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ÖN SÖZ

Eğ�t�m s�stem�m�zde öneml� b�r yer tutan ulusal sınavlarda çoktan seçmel� soruların 

kullanılması, maalesef geleneksel b�r hal almıştır. Çoktan seçmel� sorular, öğrenc�ler�n 

cevaplarını kend�ler�n�n oluşturmasına olanak vermemekle b�rl�kte onları �çer�s�nde doğru 

cevabın da yer aldığı sınırlı sayıda seçeneğ�n üzer�nde terc�h yapmaya yöneltmekted�r. 

Bu nedenle çoktan seçmel� sorularla öğrenc�ler�n eleşt�rel düşünme, problem çözme g�b� üst 

düzey z�h�nsel becer�ler�n�n ölçülmes� zorlaşmaktadır. Öğrenc�ler�n üst düzey z�h�nsel 

becer�ler�n�n ölçülmes�ne daha fazla olanak sağlayan ve onlara kend� cevabını oluşturma 

olanağı sağlayan açık uçlu soruların kullanılmasının gerekt�ğ� düşünülmekted�r. 

Tüm bu �ht�yaçların g�der�lmes�ne yönel�k olarak gel�şt�r�len Akadem�k Becer�ler�n İzlenmes� ve 

Değerlend�r�lmes� (ABİDE) çalışması, ortaokul 8. sınıfta öğren�m gören öğrenc�ler�m�z�n örgün 

eğ�t�mde kazanmış oldukları b�lg� ve becer�ler� kullanma becer�ler�n�n ölçüldüğü b�r durum 

bel�rleme çalışmasıdır. Kalkınma Bakanlığı tarafından �zleme programına alınan bu çalışma 

her �k� yılda b�r tekrarlanacak, böylece eğ�t�mde yapılan değ�ş�kl�kler�n sürekl� �zlenmes� 

sağlanacaktır. 

ABİDE projes� Fen, Matemat�k, Türkçe ve Sosyal B�lg�ler alanlarında uygulanmıştır. Türkçe 

ders�nde okuma becer�ler�ne odaklanılmıştır. İler�k� yıllarda, yazma becer�s�n�n de ölçülmes� 

amaçlanmaktadır.

ABİDE araştırmasında her b�r �l ayrı örneklem olarak alınmaktadır. Uygulama net�ces�nde 

Esk�şeh�r �l� �ç�n ayrı b�r rapor Esk�şeh�r Ölçme Değerlend�rme Merkez�m�z tarafından 

hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda �l�m�z�n kend�ne özgü durumları ortaya konulmuştur. 

Esk�şeh�r Ölçme Değerlend�rme 

Merkez�



GİRİŞ



 

 

IV

GİRİŞ¹

Eğ�t�m s�stem�m�zde yer alan öğret�m programlarının hedefler�, öğrenc�ler�n okulda ne 

öğrend�ğ�nden çok öğrend�kler� �le neler yapab�ld�kler� üzer�nde yoğunlaşmaktadır. Bu durum, 

öğrenc�ler�n öğrend�kler�n� gündel�k yaşamda kullanab�lme durumlarının bel�rlenmes�n� ve 

öğrenc�ler�n üst düzey z�h�nsel becer�ler�n�n ölçülmes�n� gerekt�rmekted�r. Tüm bu �ht�yaçların 

g�der�lmes�ne yönel�k olarak gel�şt�r�len Akadem�k Becer�ler�n İzlenmes� ve Değerlend�r�lmes� 

(ABİDE) çalışması, ortaokul 8. sınıfta öğren�m gören öğrenc�ler�m�z�n örgün eğ�t�mde kazanmış 

oldukları b�lg� ve becer�ler� kullanma becer�ler�n�n ölçüldüğü b�r durum bel�rleme çalışmasıdır. 

ABİDE çalışmasıyla öğrenc�ler�n okulda öğrend�kler�n� gündel�k yaşamda ne ölçüde 

kullanab�ld�kler�n�n ve z�h�nsel becer�lere sah�p olma durumlarının bel�rlenmes� 

amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde b�r �zleme-değerlend�rme s�stem�n�n 

kurulması planlanmaktadır. 

Eğ�t�mde süreç odaklı değerlend�rme kapsamında �zleme değerlend�rme çalışmalarının 

yapılması gerekmekted�r. Eğ�t�m çıktılarının ölçülmes� ve öğrenc� �le öğretmene ger� b�ld�r�m 

ver�lmes�, öğrenme çıktılarının nedenler�n�n araştırılması eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n 

önem arz etmekted�r. Okulların en temel amacı olan b�rey� hayata hazırlama �şlev�n�n de 

artırılması �ç�n gündel�k yaşam becer�ler�n�n ölçülmes� gerekmekted�r.

 

ABİDE çalışması becer�ler�n ölçülmes�ne odaklanması yönüyle PISA (Uluslararası Öğrenc� 

Değerlend�rme Programı), kazanımları temel alması yönüyle de TIMSS (Uluslararası 

Matemat�k ve Fen Eğ�l�mler� Araştırması) �le benzerl�k göstermekted�r. PISA ve TIMSS ülke 

genel� olarak �zleme yapmakta �l düzey�nde �se b�r ger�b�ld�r�m vermemekted�r. Her �l�n kend�ne 

özgü durumlarının �zlenmes� ve ger�b�ld�r�m ver�lmes� �ç�n �l düzey�nde örneklem alınması 

gerekmekted�r. 

ABİDE Araştırmasının Genel Amacı 

ABİDE araştırmasının genel amacı, ortaokul 8. sınıf öğrenc�ler�n�n z�h�nsel becer�ler�n�n ortaya 

konulması ve öğrenc�ler�n başarılarıyla �l�şk�l� öğrenc�, öğretmen ve okul özell�kler�n�n 

bel�rlenmes�d�r.

 

Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar �se şunlardır: 

1. 8. sınıf düzey�nde öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler alanlarında

    z�h�nsel becer�lere ne ölçüde sah�p olduklarını bel�rlemek, 

2.Öğrenc�ler�n başarılarını etk�leyen duyuşsal, a�le ve okul özell�kler�n� ortaya koymak, 

3.Öğrenc�ler�n puanlarının karşılık geld�ğ� yeterl�k düzeyler�n�n olduğu ve puanların anlam   

    kazandığı b�r değerlend�rme s�stem� kurmak,

4.Yeterl�k düzeyler�n�n bel�rlenmes�nden sonra per�yod�k olarak uygulanacak bu çalışma �le  

    süreç �çer�s�nde eğ�t�mde gel�ş�m� ve üst yeterl�k düzey�ne ulaşan öğrenc� sayısını ortaya 

    koyab�lmekt�r.

¹Raporun g�r�ş kısmı, ABİDE 2016 Türk�ye Raporu'ndan alınmıştır.
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EVREN VE ÖRNEKLEM  

 

Uygulamaya katılan öğrenc�ler�n c�ns�yete göre dağılımları Tablo I’de ver�lm�şt�r.  

Tablo I. Öğrenc�ler�n C�ns�yete Göre Dağılımları  

C�ns�yet  Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r %  

Kız 193 50,7 

Erkek 188 49,3 

Toplam                                       381                                   100,0 

Uygulamaya katılan öğrenc�ler�n % 50,7’s� kız, 49,3’ü erkekt�r. Öğrenc�ler�n c�ns�yete göre 

dağılımlarının b�rb�r�ne yakın olduğu görülmekted�r.  

Öğrenc�ler�n eğ�t�m hedefler�ne göre dağılımları Tablo II’de yer almaktadır. 

Tablo II. Öğrenc�ler�n Eğ�t�m Hedefler�ne Göre Dağılımları 

Eğ�t�m Hedefi N % 

L�sey� b�t�rmek 40 10,5 

Yüksekokul b�t�rmek 25 6,6 

Ün�vers�tey� b�t�rmek 216 56,7 

Yüksek l�sans ya da doktora yapmak 86 22,6 

Toplam 367 96,4 

VI

ABİDE Türk�ye örneklem�n�n bel�rlenmes�nde MEB Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı'ndan alınan 

okul ve şube sayıları kullanılmıştır. 16488 ortaokul ve 48679 şubeyle başlanan çalışmaya, özel 

eğ�t�me �ht�yaç duyan öğrenc�ler�n bulunduğu okul ve şubeler çalışmanın dışında tutularak 

16118 okul ve 48091 şube üzer�nden devam ed�lm�şt�r. 81 �l �ç�n yapılan çalışmada her b�r �l �ç�n 

yaklaşık 400 öğrenc�l�k gözlem�n yeterl� olacağına karar ver�lm�şt�r 

Ab�de Esk�şeh�r örneklem�n�n bel�rlenmes�nde MEB Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı'ndan alınan 

öğrenc� puanları ve anket ver�ler� kullanılmıştır. Çalışmaya 381 öğrenc�, 63 öğretmen olmak 

üzere 14 okul katılmıştır. Normal Öğret�me sah�p okulların her b�r� İmam Hat�p, Genel ve Özel 

Ortaokullar olacak şek�lde alt düzeylere ayrılmıştır. İl ver�ler� Türk�ye ver�s�yle en doğru b�ç�mde 

kıyaslanab�lmes� �ç�n, �l ver�s�nde �ncelenecek değ�şkene �l�şk�n kayıp ver�ler anal�ze dah�l 

ed�lmem�şt�r. Soruya yanıt vermeyen k�ş�ler har�ç tutulup, yanıt verenler üzer�nden Esk�şeh�r-

Türk�ye kıyaslaması yapılmıştır.



Tablo 2 �ncelend�ğ�nde �l�m�zdek� öğrenc�ler�n % 22,6’sının eğ�t�m hedefin�n yüksek l�sans ya 

da doktora yapmak, % 56,7’s�n�n ün�vers�tey� b�t�rmek, % 6,6’sının yüksekokul b�t�rmek, % 

10,5’�n�n l�sey� b�t�rmek olduğu görülmekted�r. 

Test İçer�kler� 

ABİDE  2016 uygulamasında, öğrenc�ler�n değerlend�r�lmes�nde kullanılan soruların, derslere 

ve soru türler�ne göre dağılımı Tablo III’te yer almaktadır. 

Tablo III. Soruların derslere ve türlere göre dağılımı 

Alan Çoktan Seçmel� Açık Uçlu 

Türkçe 13 14 

Matemat�k 13 14 

Fen B�l�mler� 13 14 

Sosyal B�lg�ler 14 13 

Anket İçer�kler� 

ABİDE çalışması kapsamında öğrenc� başarısını bel�rleyen bağlamsal faktörler  hakkında 

ver� toplanmasının bütüncül b�r değerlend�rme yapmaya  olanak sağlayacağı düşünülmüş ve 

başarı testler�n�n yanı sıra öğrenc�, öğretmen ve okul anketler� hazırlanmıştır. 

Öğrenc� Anket� 

ABİDE 2016 uygulamasında öğrenc�ler tarafından doldurulan anket�n�n �çer�ğ� Tablo  IV’te  

ye r  almaktadır. 
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Tablo IV. Öğrenc� Anket�n�n İçer�ğ� 

Anket Konu Başlığı    Konu İçer�ğ� 

K�ş�sel B�lg�ler 

 Öğrenc�ler�n kend�ler�, a�les�, yaşadıkları 

çevre ve okul yaşantılarıyla �lg�l� b�lg�ler� 

kapsamaktadır. 

Okulunuz ve Okulunuz Hakkındak� 

Düşünceler
 

Öğrenc�ler�n okulları  hakkındak� genel 

b�lg�ler� ve okulları hakkındak� düşünceler�n� 

kapsamaktadır. 

Ödevler�n�z ve Dönem Sonu Başarılarınızın 

Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Görüşler�n�z

 

Öğrenc�ler�n okulda ver�len ödevler ve 

yapılan ölçme değerlend�rme uygulamaları 

hakkındak� görüş ve öner�ler�n� 

kapsamaktadır. 

Okulunuzda Türkçe/Matemat�k/Fen/Sosyal 

B�lg�ler Ders� Hakkında Görüşler�n�z 

Öğrenc�ler�n okullarında almış oldukları 

Türkçe/Matemat�k/Fen/Sosyal B�lg�ler ders� 

hakkındak� görüş ve düşünceler�n� 

kapsamaktadır. 

Okulunuzda Eğ�t�m/Öğret�m

 Öğrenc�ler�n okullarındak� eğ�t�m-öğret�m 

ortamı ve öğretmenler� hakkındak� görüşler� 

ve düşünceler�n� kapsamaktadır. 

Öğretmen Anket� 

ABİDE 2016 uygulamasında öğretmenler tarafından doldurulan anket�n�n �çer�ğ� Tablo V’te 

yer almaktadır. 

Tablo V. Öğretmen Anket�n�n İçer�ğ� 

Anket Konu Başlığı    Konu İçer�ğ� 

K�ş�sel B�lg�ler 
 Öğretmenler�n kend�ler�, eğ�t�m yaşantıları ve meslek kar�yerler� 

�le �lg�l� b�lg�ler� kapsamaktadır. 

Meslek� Gel�ş�m
 Öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler�ne katkı sağlayan etk�nl�klere 

katılım durumları hakkındak� b�lg�ler� kapsamaktadır. 

Akadem�k Başarıda Okulun Önem�

 Öğretmenler�n görev yaptıkları okullarda eğ�t�m başarısını 

etk�leyen faktörler hakkındak� görüş ve düşünceler�n� 

kapsamaktadır.  

Öğretmenl�k Mesleğ�
 Öğretmenler�n öğretmenl�k mesleğ� hakkındak� görüş ve 

düşünceler�n� kapsamaktadır. 
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Okul Anket� 

ABİDE 2016 uygulamasında okul �darec�ler� tarafından doldurulan anket�n�n �çer�ğ� Tablo  
V�’da yer almaktadır. 

Tablo VI. Okul Anket�n�n İçer�ğ� 

Anket Konu Başlığı    Konu İçer�ğ� 

K�ş�sel B�lg�ler
 Okul yönet�c�ler�n�n kend�ler�, eğ�t�m yaşantıları ve meslek 

kar�yerler� �lg�l� b�lg�ler� kapsamaktadır. 

Okulunuz Hakkında Okullar hakkındak� genel b�lg�ler� kapsamaktadır. 

Kaynaklar ve Teknoloj�

 Okul yönet�c�ler�n�n okullarında eğ�t�m-öğret�m �ç�n mevcut 

olan veya �ht�yaç duydukları kaynaklar hakkındak� 

görüşler�n� kapsamaktadır. 

Okulunuzda Eğ�t�m-Öğret�m 
Okul yönet�c�ler�n�n okullarında ver�len eğ�t�m öğret�m 

hakkındak� görüş ve öner�ler�n� kapsamaktadır. 

İnd�sler�n Oluşturulması 

ABİDE uygulaması kapsamında hazırlanan öğrenc�, öğretmen ve okul anketler�nde  yer alan 
bazı değ�şkenler veya maddeler kullanılarak �nd�sler oluşturulmuştur. 

 

 

Öğrenc� Anket�nde Yer Alan Maddelerden Yola Çıkılarak Oluşturulan İnd�sler  

a. Sosyoekonom�k düzey 

Sosyoekonom�k düzey �nd�s�n� oluşturmak amacıyla; 

• A�len�n aylık gel�r�, 

• Anne eğ�t�m düzey�, 

• Baba eğ�t�m düzey� ve 

• “Öğrenc�ye a�t b�r b�lg�sayar ya da tablet b�lg�sayarın olup olmaması”,   “öğrenc�ye a�t odanın  

olup olmaması”, “evde �nternet bağlantısının  olup olmaması” ve “evde kalor�ferl� ısıtma 

s�stem�n�n olup olmaması” değ�şkenler�nden yararlanılmıştır. 
 

 
b. Okula yönel�k tutum 

IX

Okula yönel�k tutum �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğrenc�lere okullarıyla  �lg�l� aşağıdak� 
�fadelere ne derece katıldıkları sorulmuş ve bu maddelere ver�len yanıtlardan yararlanılmıştır:

 Okul arkadaşlarım ben� sever.
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 8Okulda olmayı sever�m.

 8Okulda kend�m� güvende h�sseder�m.

 8Bu okula a�t olduğumu h�ssed�yorum.

 8Okulda sınıf arkadaşlarımı görmekten hoşlanırım.

 8 Okulda öğretmenler�m bana ad�l davranır.

 8 Bu okula g�tmekten gurur duyuyorum.

 8 Bu okulda kend�m� mutlu h�ssed�yorum.

c. Akran zorbalığına maruz kalma

Akran zorbalığına maruz kalma �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğrenc�lere  son b�r yıl �ç�nde 

aşağıdak� olayları ne sıklıkla yaşadıkları sorulmuş  ve bu maddelere ver�len yanıtlardan 

yararlanılmıştır:

 8Ben�mle alay ed�ld� veya bana lakap takıldı.

 8D�ğer öğrenc�ler ben� oyun ve etk�nl�kler�n dışında tuttu.

 8Hakkımda yalan söylend�.

 8 Eşyam çalındı.

 8Ş�ddete – zorbalığa maruz kaldım (ör. �tmek, vurmak, tekmelemek).

 8Ben�mle �lg�l� yüz kızartıcı şeyler söylend�.

 8Tehd�t ed�ld�m.

ç. A�le �lg�s�

A�le �lg�s� �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğrenc�lere a�leler�n�n aşağıdak�  durumları ne ölçüde 

yer�ne get�rd�kler� sorulmuş ve bu maddelere ver�len yanıtlardan yararlanılmıştır:

8 A�lem ders çalışmama yardımcı oluyor.

8A�lem okuluma gel�p okuldak� durumumu yakından tak�p eder.

8A�lem okulda yapılan etk�nl�klere katılır.

8A�lem destek eğ�t�m� (kurs, özel ders) almamı sağlar.

d. A�le baskısı

A�le baskısı �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğrenc�lere a�leler�n�n aşağıdak�  durumlara ne ölçüde 

başvurdukları sorulmuş ve bu maddelere ver�len yanıtlardan yararlanılmıştır:
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 8A�lem başarılı olmam �ç�n bana baskı yapıyor.

 8A�lem düşük not aldığımda bana kızar.

e. Her b�r derse yönel�k sevg� (dersten hoşlanma)

Derse yönel�k sevg� (dersten hoşlanma) �nd�s�n� oluşturmak amacıyla şu maddeler 
kullanılmıştır:

8İlg�l� ders (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) öneml� b�r derst�r.

8İlg�l� ders (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) ben�m en sevd�ğ�m derst�r.

8İlg�l� derste (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) tahtaya kalkmayı sever�m.

8İlg�l� ders� (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) kullanmamı  gerekt�ren b�r �şte 
çalışmak �ster�m.

8İlg�l� ders (Türkçe, Matemat�k,  Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) �le �lg�l�  k�tap, derg�, makale vb. 
okumayı sever�m.

8İlg�l� ders� (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) gerekt�ren   b�lmece, bulmaca vb. 
oyunları sever�m.

8İlg�l� ders (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) �çer�kl�  belgesel vb. film �zlemey� 
sever�m.

f. Her b�r derse ver�len değer	

Derse ver�len değer �nd�s�n� oluşturmak amacıyla şu maddeler kullanılmıştır:

8İlg�l� ders� (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) öğrenmen�n  bana günlük 
yaşamda yardımcı olacağını düşünürüm.

8D�ğer dersler� öğrenmek �ç�n �lg�l� derse (Türkçe, Matemat�k, Fen  b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) 
�ht�yacım var.

8Hayatta başarılı olmak �ç�n �lg�l� ders� (Türkçe, Matemat�k, Fen B�l�mler�,  Sosyal B�lg�ler)  
öğrenmek öneml�d�r.

8İy� b�r �şe sah�p olmak �ç�n �lg�l� derste (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�,   Sosyal B�lg�ler) �y� 
olmam gerek�r.

8Daha �y� b�r l�sede/ün�vers�tede okumak �ç�n �lg�l� derste (Türkçe,  Matemat�k, Fen b�l�mler�, 
Sosyal B�lg�ler) �y� olmam gerek�r.

g. Her b�r derse �l�şk�n öz-yeterl�k algısı

Derse �l�şk�n öz-yeterl�k algısı �nd�s�n� oluşturmak amacıyla şu maddeler kullanılmıştır:

8İlg�l� ders� (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) kolay öğren�yorum.



XII

8İlg�l� dersle (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) �lg�l� zor soruları çözeb�l�r�m.

8 İlg�l� derste (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal B�lg�ler) sınıf  arkadaşlarıma göre daha 
�y�y�m.

8Öğretmen�m �lg�l� derste (Türkçe, Matemat�k, Fen b�l�mler�, Sosyal   B�lg�ler) �y� olduğumu 
söyler.

Öğretmen Anket�nde Yer Alan Maddelerden Yola Çıkılarak Oluşturulan İnd�sler

a. Meslek� doyum

Meslek� doyum �nd�s�n� oluşturmak amacıyla şu maddeler kullanılmıştır:

 8Bu mesleğ� seçt�ğ�m �ç�n çok memnunum.

 8Bu okulda öğretmen olmaktan mutluyum.

 8Mesleğ�m ben� heyecanlandırır.

 8Mesleğ�m bana �lham ver�r.

 8Yaptığım �şten gurur duyarım.

 8Mesleğ�me �ler�k� yıllarda da devam etmey� düşünüyorum.

 8Öğretmenl�k mesleğ�n�n kutsallığına �nanırım.

b. Meslek� yeterl�k algısı

Meslek� yeterl�k  algısı �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğretmenlere “ders  ver�rken aşağıdak� 
konularda kend�n�ze ne kadar güven�rs�n�z?” sorusu sorulmuş ve aşağıdak� durumlar ver�lm�şt�r:

 8Öğrenc�lerle etk�l� �let�ş�m kurab�lme

 8Öğrenc�ler�n derse �lg�s�n� çekme

 8Alanımla �lg�l� kend�m� yeterl� bulma

 8Eğ�t�m öğret�m araçlarını etk�l� kullanab�lme

 8Öğret�m zamanını etk�l� kullanma

 8Ders� öğrenc� sev�yes�ne göre anlatma

 8Konunun özell�ğ�ne göre uygun yöntem ve tekn�kler� kullanab�lme

c. Meslek� gel�ş�m

Meslek� gel�ş�m  �nd�s�n� oluşturmak amacıyla öğretmenlere son b�r yıl   �ç�nde aşağıdak� 
meslek�  gel�ş�m etk�nl�kler�ne ne kadar süre katıldıkları sorulmuştur:
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 8Alanımla �lg�l� konular

 8Eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular

 8B�l�ş�m teknoloj�ler�n�n derslerde kullanılması (Etk�leş�ml� tahta kursu vb.)

 8Öğrenc�ler�n eleşt�rel düşünme ve problem çözme becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�

 8Ölçme ve değerlend�rme �le �lg�l� konular

 8Öğrenc�ler�n b�reysel �ht�yaçlarının bel�rlenmes�

 8İdarec�l�k/yönet�c�l�kle �lg�l� konular

 8K�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� konular

Okul Anket�nde Yer Alan Maddelerden Yola Çıkılarak Oluşturulan İnd�sler

a. Öğrenc� kaynaklı sorunlar

Öğrenc� kaynaklı sorunlar �nd�s�n� oluşturmak amacıyla okul yönet�c�ler�ne  aşağıdak� 
durumların  okuldak� eğ�t�m öğret�m �ç�n ne derece sorun  oluşturduğu sorulmuş ve bu 
durumlara ver�len  yanıtlardan yararlanılmıştır:

8Öğrenc�ler�n okula geç gelmes�

8Öğrenc�ler�n okula mazerets�z devamsızlığı

8Öğrenc�ler�n sınıfı rahatsız etme, ders ortamını bozmaları

8Öğrenc�ler�n kopya çekmes�

8Öğrenc�ler�n küfür, kötü söz söylemeler�

8Öğrenc�ler�n kamu malına zarar vermes�

8Öğrenc�ler arasında görülen hırsızlık olayları

8Öğrenc�ler arasında tehd�t veya sözlü tac�z (kısa mesaj, e-posta dâh�l)

8Öğrenc�ler�n b�rb�rler�ne fiz�ksel olarak zarar vermes�, akran zorbalığı

8Öğrenc�ler�n öğretmen ya da d�ğer çalışanları tehd�t etmes� veya  sözlü tac�zde bulunması 
(kısa mesaj, e-posta dâh�l)

8Öğrenc�ler�n, öğretmen ya da d�ğer çalışanlara fiz�ksel olarak zarar vermes�

8Öğrenc�lerde zararlı madde kullanımı
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b. Öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar

Öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar �nd�s�n� oluşturmak amacıyla da okul yönet�c�ler�ne 
aşağıdak� durumların okuldak� eğ�t�m öğret�m �ç�n  ne derece sorun oluşturduğu sorulmuş ve bu 
durumlara  ver�len yanıtlardan yararlanılmıştır:

 8Öğretmen sayısındak� yeters�zl�k, dersler�n boş geçmes�

 8Çok sık öğretmen değ�ş�kl�ğ�

 8Öğret�m materyaller�ndek� (ders k�tapları, har�ta, vb.) kal�te ve sayı bakımından yeters�zl�k

 8Sarf malzemeler�ndek� (kâğıtlar, kalemler, vb. materyaller) sayıca eks�kl�kler

 8F�z�k� ortamların (okul b�naları ve okul bahçes�) yeters�zl�ğ� ve uygunsuzluğu

8Isıtma/soğutma ve aydınlatma s�stemler�n�n yeters�zl�ğ� veya eks�kl�ğ�,  alt yapıdan 
kaynaklanan yeters�zl�kler

8Öğret�m ortamlarının (sınıf, laboratuvar. vb.) sayı ve kal�te bakımından  yeters�zl�ğ�, sınıfların 
kalabalık olması

8Tekn�k ve yardımcı h�zmetlerde çalışan personel�n sayı ve n�tel�k bakımından yeters�zl�ğ�

8Eğ�t�m ve öğret�mde kullanılan görsel-�ş�tsel teknoloj�k kaynakların  (etk�leş�ml� tahta, 
projeks�yon) yeters�zl�ğ�

8Eğ�t�m ve öğret�m �ç�n gerekl� b�lg�sayar teknoloj�ler�n�n (öğrenc� kullanımına açık b�lg�sayar ve 
tablet b�lg�sayarlar) sayı ve n�tel�k bakımından yeters�zl�ğ�

8Engell� öğrenc�ler �ç�n kaynak eks�kl�ğ�

8Okulun şeh�r merkez�ne olan mesafes�

8Okulun bulunduğu çevren�n sosyal yapısı, vel�ler�n sosyal ve kültürel sev�yes�

Ver�ler�n Anal�z�

Öğrenc�, öğretmen ve okul anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, 

fen b�l�mler� �le sosyal b�lg�ler test� puanları üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek amacıyla ver� anal�z� 

çalışmaları yürütülmüştür. Grupların ortalamalarının karşılaştırılmasına dayalı çalışmalarda 

varyans anal�z�; değ�şkenler arasındak� �l�şk� ve yordama durumunu bel�rlemek amacıyla 

yapılan çalışmalarda �se Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal 

regresyon anal�z� kullanılmıştır.
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TÜRKÇE TESTİNE AİT YETERLİK DÜZEYLERİ VE TANIMLARI  

1. DÜZEY (TEMELALTI)  

Met�nde açıkça �fade ed�lm�ş duygu, düşünce, hayal ve b�lg�y� bel�rleyeb�l�r.  
Met�ndek� b�lg�ler� tekrar edeb�l�r.  
Görsel, şek�l ve met�nlerde b�rb�r�ne yakın duygu, düşünce ya da b�lg�ler arasında 
bas�t �l�şk�ler kurab�l�r (sıralama).  
Met�nde açıkça �fade ed�len durumlara dayalı “Ne, Nasıl, N�ç�n, Ne zaman, Nerede, 
K�m” g�b� sorulara yanıt vereb�l�r.  
Metn�n bağlamından hareketle cümleler arasındak� bas�t �l�şk�ler� bel�rleyeb�l�r.  

2. DÜZEY (TEMEL)  

Günlük ve yaygın olarak b�l�nen b�lg�ler� sıralayarak bu b�lg�ler arasındak� �l�şk�y� 
bel�rleyeb�l�r.  
B�r met�n �ç�ndek� dağınık b�lg�ler� düzenleyeb�l�r.  
Met�nde açık b�r şek�lde �fade ed�len konu, ana fik�r ve amacı bel�rleyeb�l�r.  
Söz ve söz gruplarının anlamını metn�n bağlamından hareketle bel�rleyeb�l�r. 

3. DÜZEY (ORTA)  

B�rçok durumu karşılaştırab�l�r, durumlar arası �l�şk� kurab�l�r, durumlardan 
çıkarımda bulunab�l�r.  
Met�ndek� bağlamdan hareketle benzer ve farklı durumları sınıflandırab�l�r.  
Metn�n b�r bölümünden anlam çıkarab�l�r.  
Met�n �ç� b�lg�lerden yola çıkarak metn� anlamlandırab�l�r.  
Metn� ayrıntılara �nmeden genel hatlarıyla �fade edeb�l�r.  
Neden-sonuç, amaç-sonuç �l�şk�ler�n� bulab�l�r. Doğrudan anlatımlarda ana fikr� ve 
yardımcı fikr� bulab�l�r.  
Met�n türler�n�n ayrımını yapab�l�r.  
Met�nler arasında �l�şk� kurab�l�r, karşılaştırma yapab�l�r.  
Dey�mler, atasözler�, özdey�şler g�b� söz ve söz gruplarını metne göre 
anlamlandırab�l�r.  

4. DÜZEY (ORTAÜSTÜ)  

Çoklu durumlarda (b�r durumla �lg�l� farklı b�lg� parçaları) karşılaştırma, açıklama 
yaparak zıtlıklar ve olumsuzluklardan çıkarımda bulunab�l�r ve sonuca g�deb�l�r.  
Dey�mler, atasözler�, özdey�şler g�b� söz ve söz gruplarının anlamlarını metne göre 
yorumlayab�l�r. 
Metn� günlük hayatla �l�şk�lend�reb�l�r.  
Görsellerle veya met�nle ver�len h�c�v ve nüktelerdek� mesajı anlayab�l�r.  
Neden-sonuç, amaç-sonuç �l�şk�ler� kurab�l�r. Dolaylı anlatımlarda ana fikr� bulab�l�r.  
Met�n türler�n�n ayrımını yapab�l�r ve bu türler� karşılaştırab�l�r.  

 
5. DÜZEY (İLERİ DÜZEY)  

Çoklu durumlarda (b�r durumla �lg�l� farklı b�lg� parçaları) karşılaştırma, açıklama 
yaparak zıtlıklar ve olumsuzluklardan çıkarıma g�deb�l�r ve sonuç oluşturab�l�r.  
Dey�mler�n ve kel�meler�n anlamlarını metne göre yorumlayab�l�r, benzer ve farklı 
durumları farklı şek�llerde (tablo, grafik, şek�l …) anlamlandırab�l�r (karşılaştırma, 
eşleşt�rme g�b� tekn�klerle).  
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Metn� günlük hayatla �l�şk�lend�rerek met�ndek� problemlere çözüm üreteb�l�r.  
Met�n veya met�nlerdek� benzerl�kler�, farklılıkları, ayrıntıları, önems�z detayları, 
soyut kavramları; b�rçok kıstas ve görüşü göz önünde bulundurarak fark edeb�l�r, 
değerlend�reb�l�r, anal�z edeb�l�r.  
Görsellerle veya met�nle ver�len h�c�v ve nüktelerdek� mesajı yorumlayab�l�r.  
Problemlere yaratıcı çözümler üreteb�l�r. 
 

