaklaĢık 0.10 ve okul ortalamalarının 

genel ortalamadan farklarının varyansı ise yaklaĢık 0.71‟dir. Tek Yönlü 

ANOVA Modeli seçkisiz etkisi incelendiğinde, okul düzeyinde varyansların 

seçkisiz etkilerinin Türkiye (𝑥2 =8745.241 sd=169, p<0.01) ve Finlandiya 

𝑥2 =1478.037  sd=310, p<0.01) için manidar olduğu belirlenmiĢtir  Bu 

durum, ortalama matematik okuryazarlığı puanları bakımından okullar 

arasındaki farklılığın seçkisiz olduğunu göstermektedir. Ayrıca Düzey-2 

varyansının toplam varyansa bölünmesi ile sınıflar arası korelasyon ρ 

(intraclass correlation) hesaplanmıĢtır. 

 

𝜌𝑇𝑅
𝜏00

𝜏00 +𝜎2 =
0.54

0.54+0.32
                                          𝜌𝐹𝐼𝑁

𝜏00

𝜏00 +𝜎2 =
0.095

0.095+0.713
 (3.23) (3.24) 



80 
 

 
 

Bu değer, PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarında Türkiye için 

gözlenen farklılıkların yaklaĢık %63‟lük kısmının okullar arasındaki ortalama 

matematik okuryazarlığı puanlarındaki farklılıktan kaynaklandığını, yaklaĢık 

%37‟lik kısmının ise öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Bunun yanında Finlandiya‟nın okullar 

arasındaki ortalama matematik okuryazarlığı puanlarındaki farklılığın yaklaĢık 

%12‟lik kısmının okullar arasındaki ortalama matematik okuryazarlığı 

puanlarındaki farklılıktan kaynaklandığını, yaklaĢık %88‟lik kısmının ise 

öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan kaynaklandığını ifade etmektedir. 

Sınıflar arası korelasyon ayrıca aynı okuldaki öğrenci performanslarının farklı 

okullardaki öğrenci performanslarına kıyasla ne ölçüde birbirine benzediğini 

gösteren bir indekstir (Hox, 2002; Raudenbush ve Bryk, 2002). Elde edilen 

sınıflar arası korelasyon katsayısı, iki düzeyli hiyerarĢik model kullanımını 

desteklemektedir. 

Örneklemden elde edilen ortalamanın gerçek okul ortalamasının bir 

göstergesi olup olmadığı hakkında bilgi veren Düzey1 katsayılarının 

güvenirliği incelendiğinde; 𝛽0𝑗  katsayısının güvenirliği Türkiye 

örnekleminde 0.96 olarak hesaplanırken Finlandiya örnekleminde 0.76 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu durum, örneklemden elde edilen ortalamanın 

gerçek okul ortalamasının güvenilir bir göstergesi olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

3.6. PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’da Matematik 

Okuryazarlığı Performansını Etkileyen Öğrenci Düzeyi 

Değişkenleri 

PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanı Türkiye için 

değerlendirildiğinde, etkisi test edilen 12 öğrenci düzeyi değiĢkeninden “Anne 

Eğitim Düzeyi değiĢkeni hariç 11 değiĢkenin (Okul öncesi eğitim alma, Baba 

eğitim durumu, Anne mesleği, Baba mesleği, Sosyo-kültürel indeks, Evde 

eğitim olanakları, Matematik çalıĢma süresi, Matematikte kendini yeterli 

bulma, Matematikte kendine güven, Sınıf iklimi, Okulda teknoloji kullanımı) 

sabit etkilerinin manidar olduğu bulunmuĢtur. Bunun yanında değiĢkenlerin 

seçkisiz etkilerinin manidarlığı test edildiğinde matematiğe ayrılan çalıĢma 
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süre, matematikte kendini yeterli bulma ve matematikte özgüven 

değiĢkenlerinin manidar olduğu gözlenmiĢtir. 

Finlandiya için ise etkisi test edilen 12 öğrenci düzeyi değiĢkeninin 

tamamının (okul öncesi eğitim alma, anne eğitim düzeyi, baba eğitim durumu, anne 

mesleği, baba mesleği, sosyo-kültürel indeks, evde eğitim olanakları, matematik 

çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte kendine güven, sınıf 

iklimi ve okulda teknoloji kullanımı) sabit etkisinin manidar olduğu belirlenmiĢtir. 

Sabit etkileri manidar olan değiĢkenlerden de anne eğitim düzeyi, baba mesleği, 

sosyo-kültürel indeks ve evdeki eğitim olanakları değiĢkenleri hariç diğer değiĢkenler 

(okul öncesi eğitim alma, baba eğitim durumu, anne mesleği, matematik çalıĢma 

süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte kendine güven, sınıf iklimi ve 

okulda teknoloji kullanımı) manidar olduğu gözlenmiĢtir. 

Çözümlemeler sonucu oluĢturulan modele göre Türkiye‟de ve Finlandiya‟da 

öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarını manidar olarak etkileyen 

değiĢkenlerin sabit etkilerinin yer aldığı Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modeli Ek-

3‟de verilmiĢtir. 

Sabit etkileri tek tek incelenen değiĢkenlerden manidar olan öğrenci düzeyi 

değiĢkenleri ile oluĢturulan modele ait Sabit ve seçkisiz etkilerin kestirimi Çizelge 20 

ve Çizelge 21‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 21. PISA 2012 Türkiye ve Finlandiya için Matematik Okuryazarlığını 

Etkileyen Öğrenci Düzeyi Değişkenlerine ait Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki Sabit SE t 

 Tr Fin Tr Fin Tr Fin 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 4.527 4.774 0.079 0.069 56.953 69.249 

OOEGT   𝛾10 0.006 0.155 0.016 0.018 0.364 8.479 

AEGT   𝛾20 - 0.025 - 0.006 - 3.941 

BEGT   𝛾30 -0.016 0.003 0.008 0.006 -2.003 0.551 

AMES  𝛾40 0.015 -0.305 0.009 0.048 1.695 -6.340 

BMES  𝛾50 -0.013 -0.023 0.005 0.004 -2.417 -5.631 

SOSKULIND   𝛾60 -0.007 0.087 0.004 0.019 -1.889 4.487 

EVEGTOLNK   𝛾70 0.010 -0.050 0.022 0.009 0.475 -5.353 

CLSSUR   𝛾80 0.023 0.008 0.012 0.004 2.028 2.342 

MYTR    𝛾90 0.234 0.194 0.018 0.020 12.791 9.491 

MOZG    𝛾100 0.029 0.365 0.014 0.017 2.116 21.263 

SDSPORT    𝛾110 0.077 -0.016 0.013 0.015 5.932 -1.107 

OTECH    𝛾120 -0.053 -0.134 0.008 0.014 -6.478 -9.575 
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Baba Mesleği, Matematik çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli 

bulma ve matematik özgüveni değiĢkenleri her iki ülkede de matematik 

okuryazarlığı ile pozitif iliĢkili olarak gözlenmiĢtir. Baba Mesleği, Matematik 

çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma ve matematik özgüveni 

değiĢkenlerindeki bir birimlik değiĢim matematik okuryazarlığında Türkiye için 

sırasıyla, 0.013, 0.023, 0.234 ve 0.029 birim artıĢa neden olurken Finlandiya 

için sırasıyla, 0.023, 0.008, 0.194 ve 0.365 birim artıĢa neden olmaktadır.  

Okulda teknolojiyi eğlenme amacıyla kullanım değiĢkeni ile matematik 

okuryazarlığı arasında her iki ülke için de negatif manidar bir iliĢki vardır 

(Türkiye için; γ120=-0.053, SE=0.008, p<0.01 - Finlandiya için, γ120=-0.133, 

SE=0.014, p<0.01). Yani öğrencilerin okulda teknoloji kullanım sıklığı arttıkça 

matematik performanslarında düĢüĢ gözlenmektedir. Diğer değiĢkenler sabit 

tutulduğunda, teknoloji kullanım sıklığındaki bir birimlik artıĢ öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı performansını Türkiye‟de 0.053 birim azaltırken 

Finlandiya‟da 0.133 birim azaltmaktadır.  

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma, anne eğitim düzeyi, anne 

mesleği ve sosyo –kültürel indeks değiĢkenleri ile matematik okuryazarlığı 

puanı arasında Finlandiya için pozitif yönde manidar bir iliĢki vardır. Okul 

öncesi eğitim alma, anne eğitim düzeyi, anne mesleği ve sosyo –kültürel 

indeks değiĢkenlerindeki bir birimlik artıĢ matematik okuryazarlığında 

sırasıyla 0.155, 0.025, 0.305 ve 0.087birim artıĢa neden olmaktadır. Yani 

okul öncesi eğitim alan öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansları 

okul öncesi eğitim almayanlara göre daha ileri düzeydedir. Bunun yanında 

anne mesleği ve anne eğitim düzeyi ileri düzeydeki öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı performansı diğer öğrencilerinkine göre daha yüksektir.  

Sınıf iklimi ile matematik okuryazarlığı arasında yalnızca Türkiye 

örneklemi için pozitif manidar bir iliĢki vardır (γ110=0.077, SE=0.013, 

p<0.01). Öğrenci düzeyinde matematik performansını etkilediği düĢünülen 

diğer değiĢkenler sabit tutulduğunda, sınıf iklimindeki bir birimlik artıĢ 

öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansını 0.077 arttırmaktadır. Yani 

öğrencilerin sınıfta disiplin ortamı artıkça matematik performanslarında da 

artıĢ görülmektedir.  
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Çizelge 22. Türkiye ve Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını 
Etkileyen Öğrencilere Ait Değişkenlerin Seçkisiz Etki Sonuçları 

Seçkisiz Etki 

Varyans x
2
 p 

Tr Fin Tr Fin Tr Fin 

Okul ortalaması, u0j 0.477 0.312 247.944 321.150 <0.001 0.069 

OOEGT   𝑢10 0.005 0.020 147.292 369.425 0.188 <0.001 

AEGT 
- 

0.001 
- 271.384 - 

>0.500 

BEGT   𝑢 
0.001 0.002 111.660 311.922 >0.500 

0.131 

AMES   𝑢30 0.002 0.069 144.586 325.353 0.232 0.050 

BMES  𝑢40 0.000 0.000 117.804 266.570 >0.500 >0.500 

SOSKULIND   𝑢50 0.000 0.017 109.374 306.036 >0.500 0.187 

EVEGTOLNK   𝑢60 0.005 0.003 132.081 286.939 >0.500 0.457 

CLSSUR   𝑢70 0.002 0.001 123.272 365.554 >0.500 0.001 

MYTR    𝑢80 
0.012 0.019 170.302 311.176 0.016 0.138 

MOZG    𝑢90 
0.006 0.016 151.987 322.603 0.125 0.062 

SDSPORT    u100  
0.003 0.005 130.480 303.846 >0.500 0.212 

OTECH    u110  
0.002 0.010 131.173 305.310 >0.500 0.195 

Düzey1 etkisi,rij 
0.25536 0.35444     

 

Çizelge 22‟ye göre seçkisiz etkisi test edilen öğrenci düzeyi 

değiĢkenlerinden matematikte kendini yeterli görme Türkiye örnekleminde 

manidar bir etkiye sahiptir (p<.05). Yani matematikte kendini yeterli bulma 

değiĢkenine ait eğim diğer okullardan daha diktir. Bunun anlamı matematikte 

kendini yeterli bulma değiĢkeninin matematik okuryazarlığı puanı ile iliĢkisi 

bazı okullarda diğerlerine göre daha yüksektir. Bu değiĢkenlik bazı 

farklılıkların okul düzeyindeki değiĢkenlerden kaynaklandığını 

göstermektedir. 

Finlandiya için seçkisiz etkisi test edilen öğrenci düzeyi 

değiĢkenlerinden okul öncesi eğitim alma, anne mesleği ve matematik 

çalıĢma süresi değiĢkenlerinin manidar bir etkiye sahip oldukları gözlenmiĢtir 
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(p<.05). Yani okul öncesi eğitim alma, anne mesleği ve matematik çalıĢma 

süresi değiĢkenlerinin bazı okullardaki eğimi okullardan daha diktir. Bu 

değiĢkenlerinin matematik okuryazarlığı puanı ile iliĢkisinin okullar arasında 

farklılaĢtığını ifade etmektedir.  

Öğrenci düzeyindeki açıklanan varyansı bulmak için, tesadüfi etkili tek 

yönlü ANOVA modelindeki varyanslar ile tesadüfi etkili regresyon 

modelindeki varyanslar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı =
𝜎2 𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  − 𝜎2(𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 )

𝜎2(𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴 )

2

    (3.25) 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝑇𝑅 =
0.316−0.255

0.316
= 0.19                             (3.26) 

 

   𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝐹𝐼𝑁  =
0.713−0.354

0.713
= 0.50                         (3.27) 

 

Bu durum Türkiye için anne eğitim düzeyi değiĢkeni öğrenci 

düzeyindeki varyansın yaklaĢık %19‟unu açıklamaktadır. Bu durum 

Finlandiya için bakıldığında ise okul öncesi eğitim alma, anne mesleği ve 

matematik çalıĢma süresi değiĢkenleri öğrenci düzeyindeki varyansın 

yaklaĢık %50‟sini açıklamaktadır. 

Sabit ve eğim katsayılarının güvenirliği, modelin örneklemi temsil etme 

düzeyi için incelenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda sabit 

katsayısı (β0j) güvenirliği ve Eğim değerlerinin güvenirliği Çizelge 22‟de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 23.Türkiye ve Finlandiya PISA 2012 için Öğrenci Düzeyi Değişkenlerin 
Katsayılarının Güvenirliği 

Düzey 1 Tesadüfi Katsayı Güvenirlik Tahmini 

 Tr Fin 

Ortalama Matematik  

Okuryazarlığı 
0.348 0.176 

OOEGT    0.105 0.191 

AEGT  0.041 

BEGT    0.090 0.126 

AMES    0.111 0.087 

BMES   0.040 0.064 

SOSKULIND    0.029 0.106 

EVEGTOLNK    0.054 0.089 

CLSSUR    0.083 0.160 

MYTR     0.223 0.170 

MOZG     0.156 0.183 

SDSPORT     0.100 0.107 

OTECH 0.119 0.148 

 

Çizelge 23 incelendiğinde sabite ait güvenirlik Türkiye‟de 0.35 iken 

Finlandiya‟da 0.18‟dir. Eğim değerlerinin güvenirliği incelendiğinde ise 0.029 

ile 0.223 arasında değiĢtiği gözlenmektedir. Eğimler düĢük güvenirliğe 

sahiptir. Raudenbush ve Bryk‟e (2002) göre eğim güvenirliklerinin düĢük 

olmasının nedeni öğrenci düzeyindeki yordayan değiĢken eğim varyansının 

okullar arasındaki yordanan değiĢken varyansından daha düĢük olmasıdır. 

