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ÖZET

Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu tarafından dört senede bir 4. ve 8. sınıf düze-
yinde katılımcı ülkelerin matematik ve fen başarısını ölçen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 
Araştırması (TIMSS)’nın 2011 sonuçları ele alan bu analiz, üç temel soruya odaklanmıştır: 1- Türki-
ye’nin diğer ülkelere göre başarı durumu nasıldır? 2- Türkiye’nin performansı 1999 yılından ve 2011 
yılına kadar geçen sürede nasıl değişmiştir? 3- Dördüncü sınıf düzeyinde araştırmaya ilk defa katılan 
Türkiye’nin sonuçları ne anlama gelmektedir? Analizden öne çıkan bazı bulgular şunlardır:

•	 TIMSS 2011 matematik sonuçlarına göre Uzakdoğu ülkeleri katılımcı ülkeler arasında en yüksek 
başarıyı göstermişlerdir. En düşük performansı gösteren katılımcılar ise ağırlıklı olarak Orta Doğu 
ve Afrika’da bulunan ülkeler olmuşlardır. 

•	 Sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye’nin matematik başarı puanı 1999 ve 2007 yıllarında ne-
redeyse aynı iken, 2011 yılında yaklaşık 20 puanlık istatistiksel olarak da anlamlı bir artış 
görülmektedir. Türkiye dördüncü sınıf düzeyinde 50 ülke arasında 35. olmuş, sekizinci sınıf dü-
zeyinde ise 42 ülke arasında 24. olmuştur. Türkiye, bütün Avrupa Birliği üyesi katılımcı ülke-
lerden daha düşük bir performans sergilemiştir.

•	 1999 ve 2007 yıllarında erkek ve kız öğrenciler arasında genel başarı puanında yaklaşık bir ve 
sıfır puanlık fark istatiksel olarak anlamlı değilken, 2011 yılında Türkiye’deki kız öğrenciler erkek 
öğrencilerin yaklaşık 9 puan önünde bir performans sergilemişlerdir. Gözlemlenen bu fark ista-
tistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Özellikle araştırılması gereken bir husus, dördüncü sınıf 
düzeyinde ortaya çıkan çok küçük farkın sekizinci sınıf düzeyinde önemli ölçüde artmasıdır.

•	 Yeterlilik düzeyleri açısından da Türkiye AB üyesi katılımcı ülkelerin oldukça gerisinde gö-
zükmektedir. Türkiye’de 475 ve üzerinde puan alan öğrencilerin oranı 2007 ve 2011 yıllarında % 
33 ve % 40 iken, AB üyesi katılımcı ülkelerde aynı oran % 60 ve % 62 olarak belirlenmiştir.

•	 Dördüncü sınıflar düzeyinde katılımcı 50 ülke arasında 469 genel başarı puanı ile 35. sırayı alan 
Türkiye, dünya genelindeki katılımcı ülkelerin ortalamasının 22, 1995 yılında sabitlenen ölçek 
ortalamasının ise 31 puan altında kalmıştır. Hiçbir AB ülkesini geride bırakamayan Türkiye, dör-
düncü sınıflar düzeyinde AB üyesi katılımcı ülkeler arasında 481 puanla en düşük performansı 
gösteren Polonya’nın ise 22 puan gerisinde kalmıştır.