 

1.TÜRKÇE DERSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Türkçe test� �ç�n yeterl�k düzeyler� ve bu düzeylere karşılık gelen puanlar Tablo 1’de 

görülmekted�r. 

1. Türkçe Ders� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları

Temelaltı  253,39’dan düşük  

Temel  253,39 dâh�l olmak üzere 367,88’e kadar  

Orta  367,88 dâh�l olmak üzere 486,00’ya kadar  

Ortaüstü  486,00 dâh�l olmak üzere 574,20’ye kadar  

İler�  574,20 ve üzer�  

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde, b�r öğrenc�n�n Türkçe test� �ç�n temel düzeyde yer alab�lmes� �ç�n en 

az 253,39 puan almasının gerekt�ğ� görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, b�r öğrenc�n�n �ler� 

düzeyde yer alab�lmes� �ç�n �se en az 574,20 puan alması gerekmekted�r.  

Türkçe test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 2. ve Şek�l 1’de 

görülmekted�r. 

Tablo 2. Türkçe Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı

  

Temelaltı
 

1244
 

3,6
   

1
    

0,3
 

Temel
 

7779 22,4
 

16
  

4,4
 

Orta
 

15478 44,6
                  

102
 

28,0
 Ortaüstü 7979 23,0                  157 43,3 

İler� 2220 6,4 87 24,0 

Toplam 34700 100,0                  363        100,0 
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Puan Karşılığı  

Tablo 

Yeterl�k Düzey�  

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r  %



 

 

Şek�l 1. Türkçe Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Tablo 2 ve Şek�l 1 �ncelend�ğ�nde, Türkçe test� �ç�n Türk�ye’dek� öğrenc�ler�n % 3,6’sı temelaltı 

düzeyde �ken Esk�şeh�r �l�nde % 0,3’ü temelaltı düzeyde; Türk�ye’de öğrenc�ler�n % 22,4’ü, 

Esk�şeh�r’de % 4,4’ü temel düzeyde; Türk�ye’de öğrenc�ler�n % 44,6’sı, Esk�şeh�r’de % 28’� 

orta düzeyde, Türk�ye’de öğrenc�ler�n % 23’ü , Esk�şeh�r’de 43,3’ü ortaüstü düzeyde; 

Türk�ye’de öğrenc�ler�n % 6,4’ü, Esk�şeh�r’de % 24’ü �ler� düzeyde yeterl�k düzey�ne sah�pt�r. 

Türkçe test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre kız öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır.
 

Tablo 3. Türkçe Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Kız Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

                              
309  

               
1,8 

 
0 

 
0 

Temel
 

                             
3146  

             
18,6 

 
5 

 
2,7 

Orta
 

                             
7679  

            
 45,4 

 
34 

 
18,2 

Ortaüstü

 

                             
4439  

             
26,3 

 
95 

 
50,8 

İler�

 

                             
1332  

              
7,9 

 
53 

 
28,3 

Toplam 
                           

16905 
           

100,0
 

187
 

100,0

Tablo 3 �ncelend�ğ�nde Türkçe test� �ç�n kız öğrenc�ler�n yaklaşık % 2,7’s�n�n (N=5), temelaltı 

ve temel düzeyde, % 18,2’s�n�n (N=34) orta düzeyde, % 79,1’�n�n (N=148) �se ortaüstü ve 

�ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r’dek� kız öğrenc�ler�n Türkçe test�ne a�t 

yeterl�k düzey� Türk�ye’dek� kız öğrenc�ler�n Türkçe test�ne a�t yeterl�k düzey�nden üstündür. 
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Temelaltı Temel Orta Ortaüstü İler�

50

40

30

20

10

0

Y
ü
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e

Türkçe Düzey

Türk�ye

Esk�şeh�r

3,6
0,3

22,4

4,4

44,6

28

23

43,3

6,4

24

Esk�şeh�r’�n  yüzdes�  ortaüstü  ve  �ler�  düzeyler�  Türk�ye  yüzdes�nden  daha  yüksek  olduğu  
görülmekted�r.



 

 

Türkçe test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre erkek öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 4’te yer 

almaktadır. 

Tablo 4. Türkçe Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Erkek Öğrenc�ler�n Dağılımı

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde, Türkçe test� �ç�n erkek öğrenc�ler�n yaklaşık % 6,9’unun (N=12), 

temelaltı ve temel düzeyde, % 38,6’sının (N=68) orta düzeyde, % 54,5’�n�n (N=96) �se 

ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r’dek� erkek öğrenc�ler�n Türkçe 

test�ne a�t ortaüstü ve �ler� yeterl�k düzeyler� Türk�ye’dek� erkek öğrenc�ler�n Türkçe test�- 

 

Okul türüne göre okulların Türkçe alanındak� yeterl�k düzeyler�n�n dağılımı Tablo 5’de 

görülmekted�r. 

Tablo 5 Okul Türüne Göre Okulların Türkçe Alanındak� Yeterl�k Düzeyler�n�n Dağılımı

  

 
İmam Hat�p Ortaokulu
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Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

 
 

Temelaltı 
                               935 
 

               5,3
 

 1
 

 0,6
 

Temel
 

                             4633 

 
             26,0

 
 11

 
 6,3

 Orta

 
                             

7799 

 
             

43,8

 
 

68

 
 

38,6

 Ortaüstü

 
                             

3540 

 
             

19,9

 
 

62

 
 

35,2

 
İler� 888 5,0 34 19,3

Toplam 17795 100,0 176 100,0

Yeterl�k Düzey� Genel Ortaokul Özel Ortaokul Toplam

Kurum Türü

 

 

Temelaltı 
 

N 0 1 0 1 

%  0,0 0,3 0,0 0,3 

Temel 
N 0 16 0 16 

%  0,0 5,1 0,0 4,4 

Orta
 

N
 

11 
91 0 102 

% 
 

28,9 
29,1 0,0 28,0 

Ortaüstü
 

N
 

12 
137 8 157 

% 
 

31,6 
43,8 66,7 43,3 

İler�

 

N

 

15

 

68

 

4

 

87

 % 

 

39,5

 

21,7

 

33,3

 

24,0

 Toplam
N

 

38

 

313

 

12

 

363

 
% 100,0 100,0 100,0 100,0

ne a�t ortaüstü ve �ler� yeterl�k düzeyler�nden üstündür.



 

 

1.1.Türkçe Başarısını Etk�leyen Öğrenc� Özell�kler� 

Öğrenc�ler�n Türkçe test�ndek� başarılarının öğrenc� anket�nde yer alan değ�şkenlere göre 

nasıl değ�şt�ğ�n� bel�rlemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş 

ve elde ed�len bulgular raporlaştırılmıştır. 

1.1.1. Anne-Baba Eğ�t�m Düzey� 

Anne eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 6’da 

ver�lm�şt�r. 

Tablo 6. Anne Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler

Annen�z�n eğ�t�m durumu ned�r? 
 

Türk�ye X̄ 
 

Türk�ye % 
        

Esk�şeh�r X̄ 
                     

Esk�şeh�r N 
                          

Esk�şeh�r % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 454,5 11,5 468,5 18 5,2 

İlkokul mezunu 491,5 43,6 506,8 157 45,8 

Ortaokul mezunu 498,7 19,9 502,9 85 24,8 

L�se mezunu 535,6 15,6 548,7 53 15,5 

Ön l�sans mezunu 560,6 1,3 541,2 6 1,7 

L�sans mezunu 573,9 4,9 578,9 22 6,4 

Yüksek l�sans mezunu 560,2 0,7 462,5 1 0,3 

Doktora mezunu 581,2 0,2 583,4 1 0,3 

Toplam 500,2 97,7* 515,6 343 100,0 

* Türk�ye Raporunda %2,3’lük kes�m anne eğ�t�m durumuna “b�lm�yorum” yazmıştır. Esk�şeh�r’de bu cevabı veren 

bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 

Türkçe test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n anne eğ�t�m düzey�ne göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, anneler�n�n eğ�t�m düzey� doktora mezunu olan 

öğrenc�lere a�t olduğu  (X̄=583,4) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n Türkçe test�ne 

�l�şk�n ortalama puanlarının anne eğ�t�m düzey�ne bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı 

bulunmuştur. Esk�şeh�r  Türk�ye  ver�ler�  �le karşılaştırıldığında   Türkçe test� ortalama puanları  
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paralell�k göstermekted�r.  Bu  bağlamda,  anneler�n  eğ�t�m  düzey�  yükseld�kçe  öğrenc�ler�n 

Türkçe başarı puanlarının artış gösterd�ğ� söyleneb�l�r.   

Tablo 5'e göre, ortaüstü ve �ler� düzeyde en yüksek yüzdeye sah�p olan okullar özel ortaokullar; 

temelaltı ve temel düzeyde en düşük öğrenc� yüzdes�ne sah�p olan okullar �mam hat�p ortaokulu 

ve özel ortaokullar; ortaüstü ve �ler� düzeyde en düşük düzeyde, temelaltı ve temel düzeyde en 

yüksek öğrenc� yüzdes�ne sah�p olan okulların �se genel ortaokullar olduğu görülmekted�r.



 

 

Baba eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 7’de 

ver�lm�şt�r. 

Tablo 7. Baba Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler

*Babanızın eğ�t�m durumu ned�r? 

              

Esk�şeh�r  X̄ 

             

Esk�şeh�r  N 

                              

Esk�şeh�r  %  

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 480,7 5 1,5 

İlkokul mezunu 487,3 89 26,0 

Ortaokul mezunu 502,8 87 25,4 

L�se mezunu 526,9 115 33,6 

Ön l�sans mezunu 570,3 10 2,9 

L�sans mezunu 566,7 31 9,1 

Yüksek l�sans mezunu 497,1 3 0,9 

Doktora mezunu 580,7 2 0,6 

Toplam 514,7 342 100,0 

*Türk�ye raporunda baba eğ�t�m durumunun bel�rt�lmemes� neden�yle karşılaştırma yapılmamıştır. 

Türkçe test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n baba eğ�t�m düzey�ne göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, babalarının eğ�t�m  düzey�  doktora  mezunu 

olan öğrenc�lere a�t olduğu (X̄=580,7), en az puan ortalamasının �se babalarının eğ�t�m düzey� 

“okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk” olan öğrenc�lere a�t olduğu (X̄ =480,7)  görülmekted�r. 

Buna ek olarak, öğrenc�ler�n Türkçe test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının baba eğ�t�m düzey�ne 

bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. 

1.1.2. Sosyoekonom�k Düzey 

Öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le Türkçe test� puanları arasında anlamlı b�r �l�şk� olup 

olmadığını bel�rlemek �ç�n yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 8’de 

göster�lm�şt�r. 

Tablo 8. Öğrenc�ler�n Sosyoekonom�k Düzeyler� �le Türkçe Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon

Değ�şken Türk�ye N Türk�ye r Esk�şeh�r N Esk�şeh�r r 

Sosyoekonom�k 

Düzey Türkçe 

Puanları  

23894 0,370 312 0,206 
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1.1.3. Eğ�t�m Hedefi 

Eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

9’da ver�lm�şt�r. 

1.1.4. Evdek� K�tap Sayısı 

Evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n Türkçe puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

10’da ver�lm�şt�r. 
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Tablo 9. Eğ�t�m Hedefi Değ�şken�ne Göre Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler 

Eğ�t�m�n�zdek� hedefin�z ned�r? Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

L�sey� b�t�rmek 409,6 11,3  437,5 37 10,6 

Yüksekokul b�t�rmek 457,8 5,1  494,6 22 6,3 

Ün�vers�tey� b�t�rmek 498,9 56,9  513,3 206 59,0 

Yüksek l�sans ya da doktora yapmak 549,8 26,7  558,5 84 24,1 

Toplam 500,4 100  514,9 349 100,0 

Tablo 9'da, Esk�şeh�r �l� Türkçe test�ne �l�şk�n öğrenc� puan ortalamaları �ncelend�ğ�nde, 

öğrenc�ler�n eğ�t�m hedefler�ne göre en yüksek puan ortalamasının eğ�t�m hedefi doktora ve 

̄yüksek l�sans yapmak olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=558,5), en az puan ortalamasının �se 

̄eğ�t�m hedefi l�sey� b�t�rmek olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=437,5) görülmekted�r. Bununla 

b�rl�kte, öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarının eğ�t�m hedefler�ne göre anlamlı b�r şek�lde farklılık 

gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Bu anlamlı farklılık tüm �k�l� gruplar arasında vardır. Esk�şeh�r �l� eğ�t�m 

hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye 

ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

Tablo 8'e göre, öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le Türkçe test� puanları arasında anlamlı, 

düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. Türk�ye ver�ler�ne göre, öğrenc�ler�n 

sosyoekonom�k düzeyler� �le Türkçe test� puanları arasında anlamlı, orta düzeyde ve poz�t�f 

yönlü b�r �l�şk� vardır.  B�r başka dey�şle, öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� yükseld�kçe 

Türkçe puanlarının da yükseld�ğ� �ler� sürüleb�l�r. Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n sosyoekonom�k 

düzeyler� �le Türkçe test� puanları arasındak� �l�şk� Türk�ye ver�ler� �le benzerl�k göstermekted�r. 



 

 

Tablo 10. Evdek� K�tap Sayısına Göre Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler

Ev�n�zde derg�, gazete ve ders 

k�tapları dışında yaklaşık olarak 

 kaç k�tap bulunmaktadır?

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %

H�ç ya da çok az (0-5 k�tap) 446,2 12,2 475,0 27 8,2 

6-15 k�tap 475,6 31,2 492,4 101 30,8 

16-50 k�tap 511,4 28,4 520,9 116 35,4 

51-80 k�tap 528,4 13,0 536,8 47 14,3 

81 ve üzer� k�tap 547,2 15,2 550,6 37 11,3 

Toplam 500,0 100 513,9 328 100,0 

1.1.5. Destekleme ve Yet�şt�rme Kurslarına Katılma Durumu  

Destekleme yet�şt�rme kurslarına (DYK) katılma durumuna göre öğrenc�ler�n Türkçe 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 11’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 11. Destekleme Yet�şt�rme Kurslarına (DYK) Katılma Durumuna Göre Öğrenc�ler�n 

Türkçe Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 
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Türkçe ders� �ç�n bu öğret�m yılı 

�çer�s�nde  okulunuzda açılan  

Destekleme ve Yet�şt�rme  

Kurslarına katıldınız mı? 

 

Türk�ye  X̄  

 

Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

                        

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

Katılmadım 488,4 36,8 505,1 162 46,3

Yalnızca 1. dönem katıldım 488,2 11,9 491,0 47 13,4 

Yalnızca 2. dönem katıldım 494,2 7,1 516,5 14 4,0 

Her �k� dönem de katıldım 514,1 44,2 534,0 127 36,3 

Toplam 500,3 100,0 514,2 350 100,0

Türkçe test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n ev�nde bulunan k�tap sayısına göre 

�ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının evler�nde 81 ve üzer� k�tap olan öğrenc�lere a�t 

̄olduğu (X =550,6), en düşük puan ortalamasının �se evler�nde 0-5 k�tap olan öğrenc�lere a�t 

̄olduğu (X=475,0) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarının evdek� 

k�tap sayısına göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Bu anlamlı farklılık tüm 

�k�l� gruplar arasında vardır. Esk�şeh�r �l� evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n Türkçe test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.



 

1.1.6. Okula Yönel�k Tutum 

Öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek 

amacıyla yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 12’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 12. Öğrenc�ler�n Okula Yönel�k Tutumları �le Türkçe Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon

1.1.7. A�le İlg�s� ve A�le Baskısı 

Öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le a�leler�n�n gösterd�kler� �lg� ve a�le baskısı arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�r�len anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 

13’de görülmekted�r. 

Tablo 13. Türkçe Puanları �le A�le İlg�s� ve A�le Baskısı Arasındak� Korelasyonlar
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Türkçe Başarı Puanları ,023 ,122 

 

A�le İlg�s� ,124  ,197 

A�le Baskısı -,113 -,124 

Türk�ye-Okula Yönel�k Tutum Esk�şeh�r-Okula Yönel�k Tutum

Türk�ye-Türkçe Başarı Puanları Esk�şeh�r-Türkçe Başarı Puanları

İl�m�z öğrenc�ler�n�n % 46,3'ü Türkçe ders�nden kurslara katılmadığını bel�rt�rken, % 36,3'ü her 

�k� dönemde de katıldığını bel�rtm�şt�r. Türkçe test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n 

DYK'ya katılma durumuna göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının her �k� dönemde 

̄de kurslara katılımı olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=534,0), en düşük ortalamanın �se yalnızca 1. 

̄dönem katıldığını (X=491,0) �fade eden öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, 

öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarının DYK'ya katılma durumuna göre anlamlı b�r şek�lde farklılık 

gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r'de DYK'ya katılmayan öğrenc�ler�n (%46,3) puan ortalaması 

̄ ̄(X=505,1), Türk�ye'de DYK'ya katılmayan öğrenc�ler�n (%36,8) puan ortalamasından (X=488,4) 

daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Esk�şeh�r ve Türk�ye ver�ler�ne göre, her �k� dönemde kurslara 

katılan öğrenc�ler�n puan ortalamasının daha yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le okula yönel�k tutumları 

arasında ,122 �le çok düşük ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� olduğu bellrlenm�şt�r. Türk�ye ver�ler� 

�ncelend�ğ�nde �se öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasında ,023 �le 

çok düşük ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. Bu bağlamda, öğrenc�ler�n okula 

yönel�k tutumları arttıkça (poz�t�fe yaklaştıkça) Türkçe başarı puanlarının düşük m�ktarda da 

olsa arttığı yorumu yapılab�l�r.



 

 

Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le a�le �lg�s� 

arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde ancak a�le baskısı �le arasında negat�f yönde anlamlı 

b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. B�r başka dey�şle, a�le �lg�s� arttıkça öğrenc�ler�n Türkçe 

puanlarının az da olsa yükselme eğ�l�m� gösterd�ğ�, a�le baskısı arttıkça �se öğrenc�ler�n 

Türkçe puanlarının az da olsa düşme eğ�l�m� gösterd�ğ� görülmekted�r. 

1.1.8. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İnd�s�) 

Öğrenc�ler�n Türkçe puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumları arasındak� �l�şk�y� 

bel�rlemek amacıyla yapılan anal�z sonucunda elde ed�len sonuçlar Tablo 14’de 

görülmekted�r. 

Tablo 14. Türkçe Puanları �le Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumları Arasındak� 

Korelasyon

  Türk�ye-Türkçe Başarı Puanları Esk�şeh�r-Türkçe Başarı Puanları 

Akran Zorbalığı ,121 -,128

Türk�ye ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le akran zorbalığına maruz 

kalma durumları arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde anlamlı b�r �l�şk� bel�rlenm�şt�r. B�r 

başka �fade �le Türkçe test� puanları yüksek olan öğrenc�ler�n akran zorbalığına maruz kalma 

olasılığının arttığı �ler� sürüleb�l�r. Esk�şeh�r’dek� öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le akran 

zorbalığına maruz kalma durumları arasında düşük düzeyde, negat�f yönde anlamlı b�r �l�şk� 

bel�rlenm�şt�r. B�r başka dey�şle akran zorbalığına maruz kalan öğrenc�ler�n Türkçe test� 

puanlarının düşüş gösterd�ğ� �ler� sürüleb�l�r.  

1.1.9. Öğrenc� Görüşler�ne Göre Öğretmenler�n Ödev Verme Sıklığı ve Öğrenc�ler�n 

Ödevler İç�n Harcadıkları Süre  

Öğrenc� görüşler�ne göre Türkçe öğretmenler�n�n ödev verme sıklığına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 15’de görülmekted�r. 

Tablo 15. Türkçe Öğretmenler�n�n Ödev Verme Sıklığına İl�şk�n Bet�msel İstat�st�kler 

Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  % 

H�ç 3165 9,1 20 5,6 

Haftada 1 ya da 2 kez 19253 55,4 232 65,0 

Haftada 3 ya da daha fazla 7829 22,5 105 29,4 

Toplam 30247 87* 357 100,0 

* Türk�ye Raporunda % 13’lük kes�m Türkçe öğretmenler�n�n ödev verme sıklığını bel�rtmem�şt�r. Esk�şeh�r Ab�de 
raporunda kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l ed�lmem�şt�r.  
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Ödev verme sıklığı



 

Öğrenc�ler�n Türkçe ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süreye göre Türkçe 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 16’da ver�lm�şt�r. 

Tablo 16. Öğrenc�ler�n Türkçe Ödevler� İç�n Harcadıkları Süreye Göre Türkçe Test� 

Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Türkçe - Ödev Yapmak 

İç�n Harcanan Süre 

 
Türk�ye X̄  

 
Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

15 dak�ka ya da daha az 490,1 25,9 499,2 73 20,8 

16-30 dak�ka 506,5 34,3 511,8 139 39,6 

31-60 dak�ka 503,0 21,9 520,6 94 26,8 

61-90 dak�ka 499,6 5,2 531,0 29 8,3 

90 dak�kadan fazla 493,6 3,9 526,6 16 4,5 

Toplam 502,0 91,2* 513,8 351 100,0 

*Türk�ye Raporunda %8,8’l�k kes�m Türkçe ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları sürey� bel�rtmem�şlerd�r. 

Esk�şeh�r Ab�de raporunda kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l ed�lmem�şt�r. 
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Öğrenc�ler�n % 87,2's� Türkçe ödevler� �ç�n en fazla 1 saat ayırdıklarını bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler en 

yüksek oranla (% 39,6) Türkçe ödevler�ne 16-30 dak�ka harcadıklarını bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler�n 

% 20,8'� 15 dak�ka ya da daha az, % 26,8'� 31-60 dak�ka arasında, % 8,3'ü 61-90 dak�ka 

arasında, % 4,5'� �se 90 dak�kadan fazla zaman ayırdığını bel�rtm�şt�r. En yüksek puan 

ortalamasının Türkçe ödev�n� yapmak �ç�n “61-90 dak�ka” harcayan öğrenc�lere a�t olduğu 

̄(X=531,0), en düşük ortalamanın �se Türkçe ödev�n� yapmak �ç�n “15 dak�ka ya da daha az” süre 

̄harcayan (X=499,2) öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. Öğrenc�ler�n ödev yapmak �ç�n çok 

fazla süre harcamalarının Türkçe puanlarında tutarlı b�r b�ç�mde anlamlı b�r değ�ş�me yol 

açmadığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'de öğrenc�ler�n Türkçe ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık 

̄harcadıkları süre 61-90 dak�ka olduğunda en yüksek ortalama puana (X=531,0) sah�pken, 

Türk�ye ver�ler�nde yer alan öğrenc�ler�n �se 31-60 dak�ka olduğunda en yüksek ortalama puana 

̄(X=503,0) sah�p olduğu görülmekted�r.

Öğrenc�ler en yüksek oranla (% 65) Türkçe öğretmenler�n�n haftada 1 ya da 2 kez ödev 

verd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Türkçe öğretmenler�n�n, haftada 3 ya da daha fazla kez ödev verd�ğ�n� 

bel�rten öğrenc� oranı % 29,4 �ken, h�ç ödev vermed�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı % 5,6'dır. 

Esk�şeh�r'de Türkçe öğretmenler�n�n ödev verme sıklığı, Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık 

göstermekted�r.



 

 

1.1.10. Türkçe Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma ve Derse İl�şk�n Öz-Yeterl�k 

Öğrenc�ler�n Türkçe puanları �le Türkçe ders�ne verd�kler� değer, Türkçe ders�nden hoşlanma 

ve Türkçe ders�ne �l�şk�n öz-yeterl�k algıları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek amacıyla yapılan 

anal�zler net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 17’de görülmekted�r. 

Tablo 17. Türkçe Puanları �le Türkçe Ders�ne İl�şk�n Hoşlanma, Değer ve Öz-Yeterl�k Algısı 

Arasındak� Korelasyonlar 

 

Puanları
-,123 0 ,258 
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Türkçe Başarı

 

Türkçe
Ders�nden
Hoşlanma

Türkçe
Ders�ne

Ver�len Değer

Türkçe
Ders�ne İl�şk�n

Öz-Yeterl�k

Tablo 17 �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n Türkçe başarı puanlarının Türkçe ders�nden hoşlanma 

algıları arasında negat�f yönde, düşük düzeyde anlamlı b�r �l�şk� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Başka 

b�r dey�şle, öğrenc�ler�n Türkçe başarı puanları arttıkça, Türkçe ders�nden hoşlanmaları az da 

olsa azalmaktadır. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n Türkçe başarı puanlarının Türkçe ders�ne �l�şk�n 

öz-yeterl�k algıları arasında poz�t�f yönde, düşük düzeyde anlamlı b�r �l�şk� olduğu tesp�t 

ed�lm�şt�r. B�r başka �fade �le Türkçe ders�ne �l�şk�n öz-yeterl�k algıları arttıkça öğrenc�ler�n 

Türkçe başarı puanlarının az da olsa artma eğ�l�m� gösterd�ğ� savunulab�l�r. Bu bağlamda, 

öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n Türkçe ders�ne çalışırken severek öğrenmeler�ne rehberl�k etmes� 

ve başarab�lecekler�ne olan �nançlarını arttıracak faal�yetler� düzenlemes� faydalı olacaktır.

1.2. Türkçe Başarısını Etk�leyen Öğretmen Özell�kler�

Öğretmen anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n Türkçe test�ndek� başarıları üzer�ndek� 

etk�s�n� �ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve elde 

ed�len bulgular raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, öğretmenler �le ders�ne g�rd�kler� 

öğrenc�ler eşleşt�r�lm�ş ve öğretmen�n ders�ne g�rd�ğ� öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması 

alınarak �lg�l� öğretmene a�t ortalama b�r puan oluşturulmuştur.

1.2.1. Öğretmen�n Eğ�t�m Düzey� 

Öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Tablo 18'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 18. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler

Tamamlamış olduğunuz 

en son eğ�t�m düzey� 

 

Türk�ye X̄ 

 

Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N 

                                     

Esk�şeh�r %                                              

Ön l�sans 511,0 3,5 557,6 2 3,2 

L�sans 498,3 96,4 513,6 59 93,6 

Yüksek l�sans 492,2 3,6 595,0 2 3,2 

Toplam 498,5 100 517,6 63 100,0 

1.2.2. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� ve Mevcut Okulda Çalışma Süres� 

Öğretmenler�n genel çalışma süreler� (kıdemler�) ve mevcut okulda çalışma süreler� �le 

öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları arasındak� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan korelasyon 

anal�zler� sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 19’da görülmekted�r. 

Tablo 19. Öğrenc�ler�n Türkçe Test� Puanları �le Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� ve 

Mevcut Okulda Çalışma Süres� Arasındak� Korelasyonlar 

Türk�ye 

Öğretmenl�kte 

H�zmet Süres� 

Türk�ye 

Öğretmenler�n 

Bulunduğu Okulda 

H�zmet Süres�

Esk�şeh�r 

Öğretmenl�kte 

H�zmet Süres� 

Esk�şeh�r 

Öğretmenler�n 

Bulunduğu Okulda 

H�zmet Süres�

Türkçe Başarı Puanı ,230 ,130 ,332  ,258 
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Esk�şeh�r'dek� Türkçe öğretmenler�n�n tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n 

Türkçe test� puanları �ncelend�ğ�nde yüksek l�sans mezunu olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n 

̄ ̄ ̄ortalama puanlarının (X=595,0) eğ�t�m düzey� l�sans (X=513,6) ve ön l�sans (X=557,6) mezunu 

olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, 

öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarının öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre anlamlı b�r şek�lde 

farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, Türkçe 

öğretmenler�n�n tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları 

Esk�şeh�r �l�nde daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 19'a göre, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le �k� değ�şken (Türkçe 

öğretmenler�n�n genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres�) arasında poz�t�f yönde 

ve anlamlı b�r �l�şk� bulunmaktadır. Türk�ye'dek� öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le �k� değ�şken  

arasında poz�t�f yönde ve anlamlı b�r �l�şk� bulunmaktadır. B�r başka dey�şle, Türkçe öğretmen-

ler�n�n kıdem� ve bell� b�r okuldak� çalışma süreler� arttıkça öğrenc�ler�n Türkçe test� puanlarının 

da artma eğ�l�m� gösterd�ğ� bel�rt�leb�l�r.



 

1.2.3. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey� ve Kıdem�n�n B�rl�kte Ele Alınması 

Öğrenc�ler�n eğ�t�m düzey� ve kıdem�n�n b�rl�kte ele alınması �le öğrenc�ler�n Türkçe puanları 

üzer�ndek� ortak etk�s� Şek�l 2’de göster�lm�şt�r. 

Şek�l 2. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey� ve Kıdem�n�n Öğrenc�ler�n Türkçe Puanları Üzer�ndek� 

Ortak Etk�s� 
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500,00

520,00

540,00

560,00

580,00

600,00

0-10 Yıl Arası H�zmet
süres�

11-20 Yıl Arası H�zmet
süres�

20 Yıl ve Üstü H�zmet
süres�

Ön l�sans
 L�sans

 Yüksek l�sans

Tamamlamış olduğunuz 
en son eğ�t�m  düzey�

Şek�l 2 �ncelend�ğ�nde, en son tamamlamış olduğu eğ�t�m düzey� yüksek l�sans mezunu 0-20 yıl 

arası meslek� deney�me sah�p öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n en yüksek Türkçe test� puanını 

aldıkları, bunu 20 yıl ve üzer� h�zmet süres�ne sah�p ön l�sans mezunu öğretmenler�n 

öğrenc�ler�n�n tak�p ett�ğ� ve l�sans mezunu ve 10 yıl ve daha az h�zmet süres�ne sah�p 

öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n �se en düşük Türkçe test� puanına sah�p olduğu görülmekted�r.



 

 

Türkçe öğretmenler�n�n meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım durumlarına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 20’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 20. Türkçe Öğretmenler�n�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları

 

Meslek�  

Gel�ş�m  

Etk�nl�kler� 

H�ç 1-2 Gün 3-4 Gün 5 Gün ve  

Dah a   Fazla 

N % N % N % N %

Alanımla �lg�l� konular 8 66,7 3 25 0 0 1 8,3 

Eğ�t�m/Öğret�m �le �lg�l� 

genel konular 
5 33,3 4 26,7 2 13,3 4 26,7 

B�l�ş�m Teknoloj�ler�n�n 

derslerde kullanılması 

(Etk�leş�ml� Tahta Kursu 

vb.) 