Buna göre, ADM çözümlemelerinde 0.05‟in üzerinde güvenirliğe sahip 

değiĢkenler güvenilir olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu güvenirlik değerlerinin 

,05‟ten büyük olması bu katsayıların okullar arasında tesadüfi olarak 

değiĢtiğini göstermektedir. Burada Türkiye örnekleminde sosyo-kültürel 

indeks Finlandiya örnekleminde ise anne eğitim düzeyi değiĢkeninin 

güvenirliği .05‟in altındadır. Bu durum sosyo-kültürel indeks değiĢkeninin ve 

anne eğitim düzeyi değiĢkeninin okullar arasında birbirine benzer bir yapı 

gösterdiği anlamına gelmektedir. 
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3.7. PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’da Matematik 

Okuryazarlığı Performansını Etkileyen Okul Düzeyi Değişkenleri 

PISA 2012 matematik okuryazarlığı performansında etkili Düzey 2 

değiĢkenlerini belirlemek amacıyla değerlendirme sıklığı ve okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi, okulun bulunduğu bölge ve okul büyüklüğü 

değiĢkenleri için ayrı ayrı hesaplanan sabit ve seçkisiz etki değerleri Ek-3‟de 

verilmiĢtir. 

Matematik okuryazarlığı performansında Türkiye için etkisi test edilen 

değiĢkenlerden okulda uygulanan değerlendirmelerin sıklığı ve okulun 

bulunduğu bölge değiĢkenlerinin manidar bir etkisi olmadığı gözlenmiĢtir 

(p>0.005). Okulda bulunan eğitim kaynaklarının kalitesi ve okulun büyüklüğü 

değiĢkenlerinin matematik okuryazarlığı üzerindeki etkisi ise manidar 

bulunmuĢtur (p<0.005). Finlandiya için ise yalnızca okulun bulunduğu bölge 

değiĢkeninin etkisi manidar bulunmuĢtur (p<0.005) 

Modelin her iki ülke için test edilmesi ile elde edilen sabit ve seçkisiz 

etkiler Çizelge 24‟te verilmiĢtir: 

 

Çizelge 24.Türkiye ve Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Okul 
Düzeyi Değişkenlerine ait Sabit ve Seçkisiz Etki Sonuçları 

Ülke Sabit Etki Sabit SE t 

Tr 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
4.392 0.0526 83.575 

EGTKLT   𝛾10  0.283 0.058 4.894 

OKLBUY    𝛾20  -0.291 0.068 -4.278 

Fin 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.214 0.064 82.040 

OKLBOL -0.045 0.021 -2.107 

 Seçkisiz Etki Varyans sd x
2
 

Tr 
Okul ortalaması, u0j 0.451 167 7025.674 

Düzey1 etkisi, rij 0.316   

Fin 
Okul ortalaması, u0j 0.091 309 1436.018 

Düzey1 etkisi, rij 0.713   

 

Ortalamaların çıktı olduğu regresyon modeli sonuçları incelendiğinde, 

PISA 2012 matematik okuryazarlığı performansı üzerinde manidar etkisi olan 

değiĢkenlerden biri okulda bulunan eğitim kaynaklarının kalitesidir 
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(𝛾10=0,283, SE=0.058   p<0.001). Bu sonuca göre, okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi arttıkça öğrencilerin matematik okuryazarlığında da 

artıĢ gözlenmektedir. Okulun eğitim kaynaklarının kalitesindeki bir birimlik 

artıĢ öğrencilerin matematik okuryazarlığı baĢarısında 0.283 birim artıĢ 

sağlamaktadır. 

Matematik okuryazarlığı puanları üzerinde etkili olan bir diğer değiĢken 

ise okuldaki öğrenci sayısıdır (𝛾20=-0.291, SE=0.068   p<0.001). Okuldaki 

öğrenci sayısı arttıkça öğrencilerin matematik okuryazarlığı performansında 

azalma gözlenmektedir. Yani öğrenci sayısı fazla olan okulların matematik 

performansı diğer okullara göre daha düĢüktür. Okuldaki öğrenci sayısındaki 

bir birimlik artıĢ matematik performansında 0.291 birim düĢüĢe neden 

olmaktadır. 

Finlandiya PISA 2012 matematik okuryazarlığı performansı üzerinde 

manidar etkisi olan değiĢken ise okulun bulunduğu bölge değiĢkenidir (𝛾10=-

0,045, SE=0.021   p<0.001). Bu sonuca göre okulun bulunduğu bölge 

öğrencilerin matematik okuryazarlığı üzerinde etkilidir. Yani okulun 

bulunduğu bölge yerleĢim yeri bakımından büyüdükçe matematik 

okuryazarlığı da azalmaktadır. Kırsal kesimde yaĢayan öğrencilerin 

matematik baĢarıları daha yüksektir. 

Ortalamaların çıktı olduğu regresyon modeli varyansları 

incelendiğinde, Türkiye‟de okullar arası artık varyansın (𝜏00 = 0.451 ) tesadüfi 

etkili ANOVA modelinden elde edilen varyanstan (𝜏00 = 0.543 ) daha küçük 

olduğu gözlenmektedir. Finlandiya‟da ise okullar arası artık varyansın 

(𝜏00 = 0.091 ) tesadüfi etkili ANOVA modelinden elde edilen varyanstan 

(𝜏00 = 0.095 ) daha küçük olduğu gözlenmektedir. Bu azalma okul 

düzeyindeki değiĢkenlerin modele eklenmesinden kaynaklanmaktadır. Ġki 

modelden elde edilen 𝜏00  değerleri karĢılaĢtırıldığında; 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı
𝜏00 𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴 −  𝜏00 (𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟ı𝑛Çı𝑘𝑡ı𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙)

𝜏00(𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴)
 

(3.28) 
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=  𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝑇𝑅
0.543−0.451

0.543
 0.169                                     (3.29) 

 

 

  𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝐹𝐼𝑁
0.095−0.091

0.095
= 0.042                              (3.30) 

 

Ģeklinde bulunmuĢtur. 

Bu sonuca göre Türkiye‟de Düzey-2 değiĢkenleri olan okul büyüklüğü 

ve okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi değiĢkenleri düzey2 varyansının 

%17‟sini açıklamaktadır. Finlandiya‟da ise okulun bulunduğu bölge değiĢkeni 

Düzey-2 varyansının %4‟ünü açıklamaktadır. 

3.8. PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye ve Finlandiya’da Matematik 

Okuryazarlığı İle İlişkili Öğrenci ve Okul Düzeyi Değişkenlerinin 

Birlikte Modellenmesi 

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri 

üzerinde etkili olan öğrenci özelliklerini belirlemek etkili olduğu gözlemlenen 

Düzey-1 değiĢkenleri ve Düzey 2değiĢkenleri birlikte modele eklenmiĢtir. 

Türkiye‟nin 2012 matematik okuryazarlıkları için manidar Düzey-1 

değiĢkenleri; “Matematik çalıĢma süresi, Matematikte kendini yeterli bulma ve 

Matematikte özgüven”, Düzey-2 değiĢkeni ise “Eğitim kaynaklarının kalitesi 

ve Okul büyüklüğü” değiĢkenleridir. Bu nedenle matematik okuryazarlığını 

etkileyen okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi ve okul büyüklüğü 

değiĢkenleri üzerinde çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, 

matematikte özgüven değiĢkenlerinin etkisi ve Düzey-2 değiĢkenleri ile ortak 

etkileri incelenmiĢtir. 

Finlandiya‟nın 2012 matematik okuryazarlıkları için manidar Düzey-1 

değiĢkenleri; “Okul öncesi eğitim alma, Baba eğitim düzeyi, Anne mesleği, 

Matematik çalıĢma süresi, Matematikte kendini yeterli bulma, Matematikte 

özgüven, Sınıf iklimi ve Teknoloji kullanımı”, Düzey 2 değiĢkeni ise “Okulun 

bulunduğu bölge” değiĢkenidir. Bu nedenle matematik okuryazarlığını 

etkileyen okulun bulunduğu bölge değiĢkeni üzerinde okul öncesi eğitim 

alma, baba eğitim durumu, anne mesleği, çalıĢma süresi, matematikte 

kendini yeterli bulma, matematikte özgüven, sınıf iklimi ve okulda teknoloji 
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kullanım sıklığı değiĢkenlerinin etkisi ve Düzey-2 değiĢkenleri ile ortak etkileri 

incelenmiĢtir.  

Türkiye PISA 2012 matematik okuryazarlığı sabit ve eğimin çıktı 

olduğu regresyon modeli sabit etki sonuçları Çizelge 24‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 25.Türkiye PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci ve Okula 
Ait Değişkenlerinin Ortak Etkileri İçin Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki Sabit SE t sd P 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 
4.344 0.053 81.696 167 <0.001 

EGTKLT, γ01 
0.291 0.059 4.919 167 <0.001 

OKLBUY γ01 -0.255 0.072 -3.559 167 <0.001 

BMES Eğimi, β4 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ20 0.019 0.005 3.837 86 <0.001 

EGTKLT, γ01 -0.006 0.005 -1.263 167 0.208 

OKLBUY, γ21 -0.013 0.008 -1.547 167 0.124 
CLSSUR Eğimi, β7 

Ortalama Okul Etkisi, γ50 0.209 0.018 11.517 33 <0.001 

EGTKLT, γ01 0.013 0.019 0.688 167 0.493 

OKLBUY, γ51 0.058 0.026 2.212 167 0.028 

MYTR Eğimi, β8 

Ortalama Okul Etkisi, γ60 0.024 0.013 1.763 167 0.080 

EGTKLT, γ01 -0.004 0.015 -0.296 167 0.767 

OKLBUY, γ61 -0.033 0.025 -1.279 41 0.208 
MOZG Eğimi, β9 

Ortalama Okul Etkisi, γ70 0.072 0.013 5.498 31 <0.001 

EGTKLT, γ01 -0.003 0.014 -0.230 167 0.819 

OKLBUY, γ71 0.014 0.020 0.713 25 0.482 
SDISORT Eğimi, β10 

Ortalama Okul Etkisi, γ80 -0.039 0.008 -4.974 167 <0.001 

EGTKLT, γ01 -0.000 0.010 -0.025 55 0.980 

OKLBUY, γ81 -0.035 0.013 -2.731 167 0.007 

OTECH Eğimi, β10 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ80 0.212 0.022 9.454 167 <0.001 

EGTKLT, γ01 0.024 0.022 1.105 167 0.271 

OKLBUY, γ81 0.023 0.043 0.533 37 0.597 
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Çizelge 25‟e göre okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesinin okulun 

matematik performansı üzerindeki etkisi 0,29 iken okul büyüklüğünün etkisi 

0.26‟dır. Yani öğrenci özellikleri modele dâhil edildiğinde okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi ve okul büyüklüğündeki bir birimlik değiĢim okulların 

ortalama matematik performansı arasında sırasıyla 0.29 ve 0.26 birimlik 

değiĢime neden olmaktadır. PISA 2012 Türkiye örneklemindeki öğrencilerin 

matematik okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri üzerinde etkili olan 

öğrenci özellikleri incelendiğinde; okul etkisi dıĢarıda tutulduğunda manidar 

olduğu gözlenen Düzey 2 değiĢkenlerinin sabit ve seçkisiz etkilerinin okul 

etkisi devreye girdiğinde okul dıĢı ders çalıĢma süresi ve sınıf iklimi değiĢkeni 

manidar olduğu görülmektedir (γ51 =0.058  SE=0.026  p<0.05  ve γ51 =-0.035  

SE=0.0136  p<0.05). Yani okul büyüklüğü arttığında öğrencilerin okul dıĢı 

ders çalıĢma sürelerinde artıĢ gözlenmektedir. Bunun yanında okul 

büyüklüğü arttığındaki okuldaki sınıf disiplin ortamı azalmaktadır.  

Sabit ve eğim parametreleri için seçkisiz etki sonuçları Çizelge 26‟da 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 26.Türkiye PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci ve Okula 
Ait Değişkenlerinin Ortak Etkileri İçin Seçkisiz Etki Sonuçları 

Seçkisiz Etki 
Varyans sd x

2
 p 

Okul ortalaması, u0j 0.447 151 1978.181 <0.001 

BMES u1 0.000 151 167.543 0.169 

CLSSUR, u2 0.008 151 187.483 0.023 

MYTR , u3 0.005 151 168.699 0.154 

MOZG, u4 0.002 151 135.876 >0.500 

SDISORT u5 0.001 151 145.469 >0.500 

OTECH u6 0.018 151 213.075 <0.001 

Düzey1 etkisi, rij 0.255     
 

 

PISA 2012 Türkiye örneklemindeki öğrencilerin matematik 

okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri 

incelendiğinde; okul etkisi dıĢarıda tutulduğunda manidar olduğu gözlenen 

Düzey-2 değiĢkenlerinin okul etkisi devreye girdiğinde matematikte kendini 

yeterli bulma ve okulda teknolojik kaynakları kullanımı değiĢkenlerinin sabit 
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etkilerinin okul büyüklüğü değiĢkeni için manidar olduğu gözlenmektedir. Yani 

okulun bulunduğu bölgeye yerleĢim yeri bakımından büyüdükçe öğrenciler 

matematikte kendini daha yeterli bulmaktadır. Aynı Ģekilde yerleĢim yeri 

bakımından okulun bulunduğu bölge büyüdükçe okulda teknoloji kullanım 

sıklığı da artmaktadır. Bu özellikteki okulların matematik okuryazarlığı 

puanları diğer okullara göre daha yüksektir. Okuldaki eğitim kaynaklarının 

kalitesi ve okul büyüklüğü farklılaĢan okullardaki öğrencilerin matematik 

okuryazarlığı puanları; matematik çalıĢma süresi ve değiĢkenleri bakımından 

seçkisiz olarak farklılaĢmaktadır.  