•	 Türkiye için, özellikle de 2023 vizyonu çerçevesinde ilk on ekonomiden biri olma hedefi dikkate 
alındığında mevcut iyileşmenin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Ekonomi gibi diğer alan-
larda önemli oranda gelişme gösteren Türkiye’nin eğitimde aynı oranda mesafe kat ettiğini söy-
lemek mümkün değildir.
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Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement, IEA) dört senede bir 4. ve 8. sınıf düze-
yinde katılımcı ülkelerin matematik ve fen başarısını ölçmektedir. İlki 1995 yılında ger-
çekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)’nın beşincisi 
2011 yılında yapılmış ve Türkiye 8. sınıf düzeyinde üçüncü kez ve 4. sınıf düzeyinde ise 
ilk kez bu araştırmaya katılmıştır. Beşinci kez yapılan araştırmanın merakla beklenen 
ön raporu 11 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Veri tabanı ise Ocak ayı içerisinde 
araştırmacıların erişimine açılacaktır. Erişime açık hale getirilecek olan veri tabanı ile 
daha kapsamlı bir inceleme yapılması mümkün olmakla beraber, hâlihazırda ön ra-
porda verilen bilgilerle de Türkiye’nin matematik ve fen başarısını genel hatlarıyla de-
ğerlendirmek mümkündür. Ayrıca, 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar 1999 ve 2007 yılları 
ile karşılaştırılarak son 12-13 yıldaki matematik ve fen başarısındaki değişim de ince-
lenebilir. Elinizdeki bu değerlendirme, 4. sınıf matematik başarısına da değinmekle 
beraber, temel olarak Türkiye’nin 8. sınıf düzeyindeki matematik başarısının mevcut 
durumunu ve yıllara göre değişimini incelemektedir.

TIMSS 2011 MATEMATİK SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ
TIMSS araştırmasındaki matematik soruları içerik olarak 8.sınıf düzeyinde sayılar, cebir, 
geometri ile veri gösterimi ve olasılık; 4. sınıf düzeyinde ise sayılar, geometrik şekil ve 
ölçüler ile veri gösterimi şeklinde sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda hem 8. sınıf hem de 4. 
sınıf düzeyinde sorular bilişsel yönden bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere üç 
farklı sınıfta değerlendirilebilmektedir. Araştırmanın ilk yapıldığı 1995 yılında öğrencile-
rin elde ettiği puanlar ortalaması 500 ve standart sapması 100 olacak şekilde ölçeklendi-
rilmiş ve daha sonraki yıllarda yapılan sınavlardaki puanlar da psikometrik modeller kul-
lanılarak dikey olarak 1995 yılındaki bu ölçeğe eşitlenmiştir. Böylece, bir ülkenin genel 
başarı puanı o yıl sorulmuş olan soruların zorluk derecesinden bağımsız olarak mutlak 
anlamda 1995 yılındaki uluslararası ortalama ile karşılaştırılabilir hale getirilmiştir.

TIMSS 2011 araştırmasına 8. sınıf düzeyinde toplam 42 ülke ve 4. sınıf düzeyinde toplam 
50 ülke katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Uzakdoğu ülkeleri katılımcı ülkeler 
arasında en yüksek başarıyı göstermişlerdir (Tablo 1 ve Tablo 2). Dördüncü sınıf dü-
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zeyinde Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Japonya sırasıyla ortalama 606, 
605, 602, 591 ve 585 puanlarını alarak ilk beş sırayı paylaşırken, 8. sınıf düzeyinde Kore, 
Singapur, Tayvan, Hong Kong ve Japonya sırasıyla ortalama 613, 611, 609, 586 ve 570 
puanlarını alarak yine ilk beşte yer almışlardır. En düşük performansı gösteren katı-
lımcılar ise ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika’da bulunan ülkeler olmuşlardır. 
Dördüncü sınıf düzeyinde Umman, Tunus, Kuveyt, Fas ve Yemen; 8. sınıf düzeyinde ise 
Endonezya, Suriye, Fas, Umman ve Gana son beş sırada yer alan ülkeler olmuşlardır.

TABLO 1. DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE TIMMS 2011 MATEMATİK SONUÇLARI.
Sıralama Eğitim Sistemi Ortalama

1 Singapur 606
2 Güney Kore 605
3 Hong Kong 602
4 Tayvan 591
5 Japonya 585
6 Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık) 562
7 Belçika 549
8 Finlandiya 545
9 İngiltere (Birleşik Krallık) 542

10 Rusya 542
11 ABD 541
12 Hollanda 540
13 Danimarka 537
14 Litvanya 534
15 Portekiz 532
16 Almanya 528
17 İrlanda 527
18 Sırbistan 516
19 Avusturalya 516
20 Macaristan 515
21 Slovenya 513
22 Çek Cumhuriyeti 511
23 Avusturya 508
24 İtalya 508
25 Slovakya 507
26 İsveç 504
27 Kazakistan 501