6 46,2 4 30,8 1 7,7 2 15,4 

Öğrenc�ler�n eleşt�rel 

düşünme ve problem 

çözme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes� 

11 84,6 1 7,7 0 0 1 7,7 

Ölçme ve değerlend�rme 

�le �lg�l� konular 
8 66,7 2 16,7 0 0 2 16,7 

Öğrenc�ler�n b�reysel 

�ht�yaçlarının 

bel�rlenmes� 

10 76,9 1 7,7 0 0 2 15,4 

İdarec�l�k/yönet�c�l�k �le 

�lg�l� konular 
11 84,6 1 7,7 0 0 1 7,7 

K�ş�sel gel�ş�m �le �lg�l� 

konular 
6 46,2 4 30,8 0 0 3 23,1 
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1.2.4. Öğretmenler�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları  

Türkçe öğretmenler�n�n h�ç katılmadıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında �darec�l�k 

/yönet�c�l�kle �lg�l� konular (%84,6) ve öğrenc�ler�n eleşt�rel düşünme ve problem çözme 

becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� (%84,6), 1-2 gün süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında b�l�ş�m 

teknoloj�ler�n�n derslerde kullanılması (% 30,8) ve k�ş�sel gel�ş�m �le �lg�l� konular (% 30,8), 3-4 

gün süreyle katıldıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında eğ�t�m/ öğret�m �le �lg�l� genel 

konular (% 13,3), 5 gün ve daha fazla süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında �se eğ�t�m/öğret�m 

�le �lg�l� genel konular (% 26,7) gelmekted�r.



 

 

1.2.5. Öğretmenler�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler� 

Türkçe öğretmenler�n�n g�rm�ş oldukları derslerle �lg�l� görüşler� Tablo 21’de yer almaktadır. 

Tablo 21. Türkçe Öğretmenler�n�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler�

Maddeler

 Kes�nl�kle 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 
Kararsızım

 Kısmen 

Katılmıyorum 

H�ç 

Katılmıyorum 

N % N % N % N % N % 

Ders yüküm çok 

fazla. 
2 15,4 2 15,4 2 15,4 1 7,7 6 46,2 

Ders önces� 

hazırlık yaparım. 
11 78,6 3 21,4 0 0 0 0 0 0 

Derse 

hazırlanmak �ç�n 

yeterl� zamanım 

var. 

9 69,2 0 0 1 7,7 3 23,1 0 0 

Öğrenc�lerle b�re 

b�r �lg�lenmek �ç�n 

yeterl� zamanım 

var. 

6 46,2 1 7,7 2 15,4 2 15,4 2 15,4 

Ders 

programındak� 

değ�ş�kl�klere ayak 

uydurab�l�r�m. 

8 57,1 3 21,4 3 21,4 0 0 0 0 

Çok fazla ders dışı 

�ş yüküm 

bulunmaktadır. 

6 42,9 4 28,6 0 0 2 14,3 2 14,3 
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Tablo 21 �ncelend�ğ�nde, “Ders yüküm çok fazla” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 4 

(% 30,8) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 7 (% 53,9) 

öğretmen bulunmaktadır. Esk�şeh�r'de uygulamaya katılan öğretmenler�n tamamı “Ders önces� 

hazırlık yaparım” �fades�ne kısmen veya kes�nl�kle katılmaktadır. Öğretmenler�n tamamının ders 

önces� hazırlık yaptığı gözlenmekted�r. “Derse hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne 

kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 9 (% 69,2) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen 

katılmayan ve h�ç katılmayan 3 (% 23,1) öğretmen bulunmaktadır. Bu durumda öğretmenler�n 

büyük b�r kısmının derse hazırlanmak �ç�n yeter�nce zamanlarının olduğu savunulab�l�r.



 

1.2.6. Türkçe Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger� B�ld�r�mde 

Bulunma Durumları 

Türkçe öğretmenler�n�n ev ödevler�yle �lg�l� öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunma durumları 

Tablo 22’de yer almaktadır. 

Tablo 22. Türkçe Öğretmenler�n�n Ev Ödevler�yle İlg�l� Öğrenc�lere Ger� B�ld�r�mde Bulunma 

Durumları

 

 

Maddeler 

N % N % N % 

Ödevler� kontrol eder�m ve öğrenc�lere ger� 

b�ld�r�mde bulunurum. 
12 80 3 20 0 0 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� kend�ler�ne kontrol 

ett�r�r�m. 
4 26,7 5 33,3 6 40 

Ödevler� sınıfta tartışırım. 10 66,7 3 20 2 13,3 

Ödevler� öğrenc�ler�n ders notlarına katkı 

sağlayacak şek�lde kullanırım. 
11 73,3 3 20 1 6,7 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� başka b�r öğrenc�ye 

kontrol ett�r�r�m. 
2 13,3 9 60 4 26,7 
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Bazen
 

 

Her zaman
ya da

hemen hemen
her zaman

H�ç
ya da

neredeyse
h�ç

“Öğrenc�lerle b�re b�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle 

katılan 7 (% 53,9) öğretmen varken, bu görüşe kısmen katılmayan ya da h�ç katılmayan 4 (% 

30,8) öğretmen vardır. “Ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�l�yorum” �fades�ne 

kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 11 (% 78,5) öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenler�n büyük 

b�r kısmının ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�ld�ğ� görülmekted�r. “Çok fazla ders 

dışı yüküm var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 10 (% 71,5) öğretmen varken, bu 

�fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 4 (% 28,6) öğretmen bulunmaktadır.

Tablo 22 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol ett�ğ� 

ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu gözlenmekted�r. Bununla b�rl�kte öğretmenler�n % 

86,7's�n�n ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı ve % 93,3'ünün ev ödevler�n� her 

zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak şek�lde kullandığı görülmekted�r. 

Buna ek olarak, öğretmenler�n % 60'ının öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen 

öğrenc�ler�n kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� ve % 73,3'ünün öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da 

bazen başka b�r öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� gözlenmekted�r.



 

1.3.Türkçe Başarısını Etk�leyen Okul Özell�kler�  

Okul anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n Türkçe başarıları üzer�ndek� etk�s�n� 

�ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve elde ed�len 

bulgular raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, okullar �le o okullarda öğren�m gören 

öğrenc�ler eşleşt�r�lm�ş ve öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması alınarak �lg�l� okula a�t ortalama 

b�r puan oluşturulmuştur. 

1.3.1.Okul Türü 

Okul türüne göre, Türkçe test�ne �l�şk�n okul ortalamaları Tablo 23’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 23. Okul Türüne Göre Ortalama Türkçe Test� Puanları

Okulunuzun türü Esk�şeh�r  X Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %  

Özel Ortaokul 541,7 1 7,1 

Genel Ortaokul 504,8 11 78,6 

İmam Hat�p Ortaokulu 538,0 2 14,3 

Toplam 512,2 14 100,0 

1.3.2. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Sek�z�nc� sınıfların ortalama sınıf mevcuduna göre, Türkçe test�ne �l�şk�n okul ortalamaları 

Tablo 24’de ver�lm�şt�r. 
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̄

Türkçe test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okul türüne göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan 

̄ ̄ortalamasının özel ortaokula a�t olduğu (X=541,7), bunu �mam hat�p ortaokulları (X=538,0) ve 

̄genel ortaokulların �zled�ğ� (X=504,8) görülmekted�r. Özel ortaokul, genel ortaokullar ve �mam 

hat�p ortaokullarının Türkçe puan ortalamaları �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık 

göstermemekted�r.



 

 

Tablo 24. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcuduna Göre Okulların Ortalama Türkçe 

Puanları

Okullara a�t ortalama Türkçe test� puanları, sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, Esk�şeh�r’de ortalama sınıf mevcudunun 31-40 

arasında değ�şen okullarda olduğu (X̄=528,7), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 25-

30 arası olan okulların tak�p ett�ğ� görülmekted�r (X̄=523,7). En son sırada �se ortalama sınıf 

mevcudu 25’ten az olan okullar (X̄=489,6) yer almaktadır. Ancak, elde ed�len sonuçlar bu 

farklılığın �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Türk�ye 

sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcutları 25’ten az olduğunda Türkçe test� puanları yüksek 

�ken, Esk�şeh�r sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcutları 31-40 arası olduğunda Türkçe test� 

puanları yüksek bulunmuştur. 

1.3.3.Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 25. Okul Kütüphanes� Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Türkçe 

Puanları
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8. Sınıf Ortalama 

Sınıf  Mevcudu 
Türk�ye  X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

 

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

25'ten az 494,3 28 489,6 5 35,7 

25-30 arası 494,4 49 523,7 7 50,0 

31-40 arası 489,6 17 528,7 2 14,3 

41 ve daha fazla 492,0 6 0 0 0 

Toplam 493,4 100 512,2 14 100,0

Okulunuzda 

kütüphane var mı? 

 
Türk�ye  X̄  

 
Türk�ye % 

 
Esk�şeh�r  X̄ Esk�şeh�r N  

 
Esk�şeh�r  % 

Hayır 494,0 29 527,3 4 33,3 

Evet 494,1 71 511,1 8 66,7 

Toplam 494,1 100 516,5 12* 100,0 
*Esk�şeh�r'de �k� okul okulda kütüphane olup olmama durumunu bel�rtmem�şt�r.

Esk�şeh�r Türkçe test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okullarda kütüphane bulunup bulunmama 

durumuna göre �ncelend�ğ�nde okul kütüphanes� bulunmayan okulların ortalamasının �l�m�zde 

̄ ̄(X=527,3), kütüphane bulunan okulların ortalamasından (X=511,1), daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. Ancak bu farklılık �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık değ�ld�r. Türk�ye ve 

Okulda kütüphane olup olmama durumuna �l�şk�n çalışmada ele alınan toplam 12 okulun % 

66,7's�nde kütüphane bulunurken, % 33,3'ünde kütüphane bulunmamaktadır. Okulların 

kütüphaneye sah�p olup olmama durumlarına göre, okulların ortalama Türkçe test� puanları 

Tablo 25'te ver�lm�şt�r



 

 

1.3.4.Okulun Bulunduğu Yer 

Okulun bulunduğu yere göre, okulların ortalama Türkçe test� puanları Tablo 26’da ver�lm�şt�r. 

Tablo 26. Okulun Bulunduğu Yerleş�m B�r�m�ne Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları 

1.3.5. Öğrenc� Kaynaklı ve Öğrenc� Kaynaklı Olmayan Sorunlar 

Öğrenc�ler�n Türkçe test� puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar �nd�s� ve öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar �nd�s� arasındak� �k�l� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan korelasyon 

anal�zler� sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 27’de ver�lmekted�r. 
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Okulunuz aşağıdak� 

yerleş�m yerler�nden 

hang�s�nded�r? 

  

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ 

  

Esk�şeh�r N 

  

Esk�şeh�r %  

Şeh�r merkez� 492,5 55,5 498,7 7 50,0 

Büyükşeh�r - Merkez �lçe 499,0 6,6 509,0 1 7,1 

Şehr�n dışında mahalle 499,6 12,0 536,6 2 14,3 

Kasaba, köy vb. 491,2 25,9 524,5 4 28,6 

Toplam 493,5 100,0 512,2 14 100,0 

Esk�şeh�r'de  kütüphane olup olmama durumu öğrenc�ler�n Türkçe puanlarını etk�leyecek 

düzeyde değ�ld�r. Teknoloj�den yararlanarak elektron�k kütüphaneler�n kullanılması Türkçe 

puanlarını arttırmada etk�l� olab�l�r.

Türkçe test�ne a�t okul ortalamalarının yerleş�m b�r�mler�ne göre durumu �ncelend�ğ�nde, 

Esk�şeh�r’de en yüksek puan ortalamasının şeh�r dışındak� mahallelerde bulunan okullara a�t 

̄olduğu (X=536,6) en düşük ortalamanın �se şeh�r merkez�nde bulunan okullara a�t olduğu 

̄(X=498,7) görülmekted�r. Bulgular, Türkçe test� okul ortalamalarının yerleş�m b�r�m�ne göre 

anlamlı b�r farklılık göstermed�ğ�n� ortaya koymaktadır. Türk�ye ve Esk�şeh�r'�n yerleş�m 

b�r�mler�ne göre durumu �ncelend�ğ�nde, şeh�r dışında mahallelerdek� okullarda eğ�t�m alan 

çocukların Türkçe test�ne a�t okul ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Tablo 27. Türkçe Test� Puanları �le Öğrenc� Kaynaklı Sorunlar ve Öğrenc� Kaynaklı Olmayan 

Sorunlar Arasındak� Korelasyonlar 

 

 

-,24 -,33 ,654 0 

Türk�ye-Öğrenc�
kaynaklı sorunlar

Türk�ye-Öğrenc�
kaynaklı olmayan

sorunlar

Esk�şeh�r-Öğrenc�
kaynaklı sorunlar

Esk�şeh�r-Öğrenc�
kaynaklı olmayan

sorunlar

Türkçe başarı
puanları
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Tablo 27 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n Türkçe başarı puanlarının, öğrenc� kaynaklı 

sorunlar �le poz�t�f, orta düzeyde ve anlamlı b�r korelasyon gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r başka 

dey�şle, Türkçe başarı puanları arttıkça öğrenc� kaynaklı sorunlarında arttığı gözlenmekted�r. 

Bunun yanı sıra Esk�şeh�r'dek� öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların Türkçe test� öğrenc� 

başarısını etk�lemed�ğ� söyleneb�l�r. Türk�ye ver�ler�ne göre, öğrenc�ler�n Türkçe başarı 

puanlarının, �k� değ�şken (öğrenc� kaynaklı sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar) �le de 

negat�f ve anlamlı b�r korelasyon gösterd�ğ� görülmekted�r. Başka b�r �fade �le, Türk�ye 

ver�ler�nde, öğrenc� kaynaklı olan ve olmayan sorunlar azaldıkça öğrenc�ler�n Türkçe başarı 

puanlarının arttığı gözlenmekted�r. Buna ek olarak öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların, öğrenc� 

kaynaklı sorunlara nazaran öğrenc� başarısı üzer�nde daha olumsuz etk�ye sah�p olduğu 

söyleneb�l�r. Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler�nde oluşan bu farklılıklar kıyaslandığında, Esk�şeh�r �l� 

öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar �le �lg�l� gerekl� tedb�rler� alındığından Türkçe başarı 

puanlarını etk�lemed�ğ� söyleneb�l�r.
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MATEMATİK TESTİNE AİT YETERLİK DÜZEYLERİ VE TANIMLARI  

DÜZEYLER AÇIKLAMA BECERİLER Becer�n�n İçer�ğ� 

1 TEMEL ALTI 
DÜZEY 

Ele alınan konuda 
b�l�nmes� gereken en 
temel b�lg� ve becer�ler� 
kapsar. Bunlar her 
öğrenc�n�n kazanmasını 
bekled�ğ�m�z kavramsal 
veya �şlemsel b�lg� ve 
becer�lerd�r. 

Tanıma/ Hatırlatma 

Tanımları, ter�mler�, b�r�mler�, geometr�k 
özell�kler�, semboller�, formüller�, 
geometr�k c�s�mler�n göster�mler�n�, temel 
özell�kler�n� ve temel �şlemler� yapmayı 
gerekt�ren kuralları hatırlayab�l�r. 

Geometr�k c�s�mler�, açınımları ve 
göster�mler� tanıyab�l�r. 

Rut�n �şlem yapma 
Temel algor�tma, formül, �şlem ve alışıldık 
kurallarla �şlem yapab�l�r. 

Ver�len yönergedek� 
b�lg�y� kullanma/ 
yürütme 

Açık durumlara yönel�k doğrudan ver�len 
yönergelere göre b�lg�y� kullanab�l�r. 

Tems�ldek� b�lg�y� 
okuma 

2 TEMEL 
DÜZEY 

Özell�k veya kuralı 
anlama 

Temel b�r özell�ğ�n veya kuralın ver�len b�r 
durumda geçerl� olup olmadığını ayırt 
edeb�l�r ve bu kuralı uygulayab�l�r. 

 

B�r d�z� aşamalı kararların ver�lmes�n� 
�çeren açıkça tanımlanmış dört �şlem 
sorularını çözeb�l�r. 
Olası durumlara yönel�k bas�t 
hesaplamalar ve bas�t olasılık 
hesaplamaları yapab�l�r. 

Rut�n sözel 
problemler� çözme 

 

Standart tems�ldek� b�lg�y� �şlemler 
yaparak kullanab�l�r. 

Standart olmayan 
tems�ldek� b�lg�y� 
okuma 

Standart olmayan tems�ldek� b�lg�y� 
okuyab�l�r. 

Tems�ller arasında 
geç�ş yapma 

B�r ver�y� tablo veya grafiğe aktarab�l�r. 
Tablo, görsel, grafik veya şek�l üzer�nde 
ver�len b�lg�ler� kullanarak �sten�len 
sonuca ulaşmak �ç�n gerekl� �şlemler� ve 
çıkarımları yapab�l�r. 
Bas�t eş�ts�zl�kler� ve temel denklemler� 
kurab�l�r, b�r problem durumunu 
modelleyecek geometr�k şek�ller ve 
d�yagramlar oluşturab�l�r, matemat�ksel b�r 
�l�şk�y� �fade etmek �ç�n denk tems�ller 
bulab�l�r. 

Sıralama yapma 
Ver�len sayıları �stenen şek�lde 
sıralayab�l�r. 
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B�r tablo, graf�k, sayı doğrusu vb. 

göster�mde yer alan b�lg�y� okuyab�l�r.

Ver�len matemat�ksel �fadeler�, sayıları, 

nesneler�, şek�ller� bell� b�r kurala göre 

sınıflayab�l�r.

Matemat�ksel 

�şlemler� yapma 

Doğrudan yan� �lk 

bakışta görüleb�len 

muhakeme 

gerekt�rmeyen bell� b�r 

�çer�ktek� durumları fark 

edeb�l�r ve 

yorumlayab�l�r. Az 

z�h�nsel çaba 

gerekt�ren bas�t 

�l�şk�lere yönel�k akıl 

yürütme kapas�tes�ne 

sah�pt�r ve sonuçlar 

hakkında çıkarımlar 

yapab�l�r.

Rut�n sözel problemler� b�l�nen b�r çözüm 

yolunu kullanarak çözeb�l�r



 

 

3 ORTA DÜZEY 

Problem çözme 

Problemde çözüme ulaşmak �ç�n 
uygulanacak �şleme veya sürece karar 
vereb�l�r. 

İşlemlerle matemat�ksel kavramlar 
arasında �l�şk� kurab�l�r. 

B�rden fazla kavram, standart olmayan 
tems�ldek� b�lg�, göster�m veya kuralı b�r 
arada kullanmayı gerekt�ren problemler� 
çözeb�l�r. 

Tahm�n etme 

İstenen n�cel�ğ� bulmak �ç�n en uygun 
ölçme yaklaşımını kullanarak en yakın 
değer� tahm�n edeb�l�r. 
B�r problem�n �ç�nde ver�len farklı 
durumlardan �stenen durumun 
gerçekleşme olasılığını hesaplayab�l�r ve 
tahm�n edeb�l�r. 

Bas�t model/Tems�l 
�nşa etme 

Matemat�ksel bağlama özgü bas�t 
geometr�k şek�ller�/c�s�mler�/sayı 
doğrusunu vs. �nşa edeb�l�r. 

Ceb�rsel İfadelerle 
İşlem yapma 

Ceb�rsel �fade �çeren bas�t denklem ve 
problemler� çözeb�l�r. 

İl�şk�lend�rme 

B�rden fazla tablo, görsel, şek�l veya 
grafikle ver�len b�lg�ler arasından 
�sten�len ver�ler� bulup sonuca ulaşmak 
�ç�n gerekl� �şlemler� ve çıkarımları 
yapab�l�r. 

4 ORTAÜSTÜ 
DÜZEY 

İşlemler �le kavramlar 
arasında der�nlemes�ne 
�l�şk� kurab�l�r. Yapılacak 
�şlem�n ana amacı, 
öğrenc�n�n d�kkat�n� 
kavram hakkında 
der�nlemes�ne 
düşünmeye sevk 
etmekt�r. Öğrenc� bu 
düzeyde göster�mler� 
anal�z edeb�l�r ve 
kullanab�l�r. Akıl 
yürütme ve stratej� 
kullanarak gerekl� 
�şlemler� yapar ve 
çözüme ulaşır. 
Karmaşık durumlara 
yönel�k modeller 
gel�şt�reb�l�r ve bu 
modellerle çalışab�l�r. 

Stratej� gerekt�ren 
problemler� çözme 

Karmaşık ve b�rden fazla �şlem 
gerekt�ren problemler� çözmek �ç�n 
uygun stratej�y� seçeb�l�r, karşılaştırab�l�r 
ve değerlend�reb�l�r. 

Akıl yürütme 

B�rden fazla durum �çeren, çözüm yolu 
akıl yürütme ve stratej� gerekt�ren 
geometr� veya olasılık problemler�nde 
gerekl� �şlemler� yapab�l�r. 

Bas�t model/ Tems�l 
anal�z etme ve 
kullanma 

Karmaşık durumlara yönel�k modeller 
gel�şt�reb�l�r ve bu modellerle çalışab�l�r. 
Üç boyutlu c�s�mlerle �lg�l� b�rden fazla 
�şlem basamağı gerekt�ren matemat�ksel 
problemler� çözeb�l�r. 

Genelleme 

Kend� eylemler�n� (çözüm yolu) ve 
formülleşt�rmeler�n� yansıtab�l�r, 
örüntüler�n genel ter�m�n� bulab�l�r. 

Kend� yorum ve akıl yürütmeler�ne bağlı 
olarak elde ett�ğ� çıkarımlar arasında 
�l�şk� kurab�l�r. 
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İşlemler �le kavramlar 

arasında �l�şk� kurab�l�r. 

Bas�t durumlara ve 

problemler� çözmek �ç�n 

temel matemat�ksel 

b�lg�ler� uygulayab�l�r. 

Öğrenc� bu düzeyde 

göster�mler� �nşa 

edeb�l�r. Çözüme 

ulaşmak �ç�n �ler� 

düzeyde olmayan ancak 

z�h�nsel çaba ve 

muhakeme gerekt�ren 

�şlemler� yapar.



 

 

5 İLERİ DÜZEY 

Matemat�ksel problem 
durumlarında b�lg�ler�n 
ve becer�ler�n yen� b�r 
duruma transfer 
ed�lmes�n�, mantıksal ve 
s�stemat�k düşünmey� 
gerekt�r�r. Farklı b�lg� 
kaynaklarını ve 
göster�mler�n� 
�l�şk�lend�reb�l�r. Bunları 
esnek b�r şek�lde 
b�rb�r�ne dönüştüreb�l�r. 
Karmaşık problem 
durumlarını 
modelleyeb�l�r. 
Karmaşık durumlar 
�çeren ve çözümü 
b�rkaç, adımda 
gerçekleşen problem, 
olasılık ve geometr� 
problemler�n� çözer. 

Karar verme 

B�r stratej� veya çözüme yönel�k 
oluşturulan alternat�fler arasından en 
uygun/�y� olanına karar vereb�l�r; Ver�len 
ver�lere/b�lg�lere/hükümlere/ kavramlara 
dayanarak geçerl� b�r sonuca varab�l�r ve 
bu sonuca dayalı b�r çıkarım ortaya 
koyab�l�r. 

Üst düzey düşünme ve akıl yürütme 
gerekt�ren, karmaşık durumlar �çeren ve 
çözümü b�rkaç adımda gerçekleşen 
olasılık problemler�nde doğru çözüm 
yoluna karar vererek gerekl� �şlemler�n 
tümünü yapab�l�r. 

Neden 
gösterme/Doğrulama 

B�r çözümün, çıkarımın veya stratej�n�n 
doğruluğunu ve geçerl�l�ğ�n� savunmak 
�ç�n matemat�ksel del�ller/argümanlar 
üreteb�l�r. 

Özgün problemler� 
çözme 

Genell�kle tek cevabı ve tek b�r çözüm 
yolu olmayan, stratej� ve kavramsal 
b�lg�ler�n �l�şk�lend�r�lmes�n� gerekt�ren 
problemler� çözeb�l�r. 

Problem 
oluşturma/kurma 

Ver�len sembol�k, görsel veya sözel 
�fadeler� �stenen özgün b�r problem 
durumuna dönüştüreb�l�r. 

Or�j�nal b�r 
ürün/model 
üretme/sentezleme 

Ver�len b�lg�lerden uygun olanlarını 
sentezleyerek özgün ve geçerl� b�r ürün 
veya model ortaya koyab�l�r. 

 

2. MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Matemat�k test� �ç�n yeterl�k düzeyler� ve bu düzeylere karşılık gelen puanlar Tablo 28’de 

görülmekted�r. 

Tablo 28. Matemat�k Test� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları 

Yeterl�k Düzey� Puan Karşılığı 

Temelaltı 351,10’dan düşük  

Temel 351,10 dâh�l olmak üzere 451,00’a kadar 

Orta 451,00 dah�l olmak üzere 557,80’e kadar 

Ortaüstü 557,80 dah�l olmak üzere 625,54’e kadar 

İler� 625,54 ve üzer� 

Tablo 28 �ncelend�ğ�nde, b�r öğrenc�n�n matemat�kte temel düzeyde yer alab�lmes� �ç�n en az 

351,10 puan almasının gerekt�ğ� görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, b�r öğrenc�n�n �ler� düzeyde 

yer alab�lmes� �ç�n �se en az 625,54 puan alması gerekmekted�r.  
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Öğrenc�ler�n matemat�k test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre dağılımı Tablo 29 ve Şek�l 3’de 

görülmekted�r. 

Tablo 29. Matemat�k Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 9148 26,4 5 1,4 

Temel 11632 33,6 66 18,2 

Orta 9956 28,7 173 47,6 

Ortaüstü 2856 8,2 78 21,5 

İler� 1066 3,1 41 11,3 

Toplam  34658 100,0 363 100,0 

 

Şek�l 3. Matemat�k Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 

 

Tablo 29 ve Şek�l 3 �ncelend�ğ�nde matemat�k test� �ç�n Esk�şeh�r’dek� öğrenc�ler�n % 

19,6’sının (N=71) temel altı ve temel düzeyde, % 47,6’sının (N=173) orta düzeyde, % 

32,8’�n�n (N=119) �se orta üstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r.  Esk�şeh�r matemat�k 

test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n dağılımı, orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde 

Türk�ye yüzdes�nden daha fazladır. 

Matemat�k test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre kız öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 30’da yer 

almaktadır. 
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Tablo 30. Matemat�k Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Kız Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 4170 24,6 1 0,5 

Temel 5748 34,0 29 15,5 

Orta 5091 30,1 84 44,9 

Ortaüstü 1404 8,3 45 24,1 

İler� 473 2,8 28 15,0 

Toplam  16886 100,0 187 100,0 

Matemat�k test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre erkek öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 31’de yer 

almaktadır. 

Tablo 31. Matemat�k Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Erkek Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 4978 28,0 4 2,3 

Temel 5884 33,1 37 21,0 

Orta 4865 27,4 89 50,6 

Ortaüstü 1452 8,2 33 18,7 

İler� 593 3,3 13 7,4 

Toplam  17772 100,0 176 100,0 
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Tablo 30 �ncelend�ğ�nde Esk�şeh�r’de matemat�k test�ne g�ren kız öğrenc�ler�n yaklaşık % 

16'sının (N=30), temelaltı ve temel düzeyde, % 44,9'unun (N=84) orta düzeyde, % 39,1'�n�n 

(N=73) �se ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� kız öğrenc�ler�n 

matemat�k test�ne a�t dağılımları orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha 

Tablo 31 �ncelend�ğ�nde matemat�k test� �ç�n erkek öğrenc�ler�n yaklaşık % 23,3'ünün (N=41), 

temelaltı ve temel düzeyde, % 50,6'sının (N=89) orta düzeyde, % 26,1'�n�n (N=46) �se ortaüstü ve 

�ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� erkek öğrenc�ler�n matemat�k test�ne a�t 

dağılımları orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha yüksekt�r.



 

 

Tablo 32. Okul Türüne Göre Okulların Matemat�k Alanındak� Yeterl�k Düzeyler�n�n Dağılımı 

 

Yeterl�k Düzey�
 

 

Toplam İmam Hat�p  

Ortaokulu

 
Genel Ortaokul

 Özel  

Ortaokul

Temelaltı 
N 0  5 0 5 

%  0,0 1,6 0,0 1,4 

Temel 
N 5 60 1 66 

%  13,2 19,2 8,3 18,2 

Orta 
N 14 154 5 173 

%  36,8 49,2 41,7 47,7 

Ortaüstü 
N 8 66 4 78 

%  21,1 21,1 33,3 21,4 

İler� 
N 11 28 2 41 

%  28,9 8,9 16,7 11,3 

Toplam 
N 38 313 12 363 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1. Matemat�k Başarısını Etk�leyen Öğrenc� Özell�kler�  

Öğrenc�ler�n matemat�k test�ndek� başarılarının öğrenc� anket�nde yer alan değ�şkenlere göre 

nasıl değ�şt�ğ�n� bel�rlemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş 

ve elde ed�len bulgular raporlaştırılmıştır. 

2.1.1. Anne-Baba Eğ�t�m Düzey� 

Anne eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

33’te ver�lm�şt�r. 
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Esk�şeh�r Kurum Türü 

Okul türüne göre okulların matemat�k alanındak� yeterl�k düzeyler�n�n dağılımı Tablo 32'de 

görülmekted�r.

Tablo 32'ye göre, Esk�şeh�r’de ortaüstü ve �ler� düzeyde en yüksek yüzdeye sah�p olan okullar  

�mam hat�p ortaokulları (% 50) ve özel ortaokul (% 50), temelaltı ve temel düzeyde en düşük 

öğrenc� yüzdes�ne sah�p olan okullar �mam hat�p ortaokulları (% 0) ve özel ortaokullar (% 0); 

ortaüstü ve �ler� düzeyde en düşük (% 30), temel altı ve temel düzeyde en yüksek öğrenc� 

yüzdes�ne (% 20,8) sah�p olan okulların �se genel ortaokullar olduğu görülmekted�r.



 

 

Tablo 33. Anne Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler 

Annen�z�n eğ�t�m 
Türk�ye X Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 456,8 11,5 482,6 18 5,2 

İlkokul mezunu 489,8 43,6 517,8 157 45,8 

Ortaokul mezunu 494,9 19,9 485,5 85 24,8 

L�se mezunu 530,6 15,6 572,1 53 15,5 

Ön l�sans mezunu 569,1 1,3 564,1 6 1,7 

L�sans mezunu 583,9 4,9 564,6 22 6,4 

Yüksek l�sans mezunu 569,4 0,7 573,2 1 0,3 

Doktora mezunu 585,5 0,2 665,7 1 0,3 

Toplam 499,2 97,7* 520,8 343 100,0 

*Türk�ye Raporunda %2,3’lük kes�m anne eğ�t�m durumuna “b�lm�yorum” yazmıştır. Esk�şeh�r Ab�de raporunda 

kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l ed�lmem�şt�r.  

Tablo 34. Baba Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler 

*Babanızın eğ�t�m durumu ned�r? Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 461,3 5 1,5 

İlkokul mezunu 495,9 89 26,0 

Ortaokul mezunu 508,6 87 25,4 

L�se mezunu 527,3 115 33,6 

Ön l�sans mezunu 598,7 10 2,9 

L�sans mezunu 581,1 31 9,1 

Yüksek l�sans mezunu 606,9 3 0,9 

Doktora mezunu 636,0 2 0,6 

Toplam 521,7 342 100,0

*Türk�ye raporunda baba eğ�t�m durumunun bel�rt�lmemes� neden�yle karşılaştırma yapılmamıştır. 
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durumu ned�r?