 

Düzey 2 açıklayıcı değiĢkenlerine ait açıklanan varyans için, 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı
𝜏00 𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  −𝜏00 (𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑣𝑒𝑒 ğ𝑖𝑚 )

𝜏00 𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎 𝑦ı𝑙ı𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  
 

 

𝐴çı𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 𝑂𝑟𝑎𝑛ı𝑇𝑅
0.477 − 0.447

0.477
= 0,06 

 

 Bu sonuca göre okulun bulunduğu bölge ve okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi değiĢkenleri Düzey-1 değiĢkenleri modele eklendiğinde 

matematik okuryazarlığı puanlarının %6‟sını açıklamaktadır 

Finlandiya‟da öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen okul 

özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özelliklerini belirlemek etkili olduğu 

gözlemlenen Düzey-1 değiĢkenleri ve Düzey-2 değiĢkenleri birlikte modele 

eklenmiĢtir. Finlandiya‟nın 2012 matematik okuryazarlıkları için manidar 

Düzey 1 değiĢkenleri; “OOEGT, BEGT, AMES, CLSSUR, MYTR, MOZG, 

SDISORT ve OTECH”, Düzey 2 değiĢkeni ise “OKLBOL” değiĢkenleridir. Bu 

nedenle matematik okuryazarlığını etkileyen okulun bulunduğu bölge 

değiĢkeni üzerinde okul öncesi eğitim alma, baba eğitim durumu, anne 

mesleği, çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte 

özgüven, sınıf iklimi ve okulda teknoloji kullanım sıklığı değiĢkenlerinin etkisi 

ve bu değiĢkenlerin Düzey-2 değiĢkenleri ile ortak etkileri incelenmiĢtir.  

Finlandiya 2012 matematik okuryazarlığı için oluĢturulan Düzey-1 

denklemi:  

(3.31) 

(3.32) 
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Düzey 2:  

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢0𝑗  

𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝛾11𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢1𝑗  

𝛽2𝑗 = 𝛾20 + 𝛾21𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢2𝑗  

𝛽3𝑗 = 𝛾30 + 𝛾31𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢3𝑗  

   ….. 

   𝛽8𝑗 = 𝛾80 + 𝛾81𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢8𝑗  

Finlandiya PISA 2012 matematik okuryazarlığı sabit ve eğimin çıktı 

olduğu regresyon modeli sabit etki sonuçları Çizelge 27‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 27.Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci ve 
Okula Ait Değişkenlerinin Ortak Etkileri İçin Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki Sabit SE t sd p 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00 * 
5.303 0.209 25.356 192 <0.001 

OKLBOL, γ01 -0.172 0.068 -2.541 123 0.012 
OOEGT Eğimi, β1 

Ortalama Okul Etkisi, γ10 -0.039 0.053 -0.740 153 0.460 
OKLBOL, γ11 0.065 0.016 4.058 309 <0.001 

AEGT Eğimi, β2 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ20 0.038 0.026 1.443 60 0.154 
OKLBOL, γ21 -0.003 0.008 -0.472 46 0.639 

AMES Eğimi, β3 

Ortalama Okul Etkisi, γ30 0.077 0.134 0.576 309 0.565 

OKLBOL, γ31 
-0.125 0.042 -2.970 309 

0.003 
 

BMES Eğimi, β3 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ30 -0.031 0.011 -2.736 309 0.007 
OKLBOL, γ31 0.003 0.004 0.673 152 0.502 

SOSKULIND Eğimi, β4 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ40 -0.046 0.061 -0.749 309 0.455 
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(3.33) 

(3.34) 
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Çizelge 27 Devamı 

OKLBOL, γ41 0.044 0.019 2.376 309 0.018 

EVEGTOLNK Eğimi, β4 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ40 0.056 0.032 1.771 306 0.078 
OKLBOL, γ41 -0.035 0.010 -3.631 309 <0.001 

CLSSUR Eğimi, β5 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ50 -0.009 0.010 -0.840 279 0.402 
OKLBOL, γ51 0.005 0.003 1.690 309 0.092 

MYTR Eğimi, β5 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ50 0.216 0.055 3.890 284 <0.001 
OKLBOL, γ51 -0.006 0.017 -0.359 309 0.720 

MOZG Eğimi, β6 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ60 0.405 0.055 7.338 102 <0.001 
OKLBOL, γ61 -0.014 0.017 -0.868 232 0.386 

OTECH Eğimi, β8 
 

 

   Ortalama Okul Etkisi, γ80 -0.091 0.044 -2.083 118 0.039 
OKLBOL, γ81 -0.013 0.013 -1.000 309 0.318 

 

Çizelge 27‟ye göre okulun bulunduğu bölgenin okulun matematik 

performansı üzerindeki etkisi 0.17‟dir. Yani öğrenci özellikleri modele dahil 

edildiğinde okulun bulunduğu bölgedeki değiĢim okulların ortalama 

matematik performansı arasında 0.17 birimlik azalmaya neden olmaktadır. 

PISA 2012 Finlandiya örneklemindeki öğrencilerin matematik okuryazarlığını 

etkileyen okul özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri incelendiğinde 

okul etkisi dıĢarıda tutulduğunda manidar olduğu gözlenen Düzey 2 

değiĢkenlerinin sabit ve seçkisiz etkilerinin okul etkisi devreye girdiğinde okul 

öncesi eğitim alma (γ51 =0.058  SE=0.026  p<0.05  , anne mesleği, sosyo-

kültürel indeks ve evdeki eğitim olanakları  (γ51 =0.058  SE=0.026  p<0.05  ve 

γ51 =-0.035  SE=0.0136  p<0.05). Yani okul büyüklüğü arttığında öğrencilerin 

okul dıĢı ders çalıĢma sürelerinde artıĢ gözlenmektedir. Bunun yanında okul 

büyüklüğü arttığındaki okuldaki sınıf disiplin ortamı azalmaktadır.  

Sabit ve eğim parametreleri için seçkisiz etki sonuçları Çizelge 28‟de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 28.Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci ve 
Okula Ait Değişkenlerinin Ortak Etkileri İçin Seçkisiz Etki Sonuçları 

Seçkisiz Etki 
Varyans sd x

2
 p 

Okul ortalaması, u0j 0.282 287 344.474 0.011 

OOEGT 0.014 287 342.575 0.013 

AEGT 0.0011 287 275.642 >0.500 

AMES 0.054 287 310.805 0.160 

BMES 0.000 287 275.096 >0.500 

SOSKULINDK 0.007 287 276.124 >0.500 

EVEGTOLNK 0.002 287 282.184 >0.500 

CLSSUR, u1 0.000 287 364.292 0.002 

MYTR , u2 0.018 287 316.829 0.109 

MOZG, u3 0.016 287 322.809 0.072 

OTECH 0.010 287 315.028 0.123 

Düzey1 etkisi, rij 0.36077       

 

PISA 2012 Finlandiya örneklemindeki öğrencilerin matematik 

okuryazarlığını etkileyen okul özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri 

incelendiğinde okul etkisi dıĢarıda tutulduğunda manidar olduğu gözlenen 

Düzey-2 değiĢkenlerinin okul etkisi devreye girdiğinde okulöncesi eğitim 

alma, anne mesleği ve sosyo-kültürel indeks değiĢkenlerinin sabit etkilerinin 

manidar olduğu gözlenmektedir. Yani okulun bulunduğu bölge yerleĢim 

yerine göre büyüdükçe okulöncesi eğitim alan öğrencilerin ve sosyo-kültürel 

indeksi daha yüksek olan öğrencilerin matematik okuryazarlığı puanlarında 

da artıĢ gözlenmektedir. Seçkisiz etkileri okul öncesi eğitim alam, çalıĢma 

süresi, matematikte kendini yeterli bulma ve matematikte özgüven 

değiĢkenleri bakımından okul büyüklüğüne göre matematik okuryazarlığı 

performansları farklılaĢmaktadır.  

Düzey-2 açıklayıcı değiĢkenlerine ait açıklanan varyans için, 

 

𝜏𝑞𝑞  𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  −𝜏𝑞𝑞 (𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡  𝑣𝑒  𝑒ğ𝑖𝑚  çı𝐾𝑇𝐼𝑂𝐿 .𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )

𝜏𝑞𝑞  𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑 ü𝑓𝑖  𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦 ı𝑙ı  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  
 

 

0.312 − 0.282

0.312
= 0,11 

 olarak bulunmuĢtur. 

(3.35) 

(3.36) 
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Bu sonuca göre okulun bulunduğu bölge değiĢkeni düzey 1 

değiĢkenleri modele eklendiğinde matematik okuryazarlığı puanlarının 

%11‟ini açıklamaktadır. 

3.9. PISA 2003 ve PISA 2012 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Matematik 

Okuryazarlığı İle İlişkili Öğrenci Düzeyi Değişkenlerinin Okul 

Düzeyi Değişkeni Olan Okul Türü Değişkeni İle Birlikte 

Modellenmesi 

Türkiye‟de PISA 2003 ve 2012 sonuçlarına göre okullar arası farklılığın 

oranı sırasıyla %55 ve %63‟tür. Bunun anlamı okullar arasında matematik 

performansı bakımından farklılığın 2003 dönemi için %55‟i 2012 dönemi için 

ise %63‟ü okullara arası farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle okullar 

arasındaki farklılığa neden olan öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin özel ve devlet 

okullarında nasıl farklılaĢtığının incelenmesi önemli görülmektedir. 

Türkiye‟nin 2003 matematik okuryazarlıkları için manidar Düzey 1 

değiĢkenleri; “Okul öncesi eğitim alma, anne eğitim düzeyi, Baba eğitim 

düzeyi, anne mesleği, Sosyo-kültürel indeks, Evdeki eğitim olanakları, 

ÇalıĢma süresi, Matematikte kendini yeterli bulma, Matematikte özgüven ve 

Sınıf iklimi” değiĢkenleridir. PISA 2012 verilerine göre ise; etkisi test edilen 12 

öğrenci düzeyi değiĢkeninden “Anne Eğitim Düzeyi” değiĢkeni hariç 11 

değiĢkenin (okul öncesi eğitim alma, baba eğitim durumu, anne mesleği, 

baba mesleği, sosyo-kültürel indeks, evde eğitim olanakları, matematik 

çalıĢma süresi, matematikte kendini yeterli bulma, matematikte kendine 

güven, sınıf iklimi, okulda teknoloji kullanımı) sabit etkilerinin manidar olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle matematik okuryazarlığını etkileyen öğrenci düzeyi 

değiĢkenlerin okul türü değiĢkeni ile ortak etkisi incelenmiĢtir. PISA 2003 ve 

2012 uygulaması için okul türü değiĢkeni ile öğrenci düzeyi değiĢkenlerin 

ortak etkisi Çizelge 28 ve Çizelge 29‟da incelenmiĢtir. 
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Çizelge 29. Türkiye PISA 2003 ve 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci 
Özelliklerinin Okul Türü ile Ortak Etkisine Ait Sabit Etki Sonuçları 

Sabit Etki 
Sabit SE t 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.510 4.182 0.337 0.439 16.366 9.537 

Okul Türü, γ01 -1.366 0.265 0.342 0.427 -3.990 0.621 

OOEGT Eğimi, β1 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ10 
0.093 0.141 0.092 0.164 1.008 0.859 

Okul Türü, γ11 -0.050 -0.120 0.099 0.158 -0.506 -0.763 

AEGT Eğimi, β2 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ20 
-0.012 0.003 0.054 0.088 -0.226 0.032 

Okul Türü, γ21 0.002 -0.020 0.055 0.086 0.036 -0.230 

BEGT Eğimi, β2 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ20 
-0.026 -0.012 0.062 0.107 -0.414 -0.108 

Okul Türü, γ21 0.040 0.028 0.064 0.104 0.619 0.269 

AMES Eğimi, β3 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ30 
-0.033 0.018 0.023 0.245 -1.481 -0.343 

Okul Türü, γ31 0.016 -0.033 0.024 0.236 0.681 0.386 

BMES Eğimi, β3 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ30 
0.038 -0.089 0.030 0.130 1.253 0.934 

Okul Türü, γ31 -0.042 0.084 0.032 0.126 -1.319 -0.693 

SOSKULIND Eğimi, β4 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ40 
0.129 -0.084 0.129 0.045 1.002 0.393 

Okul Türü, γ41 -0.155 0.091 0.134 0.044 -1.154 -0.759 

EVEGTOLNK Eğimi, β4 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ40 
0.134 0.121 0.135 0.049 0.994 -1.824 

Okul Türü, γ41 -0.068 -0.087 0.136 0.048 -0.499 1.762 

CLSSUR Eğimi, β5 

Ortalama Okul Etkisi, γ50 0.030 0.276 0.177 0.202 0.171 1.366 

Okul Türü, γ51 0.012 -0.169 0.177 0.195 0.067 -0.868 

MYTR Eğimi, β5 

Ortalama Okul Etkisi, γ50 0.164 -0.243 0.069 0.190 2.366* -1.279 

Okul Türü, γ51 0.008 0.321 0.071 0.180 0.115 1.780 
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Çizelge 29 Devamı 

MOZG Eğimi, β6 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ60 
0.126 0.113 0.072 0.133 1.752 0.848 

Okul Türü, γ61 0.001 -0.028 0.072 0.130 0.016 -0.214 

SDISORT Eğimi, β8 

Ortalama Okul Etkisi, 

γ80 
0.143 0.045 0.067 0.115 2.132* 0.389 

Okul Türü, γ81 -0.041 -0.001 0.069 0.114 -0.599 -0.007 

OTECH Eğimi, β8       

Ortalama Okul Etkisi, 

γ80 
-0.030 -0.088 0.069 0.145 -0.443 -0.604 

Okul Türü, γ81 0.027 0.045 0.070 0.143 0.384 0.313 

 

Çizelge 29‟a görüldüğü gibi PISA 2003 döneminde devlet okulu ve 

özel okullar arasındaki matematik performansı farkı -1,366‟dır. PISA 2012 

döneminde devlet okulu ve özel okullar arasındaki matematik performansı 

farkı 0.265‟dır. Yani 2003 yılında özel okulların matematik performansı devlet 

okullarından daha yüksek iken 2012 yılında devlet okullarının baĢarısı özel 

okullardan daha yüksektir. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen 

okul özellikleri üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri incelendiğinde okul etkisi 

dıĢarıda tutulduğunda düzey 1 değiĢkenlerinin manidar olmadığı 

gözlenmiĢtir. Yalnızca 2003 yılı için matematikte kendini yeterli görme ve 

sınıf iklimi değiĢkenleri için özel okullar için beklenen etkileri manidardır. Özel 

okullarda beklenen matematikte kendini yeterli görme etkisi 0.164 birimdir. 