TIMSS ölçek ortalaması 500
28 Malta 496
29 Norveç 495
30 Hırvatistan 490
31 Yeni Zelenda 486
32 İspanya 482
33 Romanya 482
34 Poland 481
35 Türkiye 469
36 Azerbaycan 463
37 Şili 462
38 Tayland 458
39 Ermenistan 452
40 Gürcistan 450
41 Bahreyn 436
42 Birleşik Arap Emirlikleri 434
43 İran 431
44 Katar 413
45 Suudi Arabistan 410
46 Umman 385
47 Tunus 359
48 Kuveyt 342
49 Fas 335
50 Yemen 248

TIMSS 2011 
araştırma 
sonuçlarına göre 
8. sınıf düzeyinde 
katılımcı ülkeler 
arasında en yüksek 
performansı 
Uzakdoğu ülkeleri 
gösterirken, en 
düşük performansı 
ise, Orta Doğu 
ve Afrika’da 
bulunan ülkeler 
göstermişlerdir.
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TABLO 2. SEKİZİNCİ SINIF DÜZEYİNDE TIMMS 2011 MATEMATİK SONUÇLARI.

Sıralama Eğitim Sistemi Ortalama

1 Güney Kore 613

2 Singapur 611

3 Tayvan 609

4 Hong Kong 586

5 Japonya 570

6 Rusya 539

7 İsrail 516

8 Finlandiya 514

9 ABD 509

10 İngiltere (Birleşik Krallık) 507

11 Macaristan 505

12 Avusturalya 505

13 Slovenya 505

14 Litvanya 502

TIMSS ölçek ortalaması 500

15 İtalya 498

16 Yeni Zelenda 488

17 Kazakistan 487

18 İsveç 484

19 Ukrayna 479

20 Norveç 475

21 Ermenistan 467

22 Romanya 458

23 Birleşik Arap Emirlikleri 456

24 Türkiye 452

25 Lübnan 449

26 Malezya 440

27 Gürcistan 431

28 Tayland 427

29 Makedonya 426

30 Tunus 425

31 Şili 416

32 İran 415

33 Katar 410

34 Bahreyn 409

35 Ürdün 406

36 Filistin 404

37 Suudi Arabistan 394

38 Endonezya 386

39 Suriye 380

40 Fas 371

41 Umman 366

42 Gana 331
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Geçmiş yıllarla yapılan karşılaştırmalarda, 1995 – 2011 arasında 4. sınıf düzeyinde 
TIMSS’in beş farklı uygulamasına da katılan 17 ülkenin on ikisinin (Avustralya, İngil-
tere, Hong Kong, İran, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur, Slo-
venya, ABD) bu süre boyunca matematik başarısında artış, üçünün (Çek Cumhuriyeti, 
Hollanda, Avusturya) ise matematik başarısında düşüş olduğu gözlenmiştir. Sekizinci 
sınıf düzeyinde ise bütün uygulamalara katılan 25 ülkenin dokuzunun (Şili, Çin, Hong 
Kong, İtalya, Kore, Litvanya, Rusya, Slovenya, ABD) matematik başarısında artış, on bi-
rinin (Finlandiya, Macaristan, Japonya, Ürdün, Makedonya, Malezya, Norveç, Roman-
ya, İsveç, Tayland, Tunus) ise matematik başarısında düşüş olduğu tespit edilmiştir 
(Mullis, Martin, Foy ve Arora, 2012).