Matemat�k test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n anne eğ�t�m düzey�ne göre 

�ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının, Esk�şeh�r'de anneler�n�n eğ�t�m düzey� doktora 

̄mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=665,7) en düşük puan ortalamasının �se anneler�n�n 

̄eğ�t�m düzey� “okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk” olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=482,6) 

görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n matemat�k test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının anne 

eğ�t�m düzey�ne bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. Bu bulgular Türk�ye 

ver�ler� �le benzerl�k göstermekted�r. 

Baba eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

34'de ver�lm�şt�r.



 

 

2.1.2. Sosyoekonom�k Düzey 

Öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le matemat�k test� puanları arasında anlamlı b�r �l�şk� 

olup olmadığını bel�rlemek �ç�n yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 35’de 

göster�lm�şt�r. 

Tablo 35. Öğrenc�ler�n Sosyoekonom�k Düzeyler� �le Matemat�k Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon

Değ�şken Türk�ye N  Türk�ye r  Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  r 

Sosyoekonom�k 

Düzey Matemat�k 
23894  ,372  363  ,158 

Tablo 35’e göre, Esk�şeh�r’dek� öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le matemat�k test� 

puanları arasında anlamlı, düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. Türk�ye’dek� 

öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le matemat�k test� puanları arasında anlamlı, orta 

düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. B�r başka dey�şle, öğrenc�ler�n sosyoekonom�k 

düzeyler� yükseld�kçe matemat�k puanlarının da yükseld�ğ� �ler� sürüleb�l�r. Bu bağlamda, 

Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� benzerl�k göstermekted�r. 

2.1.3. Eğ�t�m Hedefi 

Eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Tablo 36’da ver�lm�şt�r. 
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Matemat�k test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n anne eğ�t�m düzey�ne göre 

�ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının, �l�m�zde anneler�n�n eğ�t�m düzey� doktora 

̄mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=665,7) en düşük puan ortalamasının �se anneler�n�n 

̄eğ�t�m düzey� “okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk” olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=482,6) 

görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n matemat�k test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının anne 

eğ�t�m düzey�ne bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. Bu bulgular Türk�ye 

ver�ler� �le benzerl�k göstermekted�r. 



 

Tablo 36. Eğ�t�m Hedefi Değ�şken�ne Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler

Eğ�t�m�n�zdek� hedefin�z ned�r? Türk�ye X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

L�sey� b�t�rmek 426,6 11,3 462,3 37 10,6 

Yüksekokul b�t�rmek 458,4 5,0 470,3 22 6,3 

Ün�vers�tey� b�t�rmek 494,3 56,9 518,4 206 59,0 

Yüksek l�sans ya da doktora yapmak 548,5 26,8 565,9 84 24,1 

Toplam 499,3 100,0 520,9 349 100,0 

2.1.4. Evdek� K�tap Sayısı 

Evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n matemat�k puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

37’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 37. Evdek� K�tap Sayısına Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t Bet�msel 

İstat�st�kler 

K�tap Sayısı Türk�ye X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r  %  

H�ç ya da çok az (0-5 k�tap) 454,5 12,2 491,5 27 8,2 

6-15 k�tap 473,4 31,2 494,6 101 30,8 

16-50 k�tap 509,2 28,4 531,3 116 35,4 

51-80 k�tap 522,3 13,0 531,3 47 14,3 

81 ve üzer� k�tap 548,5 15,4 548,8 37 11,3 

Toplam 449,2 100,0 518,7 328 100,0 
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İl�m�zdek� matemat�k test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n eğ�t�m hedefler�ne göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının eğ�t�m hedef� doktora ve yüksek l�sans yapmak 

̄olan öğrenc�lere (X=565,9), en düşük puan ortalamasının �se eğ�t�m hedef� l�sey� b�t�rmek olan 

̄öğrenc�lere (X=462,3) a�t olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n matemat�k test� 

puanlarının eğ�t�m hedefler�ne göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r 

�l� eğ�t�m hedef� değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

Matemat�k test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n ev�nde bulunan k�tap 

sayısına göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının evler�nde 81 ve üzer� k�tap olan 

̄öğrenc�lere a�t olduğu (X=548,8), en düşük puan ortalamasının �se evler�nde 0-5 k�tap olan 

̄öğrenc�lere a�t olduğu (X=491,5) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n matemat�k test� 

puanlarının evdek� k�tap sayısına göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. 

Esk�şeh�r �l� evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n matemat�k puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.



 

 

2.1.5. Destekleme ve Yet�şt�rme Kurslarına Katılma Durumu  

Destekleme yet�şt�rme kurslarına (DYK) katılma durumuna göre öğrenc�ler�n matemat�k 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 38’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 38. DYK’ya Katılma Durumuna Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

Destekleme ve 

Yet�şt�rme  Kursu  

Katılım Durumu  

 

 
Türk�ye X̄  

 

 
Türk�ye % 

 

 
Esk�şeh�r X̄  

 

 
Esk�şeh�r N 

 

 
Esk�şeh�r %  

Katılmadım 491,3 34,9 508,1 151 43,1 

Yalnızca 1. dönem katıldım 483,6 12,5 503,2 43 12,3 

Yalnızca 2. dönem katıldım 488,0 7,7 503,2 20 5,7 

Her �k� dönem de katıldım 511,4 44,9 542,0 136 38,9 

Toplam 499,3 100,0 520,4 350 100,0 

2.1.6. Okula Yönel�k Tutum 

Öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek 

amacıyla yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 39’da ver�lm�şt�r. 

Tablo 39. Öğrenc�ler�n Okula Yönel�k Tutumları �le Matemat�k Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon  

 Türk�ye- Okula Yönel�k Tutum Esk�şeh�r - Okula Yönel�k Tutum 

Matemat�k başarı puanları ,033  -,150 
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İl�m�zdek� öğrenc�ler�n % 43,1'� matemat�k ders�nden kurslara katılmadığını bel�rt�rken, % 38,9'u 

her �k� dönemde de katıldığını bel�rtm�şt�r. Matemat�k test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, 

öğrenc�ler�n DYK'ya katılma durumuna göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının her �k� 

̄dönemde de kurslara katılımı olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=542,0), en düşük ortalamanın �se 

̄yalnızca b�r dönem katıldığını (X=503,2) �fade eden öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. 

Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarının DYK'ya katılma durumuna göre 

anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r'de DYK'ya her �k� dönem katılan 

̄öğrenc�ler�n (% 38,9) puan ortalaması (X=542,0), Türk�ye'de DYK'ya katılan öğrenc�ler�n (% 

̄44,9) puan ortalamasından (X=511,4) daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Esk�şeh�r ve Türk�ye 

ver�ler�ne göre, her �k� dönemde kurslara katılan öğrenc�ler�n puan ortalamasının daha yüksek 

olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Tablo 39 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le okula yönel�k 

tutumları arasında çok düşük düzeyde ve negat�f yönlü b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r.  Başka  b�r 



 

 

2.1.7. A�le İlg�s� ve A�le Baskısı 

Öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le a�leler�n�n gösterd�kler� �lg� ve a�le baskısı arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�r�len anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 

40’da görülmekted�r. 

Tablo 40. Matemat�k Puanları �le A�le İlg�s� ve A�le Baskısı Arasındak� Korelasyonlar  

 Türk�ye- Matemat�k başarı puanları Esk�şeh�r- Matemat�k başarı puanları 

A�le İlg�s� ,107 ,144 

A�le Baskısı -,099 -,161 

2.1.8. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İnd�s�) 

Tablo 41. Matemat�k Puanları �le Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumları Arasındak� 

Korelasyon 

 Türk�ye- Akran Zorbalığı Esk�şeh�r-Akran Zorbalığı 

Matemat�k başarı puanları ,089 0 
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�fade �le öğrenc�ler�n okula yönel�k tutumları arttıkça (poz�t�fe yaklaştıkça) matemat�k başarı 

puanlarının düşük m�ktarda da olsa azaldığı yorumu yapılab�l�r. Esk�şeh�r'de oluşan bu farklılığın, 

öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları arttıkça kend�ler�n� güvende h�ssetmeler�n�n azalmasıyla 

�l�şk� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Türk�ye ver�ler�nde �se öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le okula 

yönel�k tutumları arasında çok düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. 

Başka b�r dey�şle, öğrenc�ler�n okula yönel�k tutumları arttıkça (poz�t�fe yaklaştıkça) matemat�k 

başarı puanlarının düşük m�ktarda da olsa arttığı yorumu yapılmaktadır.

Öğrenc�ler�n matemat�k puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumları arasındak� �l�şk�y� 

bel�rlemek amacıyla yapılan anal�z sonucunda elde ed�len sonuçlar Tablo 41'de görülmekted�r.

Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le a�le �lg�s� 

arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde ancak a�le baskısı �le arasında negat�f yönde anlamlı b�r 

�l�şk� olduğu görülmekted�r. B�r başka dey�şle, a�le �lg�s� arttıkça öğrenc�ler�n matemat�k 

puanlarının az da olsa yükselme eğ�l�m� gösterd�ğ�, a�le baskısı arttıkça �se öğrenc�ler�n 

matemat�k puanlarının az da olsa düşme eğ�l�m� gösterd�ğ� savunulab�l�r. Esk�şeh�r'de a�leler 

çocuklarının destek eğ�t�m� (kurs, özel ders) almalarını sağlayarak, öğrenc�ler�n matemat�k test 

puanını düşük düzeyde de olsa artmasını sağlamaktadır. Fakat, a�leler çocuklarına başarılı 

olmaları �ç�n baskı yaptıklarında ve öğrenc� düşük not aldığında verd�ğ� olumsuz tepk�lerle, 

öğrenc�n�n matemat�k test puanını azaltmaktadır.

Tablo 41 �ncelend�ğ�nde, Türk�ye ver�ler�nde, öğrenc�ler�n matemat�k puanları �le akran 

zorbalığına maruz kalma durumu arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� var �ken, 

Esk�şeh�r ver�ler�nde öğrenc�ler�n matemat�k puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumu 

arasında b�r �l�şk� yoktur.



 

 

2.1.9. Öğrenc� Görüşler�ne Göre Öğretmenler�n Ödev Verme Sıklığı ve Öğrenc�ler�n 

Ödevler İç�n Harcadıkları Süre  

Öğrenc� görüşler�ne göre matemat�k öğretmenler�n�n ödev verme sıklığına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 42’de görülmekted�r. 

Tablo 42. Matemat�k Öğretmenler�n�n Ödev Verme Sıklığına İl�şk�n Bet�msel İstat�st�kler 

Türk�ye N Türk�ye %  Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

H�ç 4697 13,5 43 11,9 

Haftada 1 ya da 2 kez 18067 52 196 54,5 

Haftada 3 ya da daha fazla 8497 24,4 121 33,6 

Toplam 31261 89,9* 360 100,0 

*Türk�ye Raporunda %10,1’l�k kes�m matemat�k öğretmenler�n�n ödev verme sıklığını bel�rtmem�şlerd�r. Esk�şeh�r 

Ab�de raporunda kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l ed�lmem�şt�r.  

Öğrenc�ler�n matemat�k ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süreye göre matemat�k 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 43’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 43. Öğrenc�ler�n Matemat�k Ödevler� İç�n Harcadıkları Süreye Göre Matemat�k Test� 

Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Matemat�k - Ödev Yapmak 

İç�n Harcanan Süre 

 

Türk�ye X̄  

 

Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

15 dak�ka ya da daha az 486,8  16,5  508,9 50 14,6 

16-30 dak�ka 498,1  28,5 511,0 98 28,6 

31-60 dak�ka 506,1  29,6 528,3 118 34,4 

61-90 dak�ka 503,4  9,3 547,0 54 15,7 

90 dak�kadan fazla 495,5  5,8 506,0 23 6,7 

Toplam 499,2  89,7* 521,9 343 100,0 

*Türk�ye Raporunda %10,3’lük kes�m matemat�k ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları sürey� 
bel�rtmem�şlerd�r. Esk�şeh�r’de bu cevabı bel�rtmeyen bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 
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Ödev verme sıklığı

Öğrenc�ler en yüksek oranla (% 54,5) matemat�k öğretmenler�n�n haftada 1 ya da 2 kez ödev 

verd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Matemat�k öğretmenler�n�n, haftada 3 ya da daha fazla kez ödev verd�ğ�n� 

bel�rten öğrenc� oranı % 33,6 �ken, h�ç ödev vermed�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı % 11,9'dur. 

Esk�şeh�r'de matemat�k öğretmenler�n�n ödev verme sıklığı, Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık 

göstermekted�r.

Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n % 77,6'sı matemat�k ödevler� �ç�n en fazla 1 saat ayırdıklarını 

bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler en yüksek oranla (%34,4) matemat�k ödevler�ne 31-60 dak�ka 

harcadıklarını bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler�n % 28,6'sı 16-30 dak�ka, % 14,6'sı 15 dak�ka ya da daha az,



 

 

2.1.10. Matemat�k Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma ve Derse İl�şk�n Öz yeterl�k 

Öğrenc�ler�n matemat�k puanları �le matemat�k ders�ne verd�kler� değer, matemat�k ders�nden 

hoşlanma ve matemat�k ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek 

amacıyla yapılan anal�zler net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 44’de görülmekted�r. 

Tablo 44. Matemat�k Puanları �le Matemat�k Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma ve 

Matemat�k Öz-Yeterl�k Algısı Arasındak� Korelasyonlar 

 Matemat�k Ders�nden 

Hoşlanma 

Matemat�k Ders�ne 

Ver�len Değer 

Matemat�k Ders�ne 

İl�şk�n Özyeterl�k

Matemat�k Başarı Puanları ,234 ,221 ,317 

2.2. Matemat�k Başarısını Etk�leyen Öğretmen Özell�kler�  

Öğretmen anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n matemat�k test�ndek� başarıları 

üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları 

yürütülmüş ve aşağıda raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, öğretmenler �le ders�ne 
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% 15,7's� 61-90 dak�ka arasında, % 6,7's� �se 90 dak�kadan fazla zaman ayırdığını bel�rtm�şt�r. En 

yüksek puan ortalamasının matemat�k ödev�n� yapmak �ç�n “61-90 dak�ka” harcayan öğrenc�lere 

̄a�t olduğu (X=547,0), en düşük ortalamanın �se matemat�k ödev�n� yapmak �ç�n “90 dak�kadan 

̄fazla” süre harcayan (X=506,0) öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. Öğrenc�ler�n ödev yapmak 

�ç�n çok fazla süre harcamalarının matemat�k test� puanlarında tutarlı b�r b�ç�mde anlamlı b�r 

değ�ş�me yol açmadığı �fade ed�leb�l�r. Esk�şeh�r'de öğrenc�ler�n matemat�k ödevler�n� yapmak �ç�n 

haftalık harcadıkları süreye göre matemat�k puanları Türk�ye matemat�k test� puanlarına göre 

daha yüksekt�r. 

Tablo 44 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r’dek� öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarının üç değ�şken 

(öğrenc�ler�n matemat�k ders�nden hoşlanma, matemat�k ders�ne verd�kler� değer ve matemat�k 

ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları) �le de poz�t�f yönde anlamlı b�r �l�şk� gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r 

başka dey�şle, öğrenc�ler�n matemat�k ders�nden hoşlanma durumları ve matemat�k ders�ne 

verd�kler� değer arttıkça öğrenc�ler�n matemat�k başarı puanlarının az da olsa artma eğ�l�m� 

gösterd�ğ� savunulab�l�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n matemat�k puanları �le matemat�k ders�ne 

�l�şk�n öz yeterl�k algılarının orta düzeyde, poz�t�f yönde ve anlamlı b�r �l�şk� olduğu; matemat�k 

başarılarını etk�leme bakımından matemat�k ders�ne verd�kler� değerden ve matemat�k ders�nden 

hoşlanma durumlarından önce geld�ğ� �ler� sürüleb�l�r. Öğrenc�ler�n matemat�k test� puanında 

başarılı olmaları �ç�n matemat�k ders�ne önem vermeler�, daha �y� b�r l�sede/ün�vers�tede okumak 

�ç�n matemat�kte �y� olmayı �stemeler� ve sınıf arkadaşlarına göre daha �y� olduklarını h�ssetmeler� 

gerekmekted�r.



 

g�rd�kler� öğrenc�ler eşleşt�r�lm�ş ve öğretmen�n ders�ne g�rd�ğ� öğrenc�ler�n puanlarının 

ortalaması alınarak �lg�l� öğretmene a�t ortalama b�r puan oluşturulmuştur. 

2.2.1. Öğretmen�n Eğ�t�m Düzey�  

Öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarına a�t bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 45’da ver�lm�şt�r. 

Tablo 45. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

Tamamlamış olduğunuz  

en son eğ�t�m düzey� 

 
Türk�ye X̄ 

 
Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N 

                                     
Esk�şeh�r %                                              

Ön l�sans 495,1  3,1  565,9 2 3,2 

L�sans 499,2  94,5  520,9 59 93,6 

Yüksek l�sans 499,7  2,4  600,3 2 3,2 

Toplam 499,2   100,0 524,9 63 100,0 

2.2.2. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� ve Mevcut Okulda Çalışma Süres� 

Öğretmenler�n genel çalışma süreler� (kıdemler�) ve mevcut okulda çalışma süreler� �le 

öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları arasındak� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan 

korelasyon anal�zler� sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 46’da görülmekted�r. 

Tablo 46. Öğrenc�ler�n Matemat�k Test� Puanları �le Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� ve 

Mevcut Okulda Çalışma Süres� Arasındak� Korelasyonlar 

 Türk�ye- 

Öğretmenler�n 

Genel  

Çalışma Süres� 

Türk�ye- 

Öğretmenler�n 

Mevcut  

Okulda Çalışma 

Süres�

Esk�şeh�r-

Öğretmenler�n 

Genel  

Çalışma Süres� 

Esk�şeh�r-

Öğretmenler�n 

Mevcut  

Okulda Çalışma 

Süres�

 
,30 ,20 ,36 ,33 
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Matemat�k 
test� puanları

Öğretmenler�n�n tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n 

matemat�k test� puanları �ncelend�ğ�nde yüksek l�sans mezunu olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n 

̄ ̄ ̄ortalama puanlarının (X=600,3) eğ�t�m düzey� ön l�sans (X=565,9) ve l�sans (X=520,9) olan 

öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Ayrıca ortalama puanlar 

arasındak� bu farkın �stat�st�ksel açıdan anlamlı olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Esk�şeh�r'dek� 

öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları Türk�ye matemat�k 

test� puanlarından daha yüksekt�r.



 

 

Tablo 46’ya göre, Esk�şeh�r’dek� öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le �k� değ�şken 

(matemat�k öğretmenler�n�n genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres�) arasında 

orta düzeyde, poz�t�f yönde ve anlamlı b�r �l�şk� bulunmaktadır. Türk�ye ver�ler�ne göre, 

öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le �k� değ�şken (matemat�k öğretmenler�n�n genel 

çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres�) arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde ve 

anlamlı b�r �l�şk� bulunmaktadır. B�r başka dey�şle, matemat�k öğretmenler�n�n kıdem� ve bell� 

b�r okuldak� çalışma süreler� arttıkça öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarının da artma eğ�l�m� 

gösterd�ğ� bel�rt�leb�l�r.  

2.2.3. Öğretmenler�n H�zmet Süres� 

Öğretmenler�n, öğretmenl�kte h�zmet süres� düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n matemat�k test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 47’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 47. Öğretmenler�n Öğretmenl�kte H�zmet Süres� Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n 

Matemat�k Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Öğretmenl�kte H�zmet Süres� Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

0-10 Yıl Arası H�zmet süres� 514,4 35 55,6 

11-20 Yıl Arası H�zmet süres� 531,8 21 33,3 

20 Yıl ve Üstü H�zmet süres� 556,5 7 11,1 

Toplam 524,9 63 100,0 

 

Tablo 47 �ncelend�ğ�nde, matemat�k öğretmenler�n�n, öğretmenl�kte h�zmet süres� düzeyler�ne 

göre öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �ncelend�ğ�nde 20 Yıl ve Üstü H�zmet süres�ne 

sah�p olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n ortalama puanlarının (X̄ =556,5), h�zmet süres� 11-20 

yıl arası l�sans (X̄ =531,8) ve h�zmet süres�    0-10  yıl arası    (X̄=514,4) olan öğretmenler�n 

öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Ayrıca ortalama puanlar arasındak� bu 

farkın �stat�st�ksel açıdan anlamlı olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

2.2.4. Öğretmenler�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları 

Matemat�k öğretmenler�n�n meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım durumlarına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 48’de ver�lm�şt�r. 
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Tablo 48. Matemat�k Öğretmenler�n�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları 

Meslek� Gel�ş�m 

Etk�nl�kler� 

H�ç
 

1-2 Gün 3-4 Gün 

N % N % N % N % 

Alanımla �lg�l� konular 6 42,9 4 28,6 1 7,1 3 21,4 

Eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� 

genel konular 
6 42,9 1 7,1 3 21,4 4 28,6 

B�l�ş�m teknoloj�ler�n�n 

derslerde kullanılması 

(Etk�leş�ml� tahta 

kursu vb.) 

7 46,7 2 13,3 3 20 3 20 

Öğrenc�ler�n eleşt�rel 

düşünme ve problem 

çözme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes� 

      11 78,6 0 0 1 7,1 2 14,3 

Ölçme ve 

değerlend�rme �le �lg�l� 

konular 

7 50 4 28,6 0 0 3 21,4 

Öğrenc�ler�n b�reysel 

�ht�yaçlarının 

bel�rlenmes� 

11 78,6 0 0 3 21,4 0 0 

İdarec�l�k/yönet�c�l�kle 

�lg�l� konular 
14 93,3 0 0 0 0 1 6,7 

K�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� 

konular 
7 46,7 5 33,3 1 6,7 2 13,3 

Matemat�k öğretmenler�n�n h�ç katılmadıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında 

�darec�l�k/yönet�c�l�kle �lg�l� konular (% 93,3), 1-2 gün süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında 

k�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� konular (% 33,3), 3-4 gün süreyle katıldıkları meslek� gel�ş�m 

etk�nl�kler�n�n başında eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular (% 21,4) ve öğrenc�ler�n b�reysel 

�ht�yaçlarının bel�rlenmes� (% 21,4), 5 gün ve daha fazla süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n 

başında �se eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular (% 28,6) gelmekted�r. 

2.2.5. Öğretmenler�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler� 

Matemat�k öğretmenler�n�n g�rm�ş oldukları derslerle �lg�l� görüşler� Tablo 49’da yer 

almaktadır. 
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5 Gün Daha
Fazla



 

 

Tablo 49. Matemat�k Öğretmenler�n�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler� 

Maddeler

 

  Kararsızım

 

  

N
 

%
 

N
 

%
 

N
 

%
 

N
 

%
 

N
 

%
 

Ders yüküm çok 

fazla  
6 42,9 1 7,1 1 7,1 4 28,6 2 14,3 

Ders önces� 

hazırlık yaparım
 

0 0 0 0 0 0 3 21,4 11 78,6 

Derse 

hazırlanmak �ç�n 

yeterl� zamanım 

var  

0 0 0 0 0 0 7 50 7 50 

Öğrenc�lerle b�re 

b�r �lg�lenmek 

�ç�n yeterl� 

zamanım var  

1 7,1 3 21,4 3 21,4 5 35,7 2 14,3 

Ders 

programındak� 

değ�ş�kl�klere 

ayak 

uydurab�l�yorum

0 0 1 7,1 1 7,1 5 35,7 7 50 

Çok fazla ders 

dışı �ş yüküm 

bulunmaktadır

6 42,9 1 7,1 0 0 5 35,7 2 14,3 
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H�ç 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılıyorum

Kes�nl�kle 
Katılıyorum

Tablo 49 �ncelend�ğ�nde, “Ders yüküm çok fazla” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 6 

(% 42,9) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 7 (% 50) 

öğretmen bulunmaktadır. “Ders önces� hazırlık yaparım” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle 

katılan 14 (% 100) öğretmen vardır. Matemat�k öğretmenler�n�n tamamının ders önces� hazırlık 

yaptığı gözlenmekted�r. “Derse hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan 

ve kes�nl�kle katılan 14 (% 100) öğretmen vardır. Bu durumda, matemat�k öğretmenler�n�n 

tamamının derse hazırlanmak �ç�n yeter�nce zamanlarının olduğu savunulab�l�r. “Öğrenc�lerle 

b�re b�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 7 (% 50) 

öğretmen varken, bu görüşe kısmen katılmayan ya da h�ç katılmayan 4 (% 28,5) öğretmen vardır. 

Bu bağlamda, matemat�k öğretmenler�n�n yarısının öğrenc�lerle b�re b�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� 

zamanının olduğu gözlenmekted�r. “Ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�l�yorum” 

�fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 12 (% 85,7) öğretmen bulunurken, bu görüşe 

kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 1 (% 7,1) öğretmen bulunmaktadır.  Öğretmenler�n   büyük



 

 

2.2.6. Matemat�k Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde Bulunma 

Durumları  

Matemat�k öğretmenler�n�n ödevlerle �lg�l� öğrenc�lere ger�b�ld�r�mde bulunma durumları Tablo 

50’de yer almaktadır. 

Tablo 50. Matemat�k Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde Bulunma 

Durumları 

 

Maddeler

  

Bazen
 

 

N % N % N % 

Ödevler� kontrol eder�m ve öğrenc�lere ger� 

b�ld�r�mde bulunurum. 
12 80 3 20 0 0 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� kend�ler�ne kontrol 

ett�r�r�m. 
5 33,3 5 33,3 5 33,3 

Ödevler� sınıfta tartışırım. 9 60 6 40 0 0 

Ödevler� öğrenc�ler�n ders notlarına katkı 

sağlayacak şek�lde kullanırım. 
10 66,7 4 26,7 1 6,7 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� başka b�r öğrenc�ye 

kontrol ett�r�r�m. 
6 40 4 26,7 5 33,3 

Tablo 50 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n tamamının (% 100) her zaman ya da bazen ödevler� 

kontrol ett�ğ� ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu gözlenmekted�r. Bununla b�rl�kte 

öğretmenler�n tamamının (% 100) ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı ve % 

93,4’ünün ev ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak 

şek�lde kullandığı görülmekted�r. Bununla b�rl�kte öğretmenler�n % 66,6’sının öğrenc�ler�n 

ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� ve % 66,7’s�n�n 

öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� 

gözlenmekted�r. 
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Her zaman
ya da

hemen hemen
her zaman

H�ç
ya da

neredeyse
h�ç

b�r kısmının ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�ld�ğ� görülmekted�r. “Çok fazla ders 

dışı �ş yüküm var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 7 (%50) öğretmen varken, bu 

�fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 7 (%50) öğretmen bulunmaktadır.



 

 

2.3. Matemat�k Başarısını Etk�leyen Okul Özell�kler�  

Okul anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n matemat�k başarıları üzer�ndek� etk�s�n� 

�ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve elde ed�len 

bulgular raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, okullar �le o okullarda öğren�m gören 

öğrenc�ler eşleşt�r�lm�ş ve öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması alınarak �lg�l� okula a�t ortalama 

b�r puan oluşturulmuştur. 

2.3.1. Okul Türü 

Okul türüne göre, matemat�k test�ne �l�şk�n okul ortalamaları Tablo 51’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 51. Okul Türüne Göre Ortalama Matemat�k Test� Puanları 

Okulunuzun türü Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

Özel Ortaokul 555,5 1 7,1 

Genel Ortaokul 512,3 11 78,6  

İmam Hat�p Ortaokulu 538,7 2 14,3 

Toplam 519,2 14 100,0  

İl�m�zdek� matemat�k test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okul türüne göre �ncelend�ğ�nde en 

yüksek puan ortalamasının özel ortaokula a�t olduğu (X̄=555,5), bunu �mam hat�p ortaokulları 

(X̄=538,7) ve genel ortaokulların �zled�ğ� (X̄=512,3) görülmekted�r. Özel ortaokul, genel 

ortaokullar ve �mam hat�p ortaokullarının matemat�k puan ortalamaları �stat�st�ksel açıdan 

anlamlı b�r farklılık göstermemekted�r. 

2.3.2. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Sek�z�nc� sınıfların ortalama sınıf mevcuduna göre, matemat�k test�ne �l�şk�n okul ortalamaları 

Tablo 52’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 52. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcuduna Göre Okulların Ortalama Matemat�k 

Puanları 
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8. Sınıf Ortalama  

Sınıf Mevcudu 
Türk�ye %   Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  Türk�ye X  ̄  Esk�şeh�r X  ̄

25'ten az 496,3 35,7 

25-30 arası 497,1 50,0 

31-40 arası 493,6 14,3 

41 ve daha fazla 491,2 0 

Toplam 495,9 100,0 

28 

49 

17 

6 

100 

5 

7 

2 

0 

14 

504,1 

528,1 

525,8 

0 

519,2 



 

 

Okullara a�t ortalama matemat�k test� puanları, sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25-30 arasında 

değ�şen okullarda olduğu (X̄=528,1), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 31-40 arası 

olan okulların tak�p ett�ğ� görülmekted�r (X̄=525,8). En son sırada �se ortalama sınıf mevcudu 

25’ten az olan okullar (X̄=504,1) yer almaktadır. Ancak, elde ed�len sonuçlar bu farklılığın 

�stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 

2.3.3. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 53. Okul Kütüphanes� Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Matemat�k 

Puanları 

Okulunuzda  

kütüphane  var mı? 
Türk�ye  X Türk�ye %  Esk�şeh�r X Esk�şeh�r N

 
Esk�şeh�r % 

Hayır 496,5 29 539,0 4 33,3 

Evet 495,5 71 516,3 8 66,7 

Toplam 495,8 100,0 523,9 12* 100,0 

2.3.4. Okulun Bulunduğu Yer 

Okulun bulunduğu yere göre, okulların ortalama matemat�k test� puanları Tablo 54’de 

ver�lm�şt�r. 

Tablo 54. Okulun Bulunduğu Yerleş�m B�r�m�ne Göre Okulların Ortalama Matemat�k Puanları 

Okulunuz aşağıdak� yerleş�m 

yerler�nden hang�s�nded�r? 

 

Türk�ye X̄   

 

Türk�ye%  

 

Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r  N 

   

Esk�şeh�r  %  

Şeh�r merkez�  495,4  55,5             509,2 7 50,0 

Büyükşeh�r - Merkez �lçe  501,0    6,6             516,9 1 7,1 

Şehr�n dışında mahalle  499,7  12,0             546,4 2 14,3 

Kasaba, köy vb.  494,2  25,9             532,8 4 28,6 

Toplam 496,0 100,0             523,9 14 100,0
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- -

Matemat�k test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okullarda kütüphane bulunup bulunmama durumuna 

̄göre �ncelend�ğ�nde, okul kütüphanes� bulunmayan okulların ortalamasının (X=539,0), bulunan 

̄okulların ortalamasından (X=516,3) daha yüksek olduğu görülmekted�r. Ancak bu farklılık 

�stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık değ�ld�r.

*Esk�şeh�r'de �k� okul okulda kütüphane olup olmama durumunu bel�rtmem�şt�r.