Yani özel okullarda öğrencilerin matematikte kendini yeterli görme 

düzeylerindeki bir birimlik artıĢ matematik performanslarında 0.164 birim artıĢ 

sağlamaktadır. Bunun aynı değiĢken için devlet okulu ve özel okul farkı 

manidar değildir. Sınıf iklimi değiĢkeni için özel okullardaki birim birimlik 

değiĢim matematik performansında 0.143 birim değiĢime neden olmaktadır. 

Aynı Ģekilde bu değiĢkenin de devlet ve özel okullar arasındaki farklılığı 

manidar değildir.  

 

Sabit ve eğim parametreleri için seçkisiz etki sonuçları incelenmiĢtir. 
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Çizelge 30. Türkiye PISA 2003 ve 2012 Matematik Okuryazarlığı için Öğrenci 
Özelliklerinin Okul Türü ile Ortak Etkisine Ait Seçkisiz Etkim Sonuçları 

Seçkisiz Etki Varyans x
2
 p 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

Okul ortalaması, 

u0j 
0.554 0.518 6056.411 5743.441 <0.001 <0.001 

OOEGT 0.005 0.011 148.239 118.610 0.260 >0.500 

AEGT 0.003 0.002 169.118 121.928 0.037 0.409 

BEGT 0.002 0.005 145.321 154.642 0.318 0.015 

AMES 0.001 0.0002 137.880 126.420 >0.500 0.303 

BMES 0.001 0.0002 146.173 120.820 0.300 0.436 

SOSKULINDK 0.012 0.020 142.206 145.165 0.386 0.052 

EVEGTOLNK 0.005 0.004 170.940 111.129 0.030 >0.500 

CLSSUR, u1 0.012 0.017 172.651 123.586 0.024 0.368 

MYTR , u2 0.007 0.008 155.663 143.186 0.145 0.065 

MOZG, u3 0.004 0.0040 139.128 133.204 0.457 0.177 

SDISORT 0.005 0.004 161.319 137.211 0.085 0.122 

OTECH 0.007 0.003 187.707 127.248 0.003 0.286 

Düzey1 etkisi, rij 0.37013 0.24881  
 

 
 

 

Türkiye örneklemindeki öğrencilerin matematik okuryazarlığını 

etkileyen okul türü üzerinde etkili olan öğrenci özellikleri incelendiğinde okul 

etkisi dıĢarıda tutulduğunda manidar olduğu gözlenen Düzey 2 

değiĢkenlerinin okul etkisi devreye girdiğinde 2003 uygulaması için anne 

eğitim düzeyi ve matematik çalıĢma süresi değiĢkenlerinin 2012 uygulaması 

için ise baba eğitim düzeyi değiĢkeninin seçkisiz etkilerinin okul türü 

değiĢkeni için manidar olduğu gözlenmektedir.  
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3.10. PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı 

Performanslarının Türkiye ve Finlandiya İçin Benzer ve Farklı 

Yönlerinin Karşılaştırılması 

Türkiye ve Finlandiya için PISA 2003 ve PISA 2012 verileri ile kurulan 

modeller arasındaki benzerlik ve farklılıklar kurulan modellere göre ayrı ayrı 

yorumlanmıĢtır. 

3.10.1. Türkiye ve Finlandiya için PISA 2003 ve 2012 Matematik 

Okuryazarlığı Puanları Bakımından Okullar Arası Farklılığın 

Birlikte İncelenmesi 

Türkiye ve Finlandiya için PISA 2003, PISA 2012 matematik 

okuryazarlığı puanlarının okullar arası farklılaĢması Çizelge 29‟da 

incelenmiĢtir. 

 

Çizelge 31. Ülkelere ve Yıllara Göre Matematik Okuryazarlığı Puanları 
Bakımından Okullar Arası Farklılık 

  Türkiye Finlandiya 

  2003 2012 2003 2012 

Okullar arası Fark 

Sabit 4.189 4.391 5.493 5.076 

t 66.695 75.876 307.552 250.466 

p <0.005 <.001 <0.001 <.0001 

Farkın seçkisiz Etkisi 
X

2
 5487.138 8745.241 417.631 1478.037 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Açıklanan Yüzde  0.55 0.63 0.05 0.12 

 

Çizelge 31‟e göre matematik okuryazarlığı bakımından farklılık 

Türkiye‟de PISA 2003 ve PISA 2012 çalıĢmalarının her ikisinde de büyük 

oranda okullar arasındadır. Finlandiya‟da ise her iki PISA çalıĢmasında da 

değiĢim çoğunlukla öğrenciler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

3.10.2. Türkiye ve Finlandiya için Öğrencilerin PISA 2003 ve 2012 

Matematik Okuryazarlığı Puanlarıyla İlişkili Öğrenci Özellikleri 

Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar 

Türkiye ve Finlandiya için PISA 2003 ve PISA 2012 matematik 

okuryazarlığını etkileyen öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin benzer ve farklı 

yönleri Çizelge 31‟de incelenmiĢtir. 
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Çizelge 32.Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve 2012 Matematik 
Okuryazarlığını Yordayan Öğrenci Düzeyi Değişkenler Bakımından Benzerlik 
ve Farklılıklar 

Düzey-1 Değişkenleri 
Türkiye Finlandiya 

2003 2012 2003 2012 

Okul öncesi eğitim alma 

durumu 
0.090 - - 0.155 

Anne eğitim düzeyi - - - 0.025 

Baba eğitim düzeyi - - - - 

Anne mesleği -0.013 - -0.018 -0.305 

Baba mesleği - -0.013 - -0.023 

Sosyo-Kültürel indeks 0.069 - 0.126 0.087 

Evdeki eğitimsel olanaklar 0.072 - - 0.050 

Matematik öğrenmeye 

ayrılan süre 
- 0.023 -0.284 - 

Matematikte kendini yeterli 

görme 
0.192 0.234 0.194 0.194 

Matematikte kendine güven 0.130 0.029 0.306 0.365 

Sınıf ikilimi 0.092 0.077 - - 

Okulda teknoloji kullanımı - - -0.051 -0.134 

 

Çizelge 32‟ye göre okul öncesi eğitim alma ile matematik okuryazarlığı 

arasında pozitif iliĢki Türkiye için PISA 2003‟de manidar iken Finlandiya‟da 

PISA 2012‟de manidardır. Bununla birlikte anne eğitim düzeyi yalnızca 

Finlandiya‟da PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile iliĢki göstermektedir. 

Türkiye‟de her iki uygulama sonuçlarına göre de anne eğitim düzeyi ile 

matematik okuryazarlığı arasında manidar bir iliĢki gözlenmemiĢtir. Baba 

eğitim düzeyi ise her iki ülkede de her iki PISA çalıĢmasında da manidar bir 

iliĢki göstermemektedir. Anne mesleği ise Türkiye için PISA 2003 

çalıĢmasında negatif yönde iliĢki gösterirken 2012 yılında manidar bulunan 

bir değiĢken değildir. Finlandiya için ise her iki PISA çalıĢmasında da 

matematik okuryazarlığı ile negatif yönde iliĢkili değiĢkendir.  

 Sosyo-kültürel indeks değiĢkeni Türkiye için PISA 2003 uygulaması 

hariç her iki ülkede de matematik okuryazarlığı ile manidar iliĢki 

göstermektedir. Ancak Finlandiya için sosyo-kültürel indeksin matematik 
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okuryazarlığı ile iliĢkisi PISA 2003 uygulamasında daha yüksek iken 2012 

uygulaması sonuçlarına göre daha düĢüktür.  

 Evdeki eğitimsel olanaklar; Türkiye‟de PISA 2003 çalıĢmasında 

Finlandiya‟da ise PISA 2012 çalıĢmasında manidar bulunmuĢtur. Bunun 

yanında evdeki eğitimsel olanaklar Türkiye‟de matematik okuryazarlığı ile 

pozitif manidar iliĢki gösterirken, Finlandiya‟da negatif manidar iliĢki 

göstermektedir. 

 Matematik öğrenmeye ayrılan süre değiĢkeni ise Türkiye için PISA 

2012‟de Finlandiya için ise PISA 2003‟de manidardır. Türkiye‟de matematik 

çalıĢmaya ayrılan süre ile matematik okuryazarlığı arasında pozitif manidar 

iliĢki varken Finlandiya‟da negatif manidar iliĢki gösterdiği gözlenmektedir. 

 Matematikte kendini yeterli görme ve özgüven değiĢkenleri her iki 

ülkede de hem PISA 2003 hem de PISA 2012 çalıĢmasında da pozitif yönde 

manidar iliĢki göstermektedir. Matematikte kendini yeterli görme değiĢkeninin 

önemi Türkiye‟de yıllara göre artıĢ gösterirken Finlandiya‟da sabit kalmıĢtır. 

Matematikte özgüven değiĢkeninin önemi ise Finlandiya‟da PISA 2012‟de 

artıĢ gösterirken Türkiye‟de azalmıĢtır. 

 Sınıf iklimi değiĢkeni ise Türkiye‟de matematik okuryazarlığı ile 

manidar iliĢki gösterirken Finlandiya‟da manidar bulunmamıĢtır. Türkiye‟de 

sınıf iklimi değiĢkeninin matematik okuryazarlığı ile pozitif yönde iliĢkisi 

vardır. 

 Okulda teknoloji kullanımı değiĢkeni ise Türkiye‟de manidar değilken, 

Finlandiya‟da her iki PISA çalıĢmasında da manidardır. Finlandiya‟da okulda 

teknoloji kullanım sıklığı değiĢkeni ile matematik okuryazarlığı arasında 

negatif bir iliĢki vardır.  

3.10.3. Türkiye ve Finlandiya için Öğrencilerin PISA 2003 ve 2012 

Matematik Okuryazarlığı Puanlarıyla İlişkili Okul Özellikleri 

Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar 

Türkiye ve Finlandiya için PISA 2003 ve PISA 2012 matematik 

okuryazarlığını etkileyen okul düzeyi değiĢkenlerinin benzer ve farklı yönleri 

Çizelge 32‟de incelenmiĢtir. 
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Çizelge 33. Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve 2012 Matematik 
Okuryazarlığını Yordayan Okul Düzeyi Değişkenler Bakımından Benzerlik ve 
Farklılıklar 

Okul Düzeyi Değişkenleri 
Türkiye Finlandiya 

2003 2012 2003 2012 

Okulun bulunduğu yerleşimin yeri 0.197 - - -0.045 
Okul büyüklüğü - -0.291 - - 
Okulda değerlendirme kullanımı sıklığı - - - - 
Okuldaki eğitimsel kaynakların kalitesi - 0.283 - - 

 

 Çizelge 33 incelendiğinde okul düzeyi değiĢkenlerinden okulda 

değerlendirme kullanım sıklığı değiĢkeninin her iki ülkede ve iki çalıĢmada da 

manidar etkisinin olmadığı gözlenmektedir. Diğer değiĢkenler bakımında iki 

ülke farklılıklar göstermektedir. Okul bulunduğu yerleĢim yeri Türkiye‟de PISA 

2003 uygulamasında Finlandiya‟da ise PISA 2012 uygulamasında manidar 

bulunmuĢtur. Ayrıca Türkiye‟de yerleĢim yeri büyüklüğü ile matematik 

okuryazarlığı arasında pozitif iliĢki varken Finlandiya‟da negatif iliĢki olduğu 

gözlenmektedir.  

Okuldaki öğrenci sayısı ve okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi ise yalnızca 

Türkiye‟de PISA 2012 çalıĢmasında manidar bulunmuĢtur. Okuldaki öğrenci 

sayısı matematik okuryazarlığı ile ters yönde bir iliĢki gösterirken eğitim 

kaynaklarının kalitesi pozitif iliĢki göstermektedir.  

PISA 2012 çalıĢmasında incelenen okul düzeyi değiĢkenlerinden hiçbiri 

Finlandiya‟da matematik okuryazarlığı ile iliĢkili bulunmamıĢtır. 
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BÖLÜM IV 

 

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen sonuçlar ve sonuçlara yönelik 
önerilere yer verilmiĢtir.  
 

4.1. Sonuçlar ve Tartışma 

 

AraĢtırmada Türkiye ve Finlandiya‟nın PISA 2003 ve PISA 2012 

matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olduğu düĢünülen öğrenci ve okul 

değiĢkenleri incelenmiĢtir. Öğrenci düzeyinde ele alınan değiĢkenler; Okul 

öncesi eğitim alma durumu, Anne eğitim düzeyi, Baba eğitim düzeyi, Anne 

mesleği, Baba mesleği, Sosyo-Kültürel indeks, Evdeki eğitimsel olanaklar, 

Matematik öğrenmeye ayrılan süre, Matematikte kendini yeterli görme, 

Matematikte kendine güven, Sınıf ikilimi ve Okulda teknoloji kullanımı 

değiĢkenleridir. Okul düzeyi değiĢkenleri ise; Okulun bulunduğu yerleĢim yeri, 

Okul büyüklüğü, Okulda kullanılan değerlendirme sıklığı ve Okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi değiĢkenleridir.  

 Öğrenci ve okul düzeyindeki değiĢkenlerin matematik okuryazarlığı ile 

iliĢkisi için elde edilen analiz sonuçları iliĢkili öğrenci düzeyi değiĢkenleri, 

iliĢkili okul düzeyi değiĢkenleri, okul ve öğrenci özelliklerinin ortak etkisi ve 

Türkiye ve Finlandiya‟nın PISA çalıĢmalarındaki benzerlik ve farklılıkları 

baĢlıkları altında incelenmiĢtir.  
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4.1.1. Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik 

Okuryazarlığı ile ilişkili Öğrenci Düzeyi Değişkenlerine İlişkin Sonuçlar 

 Matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olan öğrenci düzeyi değiĢkenlerinin 

incelenmesi için aile yapısı ile ilgili demografik özelliklerin de yer aldığı 12 

değiĢken ele alınmıĢtır. Yapılan tesadüfî katsayılı regresyon modeli analizi 

sonucunda Türkiye için PISA 2003 uygulamasındaki öğrenci düzeyi 

değiĢkenlerinden yedi tanesini, PISA 2012 uygulamasındaki değiĢkenlerden 

ise altı tanesinin matematik okuryazarlığı ile iliĢkisinin manidar olduğu 

belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde Finlandiya için PISA 2003 çalıĢmasında öğrenci 

düzeyi değiĢkenlerinden altısının PISA 2012 çalıĢmasında ise; on değiĢkenin 

matematik okuryazarlığı ile iliĢkisinin manidar olduğu gözlenmiĢtir. Her iki 

ülke için PISA 2003-2012 çalıĢmalarındaki matematik okuryazarlığı ile iliĢkili 

öğrenci düzeyi değiĢkenleri aĢağıda özetlenmiĢtir; 

 PISA sonuçlarına göre matematik okuryazarlığı ile iliĢkili önemli 

değiĢkenlerin baĢında okulöncesi eğitim gelmektedir. Okul öncesi eğitim alan 

öğrencilerin matematik baĢarıları almayanlara göre daha yüksektir. Daha 

detaylı incelendiğinde okul öncesi eğitimi bir yıldan fazla alan öğrencilerin 

matematik baĢarılarının sadece bir yıl alanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Okul öncesi eğitim ile matematik baĢarısı arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen çalıĢmaların sonuçlarına göre okul öncesi eğitim alan çocukların 

matematik ve iĢlem becerilerinin okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır (Unutkan, 2007; McClelland, 

Cameron, Connor, Farris, Jewkes ve Morrison, 2007; Dedeoğlu ve Alat, 

2011; Uysal ve Yenilmez, 2011; Erbay ve Ömeroğlu, 2013;). PISA 2012 

bulgularına göre okul öncesi eğitim almak, öğrencilerin matematik 

okuryazarlıklarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Anne ve baba eğitim düzeyleri değiĢkenlerinden anne eğitim düzeyi 

yalnızca PISA 2012 çalıĢması sonuçlarına göre Finlandiya için matematik 

okuryazarlığı ile iliĢki bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre anne eğitim düzeyi ile 

matematik okuryazarlığı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. 

Finlandiya PISA 2012 çalıĢması sonuçlarına göre anne eğitim düzeyi arttıkça 

bireylerin matematik okuryazarlığında da artıĢ gözlenmektedir. Matematik 

baĢarısı ile anne ve baba eğitimi arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢma 
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sonuçlarına göre; anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça sekizinci sınıf 

öğrencilerinin matematik baĢarılarında artıĢ gözlenmektedir (Uysal ve 

Yenilmez, 2011; Aydın, Soner ve Uysal, 2012). Anne ve baba eğitim 

düzeyinin akademik baĢarı ile iliĢkisinin incelendiği çalıĢmalarda üniversite 

mezunu annelerin çocuklarının akademik baĢarılarının yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (Davis ve Pamela, 2005; Keskin ve Sezgin, 2009). 

Özgen ve Bindak (2011) bir grup lise öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada anne 

ve baba eğitim düzeyi arttıkça matematik öz-yeterlik inançlarının yükseldiği 

dolayısıyla da matematik baĢarılarının arttığını gözlemlemiĢlerdir. Kotaman 

ise (2008) okul öncesine devam eden çocukların velileri ile yaptığı çalıĢmada 

anne ve baba eğitim düzeyi yüksek velilerin çocuklarının eğitimine daha fazla 

katkı getirdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. PISA 2003, 2006 ve 2009 verileri 

kullanılarak yapılan araĢtırmalarda bireylerin okuryazarlık düzeyi ve anne 

baba eğitimi arasındaki iliĢkinin pozitif yönde manidar olduğu gözlenmiĢtir 

(Akyüz ve Pala, 2010; Özer ve Anıl, 2011; Gürsakal, 2012). PISA 2012 

sonuçlarına göre Türkiye‟de eğitim seviyesi yüksek ailelerin (en az biri lise 

sonrası eğitime devam etmiĢ) çocukları ile daha az eğitimli ailelerin (en az biri 

8 yıldan az eğitim düzeyinde) çocukları arasında 59 puanlık fark oluĢuyor. Bir 

baĢka deyiĢle; lise sonrasında eğitim almıĢ ailenin çocuğu ile 8 yıldan az 

eğitim almıĢ ailenin çocuğu arasında aynı sınıf düzeyinde bulunan öğrenciler 

için neredeyse1,5 okul yılına karĢılık gelen bir baĢarı farkı gözlenmektedir 

(Tedmem, 2014). 

Hem Türkiye hem de Finlandiya için PISA verilerine göre anne ve baba 

mesleği ile matematik okuryazarlığı arasında negatif bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür. Ancak PISA verilerinde meslekler sosyo-ekonomik geliĢmiĢliğe 

göre en üst düzeydeki “1” olacak Ģekilde kodlandığından bu iliĢkinin pozitif bir 

iliĢki olarak yorumlanması gerekmektedir. Yani üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki mesleklere sahip ebeveynlerin çocuklarının matematik 

okuryazarlığının manidar bir Ģekilde yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 

anne ve baba eğitim düzeyi ile de iliĢkilendirilebilir. Eğitim düzeyi arttıkça üst 

sosyo-ekonomik düzeydeki mesleklerde çalıĢma imkanının artmasından 

dolayı, matematik okuryazarlığında da artıĢ gözlenmiĢ olabilir. Yapılan 

çalıĢmalar ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel geliĢmiĢliği ile 
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matematik baĢarısının iliĢkili olduğu sonucunu desteklemektedir (Coleman 

1966; White 1982; Hauser ve Sewell 1986; Baker, Goesling, ve LeTendre 

2002; Buchmann, 2002; Rothstein, 2004; ġirin, 2005; Armor, 2007; Park, 

2013). 

PISA verilerine göre Türkiye 2012 çalıĢması ve Finlandiya 2003 ve PISA 

2012 çalıĢması sonuçları incelendiğinde sosyo-kültürel indeks ile matematik 

okuryazarlığı arasında manidar bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Ancak PISA 

2003 Türkiye verileri için aynı sonuçlar elde edilmemiĢtir. Buna göre ailenin 

sosyo-kültürel geliĢmiĢliği matematik okuryazarlığı için önemli bir değiĢken 

olarak değerlendirilebilir. Nitekim PISA 2003 ve 2006 verileri ile yapılan 

çalıĢmalar da bu sonucu desteklemektedir (NCES, 2005; ERA, 2005 ; ġirin, 

2005; IER, 2007; Martins ve Veiga, 2010; Demir, Kılıç ve Ünal, 2010; Kim ve 

Law, 2012; Yılmaz ve Aztekin, 2012; Uno, 2013). 

Türkiye PISA 2012 çalıĢmasına ve Finlandiya PISA 2003 çalıĢmasına 

göre evdeki eğitim kaynaklarının kalitesi artıkça matematik okuryazarlığı da 

artmaktadır. Yapılan çalıĢmalar bu sonucu desteklemektedir (Bos ve Kupier, 

1999; OECD, 2004; Güzel, 2006, Anıl, 2008). PISA 2006 çalıĢmasında 

eğitimsel kaynaklar ile matematik baĢarısı arasında pozitif iliĢki bulunmuĢtur 

(Demir, Ünal ve Kılıç, 2010). Hong-Kong ve Amerika arasında matematik 

performanslarının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada eğitim ortamlarının 

matematik performansı ile olumlu iliĢkisi olduğu gözlenmiĢtir (Chan, 2013). 

Matematik öğrenmeye ayrılan sürenin Türkiye için PISA 2012 verilerine 

göre matematik performansı ile pozitif yönlü bir iliĢkiye sahip olduğu 

bulunurken, Finlandiya için PISA 2003 verilerine göre negatif yönlü bir iliĢkiye 

sahip olduğu görülmüĢtür. PISA 2012 verilerine göre ise Finlandiya için 

matematik öğrenmeye ayrılan zaman ile matematik okuryazarlığı arasındaki 

iliĢki manidar bulunmamıĢtır. Anıl‟ın (2008) yaptığı çalıĢmanın sonuçlarına 

göre Türkiye‟de için matematik okuryazarlığı ile iliĢkili en önemli 

değiĢkenlerden biri matematik öğrenmeye ayrılan süre iken Finlandiya için 

PISA 2003 matematik baĢarısının incelendiği raporda okullarda matematik 

derslerinin dört saat olduğu bunun yeterli olduğu belirtilmiĢtir (IER, 2007). 
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Matematikte kendini yeterli görme ve matematikte özgüven değiĢkenleri 

matematik baĢarısı ile iliĢkili önemli değiĢkenlerdendir. Hem Türkiye hem de 

Finlandiya için PISA 2003-2012 verilerine göre matematikte kendini yeterli 

görme ile matematikteki özgüven değiĢkenleri arasında manidar bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Ayrıca diğer değiĢkenlerle kıyaslandığında etkisi en yüksek 

olan değiĢkenlerdir. Bu değiĢkenlerin incelendiği çalıĢmalar bu bulguyu 

desteklemektedir (NCES, 2004, OECD, 2004; AERA, 2005; Hall ve Ponton, 

2005; IER, 2007; Linnakyla ve Malin, 2008; Lee, 2009; Demir, Kılıç ve Ünal, 

2010; Catapano, 2013;Lee ve Stankov, 2013). 

 Matematik dersinde disiplin ortamı Türkiye için PISA 2003 ve PISA 

2012 verilerine göre matematik baĢarısı ile manidar iliĢki göstermektedir. 

Bunun yanında Finlandiya için her iki PISA çalıĢmasında da manidar iliĢki 

göstermektedir. Akyüz ve Pala (2010)‟nın yaptığı çalıĢma bu sonucu 

desteklemektedir. Güzel (2006) yaptığı çalıĢmada sınıf iklimi değiĢkeninin 

Türkiye için manidar olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. PISA 2000 sonuçları bu 

sonucu desteklemektedir (OECD, 2001). Ancak PISA 2003 çalıĢması 

sonuçları sınıf iklimi ile matematik baĢarısının iliĢkili olduğunu ancak bu 

iliĢkinin manidar olmadığını rapor etmektedir (OECD, 2004). Yapılan 

çalıĢmalar ise birçok Avrupa Birliği üyesi ülke için bu sonucu 

desteklemektedir (Bos ve Kuiper, 1999; Wöbmann, Lüdemann, Schütz, 

West, 2007; Akyüz ve Satıcı, 2012). 

 Teknolojiyi eğlenme amacı ile kullanma değiĢkeni ise Türkiye‟de 

matematik baĢarısı ile iliĢkili bulunmazken Finlandiya‟da her iki yılda da 

negatif iliĢkili bulunmuĢtur. PISA 2003 sonuçlarına göre de bilgisayarın 

eğlenme amacı ile kullanım sıklığı arttıkça baĢarı düĢmektedir (OECD, 2004; 

Gürsakal, 2012). Türkiye‟de internet kullanımı ile ilgili yapılan çalıĢmalarda da 

akademik baĢarı ile internet kullanımı arasında negatif iliĢki bulunmuĢtur 

(Duman, 2008; Demir, Ünal ve Kılıç, 2010). AĢkar ve Olkun (2005)‟un PISA 

2003 sonuçlarına göre yaptıkları çalıĢmada Türk öğrencilerin bilgisayarı ders 

amacı ile kullanma becerilerinin düĢük olduğunu gözlemiĢlerdir.  
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4.1.2. Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik 

Okuryazarlığı ile ilişkili Okul Düzeyi Değişkenlerine İlişkin Sonuçlar 

Matematik okuryazarlığı ile iliĢkili olan dört okul düzeyi değiĢkeni ele 

alınmıĢtır. Yapılan ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli analizi 

sonucu; 

Okulun bulunduğu yerleĢim yeri büyüklüğünün matematik 

okuryazarlığı ile iliĢkisinin incelenmesi sonucunda Türkiye için PISA 2003 

verilerine göre pozitif bir iliĢkili bulunurken, Finlandiya için PISA 2012 

verilerine göre negatif bir iliĢkili bulunmuĢtur. Bir baĢka ifade ile Türk 

öğrencilerin yaĢadıkları yer köyden büyük Ģehre doğru ilerledikçe matematik 

okuryazarlığı performanslarında artıĢ gözlenmektedir. Finlandiya bu durum 

tam tersi olmasına rağmen matematik baĢarısı ile yerleĢim yeri arasındaki 

iliĢki düĢük düzeydedir. PISA 2009 verileri ile Tayland‟da yapılan bir çalıĢma 

da bu sonucu desteklemektedir (Demir ve Depren, 2010; Launkaew, 2013). 

PISA sonuçlarındaki eĢitliği tartıĢan çalıĢmalarda ise sonuçların bölgelere 

göre farklılaĢtığı vurgulanmaktadır (Aydın, Uysal, Sarıer, 2009; Berberoğlu, 

Kalender, 2005; Baysal, Seda ve Erkan, 2012).  