Okulda kütüphane olup olmama durumuna �l�şk�n çalışmada ele alınan Esk�şeh�r'dek� toplam 12 

okulun % 66,7's�nde kütüphane bulunurken, % 33,3'ünde kütüphane bulunmamaktadır. 

Okulların kütüphaneye sah�p olup olmama durumlarına göre, okulların ortalama matemat�k test� 

puanları Tablo 53'de ver�lm�şt�r.



 

 

2.3.5. Öğrenc� Kaynaklı ve Öğrenc� Kaynaklı Olmayan Sorunlar 

Öğrenc�ler�n matemat�k test� puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar �nd�s� ve öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar �nd�s� arasındak� �k�l� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan korelasyon 

anal�zler� sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 55’de ver�lmekted�r. 

Tablo 55. Matemat�k Test� Puanları �le Öğrenc� Kaynaklı Sorunlar ve Öğrenc� Kaynaklı 

Olmayan Sorunlar Arasındak� Korelasyonlar

 
Türk�ye 

Öğrenc� kaynaklı 

sorunlar 

Türk�ye 

Öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar 

Esk�şeh�r 

Öğrenc� kaynaklı 

sorunlar 

Esk�şeh�r 

Öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar 

Matemat�k başarı 

puanları
-,270 -,390 ,588 -,597 
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Tablo 55 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n matemat�k başarı puanlarının, öğrenc� 

kaynaklı sorunlar �le poz�t�f, orta düzeyde ve anlamlı b�r korelasyon gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r 

başka dey�şle, matemat�k başarı puanları arttıkça öğrenc� kaynaklı sorunların arttığı 

gözlenmekted�r. Bunun yanı sıra öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların öğrenc�ler�n matemat�k 

başarı puanlarını negat�f yönde, orta düzeyde ve anlamlı b�r şek�lde �l�şk�s� olduğu bel�rlenm�şt�r. 

Öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar arttıkça matemat�k başarı puanları azalmaktadır. Türk�ye 

ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n matemat�k test� puanlarının, �k� değ�şken (öğrenc� kaynaklı 

sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar) �le de negat�f ve anlamlı b�r �l�şk� gösterd�ğ� 

görülmekted�r. B�r başka �fade �le öğrenc� kaynaklı olan ve olmayan sorunlar azaldıkça 

öğrenc�ler�n matemat�k başarı puanlarının arttığı gözlenmekted�r. Türk�ye ve Esk�şeh�r arasında 

oluşan bu farklılık neden�yle, Esk�şeh�r'de okulun bulunduğu yerdek� çevren�n sosyal yapısı, 

vel�ler�n sosyal ve kültürel sev�yes� gel�şt�r�lerek öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların önüne 

geç�leb�l�r.

Matemat�k test�ne a�t Esk�şeh�r'dek� okul ortalamalarının yerleş�m b�r�mler�ne göre durumu 

�ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının şeh�r dışındak� mahallelerde bulunan okullara a�t 

̄olduğu (X=546,4) en düşük ortalamanın �se şeh�r merkez�nde bulunan okullara a�t olduğu 

̄(X=509,2) görülmekted�r. Ancak, bu bulgular matemat�k test� okul ortalamalarının yerleş�m 

b�r�m�ne göre anlamlı b�r farklılık göstermed�ğ�n� ortaya koymaktadır.
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FEN TESTİNE AİT YETERLİK DÜZEYLERİ VE TANIMLARI  

 

1.DÜZEY (TEMELALTI)  

Öğrenc�ler, fenle �lg�l� bazı temel kavramların �s�mler�n� b�l�r (Bas�t mak�neler, 
ölçüm aracı).  
Kend� vücudu �le �lg�l� bazı olgular hakkında b�lg� sah�b�d�r (Model organ 
�s�mler�).  
Bazı bas�t fiz�ksel olaylar hakkında b�lg� sah�b�d�r (Buzun er�mes�, suyun 
kaynaması, gölün donması).  
Bas�t doğa olaylarının �s�mler�n� b�l�r (Kar, sel, deprem, yağmur). 
Ver�len bas�t grafik ve met�nlerde yer alan b�lg�lerden (kavram, sayısal değer 
vb.) en az b�r�n� seçer. 
 
 

2. DÜZEY (TEMEL)  
 

Öğrenc�ler, fenle �lg�l� bazı temel kavramların tanımını yapab�l�r. 
Temel fen kavramları �le �lg�l� bazı şema/model ve şek�ller� b�rb�r�nden ayırt 
edeb�l�r. 
Bas�t ver�lerle sunulan b�lg�ler� karşılaştırab�l�r. 
Bazı bas�t fiz�ksel olayların neden ve sonuçlarından en az b�r�n� bel�rleyeb�l�r. 
İnsan vücudu �le �lg�l� çoğu organ adlarını b�l�r. 
Çoğu bas�t fiz�ksel olayların �s�mler�n� b�l�r. 
Temel güvenl�k uyarı levhalarını tanıyab�l�r. 
Ver�len b�r durumdan yola çıkarak günlük yaşamdan örnek vereb�l�r. 

 
 

3. DÜZEY (ORTA)  

Öğrenc�ler, fenle �lg�l� bazı temel kavramların tanımını �fade edeb�l�r, bazılarının 
�şley�ş�n� veya görevler�n� b�l�r (Sel, heyelan, elektr�klenme �le �lg�l� temel şeyler� 
b�l�r). 
İnsan vücudu �le �lg�l� çoğu organın �şley�ş�n� açıklayab�l�r. (Vücuttak� s�stemlerde 
bulunan temel organların görevler�n� b�l�r.)  
Çoğu bas�t fiz�ksel olayların �şley�ş�n� açıklayab�l�r. 
Doğa olaylarının çoğunun adını bazılarının da �şley�ş�n� b�l�r. 
Doğa olaylarının �şley�ş�ndek� değ�ş�mler� yorumlayab�l�r. 
B�rb�r�ne yakın b�lg�ler arasında karşılaştırma yapab�l�r. 
Bas�t ver�lerle oluşturulmuş tablo ve grafikler� yorumlayab�l�r. 

 
 

4. DÜZEY (ORTAÜSTÜ)  

Öğrenc�ler, fenle �lg�l� anahtar kavramların tamamını tanımlar ve çoğunun 
�şley�ş� hakkında b�lg� sah�b�d�r (Örneğ�n, dolaşım nasıl gerçekleşt�ğ�n� açıklar).  
Bazı fen kavramlarını gündel�k hayatta kullanab�l�r ve ver�len araç gereçle 
deney yapab�l�r.  
Günlük yaşamdak� bazı olgu ve doğa olaylarından elde ett�ğ� kanıtları 
karşılaştırab�l�r (Sera etk�s�-Karbon salınımı). 
Fen kavramları arasında �l�şk� kurab�l�r (Canlıların çevre �le �l�şk�s�). 
Günlük yaşamda karşılaştığı problemler�n farkına varır, problemle �lg�l� ver� 
toplar ve problem� çözeb�lecek uygun öner�ler sunab�l�r. 
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Karmaşık b�lg�ler arasından çıkarımda bulunab�l�r. 
Bas�t ver�lerle tablo oluşturab�l�r ve bu tablonun grafikler�n� ç�zeb�l�r. 
Ver�len ver�ler� anal�z eder ve günlük hayattak� b�r duruma uygulayab�l�r. 

5. DÜZEY (İLERİ DÜZEY)  

Bağımlı ve bağımsız değ�şkenler� bel�rleyerek fenle �lg�l� olgu ve olayları 
açıklayab�lecek kontrollü deneyler tasarlayab�l�r. 
Günlük yaşamda karşılaştığı problemler�n çözümü �ç�n deney tasarlayab�l�r. 
Konuyla �lg�l� h�potezler� karşılaştırarak h�potez� test etmek �ç�n en uygun 
yöntem� bel�rler, sonuçları değerlend�rerek yorumlayab�l�r. 
Fen kavramları arasında farklı �l�şk�ler kurarak yen� çıkarımlarda bulunab�l�r. 
Fen �le �lg�l� b�lg� ve becer�ler�n� kullanarak karşılaştığı sorunlara çözüm 
üreteb�l�r. 
Karmaşık ve ayırt ed�c�l�ğ� zor ver�ler� karşılaştırır ve değerlend�rerek 
yorumlar. 
Karmaşık grafikler� ç�zeb�l�r ve ç�z�lm�ş grafikler� yorumlayıp 
değerlend�reb�l�r. 

 

1. FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Fen b�l�mler� test� �ç�n yeterl�k düzeyler� ve bu düzeylere karşılık gelen puanlar Tablo 56’da 

görülmekted�r.

 

Tablo 56. Fen b�l�mler� Test� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları  
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Temelaltı  326,72’den düşük 

Temel  

Orta  

Ortaüstü  

İler�  

Puan Karşılığı  Yeterl�k Düzey�  

326,72 dâh�l olmak üzere 437,80’e kadar

 

 

437,80 dâh�l olmak üzere 518,20’ye kadar  

518,20 dâh�l olmak üzere 571,50’ye kadar

571,50 ve üzer�

Tablo 56 �ncelend�ğ�nde, b�r öğrenc�n�n fen b�l�mler� test�nde temel düzeyde yer alab�lmes� �ç�n 

en az 326,72 puan almasının gerekt�ğ� görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, b�r öğrenc�n�n �ler� 

düzeyde yer alab�lmes� �ç�n �se en az 571,50 puan alması gerekmekted�r.

Tablo 56. Fen B�l�mler� Test� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları     



 

 

 

Tablo 57. Fen b�l�mler� Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 

 

Şek�l 4. Fen b�l�mler� Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 
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Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

6203 17,9 4 1,1 

11945 34,4 60 16,5 

11544 33,3 102 28,1 

3582 10,3 89 24,5 

1419 4,1 108 29,8 

34693 100,0 363 100,0 

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre dağılımı Tablo 57 ve Şek�l 4'de 

görülmekted�r.

Temelaltı Temel Orta Ortaüstü İler�

50

40

30

20

10

0

Y
ü
zd

e

Fen Düzey

Türk�ye

Esk�şeh�r

17,9

1,1

34,4

16,5

33,3

28,1

10,3

24,5

4,1

29,8

Tablo 57 ve Şek�l 4 �ncelend�ğ�nde fen b�l�mler� test� �ç�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n % 17,6'sının 

(N=64) temelaltı ve temel düzeyde, % 28,1'�n�n (N=102) orta düzeyde, % 54,3'ünün (N=197) �se 

ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k 

düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n dağılımı, orta üstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha 

yüksekt�r.

Fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre kız öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 58'de yer 

almaktadır.



 

 

 

Tablo 58. Fen B�l�mler� Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Kız Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Tablo 59. Fen B�l�mler� Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Erkek Öğrenc�ler�n Dağılımı  
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Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

2271 13,4 2 1,1 

5809 34,4 20 10,7 

6171 36,5 43 23,0 

1880 11,1 53 28,3 

777 4,6 69 36,9 

16908 100,0 187 100,0 

 

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

3932 22,1 2 1,1 

6136 34,5 40 22,7 

5373 30,2 59 33,5 

1702 9,6 36 20,5 

642 3,6 39 22,2 

17785 100,0 176 100,0 

Tablo 58 �ncelend�ğ�nde fen b�l�mler� test� �ç�n kız öğrenc�ler�n yaklaşık % 11,8'�n�n (N=22), 

temelaltı ve temel düzeyde, % 23'ünün (N=43) orta düzeyde, % 65,2's�n�n (N=122) �se ortaüstü 

ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� kız öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ne a�t 

yeterl�k düzey� Türk�ye'dek� kız öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre 

öğrenc�ler�n dağılımı, orta üstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha yüksekt�r.

Fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre erkek öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 59'da yer 

almaktadır.

Tablo 59 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'de fen b�l�mler� test� �ç�n erkek öğrenc�ler�n yaklaşık % 

23,8'�n�n (N=42) temelaltı ve temel düzeyde, % 33,5'�n�n (N=59) orta düzeyde, % 42,7's�n�n 

(N=75) �se ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� erkek öğrenc�ler�n 

fen b�l�mler� test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n dağılımı, orta, ortaüstü ve �ler� 

düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha yüksekt�r.

Okul türüne göre okulların fen b�l�mler� alanındak� yeterl�k düzeyler�n�n dağılımı Tablo 60'da 

görülmekted�r.



 

 
 

Tablo 60. Okul Türüne Göre Okulların Fen B�l�mler� Alanındak� Yeterl�k Düzeyler�n�n Dağılımı 
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İmam Hat�p Ortaokulu

  
Yeterl�k Düzey� Genel Ortaokul Özel Ortaokul Toplam

Kurum Türü

 

Temelaltı 
 

N 

%  

Temel 
N 

% 
 

Orta
 

N
 

% 

 

Ortaüstü

 

N
 

% 

 
İler�

 

N

 
% 

 
Toplam

N

 

  

% 

0 4 0 4 

0 1,3 0 1,1 

2 58 0 60 

5,3 18,5 0 16,5 

10 90 2 102 

26,3 28,8 16,7 28,1 

12 72 5 89 

31,6 23,0 41,7 24,5 

14 89 5 108 

36,8 28,4 41,7 29,8 

38 313 12 363 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Tablo 60'a göre, Esk�şeh�r'de ortaüstü ve �ler� düzeyde en yüksek yüzdeye sah�p olan okullar 

özel ortaokullar (% 83,4); temel altı ve temel düzeyde en düşük öğrenc� yüzdes�ne sah�p olan 

okullar �mam hat�p ortaokulları (% 0) ve özel ortaokullar (% 0); orta üstü ve �ler� düzeyde en 

düşük  yüzdeye sah�p olan okulların genel ortaokullar (% 51,4) olduğu görülmekted�r.

3.1. Fen B�l�mler� Başarısını Etk�leyen Öğrenc� Özell�kler� 

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ndek� başarılarının öğrenc� anket�nde yer alan değ�şkenlere göre 

nasıl değ�şt�ğ�n� bel�rlemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve 

elde ed�len bulgular raporlaştırılmıştır.



 

 

 

3.1.1. Anne-Baba Eğ�t�m Düzey� 

Anne eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

61’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 61. Anne Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

*Türk�ye Raporunda %2,3’lük kes�m anne eğ�t�m durumuna “b�lm�yorum” yazmıştır. Esk�şeh�r Ab�de raporunda 

kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l ed�lmem�şt�r.  
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Annen�z�n eğ�t�m durumu ned�r? 
 

Türk�ye X̄ 
 

Türk�ye % 
        

Esk�şeh�r X̄ 
                     

Esk�şeh�r N 
                          

Esk�şeh�r % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

L�se mezunu 

Ön l�sans mezunu 

L�sans mezunu 

Yüksek l�sans mezunu 

Doktora mezunu 

Toplam 

456,8 11,5 484,5 18 5,2

492,3
 

43,6
 

513,7
 

157
 

45,8

495,1
 

19,9
 

498,1
 

85
 

24,8

532,5
 

15,6
 

550,2
 

53
 

15,5

564,2
 

1,3
 

584,5
 

6
 

1,7

581,8  4,9  581,3  22  6,4

561,5  0,7  541,3  1  0,3

593,8  0,2  580,9  1  0,3

500,2  97,7*  519,8  343  100,0

Fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n anne eğ�t�m düzey�ne 

göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının, anneler�n�n tamamladıkları son eğ�t�m 

̄düzey� ön l�sans mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=584,5) en düşük puan ortalamasının �se 

anneler�n�n eğ�t�m düzey� “okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk” olan öğrenc�lere a�t olduğu 

̄(X=484,5) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n ortalama 

puanlarının anne eğ�t�m düzey�ne bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. Bu 

bulgular Türk�ye ver�ler� �le benzerl�k göstermekted�r.

Baba eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

62'de ver�lm�şt�r.



 

 

 

Tablo 62. Baba Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler

*Türk�ye raporunda baba eğ�t�m durumunun bel�rt�lmemes� neden�yle karşılaştırma yapılmamıştır. 

Tablo 63. Öğrenc�ler�n Sosyoekonom�k Düzeyler� �le Fen B�l�mler� Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon 
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*Babanızın eğ�t�m durumu ned�r? 

              

Esk�şeh�r  X̄ 

             

Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

L�se mezunu 

Ön l�sans mezunu 

L�sans mezunu 

Yüksek l�sans mezunu 

Doktora mezunu 

Toplam 

482,8  5  1,5

493,3  89  26,0

513,8  87  25,4

527,9
 

115
 

33,6

562,2
 

10
 

2,9

575,4
 

31
 

9,1

586,9
 

3
 

0,9

576,0

 
2

 
0,6

520,7

 
342 100,0

Değ�şken Türk�ye N Türk�ye r Esk�şeh�r N Esk�şeh�r r 

Sosyoekonom�k 

Düzey Türkçe 

Puanları  

22894 ,362 363 ,144 

Fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n baba eğ�t�m düzey�ne 

göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, babalarının eğ�t�m düzey� yüksek l�sans 

̄mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=586,9), en az puan ortalamasının �se babalarının eğ�t�m 

̄düzey� “okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk” olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=482,8)  görülmekted�r. 

Buna ek olarak, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının baba eğ�t�m 

düzey�ne bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur.

3.1.2. Sosyoekonom�k Düzey

Öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le fen b�l�mler� test� puanları arasında anlamlı b�r �l�şk� 

olup olmadığını bel�rlemek �ç�n yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 63'de 

göster�lm�şt�r.



 

 

Tablo 64. Eğ�t�m Hedefi Değ�şken�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 
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Eğ�t�m�n�zdek� hedefin�z ned�r? Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r %  

L�sey� b�t�rmek 

Yüksekokul b�t�rmek 

Ün�vers�tey� b�t�rmek 

Yüksek l�sans ya da doktora yapmak 

Toplam 

416,5  11,3  447,1  37  10,6

456,3  5,1   467,6  22  6,3

497,3 
 

56,9 
 

516,2
 

206
 

59,0

550,6 
 

26,7 
 

574,6
 

84
 

24,1

500,4 

 
100,0 

 
519,9

 
349

 
100,0

Tablo 63'e göre, Türk�ye'dek� öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le fen b�l�mler� test� puanları 

arasında anlamlı, orta düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n 

sosyoekonom�k düzeyler� �le fen b�l�mler� test� puanları arasında da anlamlı, düşük düzeyde ve 

poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. B�r başka dey�şle, öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� 

yükseld�kçe fen b�l�mler� puanlarının da yükseld�ğ� �ler� sürüleb�l�r. Bu bağlamda, Türk�ye ve 

Esk�şeh�r ver�ler� benzerl�k göstermekted�r.

3.1.3. Eğ�t�m Hedefi

Eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Tablo 64'de ver�lm�şt�r.

Esk�şeh�r �l�ne a�t fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n eğ�t�m hedefler�ne 

göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının eğ�t�m hedefi doktora ve yüksek l�sans 

̄yapmak olan öğrenc�lere (X=574,6), en düşük puan ortalamasının �se eğ�t�m hedefi l�sey� 

̄b�t�rmek olan öğrenc�lere (X=447,1) a�t olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n fen 

b�l�mler� test� puanlarının eğ�t�m hedefler�ne göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� 

bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r �l� eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

3.1.4. Evdek� K�tap Sayısı

Evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

65'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 65. Evdek� K�tap Sayısına Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

Tablo 66. DYK’ya Katılma Durumuna Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler
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Ev�n�zde derg�, gazete ve ders 

k�tapları dışında yaklaşık olarak 

 kaç k�tap bulunmaktadır?

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %

H�ç ya da çok az (0-5 k�tap) 

6-15 k�tap 

16-50 k�tap 

51-80 k�tap 

81 ve üzer� k�tap 

Toplam 

451,3  12,2  490,0   27  8,2  

477,6  31,2  501,1   101  30,8  

510,3 
 

28,4 
 

526,0
 

 116
 

35,4
 

522,6 
 

13,0 
 

538,3
 

 47
 

14,3
 

547,1 
 

15,4 
 

541,1
 

 37
 

11,3
 

500,2 100,0 518,8  328 100,0

 

Türk�ye  X̄  

 

Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

                        

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

Katılmadım 

Yalnızca 1. dönem katıldım 

Yalnızca 2. dönem katıldım 

Her �k� dönem de katıldım 

Toplam

488,1  35,7  512,6  157  44,7  

482,0  11,9  492,2  42  12,0  

488,7 
 

7,8 
 

505,9
 

23
 

6,6
 

516,5 
 

44,6
  

540,0
 

129
 

36,7
 

500,3 

 
100,0 

 
519,7

 
351

 
100,0

 

Fen b�l�mler� ders� �ç�n bu
öğret�m yılı �çer�s�nde
okulunuzda açılan Destekleme
ve Yet�şt�rme Kurslarına
katıldınız mı?

Esk�şeh�r'de fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n ev�nde bulunan k�tap 

sayısına göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının evler�nde 81 ve üzer� k�tap olan 

̄öğrenc�lere a�t olduğu (X=541,1), en düşük puan ortalamasının �se evler�nde 0-5 k�tap olan 

̄öğrenc�lere a�t olduğu (X=490,0) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� 

puanlarının evdek� k�tap sayısına göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. 

Esk�şeh�r �l� evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanlarına a�t bet�msel 

�stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

3.1.5. Destekleme ve Yet�şt�rme Kurslarına Katılma Durumu 

Destekleme yet�şt�rme kurslarına (DYK) katılma durumuna göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 66'da ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 67. Öğrenc�ler�n Okula Yönel�k Tutumları �le Fen B�l�mler� Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon
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,011 0,14  
Fen B�l�mler�
Başarı Puanları

Türk�ye-Okula Yönel�k Tutum Esk�şeh�r-Okula Yönel�k Tutum

Esk�şeh�r'de öğrenc�ler�n % 44,7's� fen b�l�mler� ders�nden kurslara katılmadığını bel�rt�rken, % 

36,7's� her �k� dönemde de katıldığını bel�rtm�şt�r. Fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, 

öğrenc�ler�n DYK'ya katılma durumuna göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının her 

̄�k� dönemde de kurslara katılımı olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=540,0), en düşük ortalamanın 

̄�se yalnızca 1. dönem katıldığını (X=492,2) �fade eden öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. 

Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanlarının DYK'ya katılma durumuna göre 

anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r'de DYK'ya katılmayan öğrenc�ler�n 

̄(% 44,7) puan ortalaması (X=512,6), Türk�ye'de DYK'ya katılmayan öğrenc�ler�n puan 

̄ortalamasından (X=488,1) daha yüksek bulunmuştur. Bununla beraber, Esk�şeh�r'de DYK'ya 

̄her �k� dönem katılan öğrenc�ler�n (% 36,7) puan ortalaması (X=540), Türk�ye'de DYK'ya her �k� 

̄dönem katılan öğrenc�ler�n (% 44,6) puan ortalamasından (X=516,5) daha yüksek bulunmuştur.

3.1.6. Okula Yönel�k Tutum

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek 

amacıyla yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 67'de ver�lm�şt�r.

Tablo 67 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r ve Türk�ye raporunda; öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları 

�le okula yönel�k tutumları arasında ,14 �le çok düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� olduğu 

görülmekted�r. Başka b�r �fade �le öğrenc�ler�n okula yönel�k tutumları arttıkça (poz�t�fe 

yaklaştıkça) fen b�l�mler� başarı puanlarının düşük m�ktarda da olsa arttığı yorumu 

yapılmaktadır. 

3.1.7. A�le İlg�s� ve A�le Baskısı

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları �le a�leler�n�n gösterd�kler� �lg� ve a�le baskısı arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�r�len anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 68'de 

görülmekted�r.



 

 

Tablo 68. Fen B�l�mler� Puanları �le A�le İlg�s� ve A�le Baskısı Arasındak� Korelasyonlar 

Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları �le a�le 

�lg�s� arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde ancak a�le baskısı �le arasında negat�f yönde 

anlamlı b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. B�r başka dey�şle, a�le �lg�s� arttıkça öğrenc�ler�n fen 

b�l�mler� puanlarının az da olsa yükselme eğ�l�m� gösterd�ğ�, a�le baskısı arttıkça �se 

öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarının az da olsa düşme eğ�l�m� gösterd�ğ� savunulab�l�r. 

3.1.8. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İnd�s�) 

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumları arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla yapılan anal�z sonucunda elde ed�len sonuçlar Tablo 69’da 

görülmekted�r. 

Tablo 69. Fen B�l�mler� Puanları �le Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumları Arasındak� 

Korelasyon 

 

Akran zorbalığı ,116  -,131 

Tablo 69 �ncelend�ğ�nde, Türk�ye ver�ler�nde, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanları �le akran 

zorbalığına maruz kalma durumu arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� var 

�ken, Esk�şeh�r ver�ler�nde öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları �le akran zorbalığına maruz 

kalma durumları arasında düşük düzeyde, negat�f yönde anlamlı b�r �l�şk� bel�rlenm�şt�r. B�r 

başka �fade �le akran zorbalığına maruz kalma azaldıkça fen b�l�mler� test� puanlarının arttığı 

�ler� sürüleb�l�r. 

3.1.9. Öğrenc� Görüşler�ne Göre Öğretmenler�n Ödev Verme Sıklığı ve Öğrenc�ler�n 

Ödevler İç�n Harcadıkları Süre  

Öğrenc� görüşler�ne göre fen b�l�mler� öğretmenler�n�n ödev verme sıklığına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 70’de görülmekted�r. 
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A�le İlg�s� 

A�le Baskısı 

Türk�ye-Fen B�l�mler� 
Başarı Puanları

Esk�şeh�r-Fen B�l�mler� 
Başarı Puanları

,122 ,182 

-,128 -,166 

 
Türk�ye-Fen B�l�mler� 

Başarı Puanları
Esk�şeh�r-Fen B�l�mler� 

Başarı Puanları



 

 

Tablo 70. Fen B�l�mler� Öğretmenler�n�n Ödev Verme Sıklığına İl�şk�n Bet�msel İstat�st�kler 

* Türk�ye Raporunda % 9,4’lük kes�m fen b�lg�s� öğretmenler�n�n ödev verme sıklığını bel�rtmem�şt�r. Esk�şeh�r’de 

bel�rtmeyen bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 

Tablo 71. Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Ödevler� İç�n Harcadıkları Süreye Göre Fen B�l�mler� 

Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

*Türk�ye Raporunda %10,1’l�k kes�m fen b�lg�s� ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları sürey� 

bel�rtmem�şlerd�r. Esk�şeh�r Ab�de raporunda kayıp ver�ler, kayıp ver� arındırma �şlem� �le anal�ze dah�l 

ed�lmem�şt�r. 
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Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r  %

H�ç 

Haftada 1 ya da 2 kez 

Haftada 3 ya da daha fazla 

Toplam 

Ödev verme sıklığı

4207 12,1 22 6,0 

19407 55,8 222 61,0 

7902 22,7 120 33,0 

3256 90  364 ,6* 100,0

 
Türk�ye X̄  

 
Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

15 dak�ka ya da daha az 

16-30 dak�ka 

31-60 dak�ka 

61-90 dak�ka 

90 dak�kadan fazla 

Toplam 

Fen B�l�mler�-Ödev 
Yapmak İç�n 
Harcanan Süre

489,8 20,2 498,6 49 14,6 

504,8 32,1 523,3 124 36,7 

503,1 26,1 524,7 115 34,1 

498,0 7,3 514,2 37 11,0 

493,0 4,2 551,0 12 3,6 

500,1 89,9* 520,2 337 100,0 

Esk�şeh�r'de öğrenc�ler en yüksek oranla (% 61) fen b�l�mler� öğretmenler�n�n haftada 1 ya da 2 

kez ödev verd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n, haftada 3 ya da daha fazla kez 

ödev verd�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı % 33 �ken h�ç ödev vermed�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı % 

6'dır. Esk�şeh�r'de fen b�lg�s� öğretmenler�n�n ödev verme sıklığı, Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık 

göstermekted�r.

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süreye göre fen b�l�mler� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 71'de ver�lm�şt�r.

İl�m�zdek� öğrenc�ler�n % 85,4'ü fen b�l�mler� ödevler� �ç�n en fazla 1 saat ayırdıklarını bel�rtm�şt�r. 

Öğrenc�ler en yüksek oranla (% 36,7) fen b�l�mler� ödevler�ne 16-30 dak�ka harcadıklarını 

bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler�n % 14,6'sı 15 dak�ka ya da daha az, % 34,1'� 31-60 dak�ka, % 11'� 61-90 

dak�ka arasında, % 3,6'sı �se 90 dak�kadan fazla zaman ayırdığını bel�rtm�şt�r. En yüksek puan 

ortalamasının fen b�l�mler� ödev�n� yapmak �ç�n “90 dak�kadan fazla” zaman harcayan öğrenc�le-



 

 

Tablo 72. Fen B�l�mler� Puanları �le Fen B�l�mler� Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma 

ve Fen B�l�mler� Öz-Yeterl�k Algısı Arasındak� Korelasyonlar 

 

 

,198 ,152  ,252  
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Fen B�l�mler�
Ders�nden
Hoşlanma

Fen B�l�mler�
Ders�ne

Ver�len Değer

Fen B�l�mler�
Ders�ne İl�şk�n

Öz-yeterl�k

Fen B�l�mler�
Başarı Puanları

̄re a�t olduğu (X=551,0), en düşük ortalamanın �se fen b�l�mler� ödev�n� yapmak �ç�n “15 dak�ka ya 

̄da daha az” süre harcayan (X=498,6) öğrenc�lere a�t olduğu görülmekted�r. Öğrenc�ler�n ödev 

yapmak �ç�n 15 dak�ka ya da daha az süre harcamalarının fen b�l�mler� test� puanlarında tutarlı 

b�r b�ç�mde anlamlı b�r değ�ş�me yol açtığı �fade ed�leb�l�r. Esk�şeh�r'de öğrenc�ler�n fen b�l�mler� 

ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süre 90 dak�kadan fazla olduğunda en yüksek 

̄ortalama puana (X=551,0) sah�pken, Türk�ye ver�ler�nde yer alan öğrenc�ler�n �se 16-30 dak�ka 

̄olduğunda en yüksek ortalama puana (X=504,08) sah�p olduğu görülmekted�r.

3.1.10. Fen B�l�mler� Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma ve Derse İl�şk�n Öz yeterl�k

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanları �le fen b�l�mler� ders�ne verd�kler� değer, fen b�l�mler� ders�nden 

hoşlanma ve fen b�l�mler� ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek amacıyla 

yapılan anal�zler net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 72'de görülmekted�r.

Tablo 72 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� başarı puanlarının üç 

değ�şken (öğrenc�ler�n fen b�l�mler� ders�nden hoşlanma, fen b�l�mler� ders�ne verd�kler� değer ve 

fen b�l�mler� ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları) �le de poz�t�f yönde anlamlı b�r �l�şk� gösterd�ğ� 

görülmekted�r. B�r başka dey�şle, öğrenc�ler�n fen b�l�mler� ders�nden hoşlanma durumları, fen 

b�l�mler� ders�ne verd�kler� değer ve fen b�l�mler� ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları arttıkça 

öğrenc�ler�n fen b�l�mler� başarı puanlarının az da olsa artma eğ�l�m� gösterd�ğ� savunulab�l�r. 

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� ders�ne önem vermeler�, daha �y� b�r l�sede/ün�vers�tede okumak �ç�n 

fen b�l�mler�nde �y� olmayı �stemeler�, kolay öğrend�kler�ne, zor soruları çözeb�ld�kler�ne 

�nanmaları ve öğretmenler�n öğrenc�lere olumlu yönlend�rme �fadeler� kullanmaları fen b�l�mler� 

test� puanını arttıracağı söyleneb�l�r

3.2. Fen B�l�mler� Başarısını Etk�leyen Öğretmen Özell�kler� 

Öğretmen anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test�ndek� başarıları 

üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş 

ve aşağıda raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, öğretmenler �le ders�ne g�rd�kler� öğrenc�ler 

eşleşt�r�lm�ş ve öğretmen�n ders�ne g�rd�ğ� öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması alınarak �lg�l� 

öğretmene a�t ortalama b�r puan oluşturulmuştur.



 

 

Tablo 73. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� Test� Puanlarına 

A�t Bet�msel İstat�st�kler 
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Türk�ye X̄ 

 

Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N 

                                     

Esk�şeh�r %                                              

Ön l�sans 

L�sans 

Yüksek l�sans 

Toplam 

504,6 3 572,8 2 3,2 

500,0 93,4 520,6 59 93,6 

499,4 3,6 596,9 2 3,2 

500,1 100,0 524,6 63 100,0 

Tamamlamış olduğunuz
en son eğ�t�m düzey�

3.2.1. Öğretmen�n Eğ�t�m Düzey� 

Öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanlarına a�t bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 73'de ver�lm�şt�r

İl�m�zdek� öğretmenler�n en son tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n fen 

b�l�mler� test� puanları �ncelend�ğ�nde yüksek l�sans mezunu olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t 

̄ ̄ ̄ortalama puanlarının (X=596,9) eğ�t�m düzey� ön l�sans (X=572,8) ve l�sans (X=520,6) olan 

öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Ayrıca ortalama puanlar 

arasındak� bu farkın �stat�st�ksel açıdan anlamlı olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� 

test� puanları �ncelend�ğ�nde Esk�şeh�r ver�ler�ne göre yüksek l�sans mezunu olan öğretmenler�n 

̄öğrenc�ler�ne a�t ortalama puanları (X=596,9), Türk�ye ver�ler�ne göre yüksek l�sans mezunu 

̄olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t ortalama puanlarından (X=499,4)  daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durum, ön l�sans ve l�sans mezunu öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t ortalama 

puanlarda da geçerl�d�r. Esk�şeh�r ve Türk�ye ver�ler� karşılaştırıldığında, Esk�şeh�r'dek� 

öğretmenler�n en son tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n�n almış olduğu 

fen b�l�mler� test� ortalama puanlarının Türk�ye'den daha yüksek olduğu �fade ed�leb�l�r.

3.2.2. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres�

Öğretmenler�n genel çalışma süres� düzey�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanlarına a�t 

bet�msel �stat�st�kler Tablo 74'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 74. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen B�l�mler� 

Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Tablo 75. Öğretmenler�n Bulunduğu Okulda Çalışma Süres�ne Göre Öğrenc�ler�n Fen 

B�l�mler� Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Öğretmenler�n Bulunduğu 

Okulda Çalışma Süres� 

 
 Esk�şeh�r X   Esk�şeh�r N   Esk�şeh�r %   

0-5 Yıl Arası 520,6 50 79,3 

6-10 Yıl Arası 537,2 10 15,9 

16-20 Yıl Arası 581,1 2 3,2 

21 Yıl ve Üstü 490,9 1 1,6 

Toplam 524,6 63 100,0 
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Öğretmenl�kte H�zmet Süres� Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r %  

0-10 Yıl Arası H�zmet süres�  

11-20 Yıl Arası H�zmet süres�  

20 Yıl ve Üstü H�zmet süres�  

Toplam 

518,4  35  55,6  

527,4  21  33,3  

547,7  7  11,1  

524,6  63  100,0  

̄

Tablo 74 �ncelend�ğ�nde, 20 yıl ve üstü h�zmet süres�ne sah�p olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n 

̄ ̄fen b�l�mler� test� puanları ortalamalarının (X=547,7), h�zmet süres� 11-20 yıl arası (X=527,4) ve 

̄0-10 yıl arası (X=518,4) olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. Fakat ortalama puanlar arasındak� bu fark, �stat�st�ksel açıdan anlamlı değ�ld�r.

3.2.3. Öğretmenler�n Bulunduğu Okulda Çalışma Süres�

Öğretmenler�n bulunduğu okulda çalışma süres�ne göre öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 75'de ver�lm�şt�r.

Tablo 75 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n bulunduğu okulda 16-20 yıl arası h�zmet süres�ne sah�p 

̄olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n fen b�l�mler� test� puanları ortalamalarının (X=581,1), h�zmet 

̄ ̄ ̄süres� 6-10 yıl arası (X=537,2), 0-5 yıl arası (X=520,6) ve 21 yıl ve üstü  (X=490,9), olan 

öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Fakat, ortalama puanlar 

arasındak� bu fark, �stat�st�ksel açıdan anlamlı değ�ld�r.

3.2.4. Öğretmenler�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları

Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım durumlarına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 76'da ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 76. Fen B�l�mler� Öğretmenler�n�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları 
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Meslek� Gel�ş�m 

Etk�nl�kler� 

H�ç
 

1-2 Gün 3-4 Gün 

N % N % N % N % 

Alanımla �lg�l� konular 

Eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� 

genel konular 

B�l�ş�m teknoloj�ler�n�n 

derslerde kullanılması 

(Etk�leş�ml� tahta 

kursu vb.) 

Öğrenc�ler�n eleşt�rel 

düşünme ve problem 

çözme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes� 

Ölçme ve 

değerlend�rme �le �lg�l� 

konular 

Öğrenc�ler�n b�reysel 

�ht�yaçlarının 

bel�rlenmes� 

İdarec�l�k/yönet�c�l�kle 

�lg�l� konular 

K�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� 

konular 

5 Gün Daha
Fazla

7 53,8 6 46,2 0 0 0 0 

2 13,3 6 40 4 26,7 3 20 

6 40 7 46,7 1 6,7 1 6,7 

10 66,7 3 20 1 6,7 1 6,7 

6 42,9 4 28,6 2 14,3 2 14,3 

6 40 6 40 2 13,3 1 6,7 

13 86,7 0 0 2 13,3 0 0 

7 46,7 4 26,7 4 26,7 0 0 

Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n h�ç katılmadıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında 

�darec�l�k/yönet�c�l�kle �lg�l� konular (% 86,7), 1-2 gün süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında 

b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n derslerde kullanılması (Etk�leş�ml� tahta kursu vb.) (% 46,7), 3-4 gün 

süreyle katıldıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular 

(% 26,7) ve k�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� konular (% 26,7), 5 gün ve daha fazla süreyle katıldıkları 

etk�nl�kler�n başında �se eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular (% 20) gelmekted�r.

3.2.5. Öğretmenler�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler�

Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n g�rm�ş oldukları derslerle �lg�l� görüşler� Tablo 77'de yer almaktadır.



 

 

Tablo 77. Fen B�l�mler� Öğretmenler�n�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler� 

Maddeler 

H�ç 

Katılmıyorum 

Kısmen 

Katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

Katılıyorum 

Kes�nl�kle 

Katılıyorum 

N % N % N % N % N %

Ders yüküm çok 

fazla. 
6 40 0 0 2 13,3  3  20  4  26,7  

Ders önces� 

hazırlık yaparım. 
0 0 0 0 1 6,7  3  20  11  73,3  

Derse 

hazırlanmak �ç�n 

yeterl� zamanım 

var. 

1 6,7 0 0 2 13,3  5  33,3  7  46,7  

Öğrenc�lerle b�re 

b�r �lg�lenmek 

�ç�n yeterl� 

zamanım var. 

2 13,3 1 6,7 4 26,7  4  26,7  4  26,7  

Ders 

programındak� 

değ�ş�kl�klere 

ayak 

uydurab�l�yorum. 

0 0 0 0 3 20  3  20  9  60  

Çok fazla ders 

dışı �ş yüküm 

bulunmaktadır

2 13,3 2 13,3 2 13,3  2  13,3  7  46,7  
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Tablo 77 �ncelend�ğ�nde, “Ders yüküm çok fazla” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 7 

(% 46,7) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 6 (% 40) 

öğretmen bulunmaktadır. “Ders önces� hazırlık yaparım” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle 

katılan 14 (% 93,3) öğretmen vardır. Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n tamamına yakınının ders 

önces� hazırlık yaptığı gözlenmekted�r. “Derse hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne 

kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 12 (% 80) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen 

katılmayan ve h�ç katılmayan 1 (% 6,7) öğretmen bulunmaktadır. Bu durumda, fen b�l�mler� 

öğretmenler�n�n büyük b�r çoğunluğu derse hazırlanmak �ç�n yeter�nce zamanlarının olduğu 

savunulab�l�r. “Öğrenc�lerle b�re b�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan 

ve kes�nl�kle katılan 8 (% 53,4) öğretmen varken, bu görüşe kısmen katılmayan ya da h�ç 

katılmayan 3 (% 20) öğretmen vardır. “Ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�l�yorum” 

�fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 12 (% 80) öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenler�n 

büyük b�r kısmının ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�ld�ğ� görülmekted�r. “Çok 

fazla ders dışı yüküm var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 9 (% 60) öğretmen 

varken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 4 (% 26,6) öğretmen bulunmaktadır.



 

 

3.2.6. Fen B�l�mler� Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde 

Bulunma Durumları  

Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n ödevlerle �lg�l� öğrenc�lere ger�b�ld�r�mde bulunma durumları 

Tablo 78’de yer almaktadır. 

Tablo 78. Fen B�l�mler� Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde Bulunma 

Durumları 
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Maddeler

  

Bazen
 

 

N % N % N % 

Ödevler� kontrol eder�m ve öğrenc�lere ger� 

b�ld�r�mde bulunurum. 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� kend�ler�ne kontrol 

ett�r�r�m. 

Ödevler� sınıfta tartışırım. 

Ödevler� öğrenc�ler�n ders notlarına katkı 

sağlayacak şek�lde kullanırım. 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� başka b�r öğrenc�ye 

kontrol ett�r�r�m. 

Her zaman
ya da

hemen hemen
her zaman

H�ç
ya da

neredeyse
h�ç

13  86,7  2 13,3 0 0 

0 0 10  66,7 5 33,3 

6 40 8 53,3 1 6,7 

9 60 5 33,3 1 6,7 

1 6,7 9 60 5 33,3 

Tablo 78 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol ett�ğ� 

ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu gözlenmekted�r. Bununla b�rl�kte öğretmenler�n  % 

93,3'ünün ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı ve ev ödevler�n� her zaman ya da 

bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak şek�lde kullandığı görülmekted�r. Bununla b�rl�kte 

öğretmenler�n % 66,7's�n�n öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n 

kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� ve öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r 

öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� gözlenmekted�r.

3.3. Fen B�l�mler� Başarısını Etk�leyen Okul Özell�kler� 

Okul anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n fen b�l�mler� başarıları üzer�ndek� etk�s�n� 

�ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve elde ed�len 

bulgular raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, okullar �le o okullarda öğren�m gören öğrenc�ler 

eşleşt�r�lm�ş ve öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması alınarak �lg�l� okula a�t ortalama b�r puan 

oluşturulmuştur.



 

 

3.3.1. Okul Türü 

Okul türüne göre, fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n okul ortalamaları Tablo 79’da ver�lm�şt�r. 

Tablo 79. Okul Türüne Göre Ortalama Fen B�l�mler� Test� Puanları 

Tablo 80. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcuduna Göre Okulların Ortalama Fen B�l�mler� 

Puanları
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8. Sınıf Ortalama 

Sınıf  Mevcudu 
Türk�ye  X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

 

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

25'ten az 

25-30 arası 

31-40 arası 

41 ve daha fazla 

Toplam

497,1 28 499,3 5 35,7 

495,9 49 537,6 7 50,0 

495,1 17 514,9 2 14,3 

488,5 6 0 0 0 

495,7 100 520,7 14 100,0 

Okulunuzun türü Esk�şeh�r  X Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %  

Özel Ortaokul 

Genel Ortaokul 

İmam Hat�p Ortaokulu 

Toplam 

̄

580,2 1 7,1 

511,6 11 78,6 

540,2 2 14,3 

520,6 14 100,0 

Fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okul türüne göre �ncelend�ğ�nde Esk�şeh�r'de en 

̄yüksek puan ortalamasının özel ortaokula a�t olduğu (X=580,2), bunu �mam hat�p ortaokulları 

̄ ̄(X=540,2) genel ortaokulların �zled�ğ� (X=511,6) görülmekted�r. Özel ortaokul, genel ortaokullar 

ve �mam hat�p ortaokullarının fen b�l�mler� puan ortalamaları �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r 

farklılık göstermemekted�r.

3.3.2. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu

Sek�z�nc� sınıfların ortalama sınıf mevcuduna göre, fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n okul ortalamaları 
Tablo 80'de ver�lm�şt�r

İl�m�zdek� okullara a�t ortalama fen b�l�mler� test� puanları, sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf 

mevcuduna göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 

̄25-30 arasında değ�şen okullarda olduğu (X=537,6), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 

̄31-40 arası olan okulların tak�p ett�ğ� görülmekted�r (X=514,9). En son sırada �se ortalama sınıf 

̄mevcudu 25'ten az olan okullar (X=499,3) yer almaktadır. Ancak, elde ed�len sonuçlar bu 

farklılığın �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Türk�ye 



 

 

Tablo 81. Fen B�l�mler� Laboratuvarı Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Fen 

B�l�mler� Puanları 

Okulunuzda 8. sınıf 

öğrenc�ler�n�n kullanab�leceğ� 

Fen ve Teknoloj� 

 laboratuvarı var mı? 

 

Türk�ye X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

Evet 497,6 66 520,6 6 54,6 

Hayır 494,6 34 524,4 5 45,4 

Toplam 496,6 100 522,3 11 100,0 
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sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcutları 25'ten az olduğunda fen b�l�mler� test� puanları yüksek 

�ken, Esk�şeh�r sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcutları 25-30 arası olduğunda fen b�l�mler� test� 

puanları yükselmekted�r.

3.3.3. Fen B�l�mler� Laboratuvarı Olup Olmama Durumu

Okulda fen b�l�mler� laboratuvarı olup olmama durumuna �l�şk�n çalışmada ele alınan 

Esk�şeh�r'dek� okulların toplam % 54,6'sında fen b�l�mler� laboratuvarı bulunurken, % 45,4'ünde 

fen b�l�mler� laboratuvarı bulunmamaktadır. Okulların fen b�l�mler� laboratuvarına sah�p olup 

olmama durumlarına göre, okulların ortalama fen b�l�mler� test� puanları Tablo 81'de ver�lm�şt�r.

Fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okullarda fen b�l�mler� laboratuvarı bulunup 

bulunmama durumuna göre Esk�şeh�r'dek� okullar �ncelend�ğ�nde, fen b�l�mler� laboratuvarı 

̄ ̄bulunmayan okulların ortalamasının (X=524,4), bulunan okulların ortalamasından (X=520,6), 

daha yüksek olduğu görülmekted�r. Ancak bu farklılık �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık 

̄değ�ld�r. Esk�şeh�r'de fen laboratuvarları olan okulların fen b�l�mler� puanları (X=520,6), 

̄Türk�ye'de fen laboratuvarları olan okulların fen b�l�mler� puanlarından (X=497,6) daha 

yüksekt�r. Bu bağlamda, okullardak� Fen ve Teknoloj� laboratuvarları donatımı güncellenen 

programlara göre yen�lenerek bu laboratuvarlar öğretmen ve öğrenc�ler tarafından fen b�l�mler� 

uygulamalarında daha akt�f kullanılmalıdır.

3.3.4. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu

Okulda kütüphane olup olmama durumuna �l�şk�n çalışmada ele alınan toplam 12 okulumuzun 

% 66,7's�nde kütüphane bulunurken, % 33,3'ünde kütüphane bulunmamaktadır. Okulların 

kütüphaneye sah�p olup olmama durumlarına göre, okulların ortalama fen b�l�mler� test� puanları 

Tablo 82'de ver�lm�şt�r.



 

Tablo 82. Okul Kütüphanes� Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Fen B�l�mler� 

Puanları

Tablo 83. Okulun Bulunduğu Yerleş�m B�r�m�ne Göre Okulların Ortalama Fen B�l�mler� 

Puanları 
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Okulunuz aşağıdak� 

yerleş�m yerler�nden 

hang�s�nded�r? 

  

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ 

  

Esk�şeh�r N 

  

Esk�şeh�r %  

Şeh�r merkez� 

Büyükşeh�r - Merkez �lçe 

Şehr�n dışında mahalle 

Kasaba, köy vb. 

Toplam 

495,8   55,5  509,1  7  50,0 

499,0  6,6  516,8  1  7,1 

500,1  12,0  547,6  2  14,3 

492,7  25,9  528,3  4  28,6 

495,8  100,0  520,7  14  100,0 

Okulunuzda 

kütüphane var mı? 

 
Türk�ye  X̄  

 
Türk�ye % 

 
Esk�şeh�r  X̄ Esk�şeh�r N  

 
Esk�şeh�r  % 

Hayır 

Evet 

Toplam 

496,3 29 525,1 4 33,3 

496,0 71 529,2 8 66,7 

 100  12*  496,1 527,8 100,0

*Esk�şeh�r'de �k� okul okulda kütüphane olup olmama durumunu bel�rtmem�şt�r.

Esk�şeh�r'de fen b�l�mler� test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okullarda kütüphane bulunup 

bulunmama durumuna göre �ncelend�ğ�nde, okul kütüphanes� bulunan okulların ortalamasının 

̄ ̄(X=529,2), bulunmayan okulların ortalamasından (X=525,1) daha yüksek olduğu görülmek-

ted�r. Ancak bu farklılık �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık değ�ld�r. Türk�ye ve Esk�şeh�r'de 

kütüphane olup olmama durumu öğrenc�ler�n fen b�l�mler� puanlarını etk�leyecek düzeyde 

değ�ld�r. Teknoloj�den yararlanarak elektron�k kütüphaneler�n kullanılması fen b�l�mler� 

puanlarını arttırmada etk�l� olab�l�r.

3.3.5. Okulun Bulunduğu Yer

Okulun bulunduğu yere göre, okulların ortalama fen b�l�mler� test� puanları Tablo 83'de 

ver�lm�şt�r.

Fen b�l�mler� test�ne a�t okul ortalamalarının yerleş�m b�r�mler�ne göre durumu �ncelend�ğ�nde, 

�l�m�zde en yüksek puan ortalamasının şeh�r dışındak� mahallelerde bulunan okullara a�t olduğu 

̄ ̄(X=547,6) en düşük ortalamanın �se şeh�r merkez�nde bulunan okullara a�t olduğu (X=509,1) 

görülmekted�r. Ancak, bu bulgular fen b�l�mler� test� okul ortalamalarının yerleş�m b�r�m�ne göre 

anlamlı b�r farklılık göstermed�ğ�n� ortaya koymaktadır. Türk�ye ve Esk�şeh�r'de yerleş�m 

b�r�mler�ne göre durumu �ncelend�ğ�nde, şeh�r dışında yer alan mahallelerdek� okullarda eğ�t�m 

alan çocukların fen b�l�mler� test�ne a�t okul ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.



 

 

Tablo 84. Fen B�l�mler� Test� Puanları �le Öğrenc� Kaynaklı Sorunlar ve Öğrenc� Kaynaklı 

Olmayan Sorunlar Arasındak� Korelasyonlar 
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Türk�ye-Öğrenc�
kaynaklı sorunlar

Türk�ye-Öğrenc�
kaynaklı olmayan

sorunlar

Esk�şeh�r-Öğrenc�
kaynaklı sorunlar

Esk�şeh�r-Öğrenc�
kaynaklı olmayan

sorunlar

Fen b�l�mler� 
başarı puanları

-,30  -37  0 0 

3.3.6. Öğrenc� Kaynaklı ve Öğrenc� Kaynaklı Olmayan Sorunlar

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� test� puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar �nd�s� ve öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar �nd�s� arasındak� �k�l� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan korelasyon anal�zler� 

sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 84'de ver�lmekted�r.

Tablo 84 �ncelend�ğ�nde, Türk�ye'de öğrenc�ler�n fen b�l�mler� başarı puanlarının, �k� değ�şken 

(öğrenc� kaynaklı sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar) �le de negat�f ve anlamlı b�r 

�l�şk� gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r başka dey�şle, öğrenc� kaynaklı olan ve olmayan sorunlar 

azaldıkça öğrenc�ler�n fen b�l�mler� başarı puanlarının arttığı gözlenmekted�r. Bunun yanı sıra 

öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların, öğrenc� kaynaklı sorunlara nazaran öğrenc� başarısı 

üzer�nde daha olumsuz etk�ye sah�p olduğu söyleneb�l�r. Esk�şeh�r'de �se öğrenc�ler�n fen 

b�l�mler� başarı puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar 

arasında anlamlı b�r �l�şk� bulunmamaktadır.
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SOSYAL BİLGİLER TESTİNE AİT YETERLİK DÜZEYLERİ VE TANIMLARI  

1. DÜZEY (TEMELALTI)  

Sosyal b�lg�lerle �lg�l� bazı temel kavramları b�l�r. 
Bas�t düzeyde b�lg�y� açık b�r şek�lde vermek amacıyla yazılan yazılardan b�lg�ye 
doğrudan ulaşır. 
Olgu ve görüşler� ayırt edeb�l�r. 
Basılı ve görsel kaynakları b�lg� ed�nme sürec�nde kullanab�l�r ve bas�t düzeyde 
yorumlayab�l�r. 
Doğal, beşer� ve tar�hsel olayların zamanlarını ayırt edeb�l�r (geçm�ş, ş�md�k�, 
gelecek). 
Har�ta, tablo, grafik, d�yagram, zaman şer�d� vb. üzer�nde ver�lenler� doğrudan 
okuyab�l�r. 
Temel hak, sorumluluk ve özgürlükler�nden bazılarını b�l�r. 
Sosyal katılımın gerekl� olduğu durumları b�l�r. 

2. DÜZEY (TEMEL)  

Görsel, sayısal ve sözel türdek� b�lg�ler�n taşıdığı anlamı ortaya çıkarab�l�r. 
Olay ve olguları açıklamak �ç�n görsel, sayısal, metne dayalı kanıtları tesp�t 
edeb�l�r. 
Sayısal ver�lerle bas�t düzeyde sunulan b�lg�ler� anlamlandırab�l�r. 
Kalıp yargıları fark edeb�l�r. 
Nesne, olay, olgu ve kavramları sınıflandırab�l�r. 
Var olan/sunulan b�r problem� fark edeb�l�r. 
Tehl�ke ve r�sk durumunda ne yapılması gerekt�ğ�ne karar vereb�l�r. 
Temel hak ve özgürlükler�n� kullanab�l�r, sorumluluklarını yer�ne get�reb�l�r. 
Sosyal katılımın gerekl� olduğu durumları bel�rleyeb�l�r. 

3. DÜZEY (ORTA)  

Olay, olgu ve görüşler� açıklamak �ç�n planlı gözlem yapab�l�r. 
Olay, olguları açıklayacak kanıtları kullanır. 
Elde ett�ğ� veya ver�len b�lg�ler� �şe yarar şek�lde düzenleyeb�l�r ve kullanab�l�r. 
Har�ta, tablo, grafik, d�yagram, zaman şer�d�nde ver�lenler� yorumlayab�l�r, mekânı 
algılayab�l�r. 
Kronoloj�k sıralama yapab�l�r. 
İk� farklı olay, olgu veya görüşler arasında bağ kurab�l�r, �l�şk�lend�reb�l�r. 
Sebep sonuç �l�şk�s� kurab�l�r. 

4. DÜZEY (ORTAÜSTÜ)  

Har�ta, tablo, grafik, d�yagram, zaman şer�d�nde ver�lenlerden yararlanarak 
çıkarımlar yapab�l�r. 
Olay, olgu ve görüşler�n benzerl�k ve farklılıklarını karşılaştırarak sonuca varab�l�r. 
Zamanla oluşan sürekl�l�k ve değ�ş�m� fark edeb�l�r. 
B�r�nc� ve �k�nc� elden kanıtları karşılaştırab�l�r. 
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Ver�len b�r olay, olgu veya görüşe �l�şk�n �let�ş�m becer�ler�n� (empat�, sosyal uyum, 
b�rl�kte yaşam, çatışma çözümü vb) veya hak ve sorumlulukları gözeterek çözüm 
üreteb�l�r. 

 
 

5. DÜZEY (İLERİ DÜZEY)  

B�rden fazla materyalden (har�ta, tablo, grafik, zaman şer�d� vb.) 
yararlanarak sonuçlar çıkarab�l�r. 
Sunulan b�lg�ler� organ�ze ederek grafik, şek�l şema, zaman şer�d� vb. 
oluşturab�l�r. 
Tar�hsel, güncel vb. olaylara/gel�şmelere alternat�f yorumlar yapab�l�r. 
Gerekl� b�leşenler� ve kanıtları kullanarak çıkarımda bulunab�l�r. 
Olay, olgu görüş vb. hakkındak� ver�lenler� bel�rl� ölçüt veya ölçütler takımı 
kullanarak yargılayab�l�r, karar vereb�l�r. 
Daha önce aralarında �l�şk� kurulmamış olay, olgu, düşünceler vb. arasında 
�l�şk� kurarak yen� önermelerde bulunab�l�r. 

 

4.SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Tablo 85. Sosyal B�lg�ler Ders� Test� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları  
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Tablo 56. Fen b�l�mler� Test� Yeterl�k Düzeyler� ve Puan Karşılıkları

Temelaltı  

Temel  

Orta  

Ortaüstü  

İler�  

Puan Karşılığı Yeterl�k Düzey�  

271,69’dan düşük 

271,69 dâh�l olmak üzere 329,18’e kadar 

329,18 dâh�l olmak üzere 475,69’a kadar 

475,69 dâh�l olmak üzere 535,34’e kadar 

535,34 ve üzer� 

  

Sosyal b�lg�ler test� �ç�n yeterl�k düzeyler� ve bu düzeylere karşılık gelen puanlar Tablo 85'de 

görülmekted�r.

Tablo 85 �ncelend�ğ�nde, b�r öğrenc�n�n sosyal b�lg�ler ders� �ç�n temel düzeyde yer alab�lmes� �ç�n 

en az 271,69 puan almasının gerekt�ğ� görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, b�r öğrenc�n�n �ler� 

düzeyde yer alab�lmes� �ç�n �se en az 535,34 puan alması gerekmekted�r. 

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre dağılımı Tablo 86 ve Şek�l 5'de 

görülmekted�r. 



 

 

Tablo 86. Sosyal B�lg�ler Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Şek�l 5. Sosyal B�lg�ler Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Öğrenc�ler�n Dağılımı  
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Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

2193 6,3 2 0,6 

8912 25,7 6 1,6 

14202 40,9 103 28,4 

5838 16,8 102 28,1 

3566 10,3 150 41,3 

34711 100,0                    363 100,0 

Temelaltı Temel Orta Ortaüstü İler�

50

40

30

20

10

0

Y
ü
zd

e

Sosyal Düzey

Türk�ye

Esk�şeh�r

6,3

0,6

25,7

1,6

40,9

28,4

16,8

10,3

41,3

28,1

Tablo 86 ve Şek�l 5 �ncelend�ğ�nde, sosyal b�lg�ler test� �ç�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n % 2,2's�n�n 

(N=8) temel altı ve temel düzeyde, % 28,4'ünün (N=103) orta düzeyde, % 69,4'ünün (N=252) �se 

ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Bu bağlamda, Esk�şeh�r sosyal b�lg�ler test�ne 

a�t yeterl�k düzeyler�ne göre öğrenc�ler�n dağılımı, ortaüstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden 

daha yüksekt�r.

Sosyal b�lg�ler test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre kız öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 87'de yer 

almaktadır.



 

 

Tablo 87. Sosyal B�lg�ler Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Kız Öğrenc�ler�n Dağılımı 

Tablo 88. Türkçe Test�ne A�t Yeterl�k Düzeyler�ne Göre Erkek Öğrenc�ler�n Dağılımı 
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Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

647 3,8 1 0,5 

4081 24,1 2 1,1 

7422 43,9 43 23,0 

2960 17,5 60 32,1 

1803 10,7 81 43,3 

 100,0 187 100,0 16913

Yeterl�k Düzey� Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r % 

Temelaltı 

Temel
 

Orta
 

Ortaüstü

 İler�

 Toplam 

1546  8,7  1 0,6 

4831  27,1  4 2,3 

6780
 

38,1
 

60
 

34,1
 

2878
 

16,2
 

42
 

23,8
 

1763
 

9,9
 

69
 

39,2
 

17798
 

100,0
 

176
 

100,0
 

Tablo 87 �ncelend�ğ�nde, �l�m�zde sosyal b�lg�ler test� �ç�n kız öğrenc�ler�n yaklaşık % 1,6'sının 

(N=3) temelaltı ve temel düzeyde, % 23'ünün (N=43) orta düzeyde, % 75,4'ünün (N=141) �se 

ortaüstü ve �ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� kız öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler 

test�ne a�t dağılımları orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha yüksekt�r.

Sosyal b�lg�ler test�ne a�t yeterl�k düzeyler�ne göre erkek öğrenc�ler�n dağılımı Tablo 88'de yer 

almaktadır.

Tablo 88 �ncelend�ğ�nde, sosyal b�lg�ler test� �ç�n erkek öğrenc�ler�n yaklaşık % 2,9'unun (N=5), 

temelaltı ve temel düzeyde, % 34,1'�n�n (N=60) orta düzeyde, % 63'ünün (N=111) �se ortaüstü ve 

�ler� düzeyde yer aldığı görülmekted�r. Esk�şeh�r'dek� erkek öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ne a�t 

yeterl�k düzeyler�, ortaüstü ve �ler� düzeyde Türk�ye yüzdes�nden daha yüksekt�r.

Okul türüne göre okulların sosyal b�lg�ler alanındak� yeterl�k düzeyler�n�n dağılımı Tablo 89'da 

görülmekted�r.



 

 

Tablo 89. Okul Türüne Göre Okulların Sosyal B�lg�ler Alanındak� Yeterl�k Düzeyler�n�n 

Dağılımı  

Tablo 89’a 
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İmam Hat�p Ortaokulu

  
Yeterl�k Düzey� Genel Ortaokul Özel Ortaokul Toplam

Kurum Türü

 

 

Temelaltı 
 

N 

%  

Temel 
N 

% 
 

Orta
 

N
 

% 

 

Ortaüstü

 

N
 

% 

 
İler�

 

N

 
% 

 
Toplam

N

 % 

0 2 0 2 

0,0 0,6 0,0 0,6 

0 6 0 6 

0,0 1,9 0,0 1,7 

6
 

96
 

1
 

103
 

15,8
 

30,7
 

8,3
 

28,4
 

11
 

89
 

2
 

102
 

28,9
 

28,4
 

16,7
 

28,1
 

21
 

120
 

9
 

150
 

55,3
 

38,4
 

75,0
 

41,2
 

38

 

313

 

12

 

363

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

Tablo 89'a göre, ortaüstü ve �ler� düzeyde en yüksek yüzdeye sah�p olan okullar özel ortaokullar 

(91,7); temel altı ve temel düzeyde en düşük öğrenc� yüzdes�ne sah�p olan okullar �mam hat�p 

ortaokulları (% 0) ve özel ortaokullar (% 0); ortaüstü ve �ler� düzeyde en düşük düzeyde olan 

okullar genel ortaokullar (% 66,8), temel altı ve temel düzeyde en yüksek öğrenc� yüzdes�ne 

sah�p olan okulların �se genel ortaokullar (% 2,5) olduğu görülmekted�r.