Okuldaki öğrenci sayısı değiĢkeni PISA 2012 verilerine göre Türkiye 

için negatif iliĢkili iken Finlandiya için manidar düzeyde iliĢkili olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Finlandiya eğitim sisteminde okullardaki öğrenci 

sayıları birbirine yakındır ve her sınıftaki öğrenci sayısı ortalama 15 

civarındadır (Simola, 2005; Wood, 2007). Türkiye‟de ise sınıftaki öğrenci 

sayıları bakımından eĢitlik söz konusu olmaması sınıftaki öğrenci sayısı 

arttıkça matematik baĢarısının düĢmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durum 

okuldaki öğrenci- öğretmen oranı ile matematik okuryazarlığı iliĢkisinden de 

kaynaklanmaktadır. Sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça öğretmen baĢına düĢen 

öğrenci sayısı da artar. Bu nedenle öğrencilerin matematik baĢarılarında da 

düĢüĢ gözlenebilir. Türkiye örneklemi ile yapılan çalıĢmalar okuldaki öğrenci 

sayısı ile matematik baĢarısının negatif iliĢkili olduğunu desteklemektedir 

(Berberoğlu ve Kalender, 2005; Alacacı ve ErbaĢ, 2010). 

Okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi değiĢkeni her iki ülkede de her 

iki PISA çalıĢması sonuçlarına göre de 2012 çalıĢması verilerine göre 

Türkiye için pozitif yönde manidar bulunmuĢtur. Yani okuldaki eğitim 
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kaynaklarının kalitesi arttıkça matematik okuryazarlığı puanlarından da 2003 

yılına göre artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili değiĢkeni temel alan çalıĢmalarda 

benzer sonuçlar gözlenmiĢtir (Demir, Ünal ve Kılıç, 2010).  

4.1.3. Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik 

Okuryazarlığı ile ilişkili Öğrenci ve Okul Düzeyi Değişkenlerinin Ortak 

İlişkisine Ait Sonuçlar 

 Matematik okuryazarlığı ile iliĢkili öğrenci ve okul düzeyi 

değiĢkenlerinin birlikte iliĢkisini belirlemek için sabit ve eğim parametrelerinin 

çıktı olduğu regresyon modeli analizi sonucu, 

 Türkiye‟nin PISA 2003 matematik okuryazarlığı üzerinde okulun 

bulunduğu bölge değiĢkeni ile ortak etkisi olan değiĢken sınıf iklimi 

değiĢkenidir. Yani öğrencilerin matematik okuryazarlığı üzerinde etkili 

olan okulun bulunduğu bölge büyüdükçe sınıf iklimi de artıĢ 

göstermektedir. Böylece matematik okuryazarlığında da artıĢ 

gözlenmektedir. 

 Türkiye PISA 2012 matematik okuryazarlığı üzerinde ise; okulun 

bulunduğu bölgeye göre matematik çalıĢma süresi manidar pozitif 

iliĢkiye sahiptir. Yani okulun bulunduğu yerleĢim yeri büyüdükçe 

matematik çalıĢma süresi de artıĢ göstermekte ve matematik 

okuryazarlığı da artmaktadır. Ayrıca okulun bulunduğu yerleĢim yeri 

büyüdükçe sınıf disiplin ortamı artmakta ve matematik okuryazarlığı 

ise artıĢ göstermektedir. 

 Türkiye PISA 2012 matematik okuryazarlığı üzerinde okulun 

bulunduğu bölge matematik okuryazarlığı ile ortak iliĢkisi manidar olan 

değiĢkenler; okul öncesi eğitim alma, anne mesleği, sosyo-kültürel 

indeks ve evdeki eğitim kaynaklarıdır.  

4.1.4. Türkiye ve Finlandiya İçin PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik 

Okuryazarlığı için Benzer ve Farklı Yönlere İlişkin Sonuçlar 

 Türkiye‟de PISA 2003 ve PISA 2012 matematik okuryazarlığı 

bakımından okullar arası farklılık daha fazla iken Finlandiya için her iki 

yılda da öğrenciler arası farklılık daha fazladır. 
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 Okul öncesi eğitim alma Türkiye için PISA PISA 2003 çalıĢmasında 

Finlandiya için ise PISA 2012 çalıĢmasında manidar iliĢki 

göstermektedir. 

 Anne eğitim düzeyi yalnızca Finlandiya için PSA 2012 yılında manidar 

bulunurken baba eğitim düzeyi iki ülke için de her iki çalıĢmada da 

manidar bulunmamıĢtır. 

 Anne mesleği yalnızca Türkiye için PISA 2012 çalıĢmasında manidar 

bulunmamıĢtır. Diğer çalıĢmalarda iki ülke için de matematik 

okuryazarlığı ile negatif manidar iliĢki göstermektedir. Baba mesleği 

aynı Ģekilde PISA 2012 çalıĢmasında her iki ülkede de matematik 

okuryazarlığı ile negatif manidar iliĢki göstermektedir. 

 Sosyo-kültürel indeks Türkiye PISA 2012 hariç matematik 

okuryazarlığı ile pozitif iliĢki göstermektedir. 

 Evdeki eğitimsel kaynaklar Türkiye PISA 2003 çalıĢmasında 

matematik okuryazarlığı ile pozitif iliĢkili iken Finlandiya PISA 2012 

çalıĢmasında negatif iliĢkili bulunmuĢtur. 

 Matematikte kendini yeterli bulma ve matematikte özgüven 

değiĢkenleri her iki çalıĢmada da iki ülkede manidar ve pozitif iliĢki 

göstermektedir. 

 Sınıf iklimi değiĢkeni yalnızca Türkiye‟de manidar ve pozitif iliĢki 

göstermektedir.  

 Okulda teknoloji kullanım sıklığı Finlandiya‟da manidar ve negatif 

iliĢkili bulunmuĢtur. 
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4.2. Öneriler 

 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Eğitim 

Uygulamaları ve Kararlarına Yönelik ve sonraki yapılacak araĢtırmalara 

yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

4.2.1. Eğitim Uygulamaları ve Kararlarına Yönelik Öneriler 

 Türkiye‟de her iki yıla ait PISA çalıĢmasına göre de matematik 

okuryazarlığı bakımından okullar arası farklılığın fazla olması nedeniyle 

okullar arası farklılığı azaltacak her okulu öğrenci ve okul özellikleri 

bakımından denk seviyeye getirecek uygulamalar yapılabilir. 

 Sosyo-kültürel indeks matematik okuryazarlığı bakımından önemli 

değiĢkenler arasındadır. Sosyo-kültürel düzeyi yüksek ailelerdeki öğrencilerin 

matematik okuryazarlığı da yüksek olması nedeniyle aile eğitimine önem 

verilebilir.  

 Türkiye‟de okul büyüklüğü ile matematik okuryazarlığının negatif iliĢki 

göstermesinden dolayı okullardaki öğrenci sayıları azaltılabilir. Bunun 

yanında okuldaki eğitimsel kaynakların kalitesi ile matematik okuryazarlığı 

pozitif iliĢkili olmasından dolayı okulların eğitim donanımları daha kaliteli hale 

getirilebilir. 

 Okul öncesi eğitim öğrencilerin ileriki matematik baĢarılarında etkisi 

manidar olan değiĢkenlerdendir. Bu nedenle okul öncesi eğitim zorunlu 

eğitim kademelerinden olabilir. 

4.2.2. Sonraki Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 Türkiye‟nin matematik okuryazarlığı performansının Finlandiya 

dıĢındaki diğer ülkelerle karĢılaĢtırması yapılabilir. 

 Matematik performansı üzerinde önemli etkisi olan “Matematikte 

Kendini Yeterli Bulma” ve “Matematikte Özgüven” değiĢkenlerini etkileyen 

öğrenci ve okul özellikleri araĢtırılabilir. 

 AraĢtırma kapsamında ele alınmayan diğer öğrenci ve okul 

özelliklerinin Matematik performansı üzerindeki etkileri araĢtırılabilir. 
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 AraĢtırma kapsamında Matematik okuryazarlığı bağımlı değiĢken 

olarak alınmıĢtır. Fen bilimleri okuryazarlığı veya okuma becerileri 

değiĢkenleri bağımlı değiĢken olarak belirlenebilir. 

 AraĢtırmada iki düzeyli ADM kullanılmıĢtır. Aynı araĢtırma üç düzeyli 

ADM kullanılarak da yapılabilir.  
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EKLER 

EK-1 

OECD raporuna göre öğrenci değişkenleri, 

S5. Okul öncesi eğitim aldınız mı? 
Evet                                            □1 
Hayır                                           □2 
Evet, bir yıldan daha fazla         □3 

S12. Annenizin mesleği nedir? 
Lütfen yazınız……………………… 

S14. Annenizin eğitim düzeyi nedir? 
<ISCED düzey 3A>  1  
 <ISCED düzey 3B, 3C>  2  
 <ISCED düzeyl 2>  3  
 <ISCED düzey1>  4  
 She did not complete <ISCED level 1>  5  

S17. Annenizin mesleği nedir? 
Lütfen yazınız……………………… 

S19. Annenizin eğitim düzeyi nedir? 
<ISCED düzey 3A>  1  
 <ISCED düzey 3B, 3C>  2  
 <ISCED düzey 2>  3  
 <ISCED düzey1>  4  
 She did not complete <ISCED level 1>  5  

S25.Evinizde aşağıda belirtilenlerden hangileri var? 
a) çalıĢmak için masa 1 2  
b) kendine ait oda 1 2  
c) çalıĢmak için sessiz alan 1 2  
d) ödevleri için bilgisayar 1 2  
e) Eğitim yazılımları 1 2  
f) internet bağlantıları 1 2  
g) klasik eserler (e.g. <Shakespeare>) 1 2  
h) ġiir kitapları 1 2  
i) sanat etkinlikleri (e.g. paintings) 1 2  
j) ödevlere yardımcı olacak kitaplar 1 2  
k) teknik kitaplar 1 2  
l) sözlük 1 2  
m) bulaĢık makinası 1 2  
n) DVD> player 1 2  

Aşağıdaki konulara okul dışında haftada kaç saat zaman ayırıyorsunuz? 
                                                   Hiç                      2 saat               2-4 saat           4-6 saat            6 veya daha çok 
a)test dili                                       1                          2                   3               4                            5 
b)matematik dili                             1                          2                   3               4                            5 
c)fen bilimleri dili                             1                          2                   3               4                            5 
d)diğer konular dili                          1                          2                   3               4                            5 

Aşağıda verilen matematik ile ilgili görevleri yapmada kendine ne kadar güvenirsin? 
                                                                                                             Çok           güvenirim          fazla               hiç 
                                                                                                      güvenirim                               güvenmem   güvenmem 
a)Zaman tablosunu kullanma: Zedville‟den Zedtown‟a  
varıĢ ne kadar zaman alır?                                                         1                2                 3                4 
b)%30 indirimden sonra TV‟nin ne kadar ucuz 
olacağını hesaplama                                                                  1                2                 3                4 
c)Bir zemini kaplamak için gerekli olan tuğlaların  
metre karesini hesaplama                                                          1                2                 3                4 
d)Gazetede yer alan grafiği anlama                                            1                2                 3                4 
e)3x+5=17 gibi bir denklemi çözme                                             1                2                 3                4 
f)1:10.000 ölçeklendirilmiĢ bir haritada iki yer arasındaki  
uzaklığın gerçek değerini bulma                                                  1                2                 3                4 
g)2(x+3)=(x+3)(x-3) Ģeklindeki bir eĢitliği çözme                         1                2                 3                4 
h)Bir arabanın petrol tüketim oranını hesaplama                        1                2                 3                4 
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Matematik dersi için aşağıda verilen ifadelere katılımınız belirtiniz. 
                                                                                         kesinlikle           katılıyorum          katılmıyorum              hiç 
                                                                                                              katılıyorum                                                                      katılmıyorum 

a)Matematikte iyi değilim                                               1                          2                   3                      4 
b)Matematikte iyi notlar alırım                                        1                          2                   3                      4 
c)Matematiği kolay öğrenirim                                         1                          2                   3                      4 
d)Her zaman matematiğin benim birinci konu  
alanım olduğunu düĢünürüm                                            1                       2                   3                      4 
e)Matematikte zor konuları dahi anlayabiliyorum             1                        2                   3                      4 

 
 
Aşağıdaki ifadelere katılımınız belirtiniz. 
                                                                                                        Her ders           birçok derste         bazen          asla 
a) Öğrenciler öğretmenin ne dediğini dinlemezler                    1                2                 3                4 
b)Gürültü ve düzensizlik var                                                      1                2                 3                4 
c)Öğretmen öğrencilerin sessiz olması için bir süre 
 beklemek zorundadır                                                                1                2                 3                4 
d)Öğrenciler sınıfta çalıĢamaz                                                    1                2                 3                4 
e)Ders baĢladıktan sonra uzun  
bir süre öğrenciler çalıĢamaz                                                     1                2                 3                4 

Aşağıda verilen durumlar için fikrinizi belirtiniz 
                                                                                         Çok iyi           yapabilirim          yapamam              bilmiyorum 
                                                                                yapabilirim 

Oyun yükleme                                                                  1                2                       3                     4 
Müzik yükleme                                                                 1                2                        3                    4 
Sohbet sayfalarında gezinme                                          1                2                        3                   4 
Ġnternet kullanımı                                                             1                2                        3                   4 

OECD raporuna göre okul değişkenleri ise; 

Okulunuzun bulunduğu bölgeyi tanımlayınız. 
Köy, kırsal alan (3000 kiĢiden daha az)                                                                  1 
Küçük kasaba (3000 ile 15000 kiĢi arası                                                                 2 
Kasaba (15000 ile 100000 arası)                                                                           3 
ġehir (100.000 ile 1.000.000 arası)                                                                        4 
Büyük Ģehir (1.000.000 üzeri)                                                                                 5 
Okulunuzun bir sınıfında olan ortalama öğrenci sayısını belirtiniz. 
15 öğrenci veya daha az                                                                  1 
 16-20 öğrenci                                                                                  2 
 21-25 öğrenci                                                                                  3 
 26-30 öğrenci                                                                                  4 
 31-35 öğrenci                                                                                  5 
 36-40 öğrenci                                                                                  6 
 41-45 öğrenci                                                                                  7 
 46-50 öğrenci                                                                                  8 
 50‟den fazla öğrenci                                                                        9 
Okulunuzda kullanılan değerlendirme türlerinin sıklığını belirtiniz.7 
                                                           asla,     yılda 1-2 kere        yılda 3-5 kez       her ay           bir ayda   
                                                                                                                                         bir defadan fazla 
Standart testler                                        0                1.5                        4                  8 
Öğretmen yapımı testler                            0                1.5                        4                  8 
Öğretmenlerin yargısal puanlaması            0                1.5                        4                  8 
Öğrenci portfolyoları                                 0                1.5                        4                  8 
Öğrenci görev/proje/ev ödevleri                   0                  1.5                          4                    8 
Okulunuzda yer alan eğitim kaynaklarını belirtiniz. 
                                                                               Her zaman,     çok az          bazı         çoğunlukla   
                                                                                    Değil                           durumlarda 
Eğitimsel materyaller (test kitapları vs.)                       1               2        3                  4 
Eğitim amaçlı bilgisayar                                             1              2         3                  4 
Eğitim için bilgisayar yazılımları                                  1               2         3                  4 
Hesap makinesi                                                        2                2         3                  4 
Kütüphane materyalleri                                              2                2          3                  4 
Video kaynakları                                                       2                2          3                  4 
Fen laboratuar materyalleri                                            2                  2          3                    4 
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EK-2.  