4.1. Sosyal B�lg�ler Başarısını Etk�leyen Öğrenc� Özell�kler� 

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ndek� başarılarının öğrenc� anket�nde yer alan değ�şkenlere göre 

nasıl değ�şt�ğ�n� bel�rlemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve 

elde ed�len bulgular raporlaştırılmıştır.

4.1.1. Anne- Baba Eğ�t�m Düzey�

Anne eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

90'da ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 90. Anne Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

*Türk�ye Raporunda %2,3’lük kes�m anne eğ�t�m durumuna “b�lm�yorum” yazmıştır. Esk�şeh�r’de bu cevabı veren 

bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 

Tablo 91. Baba Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler

*Türk�ye raporunda baba eğ�t�m durumunun bel�rt�lmemes� neden�yle karşılaştırma yapılmamıştır. 
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Annen�z�n eğ�t�m durumu ned�r? 
 

Türk�ye X̄ 
 

Türk�ye % 
        

Esk�şeh�r X̄ 
                     

Esk�şeh�r N 
                          

Esk�şeh�r % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

L�se mezunu 

Ön l�sans mezunu 

L�sans mezunu 

Yüksek l�sans mezunu 

Doktora mezunu 

Toplam 

458,2  11,5  489,3  18  5,2

492,6  43,6  506,7  157  45,8

496,7
 

19,9
 

490,2
 

85
 

24,8

531,3
 

15,6
 

562,4
 

53
 

15,5

563,4
 

1,3
 

547,5
 

6
 

1,7

580,0
 

4,9
 

561,1
 

22
 

6,4

564,4

 
0,7

 
482,4

 
1

 
0,3

576,0

 

0,2

 

571,5

 

1

 

0,3

500,5

   

97,7*

 

514,6

 

343

 

100,0

 

Babanızın eğ�t�m durumu ned�r? 

              

Esk�şeh�r  X̄ 

             

Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  % 

Okula h�ç g�tmed� ya da �lkokul terk 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

L�se mezunu 

Ön l�sans mezunu 

L�sans mezunu 

Yüksek l�sans mezunu 

Doktora mezunu 

Toplam 

499,7  5  1,5

485,9  89  26,0

502,0  87  25,4

529,6
 

115
 

33,6

577,2
 

10
 

2,9

553,0
 

31
 

9,1

553,9

 
3

 
0,9

627,3

 

2

 

0,6

515,1
 

342
 

100,0
 

Sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n anne eğ�t�m 

düzey�ne göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının, anneler�n�n eğ�t�m düzey� doktora 

̄mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=571,5) en düşük puan ortalamasının �se anneler�n�n 

̄eğ�t�m düzey� yüksek l�sans mezunu olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=482,4) görülmekted�r. Buna 

ek olarak, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının anne eğ�t�m düzey�ne 

bağlı olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. Bu bulgular Türk�ye ver�ler� �le benzerl�k 

göstermekted�r.

Baba eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 

91'de ver�lm�şt�r.



 

 

Sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n baba eğ�t�m düzey�ne göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, babalarından eğ�t�m düzey� “doktora mezunu” 

olan öğrenc�lere a�t olduğu (X̄=627,3), en az puan ortalamasının �se babalarının eğ�t�m düzey� 

“�lkokul mezunu” olan öğrenc�lere a�t olduğu (X ̄ =485,9)  görülmekted�r. Buna ek olarak, 

öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n ortalama puanlarının baba eğ�t�m düzey�ne bağlı 

olarak anlamlı b�r b�ç�mde farklılaştığı bulunmuştur. 

 
4.1.2. Sosyoekonom�k Düzey 

Öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le sosyal b�lg�ler test� puanları arasında anlamlı b�r 

�l�şk� olup olmadığını bel�rlemek �ç�n yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 

92’de göster�lm�şt�r. 

Tablo 92. Öğrenc�ler�n Sosyoekonom�k Düzeyler� �le Sosyal B�lg�ler Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon 

4.1.3. Eğ�t�m Hedefi 

Eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Tablo 93’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 93. Eğ�t�m Hedefi Değ�şken�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler
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Değ�şken Türk�ye N Türk�ye r Esk�şeh�r N Esk�şeh�r r 

Sosyoekonom�k 

Düzey Türkçe 

Puanları  

23894 0,356 363 ,177 

Eğ�t�m�n�zdek� hedefin�z ned�r? Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r %  

L�sey� b�t�rmek 

Yüksekokul b�t�rmek 

Ün�vers�tey� b�t�rmek 

Yüksek l�sans ya da doktora yapmak 

Toplam 
    

412,6 11,3 436,0 37 10,6 

457,7 5,0 473,7 22 6,3 

498,4 56,9 512,7 206 59,0 

550,8 26,8 560,6 84 24,1 

500,6 100 513,6 349 100,0 

Tablo 92'ye göre, Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le sosyal b�lg�ler test� 

puanları arasında anlamlı, düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü b�r �l�şk� vardır. B�r başka dey�şle, 

öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� yükseld�kçe sosyal b�lg�ler puanlarının da yükseld�ğ� �ler� 

sürüleb�l�r. Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n sosyoekonom�k düzeyler� �le sosyal b�lg�ler test� puanları, 

Türk�ye raporuna göre tutarlılık göstermekted�r. Bu bağlamda, a�leler�n gel�r düzeyler�nde artış 

sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar �le öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanlarını arttırması 

sağlanab�l�r.



 

 

Tablo 94. Evdek� K�tap Sayısına Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 
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Ev�n�zde derg�, gazete ve ders 

k�tapları dışında yaklaşık olarak 

 kaç k�tap bulunmaktadır?

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %

H�ç ya da çok az (0-5 k�tap) 

6-15 k�tap 

16-50 k�tap 

51-80 k�tap 

81 ve üzer� k�tap 

Toplam

     

452,3 12,2 481,4 27 8,2

476,3 31,2 488,1 101 30,8

511,4 28,2 526,6 116 35,4

524,5 13,0 535,2 47 14,3

547,7 15,4 524,1 37 11,3

500,5 100 512,0 328 100,0

Sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n eğ�t�m hedefler�ne göre 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının eğ�t�m hedefi doktora ve yüksek l�sans yapmak 

̄olan öğrenc�lere (X=560,6), en düşük puan ortalamasının �se eğ�t�m hedefi l�sey� b�t�rmek olan 

̄öğrenc�lere (X=436,0) a�t olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� 

puanlarının eğ�t�m hedefler�ne göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r 

�l� eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�l�mler test� puanlarına a�t bet�msel 

�stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

4.1.4. Evdek� K�tap Sayısı

Evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler 

Tablo 94'de ver�lm�şt�r.

Sosyal B�lg�ler test�ne �l�şk�n Esk�şeh�r'dek� öğrenc� ortalamaları, öğrenc�ler�n ev�nde bulunan 

k�tap sayısına göre �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının evler�nde 51-80 arası k�tap 

̄olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=535,2), en düşük puan ortalamasının �se evler�nde 0-5 k�tap olan 

̄öğrenc�lere a�t olduğu (X=481,4) görülmekted�r. Buna ek olarak, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� 

puanlarının evdek� k�tap sayısına göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. 

Esk�şeh�r'de ev�nde bulunan k�tap sayısı 51-80 arası olan öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puan 

̄ortalaması (X=535,2) daha yüksek �ken, Türk�ye ver�ler�nde ev�nde bulunan k�tap sayısı 81 ve 

̄üzer� k�tap olan öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puan ortalaması (X=547,7) daha yüksek 

bulunmuştur.

4.1.5. Destekleme ve Yet�şt�rme Kurslarına Katılma Durumu 

Destekleme yet�şt�rme kurslarına (DYK) katılma durumuna göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 95'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 95. DYK’ya Katılma Durumuna Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına A�t 

Bet�msel İstat�st�kler 

Tablo 96. Öğrenc�ler�n Okula Yönel�k Tutumları �le Sosyal B�lg�ler Test� Puanları Arasındak� 

Korelasyon
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Türk�ye  X̄  

 

Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

                        

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

Katılmadım 

Yalnızca 1. dönem katıldım 

Yalnızca 2. dönem katıldım 

Her �k� dönem de katıldım 

Toplam

498,4 37,6  509,1  170  48,4  

483,7 11,7  484,7  43  12,3  

487,6 7,6  488,3  14  4,0  

516,9 43,1  531,5  124  36,3  

500,6 100,0  513,2  351  100,0  

Sosyal b�lg�ler ders� �ç�n bu
öğret�m yılı �çer�s�nde
okulunuzda açılan Destekleme
ve Yet�şt�rme Kurslarına
katıldınız mı?

 

0,00 0,135 
Sosyal B�lg�ler
Başarı Puanları

Türk�ye-Okula Yönel�k Tutum Esk�şeh�r-Okula Yönel�k Tutum

Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n % 48,4'ü sosyal b�lg�ler ders�nden kurslara katılmadığını bel�rt�rken, % 

36,3'ü her �k� dönemde de katıldığını bel�rtm�şt�r. Sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n öğrenc� 

ortalamaları, öğrenc�ler�n DYK'ya katılma durumuna göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan 

̄ortalamasının her �k� dönemde de kurslara katılımı olan öğrenc�lere a�t olduğu (X=531,5), en 

̄düşük ortalamanın �se yalnızca 1. dönem katıldığını (X=484,7) �fade eden öğrenc�lere a�t olduğu 

görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanlarının DYK'ya katılma 

durumuna göre anlamlı b�r şek�lde farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r �l� DYK'ya katılım 

durumuna göre sosyal b�lg�ler test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık 

göstermekted�r.

4.1.6. Okula Yönel�k Tutum

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasındak� �l�şk�y� bel�rlemek 

amacıyla yapılan anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 96'da ver�lm�şt�r.

Tablo 96 �ncelend�ğ�nde, Türk�ye ver�ler�nde öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanları �le okula 

yönel�k tutumları arasında elde ed�len Pearson korelasyon katsayısının 0,00 olduğu 

görülmekted�r. Bu durumda öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanları �le okula yönel�k tutumları 

arasında herhang� b�r �l�şk�n�n olmadığı yorumu yapılab�l�r. Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler�n sosyal 

b�lg�ler test� puanları �le okula yönel�k tutumları arasında çok düşük düzeyde ve poz�t�f yönlü 

anlamlı b�r �l�şk� (r=,135) olduğu görülmekted�r. Başka b�r �fade �le öğrenc�ler�n okula yönel�k 

tutumları arttıkça (poz�t�fe yaklaştıkça) sosyal b�lg�ler başarı puanlarının düşük m�ktarda da olsa 

arttığı yorumu yapılab�l�r. 



 

 

Tablo 97. Sosyal B�lg�ler Puanları �le A�le İlg�s� ve A�le Baskısı Arasındak� Korelasyonlar  

Tablo 98 . Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İnd�s�) 
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A�le İlg�s� 

A�le Baskısı 

Türk�ye-Sosyal B�lg�ler 
Başarı Puanları

Esk�şeh�r-Sosyal B�lg�ler 
Başarı Puanları

,130 ,179 

-,111 -,115 

 

Akran zorbalığı ,118  -,116

 
Türk�ye-Sosyal B�lg�ler 

Başarı Puanları
Esk�şeh�r-Sosyal B�lg�ler 

Başarı Puanları

4.1.7. A�le İlg�s� ve A�le Baskısı

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanları �le a�leler�n�n gösterd�kler� �lg� ve a�le baskısı arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�r�len anal�z net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 97'de 

görülmekted�r.

Türk�ye ve Esk�şeh�r ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanları �le a�le �lg�s� 

arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde ancak a�le baskısı �le arasında negat�f yönde anlamlı b�r 

�l�şk� olduğu görülmekted�r. B�r başka dey�şle, a�le �lg�s� arttıkça öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler 

puanlarının az da olsa yükselme eğ�l�m� gösterd�ğ�, a�le baskısı arttıkça �se öğrenc�ler�n sosyal 

b�lg�ler puanlarının az da olsa düşme eğ�l�m� gösterd�ğ� savunulab�l�r. Esk�şeh�r'de a�leler 

çocuklarının destek eğ�t�m� (kurs, özel ders) almalarını sağlayarak, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler 

test� puanını düşük düzeyde de olsa artmasını sağlamaktadır. Fakat, a�leler çocuklarına başarılı 

olmaları �ç�n baskı yaptıklarında öğrenc�n�n sosyal b�lg�ler test� puanı azalmaktadır.

4.1.8. Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İnd�s�)

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumları arasındak� 

�l�şk�y� bel�rlemek amacıyla yapılan anal�z sonucunda elde ed�len sonuçlar Tablo 98'de 

görülmekted�r.

Türk�ye ver�ler�ne göre sosyal b�lg�ler test� puanları �le akran zorbalığına maruz kalma durumları 

arasında düşük düzeyde, poz�t�f yönde anlamlı b�r �l�şk� olduğu görülmekted�r. B�r başka �fade �le 

sosyal b�lg�ler test� puanları yüksek olan öğrenc�ler�n akran zorbalığına maruz kalma olasılığının 

arttığı �ler� sürüleb�l�r. Esk�şeh�r ver�ler�nde �se sosyal b�lg�ler test� puanları �le akran zorbalığına 

maruz kalma durumları arasında düşük düzeyde, negat�f yönde anlamlı b�r �l�şk� olduğu 

görülmekted�r. Öğrenc�ler akran zorbalığına maruz kaldıkça sosyal b�lg�ler test� puanları 

azalmaktadır. 



 

 

4.1.9. Öğrenc� Görüşler�ne Göre Öğretmenler�n Ödev Verme Sıklığı ve Öğrenc�ler�n 

Ödevler İç�n Harcadıkları Süre  

Öğrenc� görüşler�ne göre sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n ödev verme sıklığına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 99’da görülmekted�r. 

Tablo 99. Sosyal B�lg�ler Öğretmenler�n�n Ödev Verme Sıklığına İl�şk�n Bet�msel İstat�st�kler 

*Türk�ye Raporunda % 9,7’l�k kes�m sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n ödev verme sıklığını bel�rtmem�şt�r. 

Esk�şeh�r’de bu cevabı veren bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 

Tablo 100. Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Ödevler� İç�n Harcadıkları Süreye Göre Sosyal B�lg�ler 

Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

*Türk�ye Raporunda % 10,5’l�k kes�m sosyal b�lg�ler ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları sürey� 
bel�rtmem�şt�r. Esk�şeh�r’de bu cevabı veren bulunmadığı �ç�n tabloya dah�l ed�lmem�şt�r. 

85

Türk�ye N Türk�ye % Esk�şeh�r N Esk�şeh�r  %

H�ç 

Haftada 1 ya da 2 kez 

Haftada 3 ya da daha fazla 

Toplam 

Ödev verme sıklığı

6986 20,1 62  16,9  

18090 52,0 219  59,8  

6345 18,2 85  23,3  

31421 * 366  90,3 100,0

 
Türk�ye X̄  

 
Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

15 dak�ka ya da daha az 

16-30 dak�ka 

31-60 dak�ka 

61-90 dak�ka 

90 dak�kadan fazla 

Toplam 

Sosyal B�lg�ler-Ödev 
Yapmak İç�n 
Harcanan Süre

496,9 26,5 516,5 76 22,4 

504,3 30,7 512,2 125 36,9 

502,5 21,8 525,1 88 26,0 

493,9 6,2 490,7 31 9,1 

491,4 4,3 518,7 19 5,6 

500,5
 

89,5*
 

514,9
 

339
 

100,0
 

Esk�şeh�r'dek� öğrenc�ler en yüksek oranla (% 59,8) sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n haftada 1 ya 

da 2 kez ödev verd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n, haftada 3 ya da daha fazla 

kez ödev verd�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı % 23,3 �ken, h�ç ödev vermed�ğ�n� bel�rten öğrenc� oranı 

% 16,9'dur. Esk�şeh�r �l� sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n ödev verme sıklığı durumuna göre sosyal 

b�lg�ler test� puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r. 

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süreye göre sosyal b�lg�ler 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 100'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 101. Sosyal B�lg�ler Test� Puanları �le Sosyal B�lg�ler Ders�ne Ver�len Değer, Dersten 

Hoşlanma ve Sosyal B�lg�ler Öz-Yeterl�k Algısı Arasındak� Korelasyonlar 

Tablo 101 �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanlarının sosyal b�lg�ler 

ders�nden hoşlanma ve sosyal b�lg�ler ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları �le poz�t�f yönde 

anlamlı b�r �l�şk� gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r başka dey�şle, öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler 

ders�nden hoşlanma durumları ve sosyal b�lg�ler ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları arttıkça 

öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanlarının az da olsa artma eğ�l�m� gösterd�ğ� 

savunulab�l�r. Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanında başarılı olmaları �ç�n sosyal b�lg�ler 

ders�ne önem vermeler�, kolay öğrend�kler�ne ve zor soruları çözeb�ld�kler�ne �nanmaları; 

öğretmenler�n öğrenc�lere olumlu yönlend�rme �fadeler� kullanmaları beklenmekted�r. 
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Sosyal B�lg�ler
Ders�nden
Hoşlanma

Sosyal B�lg�ler
Ders�ne

Ver�len Değer

Sosyal B�lg�ler
Ders�ne İl�şk�n

Öz-yeterl�k

Sosyal B�lg�ler
Başarı Puanları

,128 0 ,236 

Öğrenc�ler�n % 85,3'ü sosyal b�lg�ler ödevler� �ç�n en fazla 1 saat ayırdıklarını bel�rtm�şt�r. 

Öğrenc�ler en yüksek oranla (% 36,9) sosyal b�lg�ler ödevler�ne 16-30 dak�ka harcadıklarını 

bel�rtm�şt�r. Öğrenc�ler�n % 22,4'ü 15 dak�ka ya da daha az, % 26'sı 31-60 dak�ka arasında, % 9,1'� 

61-90 dak�ka arasında, % 5,6'sı �se 90 dak�kadan fazla zaman ayırdığını bel�rtm�şt�r. En yüksek 

puan ortalamasının sosyal b�lg�ler ödev�n� yapmak �ç�n “31-60 dak�ka” harcayan öğrenc�lere a�t 

̄olduğu (X=525,1) görülmekted�r. Öğrenc�ler�n ödev yapmak �ç�n çok fazla süre harcamalarının 

sosyal b�lg�ler test� puanlarında tutarlı b�r b�ç�mde anlamlı b�r değ�ş�me yol açmadığı �fade 

ed�leb�l�r. Esk�şeh�r'de öğrenc�ler, sosyal b�lg�ler ödevler�n� yapmak �ç�n haftalık harcadıkları süre 

̄31-60 dak�ka arası olduğunda en yüksek ortalama puana (X=525,1) sah�pken, Türk�ye 

ver�ler�nde yer alan öğrenc�ler�n �se 16-30 dak�ka olduğunda en yüksek ortalama puana 

̄(X=504,03) sah�p olduğu görülmekted�r.

4.1.10. Sosyal B�lg�ler Ders�ne Ver�len Değer, Dersten Hoşlanma ve Derse İl�şk�n Öz 

yeterl�k

Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler test� puanları �le sosyal b�lg�ler ders�ne verd�kler� değer, sosyal b�lg�ler 

ders�nden hoşlanma ve sosyal b�lg�ler ders�ne �l�şk�n öz yeterl�k algıları arasındak� �l�şk�y� 

bel�rlemek amacıyla yapılan anal�zler net�ces�nde elde ed�len sonuçlar Tablo 101'de 

görülmekted�r.



 

 

4.2. Sosyal B�lg�ler Başarısını Etk�leyen Öğretmen Özell�kler�  

Öğretmen anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test�ndek� başarıları 

üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları 

yürütülmüş ve aşağıda raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, öğretmenler �le ders�ne 

g�rd�kler� öğrenc�ler eşleşt�r�lm�ş ve öğretmen�n ders�ne g�rd�ğ� öğrenc�ler�n puanlarının 

ortalaması alınarak �lg�l� öğretmene a�t ortalama b�r puan oluşturulmuştur. 

4.2.1. Öğretmen�n Eğ�t�m Düzey�  

Öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanlarına a�t bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 102’de ver�lm�şt�r. 

Tablo 102. Öğretmenler�n Eğ�t�m Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler Test� Puanlarına 

A�t Bet�msel İstat�st�kler
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Türk�ye X̄ 

 

Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N 

                                     

Esk�şeh�r %                                              

Ön l�sans 

L�sans 

Yüksek l�sans 

Toplam 

Tamamlamış olduğunuz
en son eğ�t�m düzey�

501,1 2,9 559,8 2 3,2 

498,6 92,1 516,5 59 93,6 

502,7 5 593,3 2 3,2 

498,9 100 520,3 63 100,0 

Esk�şeh�r'dek� öğretmenler�n en son tamamlamış oldukları eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n 

sosyal b�lg�ler test� puanları �ncelend�ğ�nde, yüksek l�sans mezunu olan öğretmenler�n 

̄ ̄öğrenc�ler�ne a�t ortalama puanlarının (X=593,3), eğ�t�m düzey� ön l�sans (X=559,8) ve l�sans 

̄(X=516,5) olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. Ayrıca ortalama puanlar arasındak� bu farkın �stat�st�ksel açıdan anlamlı olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Esk�şeh�r �l� öğretmenler�n eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

4.2.2. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres�

Öğretmenler�n genel çalışma süres� düzey�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanlarına a�t 

bet�msel �stat�st�kler Tablo 103'de ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 103. Öğretmenler�n Genel Çalışma Süres� Düzey�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal B�lg�ler 

Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 

Tablo 104. Öğretmenler�n Bulunduğu Okulda Çalışma Süres�ne Göre Öğrenc�ler�n Sosyal 

B�lg�ler Test� Puanlarına A�t Bet�msel İstat�st�kler 
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Öğretmenl�kte H�zmet Süres� Esk�şeh�r X̄ Esk�şeh�r N Esk�şeh�r %  

0-10 Yıl Arası H�zmet süres� 

11-20 Yıl Arası H�zmet süres� 

20 Yıl ve Üstü H�zmet süres� 

Toplam 

515,4 35 55,6 

520,5 21 33,3 

543,9 7 11,1 

520,3 63 100,0 

Öğretmenler�n Bulunduğu 

Okulda Çalışma Süres� 

 
 Esk�şeh�r X   Esk�şeh�r N   Esk�şeh�r %   

0-5 Yıl Arası 

6-10 Yıl Arası 

16-20 Yıl Arası 

21 Yıl ve Üstü 

Toplam 

̄

516,3  50  79,4

531,1  10  15,8

571,3  2  3,2

507,9  1  1,6

520,3
 

63
 

100,0

Tablo 103 �ncelend�ğ�nde, 20 yıl ve üstü h�zmet süres�ne sah�p olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n 

̄ ̄sosyal b�lg�ler test� puanları ortalamalarının (X=543,9), h�zmet süres� 11-20 yıl arası (X=520,5), 0-

̄10 yıl arası (X=515,4) olan öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. 

Fakat ortalama puanlar arasındak� bu fark, �stat�st�ksel açıdan anlamlı değ�ld�r.

4.2.3. Öğretmenler�n Bulunduğu Okulda Çalışma Süres�

Öğretmenler�n bulunduğu okulda çalışma süres�ne göre öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� 

puanlarına a�t bet�msel �stat�st�kler Tablo 104'de ver�lm�şt�r.

Tablo 104 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n bulunduğu okulda 16-20 yıl arası h�zmet süres�ne sah�p 

̄olan öğretmenler�n öğrenc�ler�n�n sosyal b�lg�ler test� puanları ortalamalarının (X=571,3), h�zmet 

̄ ̄ ̄süres� 6-10 yıl arası (X=531,1), 0-5 yıl arası (X=516,3), ve 21 yıl ve üstü  (X=507,9), olan 

öğretmenler�n öğrenc�ler�ne göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Fakat ortalama puanlar 

arasındak� bu fark, �stat�st�ksel açıdan anlamlı değ�ld�r.



 

 

Tablo 105. Sosyal B�lg�ler Öğretmenler�n�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları
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Meslek� Gel�ş�m 

Etk�nl�kler� 

H�ç
 

1-2 Gün 3-4 Gün 

N % N % N % N % 

Alanımla �lg�l� konular 

Eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� 

genel konular 

B�l�ş�m teknoloj�ler�n�n 

derslerde kullanılması 

(Etk�leş�ml� tahta 

kursu vb.) 

Öğrenc�ler�n eleşt�rel 

düşünme ve problem 

çözme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes� 

Ölçme ve 

değerlend�rme �le �lg�l� 

konular 

Öğrenc�ler�n b�reysel 

�ht�yaçlarının 

bel�rlenmes� 

İdarec�l�k/yönet�c�l�kle 

�lg�l� konular 

K�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� 

konular 

5 Gün Daha
Fazla

11 73,3  2 13,3 0 0 2 13,3 

5 33,3  4 26,7 2 13,3 4 26,7 

9 60 4 26,7 0 0 2 13,3 

12  80 2 13,3 1 6,7 0 0 

12  80 1 6,7 2 13,3 0 0 

13  81,3  1 6,3 2 12,5 0 0 

15  93,8  0 0 1 6,3 0 0 

9 56,3  5 31,3 2 12,5 0 0 

4.2.4. Öğretmenler�n Meslek� Gel�ş�m Etk�nl�kler�ne Katılım Durumları

Sosyal B�lg�ler öğretmenler�n�n meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım durumlarına �l�şk�n bet�msel 

�stat�st�kler Tablo 105'de ver�lm�şt�r.

Sosyal B�lg�ler öğretmenler�n�n h�ç katılmadıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n başında 

�darec�l�k/yönet�c�l�kle �lg�l� konular (% 93,8), 1-2 gün süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında 

k�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� konular (% 31,3), 3-4 gün süreyle katıldıkları meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�n�n 

başında eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� genel konular (% 13,3) ve ölçme ve değerlend�rme �le �lg�l� konular 

(% 13,3), 5 gün ve daha fazla süreyle katıldıkları etk�nl�kler�n başında �se eğ�t�m/öğret�m �le �lg�l� 

genel konular (% 26,7) gelmekted�r.



 

 

Tablo 106. Sosyal B�lg�ler Öğretmenler�n�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler� 
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Maddeler 

H�ç 

Katılmıyorum 

Kısmen 

Katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

Katılıyorum 

Kes�nl�kle 

Katılıyorum 

N % N % N % N % N %

Ders yüküm çok 

fazla. 

Ders önces� 

hazırlık yaparım. 

Derse 

hazırlanmak �ç�n 

yeterl� zamanım 

var. 

Öğrenc�lerle b�re 

b�r �lg�lenmek 

�ç�n yeterl� 

zamanım var. 

Ders 

programındak� 

değ�ş�kl�klere 

ayak 

uydurab�l�yorum. 

Çok fazla ders 

dışı �ş yüküm 

bulunmaktadır

8 50  3  18,8  1  6,3  4  25  0  0

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 
6,3

 
2

 
12,5

 
13

 
81,3

0

 

0

 

1

 

6,3

 

0

 

0

 

3

 

18,8

 

12

 

75

0

 

0

 

5

 

31,3

 

1

 

6,3

 

7

 

43,8

 

3

 

18,8

0

 

0

 

1

 

6,3

 

2

 

12,5

 

4

 

25

 

9

 

56,3

5 31,3 1 6,3 4 25 4 25 2 12,5

4.2.5. Öğretmenler�n G�rm�ş Oldukları Derslere İl�şk�n Görüşler�

Sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n g�rm�ş oldukları derslerle �lg�l� görüşler� Tablo 106'da yer 

almaktadır.

Tablo 106 �ncelend�ğ�nde, Esk�şeh�r'de “Ders yüküm çok fazla” �fades�ne kısmen katılan ve 

kes�nl�kle katılan 4 (% 25) öğretmen bulunurken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 

11 (% 68,8) öğretmen bulunmaktadır. “Ders önces� hazırlık yaparım” �fades�ne kısmen katılan ve 

kes�nl�kle katılan 15 (% 93,8) öğretmen vardır. Esk�şeh�r'de görev yapan sosyal b�lg�ler 

öğretmenler�n�n tamamına yakınının ders önces� hazırlık yaptığı gözlenmekted�r. “Derse 

hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 15 (% 93,8) 

öğretmen vardır. Bu durumda, sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n tamamına yakınının derse 

hazırlanmak �ç�n yeter�nce zamanlarının olduğu savunulab�l�r. “Öğrenc�lerle b�re b�r �lg�lenmek 

�ç�n yeterl� zamanım var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 10 (% 62,6) öğretmen 

varken, bu görüşe kısmen katılmayan ya da h�ç katılmayan 5 (% 31,3) öğretmen vardır. “Ders 

programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�l�yorum” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle katılan 

13 (% 81,3) öğretmen bulunurken, bu görüşe kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 1 (% 6,3) 

öğretmen bulunmaktadır. “Çok fazla ders dışı yüküm var” �fades�ne kısmen katılan ve kes�nl�kle 

katılan 6 (% 37,5) öğretmen varken, bu �fadeye kısmen katılmayan ve h�ç katılmayan 6 (% 37,6) 

öğretmen bulunmaktadır.



 

4.2.6. Sosyal B�lg�ler Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde 

Bulunma Durumları  

Sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n ödevlerle �lg�l� öğrenc�lere ger�b�ld�r�mde bulunma durumları 

Tablo 107’de yer almaktadır. 

Tablo 107. Sosyal B�lg�ler Öğretmenler�n�n Ödevlerle İlg�l� Öğrenc�lere Ger�b�ld�r�mde 

Bulunma Durumları
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Maddeler

  

Bazen
 

 

N % N % N % 

Ödevler� kontrol eder�m ve öğrenc�lere ger� 

b�ld�r�mde bulunurum. 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� kend�ler�ne kontrol 

ett�r�r�m. 

Ödevler� sınıfta tartışırım. 

Ödevler� öğrenc�ler�n ders notlarına katkı 

sağlayacak şek�lde kullanırım. 

Öğrenc�ler�n ödevler�n� başka b�r öğrenc�ye 

kontrol ett�r�r�m. 

Her zaman
ya da

hemen hemen
her zaman

H�ç
ya da

neredeyse
h�ç

10  62,5  6  37,5  0  0 

3  18,8  4  25  9  56,3 

8  
50  7  43,8  1  6,3 

7
 

43,8
 

8
 

50
 

1
 

6,3
 

4
 

25
 

4
 

25
 

8
 

50
 

Tablo 107 �ncelend�ğ�nde, öğretmenler�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol ett�ğ� 

ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu gözlenmekted�r. Bununla b�rl�kte öğretmenler�n % 

93,8'�n�n ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı ve % 93,8'�n�n ev ödevler�n� her zaman 

ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak şek�lde kullandığı görülmekted�r. Bununla 

b�rl�kte öğretmenler�n % 43,8'�n�n öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n 

kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� ve % 50's�n�n öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r 

öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� gözlenmekted�r.



 

 

Tablo 108. Okul Türüne Göre Ortalama Sosyal B�lg�ler Test� Puanları 

Tablo 109. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcuduna Göre Okulların Ortalama Sosyal B�lg�ler 

Puanları 
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Okulunuzun türü Esk�şeh�r  X Esk�şeh�r  N Esk�şeh�r  %  

Özel Ortaokul 

Genel Ortaokul 

İmam Hat�p Ortaokulu 

Toplam 

̄

570,3  1 7,1 

503,9  11 78,6 

554,9  2 14,3 

515,9  14 100,0 

8. Sınıf Ortalama 

Sınıf  Mevcudu 
Türk�ye  X̄  Türk�ye % Esk�şeh�r  X̄ 

 

Esk�şeh�r N  Esk�şeh�r % 

25'ten az 

25-30 arası 

31-40 arası 

41 ve daha fazla 

Toplam

496,9 28 508,6 5 35,7 

495,2 49 521,0 7 50,0 

493,5 17 516,8 2 14,3 

492,5 6 - - - 

495,2 100,0 515,9 14 100,0 

4.3 Sosyal B�lg�ler Başarısını Etk�leyen Okul Özell�kler� 

Okul anket�nde yer alan değ�şkenler�n öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarıları üzer�ndek� etk�s�n� 

�ncelemek amacıyla �lg�l� değ�şkenler üzer�nde anal�z çalışmaları yürütülmüş ve elde ed�len 

bulgular raporlaştırılmıştır. Yapılan anal�zlerde, okullar �le o okullarda öğren�m gören öğrenc�ler 

eşleşt�r�lm�ş ve öğrenc�ler�n puanlarının ortalaması alınarak �lg�l� okula a�t ortalama b�r puan 

oluşturulmuştur.

4.3.1. Okul Türü

Okul türüne göre, sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n okul ortalamaları Tablo 108'de ver�lm�şt�r.

Esk�şeh�r'de sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n okul ortalamaları, okul türüne göre �ncelend�ğ�nde en 

̄yüksek puan ortalamasının özel ortaokula a�t olduğu (X=570,3), bunu �mam hat�p ortaokulları 

̄ ̄(X=554,9) ve genel ortaokulların �zled�ğ� (X=503,9) görülmekted�r. Özel ortaokul, genel 

ortaokullar ve �mam hat�p ortaokullarının sosyal b�lg�ler puan ortalamaları �stat�st�ksel açıdan 

anlamlı b�r farklılık göstermekted�r.

4.3.2. Sek�z�nc� Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu

Sek�z�nc� sınıfların ortalama sınıf mevcuduna göre, sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n okul ortalamaları 

Tablo 109'da ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 110. Okul Kütüphanes� Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Sosyal 

B�lg�ler Puanları 
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Okulunuzda 

kütüphane var mı? 

 
Türk�ye  X̄  

 
Türk�ye % 

 
Esk�şeh�r  X̄ Esk�şeh�r N  

 
Esk�şeh�r  % 

Hayır 

Evet 

Toplam 

495,3 29 525,7 4 33,3 

495,8 71 520,0 8 66,7 

495,6 100,0 521,9 12* 100,0 

Esk�şeh�r'dek� okullara a�t ortalama sosyal b�lg�ler test� puanları, sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf 

mevcuduna göre �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25-

̄30 arasında değ�şen okullarda olduğu (X=521,0), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 31-

̄40 arası olan okulların tak�p ett�ğ� görülmekted�r (X=516,8). En son sırada �se ortalama sınıf 

̄mevcudu 25'ten az olan okullar (X=508,6) yer almaktadır. Ancak, elde ed�len sonuçlar bu 

farklılığın �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Türk�ye sek�z�nc� 

̄sınıf ortalama sınıf mevcutları 25'ten az olduğunda sosyal b�lg�ler test� puanları (X=496,9) yüksek 

�ken, Esk�şeh�r sek�z�nc� sınıf ortalama sınıf mevcutları 25-30 arası olduğunda sosyal b�lg�ler test� 

̄puanları (X=521,0) yükselmekted�r.

4.3.3. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu

Okulda kütüphane olup olmama durumuna �l�şk�n çalışmada ele alınan toplam 12 okulun % 

66,7's�nde kütüphane bulunurken, % 33,3'ünde kütüphane bulunmamaktadır. Okulların 

kütüphaneye sah�p olup olmama durumlarına göre, okulların ortalama sosyal b�lg�ler test� 

puanları Tablo 110'da ver�lm�şt�r.

*Esk�şeh�r'de �k� okul, okulda kütüphane olup olmama durumunu bel�rtmem�şt�r.

Sosyal b�lg�ler test�ne �l�şk�n �l�m�zdek� okul ortalamaları, okullarda kütüphane bulunup 

bulunmama durumuna göre �ncelend�ğ�nde, okul kütüphanes� bulunmayan okulların 

̄ ̄ortalamasının (X=525,7), bulunan okulların ortalamasından (X=520,0), daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. Ancak bu farklılık �stat�st�ksel açıdan anlamlı b�r farklılık değ�ld�r. Türk�ye ve 

Esk�şeh�r'de kütüphane olup olmama durumu öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler puanlarını etk�leyecek 

düzeyde değ�ld�r. 

4.3.4. Okulun Bulunduğu Yer

Okulun bulunduğu yere göre, okulların ortalama sosyal b�lg�ler test� puanları Tablo 111'de 

ver�lm�şt�r.



 

 

Tablo 111 . Okulun Bulunduğu Yerleş�m B�r�m�ne Göre Okulların Ortalama Sosyal B�lg�ler 

Puanları 

Tablo 112. Sosyal B�lg�ler Test� Puanları �le Öğrenc� Kaynaklı Sorunlar ve Öğrenc� Kaynaklı 

Olmayan Sorunlar Arasındak� Korelasyonlar 

 Türk�ye- Öğrenc� 

kaynaklı sorunlar 

Türk�ye- Öğrenc� 

kaynaklı 

olmayan sorunlar 

Esk�şeh�r-Öğrenc� 

kaynaklı sorunlar 

 

Esk�şeh�r-Öğrenc� 

kaynaklı olmayan 

sorunlar 

Sosyal b�lg�ler 

başarı puanları 
-,29 -,36 0 -,593 
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Okulunuz aşağıdak� 

yerleş�m yerler�nden 

hang�s�nded�r? 

  

Türk�ye X̄ Türk�ye % Esk�şeh�r X̄ 

  

Esk�şeh�r N 

  

Esk�şeh�r %  

Şeh�r merkez� 

Büyükşeh�r - Merkez �lçe 

Şehr�n dışında mahalle 

Kasaba, köy vb. 

Toplam 

495,0  55,5  508,9  7  50,0 

500,8  6,6  496,0  1  7,1 

500,7  12,0  536,3  2  14,3 

492,4  25,9  523,0  4  28,6 

495,4  100,0  515,9  14  100,0 

Sosyal b�lg�ler test�ne a�t okul ortalamalarının yerleş�m b�r�mler�ne göre durumu �ncelend�ğ�nde, 

en yüksek puan ortalamasının şeh�r dışındak� mahallelerde bulunan okullara a�t olduğu 

̄(X=536,3) en düşük ortalamanın �se büyük şeh�r-merkez �lçede bulunan okullara a�t olduğu 

̄(X=496,0) görülmekted�r. Ancak, bu bulgular sosyal b�lg�ler test� okul ortalamalarının yerleş�m 

b�r�m�ne göre anlamlı b�r farklılık göstermed�ğ�n� ortaya koymaktadır.

4.3.5. Öğrenc� Kaynaklı ve Öğrenc� Kaynaklı Olmayan Sorunlar

Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar �nd�s� ve öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar �nd�s� arasındak� �k�l� �l�şk�ler� bel�rlemek amacıyla yapılan korelasyon anal�zler� 

sonucunda elde ed�len bulgular Tablo 112'de ver�lmekted�r

Tablo 112 �ncelend�ğ�nde, Türk�ye'dek� öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanlarının, �k� 

değ�şken (öğrenc� kaynaklı sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar) �le de negat�f ve 

anlamlı b�r �l�şk� gösterd�ğ� görülmekted�r. B�r başka değ�şle, öğrenc� kaynaklı olan ve olmayan 

sorunlar azaldıkça öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanlarının arttığı gözlenmekted�r. Y�ne 

aynı tabloya göre, Esk�şeh�r'de öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler başarı puanlarının, öğrenc� kaynaklı 

sorunlar �le b�r �l�şk�s� olmadığını,  öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların orta düzeyde, negat�f 

yönde ve anlamlı b�r korelasyon gösterd�ğ� görülmekted�r. 
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B�r başka dey�şle, öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar arttıkça sosyal b�lg�ler başarı puanlarının 

azaldığı gözlenmekted�r. 
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SONUÇLAR



4.4. SONUÇLAR

Bu araştırmada, öğrenc�, öğretmen ve okul türler�ne göre öğrenc� başarı düzeyler�, demografik 

özell�kler� bel�rlenm�ş ve Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� ortalama puanları 

�le �l�şk�s� �ncelenm�şt�r. Bulunan sonuçlar, Türk�ye ver�ler� �le karşılaştırılmıştır.

Sek�z�nc� sınıflar düzey�nde gerçekleşt�r�len ABİDE 2016 çalışmasının başarı testler�nden ve 

anketler�nden elde ed�len sonuçlarına göre; Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler 

testler� yeterl�k düzeyler� Esk�şeh�r'de temel ve temelaltı düzeyde olan öğrenc� yüzdes�n�n 

oldukça az olduğu, ortaüstü ve �ler� düzeyde Esk�şeh�r yüzdes�n�n Türk�ye yüzdes�nden daha 

yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.  

Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler testler� c�ns�yete göre yeterl�k düzeyler�nde 

temelaltı ve temel düzeyde, erkek öğrenc� sayısının kız öğrenc� sayısından fazla olduğu 

görülmekted�r. Buna ek olarak; orta, ortaüstü ve �ler� yeterl�k düzeyler�ne göre, kız öğrenc� 

sayısının erkek öğrenc� sayısından daha yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bu ver�ler, Türk�ye 

ver�ler� �le benzerl�k göstermekted�r.

Okul türüne göre okulların derslerdek� yeterl�k düzey�ne göre dağılımları �ncelend�ğ�nde, Türkçe 

ve sosyal b�lg�ler test� yeterl�k düzeyler�nde �mam hat�p ve özel ortaokullarındak� öğrenc�ler�n 

tamamının orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde oldukları ve genel ortaokulların bu sıralamayı tak�p 

ett�ğ� görülmüştür. Matemat�k ve fen yeterl�k düzeyler�ne göre, orta, ortaüstü ve �ler� düzeyde yer 

olan ortaokulların başında özel ortaokullar gelmekte, bunu �mam hat�p ortaokulları ve genel 

ortaokullar tak�p etmekted�r. Fakat bu sonuç �stat�st�ksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır. 

Yalnızca, sosyal b�lg�ler test� yeterl�k düzeyler�nde elde ed�len sonuçlar �stat�st�ksel açıdan 

anlamlı fark bulunmuştur.

Anne eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe, sosyal b�lg�ler ve matemat�k dersler�ne a�t 

ortalama puanları �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının anneler� doktora mezunu olan 

öğrenc�lere a�t olduğu saptanmıştır. Fen b�l�mler�nde �se en yüksek puan ortalamasının 

anneler�n�n tamamlamış olduğu en son eğ�t�m düzey� ön l�sans olan öğrenc�lere a�t olduğu 

bel�rlenm�şt�r. Esk�şeh�r ve Türk�ye ver�ler�ne göre anne eğ�t�m düzey� arttıkça öğrenc�ler�n 

Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler dersler�ne a�t ortalama puanları da artmaktadır.

Baba eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe, sosyal b�lg�ler ve matemat�k dersler�ne a�t 

ortalama puanları �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının babaları doktora mezunu olan 

öğrenc�lere a�t olduğu saptanmıştır. Fen b�l�mler�nde �se en yüksek puan ortalamasının 

babalarının tamamlamış olduğu en son eğ�t�m düzey� yüksek l�sans mezunu olan öğrenc�lere a�t 

olduğu bel�rlenm�şt�r
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Öğrenc�ler�n sosyo-ekonom�k düzeyler� �le Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test 

puanları arasındak� �l�şk� �ncelend�ğ�nde, poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Öğrenc�ler�n 

sosyo-ekonom�k düzeyler� arttıkça söz konusu derslerde başarısı da artmaktadır. Bu ver�ler, 

Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

Eğ�t�m hedefi değ�şken�ne göre öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler 

test� ortalama puanları �ncelend�ğ�nde, eğ�t�m hedefi yüksek l�sans ya da doktora yapmak olan 

öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� ortalama puanları daha 

yüksek bulunmuştur. Bu ver�ler, Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r.

Evdek� k�tap sayısına göre öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k ve fen b�l�mler� test� ortalama puanları 

�ncelend�ğ�nde, evdek� k�tap sayısı 81 ve üzer� olan öğrenc�ler�n ortalama puanları daha yüksek 

bulunmuştur. Bu ver�ler, Türk�ye ver�ler� �le tutarlılık göstermekted�r. Fakat Esk�şeh�r sosyal 

b�lg�ler test� ortalama puanları �ncelend�ğ�nde �se evdek� k�tap sayısı 51-80 k�tap arası olan 

öğrenc�ler�n ortalama puanları daha yüksek bulunmuştur. 

Destekleme ve Yet�şt�rme Kurslarına katılma durumuna göre Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve 

sosyal b�lg�ler test� ortalama puanlarına bakıldığında, kursa her �k� dönem katılan öğrenc�ler�n söz 

konusu derslere a�t ortalama test puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Esk�şeh�r ve 

Türk�ye ver�ler� karşılaştırıldığında, Esk�şeh�r'de DYK'ya her �k� dönemde katılan çocukların 

Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� ortalama puanları Türk�ye ver�ler�nden 

daha yüksek bulunmuştur.

Öğrenc�ler�n okula yönel�k tutumları �le Türkçe, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları 

arasında poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Öğrenc�ler�n okula yönel�k olumlu tutumları 

arttıkça söz konusu derslere yönel�k test başarı puanı da artmaktadır. Matemat�k test� ortalama 

puanları �le okula yönel�k tutumları arasında negat�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Başka b�r 

dey�şle, öğrenc�ler�n matemat�k test� puanı arttıkça okula yönel�k olumlu tutumları azalmaktadır. 

Esk�şeh�r ve Türk�ye ver�ler� karşılaştırıldığında, Türkçe ve fen b�l�mler� test� puanları �le 

öğrenc�ler�n okula yönel�k tutumlarının benzerl�k gösterd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

A�le �lg�s� ve a�le baskısı �le Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları 

arasındak� �l�şk� �ncelend�ğ�nde, söz konusu dersler�n a�le �lg�s� �le poz�t�f, a�le baskısı �le negat�f 

yönde anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Başka b�r �fade �le a�le �lg�s� arttıkça, öğrenc�ler�n Türkçe, 

matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� başarı puanları artmaktadır. Fakat a�le baskısı 

arttıkça öğrenc�ler�n bu derslerdek� test başarı puanları düşmekted�r. Bu ver�ler, Türk�ye ver�ler� �le 

tutarlılık göstermekted�r. Esk�şeh�r'de a�leler çocuklarının destek eğ�t�m� (kurs, özel ders) 

almalarını sağlayarak, öğrenc�ler�n söz konusu derslerde başarı puanını düşük düzeyde de olsa 

artmasını sağlamaktadır. Fakat a�leler çocuklarına başarılı olmaları �ç�n baskı yaptıklarında 

öğrenc�n�n bu derslerdek� test puanları azalmaktadır.
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Esk�şeh�r ver�ler�ne göre, Türkçe, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları �le akran zorbalığına 

maruz kalma durumları arasında negat�f, matemat�k test� puanları �le akran zorbalığına maruz 

kalma arasında poz�t�f yönlü b�r �l�şk� bulunmuştur. Türkçe, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� 

puanları yüksek olan öğrenc�ler�n akran zorbalığına maruz kalma durumlarının az olduğu �ler� 

sürüleb�l�r. Fakat matemat�k test� puanları arttıkça, daha fazla akran zorbalığına maruz kaldıkları 

bulunmuştur. Türk�ye ver�ler�nde �se öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal 

b�lg�ler test� puanları arttıkça öğrenc�ler�n akran zorbalığına maruz kaldıkları tesp�t ed�lm�şt�r.

Öğrenc�ler�n algıladıklarına göre Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler dersler�nde 

öğretmenler�n�n ödev verme sıklığı �ncelend�ğ�nde; öğretmenler�n söz konusu derslerde en 

yüksek oranla haftada b�r ya da �k� kez ödev verd�kler� bel�rlenm�şt�r. Öğrenc�ler�n ödevler �ç�n 

harcadıkları süreye göre Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler ders puanları 

�ncelend�ğ�nde en yüksek puanın; Türkçe ve matemat�kte 61-90 dak�ka arası, fen b�l�mler�nde 90 

dak�kadan fazla, sosyal b�lg�lerde �se 31-60 dak�ka arası süre harcayan öğrenc�lerde olduğu 

görülmüştür. Türk�ye ver�ler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n Türkçe, fen ve sosyal b�lg�ler 

dersler�nde harcadıkları süre 16-30 dak�ka, matemat�kte 31-60 dak�ka arası olduğunda ortalama 

test puanları daha yüksek olmaktadır.

Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �le derslere �l�şk�n 

hoşlanma, değer ve öz-yeterl�k algısı arasındak� �l�şk� �ncelend�ğ�nde, derse �l�şk�n 

hoşlanma �le Türkçe test� puanları arasında negat�f; matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal 

b�lg�ler test puanları �le poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Türkçe 

ders�nden hoşlanma durumları düşük olan öğrenc�ler�n, Türkçe başarı puanlarının yüksek 

olduğu görülmüştür. Matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler dersler�ne �l�şk�n hoşlanma 

arttıkça bu dersler�n test puanları da artış göstermekted�r. Türkçe, matemat�k, fen 

b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �le derslere değer verme arasındak� �l�şk� 

�ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler matemat�k ve fen b�l�mler� ders�ne değer vermeler� arttıkça 

matemat�k ve fen b�l�mler� test� puanları artmaktadır. Fakat, öğrenc�ler�n Türkçe ve sosyal 

b�lg�ler ders�ne değer vermeler� �le bu dersler�n test başarı puanları arasında b�r �l�şk� 

bulunmamıştır. Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �le derslere 

�l�şk�n öz-yeterl�k algısı arasında poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Öğrenc�ler�n 

öz-yeterl�k algısı arttıkça, bu derslere a�t test puanları da artış göstermekted�r. Bu 

bağlamda öğretmenler�n, öğrenc�ler�n�n Türkçe ders�ne çalışırken severek öğrenmeler�ne 

rehberl�k etmes� ve başarab�lecekler�ne olan �nançlarını arttıracak faal�yetler� düzenlemes� 

faydalı olacaktır. Öğrenc�ler�n matemat�k test� puanında başarılı olmaları �ç�nse matemat�k 

ders�ne önem vermeler�, daha �y� b�r l�sede/ün�vers�tede okumak �ç�n matemat�kte �y� olmayı 

�stemeler� ve sınıf arkadaşlarına göre daha �y� olduklarını h�ssetmeler� gerekmekted�r. 

Öğrenc�ler�n fen b�l�mler� ders�ne önem vermeler�, daha �y� b�r l�sede/ün�vers�tede okumak �ç�n fen 

b�l�mler�nde �y� olmayı �stemeler�, kolay öğrend�kler�ne, zor soruları çözeb�ld�kler�ne �nanmaları ve 

öğretmenler�n öğrenc�lere olumlu yönlend�rme �fadeler� kullanmaları fen b�l�mler� test� puanını 
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arttırmaktadır. Öğrenc�ler�n sosyal b�lg�ler test� puanında başarılı olmaları �ç�n sosyal b�lg�ler 

ders�ne önem vermeler�, kolay öğrend�kler�ne ve zor soruları çözeb�ld�kler�ne �nanmaları; 

öğretmenler�n öğrenc�lere olumlu yönlend�rme �fadeler� kullanmaları beklenmekted�r. Türk�ye ve 

Esk�şeh�r ver�ler� karşılaştırıldığında, matemat�k ve fen b�l�mler� test puanlarının benzerl�k 

gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r.

Öğretmenler�n�n tamamlamış olduğu en son eğ�t�m düzey�ne göre Esk�şeh�r Türkçe, matemat�k, 

fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �ncelend�ğ�nde, en yüksek puan ortalamasının yüksek 

l�sans mezunu öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Türk�ye ver�ler�nde �se, en 

yüksek puan ortalamasının Türkçe ve fen b�l�mler� test� puanlarında ön l�sans, matemat�k ve 

sosyal b�lg�ler test� puanlarında yüksek l�sans mezunu öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Esk�şeh�r'dek� Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n 

tamamlamış oldukları son eğ�t�m düzey�ne göre öğrenc�ler�n�n test puan ortalamaları Türk�ye'den 

yüksek bulunmuştur.

Çalışmada, öğretmenler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları �le 

genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres� arasındak� �l�şk� �ncelenm�şt�r. Türkçe ve 

matemat�k test� puanları �le öğretmenler�n genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres� 

arasında poz�t�f yönlü anlamlı b�r �l�şk� bulunurken, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �le 

öğretmenler�n genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma süres� arasında anlamlı b�r �l�şk� 

bulunmamıştır. Bu bağlamda, öğretmenler�n genel çalışma süres� ve mevcut okulda çalışma 

süres� arttıkça, öğrenc�ler�n�n Türkçe ve matemat�k test� başarı puanları da artış göstermekted�r. 

Esk�şeh�r ver�ler�n�n Türkçe ve matemat�k test� puanlarında Türk�ye ver�ler� �le benzerl�k gösterd�ğ� 

tesp�t ed�lm�şt�r.

Öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları öğretmenler�n 

öğretmenl�kte h�zmet süres� düzeyler�ne göre �ncelend�ğ�nde; en yüksek test puan 

ortalamalarının 20 yıl ve üstü h�zmet süres�ne sah�p öğretmenler�n öğrenc�ler�ne a�t olduğu 

bel�rlenm�şt�r.

Esk�şeh�r'dek� öğretmenler�n meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım durumu �ncelend�ğ�nde, 

Türkçe öğretmenler� en fazla b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n derslerde kullanılması ve k�ş�sel gel�ş�m �le 

�lg�l� konular �le �lg�l� meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılmaktadırlar. Matemat�k ve sosyal b�lg�ler 

öğretmenler�, en fazla k�ş�sel gel�ş�mle �lg�l� konular, fen b�l�mler� öğretmenler� �se en fazla b�l�ş�m 

teknoloj�ler�n�n derslerde kullanılması �le �lg�l� konular �le �lg�l� meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne 

katılmaktadırlar. Türk�ye ver�ler� �ncelend�ğ�nde �se öğretmenler�n büyük b�r çoğunluğunun 

meslek� gel�ş�m etk�nl�kler�ne katılım yüzdes�n�n az olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 
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Öğretmenler�n g�rm�ş oldukları derslere �l�şk�n görüşler� �ncelend�ğ�nde, Türkçe öğretmenler�n�n 

çoğunluğu ders yükünün fazla olmadığını, derse hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanlarının olduğunu, 

ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�ld�kler�n� ve çok fazla ders dışı yükler� olduğunu; 

öğretmenler�n tamamının ders önces� hazırlık yaptığını ve öğrenc�lerle b�reb�r �lg�lenmek �ç�n 

yeterl� zamanlarının olduğunu bel�rtm�şlerd�r. Matemat�k öğretmenler�n�n yarısı ders yükünün 

fazla olmadığını, öğrenc�lerle b�reb�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanı olduğunu ve çok fazla ders dışı 

yükler�n�n olduğunu; tamamı ders önces� hazırlık yaptıklarını ve derse hazırlanmak �ç�n yeterl� 

zamanları olduğunu,  büyük b�r çoğunluğu �se ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak 

uydurab�ld�kler�n� bel�rtm�şlerd�r. Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n yarıya yakını ders yükünün çok 

fazla olduğunu; büyük b�r çoğunluğunun ders önces� hazırlık yaptığını derse hazırlanmak �ç�n 

yeterl� zamanının olduğunu, ders programındak� değ�ş�kl�klere ayak uydurab�ld�ğ�n� ve çok fazla 

ders dışı yükü olduğunu; yarıdan fazlası �se öğrenc�lerle b�reb�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanının 

olduğunu bel�rtm�şt�r. Sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n çoğunluğu ders yükünün çok fazla 

olmadığını, ders önces� hazırlık yaptığını, derse hazırlanmak �ç�n yeterl� zamanı olduğunu, 

öğrenc�lerle b�reb�r �lg�lenmek �ç�n yeterl� zamanının olduğunu, ders programındak� değ�ş�kl�klere 

ayak uydurab�ld�kler�n�; % 37,5'l�k b�r kısmının �se çok fazla ders dışı yükü olduğunu bel�rtm�şt�r.

Öğretmenler�n ev ödevler�yle �lg�l� öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunma durumları �ncelend�ğ�nde, 

Türkçe öğretmenler�n�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol ett�ğ� ve öğrenc�lere 

ger� b�ld�r�mde bulunduğu, büyük b�r çoğunluğunun ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta 

tartıştığı, ev ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak şek�lde 

kullandığı, öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� 

ve öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� 

bel�rlenm�şt�r. Matemat�k öğretmenler�n�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol 

ett�ğ� ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu, ödevler� her zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı; 

çoğunluğunun ev ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak 

şek�lde kullandığı, öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n kend�ler�ne kontrol 

ett�rd�ğ� ve öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� 

saptanmıştır. Fen b�l�mler� öğretmenler�n�n tamamının her zaman ya da bazen ödevler� kontrol 

ett�ğ� ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu,  çoğunluğunun ödevler� her zaman ya da bazen 

sınıfta tartıştığı ve ev ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına katkı sağlayacak 

şek�lde kullandığı, öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n kend�ler�ne kontrol 

ett�rd�ğ� ve öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� 

tesp�t ed�lm�şt�r. Sosyal b�lg�ler öğretmenler�n�n �se tamamının her zaman ya da bazen ödevler� 

kontrol ett�ğ� ve öğrenc�lere ger� b�ld�r�mde bulunduğu, büyük b�r çoğunluğunun ödevler� her 

zaman ya da bazen sınıfta tartıştığı, ev ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n notlarına 

katkı sağlayacak şek�lde kullandığı görülmekted�r.  Bununla b�rl�kte sosyal b�lg�ler 

öğretmenler�n�n % 43,8'�n�n öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen öğrenc�ler�n 

kend�ler�ne kontrol ett�rd�ğ� ve % 50's�n�n öğrenc�ler�n ödevler�n� her zaman ya da bazen başka b�r 

öğrenc�ye kontrol ett�rd�ğ� bel�rlenm�şt�r.
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8.sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre, Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test�ne 

�l�şk�n okul ortalama puanları �ncelend�ğ�nde, en yüksek test puan ortalamasının Türkçe ve 

matemat�kte 31-40 arası, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�lerde 25-30 arası sınıf mevcudu olan 

okullarda olduğu bulunmuştur. Türk�ye ver�ler�nde �se en yüksek test puan ortalamasının Türkçe 

ve matemat�kte 25-30 arası, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�lerde 25'ten az sınıf mevcudu olan 

okullara a�t olduğu görülmüştür.

Esk�şeh�r'de fen laboratuvarları olan okulların fen b�l�mler� puanları, Türk�ye'de fen laboratuvarları 

olan okulların fen b�l�mler� puanlarından daha yüksek bulunmuştur. Okullardak� Fen ve Teknoloj� 

Laboratuvarları donatımı güncellenen programlara göre yen�lenerek, öğretmen ve öğrenc�ler 

tarafından fen b�l�mler� uygulamalarında daha akt�f kullanılmalıdır.

Okul kütüphanes� olup olmama durumuna göre okulların Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve 

sosyal b�lg�ler puanları �ncelend�ğ�nde, okullarında kütüphane bulunmayan okulların Türkçe, 

matemat�k ve sosyal b�lg�ler test� puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Fen b�l�mler� test� 

puanları �ncelend�ğ�nde �se okullarında kütüphane bulunan okulların ortalama puanlarının daha 

yüksek olduğu bel�rlenm�şt�r. Fakat çıkan bu sonuç �stat�st�ksel açıdan anlamlı değ�ld�r. 

Esk�şeh�r'de okullarında kütüphane bulunan ve bulunmayan öğrenc�ler�n Türkçe, matemat�k, fen 

b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları Türk�ye ortalama test puanlarından yüksek bulunmuştur. 

Teknoloj�den yararlanarak elektron�k kütüphaneler�n kullanılması Türkçe, matemat�k, fen 

b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanlarını arttırmada etk�l� olab�l�r.

Esk�şeh�r'de okulun bulunduğu yerleş�m b�r�m�ne göre okulların ortalama Türkçe, matemat�k, fen 

b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �ncelend�ğ�nde, şeh�r dışında mahallelerde bulunan 

okulların ortalama test puanları daha yüksek bulunmuştur. Bu ver�ler Türk�ye ver�ler� �le benzerl�k 

göstermekted�r.

Esk�şeh�r Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları �le öğrenc� kaynaklı 

sorunlar ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlar arasındak� �l�şk� �ncelend�ğ�nde, Türkçe ve 

matemat�k test� başarı puanları arttıkça öğrenc� kaynaklı sorunlarında arttığı gözlenmekted�r. 

Fakat fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test� puanları �le öğrenc� kaynaklı sorunlar arasında b�r �l�şk� 

bulunmamaktadır. Aynı durum, Türkçe ve fen b�l�mler� test� puanları �le öğrenc� kaynaklı olmayan 

sorunlar �ç�n geçerl� olup, anlamlı b�r �l�şk� bulunmamaktadır. Esk�şeh�r �l� öğrenc� kaynaklı 

olmayan sorunlar �le �lg�l� gerekl� tedb�rler� alındığından Türkçe ve fen b�l�mler� test� başarı 

puanlarını etk�lemed�ğ� söyleneb�l�r.  Matemat�k ve sosyal b�lg�ler test puanları yüksek olan  

öğrenc�ler�n, öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların az olduğu gözlenm�şt�r. Türk�ye ver�ler� 

�ncelend�ğ�nde, Türkçe, matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�lg�ler test puanları yüksek olan 

öğrenc�ler�n, öğrenc� kaynaklı olan ve öğrenc� kaynaklı olmayan sorunlarının düşük olduğu tesp�t 

ed�lm�şt�r.  Türk�ye ve Esk�şeh�r arasında oluşan bu farklılık neden�yle, Esk�şeh�r'de okulun 
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bulunduğu yerdek� çevren�n sosyal yapısı, vel�ler�n sosyal ve kültürel sev�yes� gel�şt�r�lerek 

öğrenc� kaynaklı olmayan sorunların önüne geç�leb�l�r. 
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