 

Çizelge 34. PISA 2003 ve PISA 2012 Türkiye ve Finlandiya Verileri Kayıp 
Değer Analizi Sonuçları 

 

Türkiye 
(%) 

Finlandiya 
(%) 

2003 2012 2003 2012 

Düzey 1 

Okul öncesi 
eğitim alma 

durumu 
2.4 .6 1.4 1.4 

Anne eğitim 
düzeyi 1.4 2.5 3.0 3.0 

Baba eğitim 
düzeyi 1.5 5.5 5.4 5.4 

Anne mesleği 13.3 3.7 3.3 3.3 

Baba mesleği 5.7 2.5 5.4 5.4 

Sosyo-Kültürel 
indeks .2 .9 1.3 1.3 

Evdeki 
eğitimsel 
olanaklar 

.0 1.0 1.2 1.2 

Matematik 
öğrenmeye 
ayrılan süre 

9.9 .0 37.5 37.5 

Matematikte 
kendini yeterli 

görme 
4.1 .0 34.8 34.8 

Matematikte 
kendine güven 4.0 .0 35.5 35.5 

Sınıf ikilimi 6.2 34.4 35.4 35.4 

Okulda 
teknoloji 
kullanımı 

28.2 3.3 4.0 4.0 

Düzey 2 

Okulun 
bulunduğu 
yerleşimin 
büyüklüğü 

.0 .0 0 .8 

Okul 
büyüklüğü 3.8 1.3 1.0 3.6 

Okulda 
değerlendirme 

kullanımı 
sıklığı 

.6 41.9 0 10.5 

Okuldaki 
eğitimsel 

kaynakların 
kalitesi 

.0 .0 161 .8 
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Çizelge 35.Düzey 1 ve Düzey 2 Değişkenleri için Toleranse ve VIF 
Değerleri 

 

Türkiye Finlandiya 

Tolerans VIF Tolerans VIF 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 2003 2012 

Düzey 1 

Okul öncesi 
eğitim alma 
durumu 

.394 .996 2.536 1.004 ,973 ,965 1,028 1,037 

Anne eğitim 
düzeyi 

.256 .690 3.904 1.450 ,597 ,744 1,675 1,344 

Baba eğitim 
düzeyi 

.659 ,850 1.517 1.176 ,619 ,764 1,615 1,308 

Anne mesleği .676 .912 1.479 1.096 ,673 ,814 1,487 1,229 

Baba mesleği .129 .734 7.768 1.362 ,586 ,819 1,706 1,221 
Sosyo-Kültürel 
indeks 

.627 ,994 1.594 1.006 ,257 ,998 3,891 1,002 

Evdeki 
eğitimsel 
olanaklar 

.923 .832 1.083 1.202 ,760 ,835 1,315 1,197 

Matematik 
öğrenmeye 
ayrılan süre 

.663 .968 1.508 1.033 ,976 ,834 1,025 1,199 

Matematikte 
kendini yeterli 
görme 

.722 .936 1.384 1.068 ,518 ,530 1,931 1,888 

Matematikte 
kendine güven 

.949 .998 1.053 1.002 ,539 ,518 1,855 1,931 

Sınıf ikilimi .970 ,994 1.031 1.006 ,957 ,952 1,044 1,050 
Okulda 
teknoloji 
kullanımı 

.678 .998 1.474 1.002 ,921 ,984 1,086 1,017 

Düzey 2 

Okulun 
bulunduğu 
yerleşimin 
büyüklüğü 

.800 .764 1.250 1.348 ,961 ,729 1,041 1,372 

Okul 
büyüklüğü 

.828 .764 1.028 1.309 ,987 ,723 1,013 1,382 

Okulda 
değerlendirme 
kullanımı 
sıklığı 

.997 .989 1.003 1.011 ,839 ,966 1,193 1,035 

Okuldaki 
eğitimsel 
kaynakların 
kalitesi 

.961 .964 1.040 1.037 ,811 ,993 1,233 1,007 
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Türkiye PISA 2003 Verileri İçin ADM Varsayımlarının Analizi Sonuçları 

 

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

Çizelge 36.Türkiye PISA 2003 Verileri Düzey 1 Hatalarına Ait Betimsel 
İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4845 0.000 .689 .121 .034 

 

Düzey 1 hata terimleri için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 36 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın bir 

dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Düzey 1 Hatalar 
Histogramı 

Şekil 2. Düzey 1 Hatalar 
Q-Q Dağılımı 



126 
 

 
 

Varyansların Homojenliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

Çizelge 37. Türkiye PISA 2003 Verileri İçin MDSRVAR Değerine Ait 
Betimsel İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4845 -0.336 0.151 -.034 .298 

 

MDSRVAR dağılımı için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 37 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın 

bir dağılım gösterdiği gözlenmektedir. Yani normale yakın dağılım, okullar 

arası hata varyanslarının homojenliği için kanıttır.  

Düzey 1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Çizelge 38. Türkiye PISA 2003 Verileri İçin Düzey 1 Hataları ile Yordanan 
Değişken Arasındaki Korelasyon 

Düzey 1 için SabitlenmiĢ Değerler 

Hata  Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

.031 

 p .033 

 N 4845 
 

Düzey 1 hataları ile yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki olmasına 

rağmen bu iliĢkinin oldukça zayıf olduğu görülmektedir (r=.031, p<0.01). 

Grafik 3. MDSRVAR Histogramı Grafik 4. MDSRVAR Q-Q Dağılımı 
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Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafik 5. Düzey 2 Hatalarının Çok DeğiĢkenli Normal Dağılımı 

CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru üzerinde 

yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. 

Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım gösterdiği 

söylenebilir. 

 

Finlandiya PISA 2003 Verileri İçin ADM Varsayımlarının Analizi 

Sonuçları 

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Düzey 1 Hatalar Histogramı Grafik 2. Düzey 1 Hatalar Q-Q Dağılımı 
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Çizelge 39. Finlandiya PISA 2003 Verileri İçin Düzey 1 Hatalarına Ait 
Betimsel İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4845 0.000 .804 -.064 -.093 

 

Düzey 1 hata terimleri için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 39 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın bir 

dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 

Düzey 1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Çizelge 40.Finlandiya PISA 2003 Verileri İçin Düzey 1 Hataları ile 
Yordanan Değişken Arasındaki Korelasyon 

Düzey 1 için SabitlenmiĢ Değerler 

Hata  Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

.117 

 p .000 

 N 5796 

 

Düzey 1 hataları ile yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki olmasına 

rağmen bu iliĢkinin oldukça zayıf olduğu görülmektedir (r=.117, p<0.01). 

 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

 

  Grafik 5. Düzey 2 Hatalarının Çok DeğiĢkenli Normal Dağılımı 

CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru üzerinde 

yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. 
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Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım gösterdiği 

söylenebilir. 

Türkiye PISA 2012 Verileri İçin Varsayımların Analizi Sonuçları 

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

Çizelge 41. Türkiye PISA 2012 Verileri İçin Düzey 1 Hatalarına Ait 
Betimsel İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4848 0.000 55.140 -.024 .070 

 

Düzey 1 hata terimleri için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 41 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın bir 

dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 

Varyansların Homojenliği Varsayımı 

 

 

 

 

Grafik 1. Düzey 1 Hatalar Histogramı Grafik 2. Düzey 1 Hatalar Q-Q Dağılımı 

Grafik 1. MDSRVAR Histogramı Grafik 2. MDSRVAR Q-Q Dağılımı 
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Çizelge 42. Türkiye PISA 2012 Verileri İçin MDSRVAR Değerine Ait 
Betimsel İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4848 -0.507 0.199 -.994 3.158 

 

MDSRVAR dağılımı için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 42 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın 

bir dağılım gösterdiği gözlenmektedir. Yani normale yakın dağılım, okullar 

arası hata varyanslarının homojenliği için kanıttır.  

Düzey 1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Çizelge 43. Türkiye PISA 2012 Verileri İçin Düzey 1 Hataları ile Yordanan 
Değişken Arasındaki Korelasyon 

Düzey 1 için SabitlenmiĢ Değerler 

Hata  Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

.026 

 p .067 

 N 4848 

 

Düzey 1 hataları ile yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki olmadığı 

gözlenmektedir (r=.026, p>0.01) 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

 

  Grafik 5. Düzey 2 Hatalarının Çok Değişkenli Normal Dağılımı 

CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru üzerinde 

yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. 



131 
 

 
 

Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım gösterdiği 

söylenebilir. 

 

Finlandiya PISA 2012 Verileri İçin Varsayımların Analizi Sonuçları 

Düzey-1 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

Çizelge 44. Finlandiya PISA 2012 Verileri İçin Düzey 1 Hatalarına Ait 
Betimsel İstatistikler 

N Ortalama StandartSapma Çarpıklık Basıklık 

4848 0.000 .84 -.080 -.135 

 

Düzey 1 hata terimleri için oluĢturulan Histogram, Q-Q dağılımı ve 

Çizelge 44 incelendiğinde Düzey 1‟e ait hataların normal dağılıma yakın bir 

dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 

Düzey 1 Hatalar ve Yordanan Değişken Arasındaki İlişki 

Çizelge 45. Finlandiya PISA 2012 Verileri İçin Düzey 1 Hataları ile 
Yordanan Değişken Arasındaki Korelasyon 

Düzey 1 için SabitlenmiĢ Değerler 

Hata  Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

.086 

 p .000 

 N 8821 

Grafik 1. Düzey 1 Hatalar Histogramı Grafik 2. Düzey 1 Hatalar Q-Q Dağılımı 
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Düzey 1 hataları ile yordanan değiĢken arasında manidar bir iliĢki olmasına 

rağmen çok zayıf olduğu göz ardı edilebileceği gözlenmektedir (r=.086, 

p<0.01) 

 

Düzey-2 için Hataların Normalliği Varsayımı 

 

 

 

 

 

  Grafik 5. Düzey 2 Hatalarının Çok DeğiĢkenli Normal Dağılımı 

CHIPCT ve MDIST grafiği incelendiğinde, 45 derecelik doğru üzerinde 

yayıldığı birkaç değerin uç değer olarak sapmalar gösterdiği gözlenmektedir. 

Bu durumda Düzey-2‟deki artıkların normale yakın dağılım gösterdiği 

söylenebilir. 
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Ek-3 

PISA 2003 Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modeli ve Sabit ve Seçkisiz 

Etki Sonuçları 

 

Türkiye PISA 2003 

Düzey 1: 

 

 

 

 

 

Düzey 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BirleĢtirilmiĢ Model: 
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OluĢturulan modele göre Türkiye‟de öğrencilerin PISA 2003 matematik 

okuryazarlığı puanlarını manidar olarak etkileyen değiĢkenlerin sabit 

etkilerinin yer aldığı Tesadüfî Katsayılı Regresyon Modeli Çizelge 43‟te 

verilmiĢtir. 

Çizelge 46.Türkiye PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı için Tesadüfî 
Katsayılı Regresyon Modeli Sabit Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd 
 

P 
OOEGT için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00 * 
4.062 0.068 59.784 158 <0.001 

OOEGT   𝛾10  0.102 0.024 4.142 59 <0.001 

AEGT için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾20  
4.136 0.061 67.428 158 <0.001 

AEGT   𝛾20  0.028 0.010 2.862 42 0.007 

BEGT için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾30  
4.090 0.061 67.127 158 <0.001 

BEGT   𝛾30  0.035 0.008 4.574 158 <0.001 

AMES için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾40  
4.426 0.078 56.419 158 <0.001 

AMES  𝛾40  -0.027 0.005 -5.148 158 <0.001 

SOSKULIND için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾50 
4.190 0.063 66.815 158 <0.001 

SOSKULIND   𝛾50 0.092 0.014 6.713 158 <0.001 

EVEGTOLNK için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾60  
4.189 0.063 66.689 158 <0.001 

EVEGTOLNK   𝛾60  0.099 0.011 9.259 158 <0.001 

CLSSUR için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾70  
4.206 0.063 66.308 158 <0.001 

CLSSUR   𝛾70  0.127 0.032 3.897 23 <0.001 

MYTR için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾80  
4.201 0.062 67.216 158 <0.001 

MYTR    𝛾80  0.256 0.014 17.744 158 <0.001 

MOZG için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾90  
4.210 0.062 67.987 158 <0.001 

MOZG    𝛾90 0.230 0.014 15.868 33 <0.001 

SDSPORT için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾100  
4.215 0.062 68.147 158 <0.001 

SDSPORT    𝛾100  0.138 0.016 8.779 139 <0.001 

*öğrenci düzeyi sürekli değiĢkenleri grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme yapılarak çözümlemeye 

alınmıĢtır.  
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Finlandiya PISA 2003 

 

Düzey 1: 

 

 

 

 

Düzey 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BirleĢtirilmiĢ Model: 

 

 

 

 

OluĢturulan modele göre Finlandiya‟da öğrencilerin PISA 2003 

matematik okuryazarlığı puanlarını manidar olarak etkileyen değiĢkenlerin 

sabit etkilerinin yer aldığı Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modeli Çizelge 44‟te 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 47.Finlandiya PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı için Tesadüfi 
Katsayılı Regresyon Modeli Sabit Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd 
 

P 
OOEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 

5.336 0.059 90.903 78 <0.001 

OOEGT   𝛾10  0.060 0.022 2.683 60 0.009 

AEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.055 0.040 124.858 196 <0.001 

AEGT   𝛾20  0.097 0.009 11.311 196 <0.001 

BEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.126 0.036 141.105 196 <0.001 

BEGT   𝛾30  0.086 0.008 10.585 196 <0.001 

AMES için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.821 0.034 173.105 196 <0.001 

AMES  𝛾40  -0.075 0.006 -11.713 196 <0.001 

BMES için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.760 0.029 196.688 111 <0.001 

BMES  𝛾50 -0.056 0.005 -11.527 61 <0.001 

SOSKULIND için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

 

5.493 0.018 306.842 196 
<0.001 

 

SOSKULIND   𝛾60  0.325 0.017 19.215 196 

<0.001 
 
 
 
 

EVEGTOLNK için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00 
5.493 0.018 306.817 196 

<0.001 
 
 

EVEGTOLNK   𝛾70 0.134 0.015 8.759 196 
<0.001 

 
 

CLSSUR için 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00 
5.493 0.018 307.197 196 

<0.001 
 

CLSSUR   𝛾80  -0.408 0.047 -8.755 103 

<0.001 
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Çizelge 47 Devamı 

MYTR için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.491 0.018 304.788 196 <0.001 

MYTR    𝛾90 0.461 0.013 36.399 196 <0.001 

MOZG için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.490 0.018 304.055 196 <0.001 

MOZG    𝛾100  0.450 0.010 42.851 172 <0.001 

SDSPORT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.493 0.018 307.866 196 <0.001 

SDSPORT    𝛾10 1 0.105 0.016 6.647 196 <0.001 

OTECH için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.493 0.018 307.687 196 <0.001 

OTECH    𝛾120  0.038 0.014 2.633 196 0.009 

*öğrenci düzeyi değiĢkenleri grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme yapılarak 

çözümlemeye alınmıĢtır. 

Türkiye PISA 2012 

 

Düzey 1: 

 

 

 

 

 

Düzey 2: 
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BirleĢtirilmiĢ Model: 

 

 

 

 

 

 

OluĢturulan modele göre Türkiye‟de öğrencilerin PISA 2012 matematik 

okuryazarlığı puanlarını manidar olarak etkileyen değiĢkenlerin sabit 

etkilerinin yer aldığı Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modeli Çizelge 48‟de 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 48.Türkiye PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Tesadüfi 
Katsayılı Regresyon Modeli Sabit Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00 * 
4.415 0.058 75.993 168 <0.001 

OOEGT   𝛾10  0.043 0.015 2.938 169 0.004 

BEGT   𝛾20  0.026 0.006 4.669 93 <0.001 

AMES   𝛾30  -0.016 0.004 -3.986 39 <0.001 

BMES  𝛾40  -0.015 0.005 -2.956 27 0.006 

SOSKULIND   𝛾50  0.062 0.011 5.608 22 <0.001 

EVEGTOLNK   𝛾60  0.064 0.011 5.700 31 <0.001 

CLSSUR   𝛾70  0.115 0.023 5.107 168 <0.001 

MYTR    𝛾80  0.195 0.016 12.546 35 <0.001 

MOZG    𝛾90  0.136 0.012 11.574 168 <0.001 

SDSPORT    𝛾10  0.0531 0.013 4.034 85 <0.001 

OTECH    𝛾11  -0.041 0.009 -4.669 169 <0.001 

*öğrenci düzeyi değiĢkenleri grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme yapılarak 
çözümlemeye alınmıĢtır. 
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Finlandiya PISA 2012 

Düzey 1: 

 

 

 

 

 

 

Düzey 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BirleĢtirilmiĢ Model: 
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OluĢturulan modele göre Finlandiya‟da öğrencilerin PISA 2003 

matematik okuryazarlığı puanlarını manidar olarak etkileyen değiĢkenlerin 

sabit etkilerinin yer aldığı Tesadüfi Katsayılı Regresyon Modeli Çizelge 46‟da 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 49.Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için Tesadüfi 
Katsayılı Regresyon Modeli Sabit Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd p 

OOEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 

4.495 0.069 65.039 100 <0.001 

OOEGT   𝛾10  0.224 0.023 9.726 95 <0.001 

AEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

4.450 0.038 118.641 310 <0.001 

AEGT   𝛾20  0.136 0.007 20.172 310 <0.001 

BEGT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

4.701 0.036 130.080 279 <0.001 

BEGT   𝛾30  0.093 0.007 13.076 235 <0.001 

AMES için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.483 0.026 207.079 310 <0.001 

AMES  𝛾40  -0.890 0.049 -18.097 137 <0.001 

BMES için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.459 0.026 207.360 207 <0.001 

BMES  𝛾40  -0.070 0.004 -18.069 84 <0.001 

SOSKULIND için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.093 0.020 255.866 310 <0.001 

SOSKULIND   𝛾50 0.332 0.012 26.875 310 <0.001 

EVEGTOLNK için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.089 0.020 255.756 310 <0.001 

EVEGTOLNK   𝛾60  0.083 0.011 7.685 310 <0.001 
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Çizelge 49 Devamı 

 

CLSSUR için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.140 0.0189 272.450 299 <0.001 

CLSSUR   𝛾70  0.022 0.005 4.741 299 <0.001 

MYTR için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.121 0.019 267.006 300 <0.001 

MYTR    𝛾80  0.457 0.013 36.010 300 <0.001 

MOZG için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.122 0.019 265.875 299 <0.001 

MOZG    𝛾90 0.438 0.010 42.750 299 <0.001 

SDSPORT için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.117 0.019 262.872 299 <0.001 

SDSPORT    𝛾10  0.071 0.015 4.582 299 <0.001 

OTECH için 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00  

5.129 0.018 287.212 301 <0.001 

OTECH    𝛾10  -0.174 0.016 -10.668 206 <0.001 

*öğrenci düzeyi değiĢkenleri grup ortalamasına dayalı merkezileĢtirme yapılarak çözümlemeye 

alınmıĢtır. 
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Matematik Okuryazarlığı için Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon 

Modeli Sabit ve Seçkisiz Etkisi Sonuçları 

Türkiye PISA 2003 

 

Çizelge 50.Türkiye PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı için 
Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli Sabit ve Seçkisiz Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd p 

Ortalama Okul etkisi  4.189 0.062 67.589 157 <0.001 

DEGSIK    0.217 0.132 1.634 157 0.104 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p 

Okul ortalaması, u0j 0.588 157 5341.222 <0.001 
Düzey1 etkisi, rij 0.493     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi  4.189 0.061 68.619 157 <0.001 

EGTKLT   0.196 0.079 2.479 157 0.014 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.570 157 5221.999 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.493     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi  3.206 0.225 14.267 157 <0.001 

OKLBLG    0.263 0.059 4.473 157 <0.001 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.538 157 5091.860 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.492     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾 00* 
4.189 0.063 66.564 157 <0.001 

OKLBUY    0.000 0.000 0.150 157 0.881 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.605 157 5491.370 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.493     

 

Matematik okuryazarlığı performansında etkisi test edilen 

değiĢkenlerden okulda uygulanan değerlendirmelerin sıklığı ve okulun 

büyüklüğü değiĢkenlerinin manidar bir etkisi olmadığı gözlenmiĢtir (p>0.005). 
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Okulda bulunan eğitim kaynaklarının kalitesi ve okulun bulunduğu bölge 

değiĢkenlerinin matematik okuryazarlığı üzerindeki etkisi ise manidar 

bulunmuĢtur (p<0.005). 

Ayrı ayrı test edilen bu değiĢkenlerden etkisi manidar olanlar modele 

birlikte atılarak oluĢturulan model aĢağıdaki gibidir: 

BirleĢtirilmiĢ model: 

 

 

 

 

Finlandiya PISA 2003 

 

Finlandiya 2003 matematik okuryazarlığı performansında etkili Düzey 

2 değiĢkenlerini belirlemek amacıyla Değerlendirme sıklığı ve okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi, okulun bulunduğu bölge ve okul büyüklüğü 

değiĢkenleri için ayrı ayrı hesaplanan sabit ve seçkisiz etki değerleri Çizelge 

51‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 51.Finlandiya PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı için 
Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli Sabit ve Seçkisiz Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.493 0.018 307.028 195 <0.001 

DEGSIK   𝛾10 0.003 0.039 0.071 104 0.943 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p 

Okul ortalaması, u0j 0.030 195 417.295 <0.001 
Düzey1 etkisi, rij 0.626     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.493 0.018 307.411 195 <0.001 

EGTKLT   𝛾10 -0.007 0.029 -0.241 195 0.810 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.030 195 417.436 <0.001  
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Çizelge 51 Devamı 

 

Düzey1 etkisi, rij 

 
 

0.626 
    

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.522 0.038 144.277 195 <0.001 

OKLBLG   𝛾10 -0.014 0.017 -0.795 195 0.427 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.030 195 417.020 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.626     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.493 0.018 307.253 195 <0.001 

OKLBUY   𝛾10 -0.102 0.13 -0.803 195 0.423 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.030 195 416.209 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.626     

 

Matematik okuryazarlığı performansında etkisi test edilen 

değiĢkenlerden okulda düzeyi değiĢkenlerinin hiç birinin matematik 

okuryazarlığı performansında etkili olmadığı gözlenmiĢtir.  
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Türkiye PISA 2012 

 

Çizelge 52.Türkiye PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için 
Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli Sabit ve Seçkisiz Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
4.391 0.057 76.494 168 <0.001 

DEGSIK   𝛾10 0.102 0.054 1.897 168 0.060 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p 

Okul ortalaması, u0j 0.540 168 8526.299 <0.001 
Düzey1 etkisi, rij 0.316     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
4.390 0.054 80.875 168 <0.001 

EGTKLT   𝛾10 0.271 0.062 4.339 168 <0.001 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.483 168 7752.952 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.316     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
4.285 0.219 19.532 168 <0.001 

OKLBLG   𝛾10 0.029 0.056 0.519 168 0.605 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.548 168 8788.980 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.316     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
4.392191 0.056610 77.587 168 <0.001 

OKLBUY   𝛾10 0.260912 0.069209 -3.770 168 <0.001 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p  

Okul ortalaması, u0j 0.52113 168 8115.46603 <0.001  
Düzey1 etkisi, rij 0.31566     

 

Matematik okuryazarlığı performansında etkisi test edilen 

değiĢkenlerden okulda uygulanan değerlendirmelerin sıklığı ve okulun 
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bulunduğu bölge değiĢkenlerinin manidar bir etkisi olmadığı gözlenmiĢtir 

(p>0.005). Okulda bulunan eğitim kaynaklarının kalitesi ve okulun büyüklüğü 

değiĢkenlerinin matematik okuryazarlığı üzerindeki etkisi ise manidar 

bulunmuĢtur (p<0.005). 

Ayrı ayrı test edilen bu değiĢkenlerden etkisi manidar olanlar modele 

birlikte atılarak oluĢturulan model aĢağıdaki gibidir: 

 

Düzey 1:  

 

 

Düzey 2: 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝐸𝐺𝑇𝐾𝐿𝑇 + 𝛾02𝑂𝐾𝐿𝐵𝑈𝑌 + 𝑢0𝑗  

BirleĢtirilmiĢ model: 

 

 

 

 

Finlandiya 2012 

 

Çizelge 53.Finlandiya PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı için 
Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli Sabit ve Seçkisiz Etkisi 

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.076 0.0203 250.433 309 <0.001 

DEGSIK   𝛾10 -0.007 0.016 -0.429 309 0.668 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2 p 

Okul ortalaması, u0j 0.094 309 1476.641 <0.001 
Düzey1 etkisi, rij 0.713     

Sabit Etki Sabit SE t sd  
P 

Ortalama Okul etkisi 

𝛾00* 
5.076 0.020 250.590 309 <0.001 

EGTKLT   𝛾10 -0.017 0.019 -0.919 309 0.359 
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Çizelge 53 Devamı 

 

 

Seçkisiz Etki 

Varyans sd x
2
 p  

Okul ortalaması, u0j 0.094 309 1476.955 <0.001  

Düzey1 etkisi, rij 0.713     

Sabit Etki Sabit SE t sd 
 

P 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 5.214 0.064 82.040 309 <0.001 

OKLBLG   𝜸𝟏𝟎 -0.045 0.021 -2.107 309 0.036 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2
 p  

Okul ortalaması, u0j 0.091 309 1436.018 <0.001  

Düzey1 etkisi, rij 0.713     

Sabit Etki Sabit SE t sd 
 

P 

Ortalama Okul etkisi 𝛾00* 5.074 0.020 247.856 309 <0.001 

OKLBUY   𝛾10 0.016 0.012 1.340 309 0.181 

Seçkisiz Etki Varyans sd x
2
 p  

Okul ortalaması, u0j 0.095 309 1479.84 <0.001  

Düzey1 etkisi, rij 0.712     

 

Matematik okuryazarlığı performansında etkisi test edilen 

değiĢkenlerden okulda uygulanan değerlendirmelerin sıklığı, okuldaki eğitim 

kaynaklarının kalitesi ve okulun büyüklüğü değiĢkenlerinin manidar bir etkisi 

olmadığı gözlenmiĢtir (p>0.005). Okulun bulunduğu bölge değiĢkeninin 

matematik okuryazarlığı üzerindeki etkisi ise manidar bulunmuĢtur (p<0.005). 

Okul değiĢkenlerinden yalnızca biri manidar olduğu için oluĢturulan model 

aĢağıdaki gibidir; 

Düzey 1:  

 

 

Düzey 2: 

𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝑂𝐾𝐿𝐵𝑂𝐿 + 𝑢0𝑗  

BirleĢtirilmiĢ model: 
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