TÜRKİYE’NİN 8. SINIFLAR DÜZEYİNDE MATEMATİK BAŞARISI

Türkiye TIMSS araştırmasına 8. sınıf düzeyinde 1999, 2007 ve 2011 yıllarında olmak 
üzere üç defa katılmıştır. Genel başarı puanı itibarı ile sekizinci sınıf düzeyinde 1999 
yılında 38 katılımcı ülke arasında 31., 2007 yılında 49 katılımcı ülke arasında 30. olan 
Türkiye 2011 yılında 42 ülke arasında 24. olmuştur  (Mulis, Martin ve Foy, 2008; Mulis, 
Martin, Gonzalez, Gregory, Garden, O’Connor, Chrostowski ve Smith, 2000). Ancak ka-
tılımcı ülke sayısının ve niteliğinin devamlı değişmesi yüzünden sadece sıralamadaki 
bu yükselmeye herhangi bir anlam yüklemek olanaksızdır. Ülkeler arasındaki sırala-
maya bakmak yerine, Türkiye’nin performansını üç yönlü incelemek mümkündür. İlk 
olarak Türkiye’nin matematik başarı puanı 1995’de sabitlenen ölçeğin ortalaması olan 
500 ile doğrudan karşılaştırılabilir ki bu mutlak anlamda Türkiye’nin ortalama başarı 
puanında bir artış olup olmadığını gösterir. İkinci olarak, Türkiye’nin puanını dünya 
genelinde katılımcı ülkelerin performansı ile göreceli olarak karşılaştırmak mümkün-
dür. Son olarak da, Türkiye’nin puanını şu anda Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerden 
TIMSS araştırmasına katılanların ortalaması ile karşılaştırmak mümkündür. Bu anlam-
da, hâlihazırdaki AB üye ülkelerinin 13’ü 1999 yılında, 11’i 2007 yılında ve sekizi de 
2011 yılında TIMSS araştırmasına katılmıştır.

Türkiye’nin matematik başarı puanı 1999 ve 2007 yıllarında neredeyse aynı 
iken, 2011 yılında yaklaşık 20 puanlık istatistiksel olarak da anlamlı bir artış 
görülmektedir (Şekil 1). Türkiye, ortalaması 1995 yılında sabitlenen ölçek baz alındı-
ğında, ortalamaya biraz yaklaşsa da ortalamanın hâlâ 0,5 standart sapma altındadır. 
Aynı zamanda, Türkiye’nin performansı göreceli olarak da yine dünya genelindeki di-
ğer katılımcı ülkelerin ortalamasının altında kamıştır. İlk TIMSS tecrübesinde uluslara-
rası ortalamanın yaklaşık 0,6 standart sapma altında olan Türkiye, ikinci katılımında 
uluslararası ortalamanın yaklaşık 0,19 standart sapma altında yer almış ve 2011’de ise 
uluslararası ortalamanın 0,15 standart sapma altında kalmıştır. Hâlihazırda AB üyesi 
olan katılımcı ülkelerin performansına bakıldığında ise, aradaki farkı giderek kapattı-
ğı gözlense de, Türkiye’nin performansı AB üyesi katılımcı ülkelerin ortalamasının bir 
hayli altındadır. 1999 yılında AB üyesi katılımcı ülkelerin ortalamasının 0,8 standart 
sapma altında olan Türkiye, 2007 yılında 0,6 ve 2011 yılında ise 0,5 standart sapma 
geride kalmıştır. Küçük bir iyileşmeyle birlikte bu yılların hiçbirinde Türkiye’nin 
ortalama başarı puanı AB üyesi katılımcılardan daha iyi olamamıştır. Türkiye her 
üç araştırmada da AB üyesi katılımcı ülkeler arasında en düşük performansı gös-
teren Romanya’nın 1999 yılında 43, 2007 yılında 29 ve 2011 yılında ise altı puan 
gerisinde kalmıştır.

Türkiye’nin 
matematik başarı 
puanı 1999 ve 
2007 yıllarında 
neredeyse aynı 
iken, 2011 yılında 
yaklaşık 20 puanlık 
istatistiksel olarak 
da anlamlı bir artış 
görülmektedir. 
Ancak, Türkiyenin 
performansı AB 
üyesi katılımcı 
ülkelerin 
ortalamasının bir 
hayli altındadır.
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KONU İÇERİKLERİ VE BİLİŞSEL ALAN TÜRLERİNE GÖRE 
MATEMATİK BAŞARISI

Matematik başarı puanı konu içeriklerine göre ayrı ayrı incelendiğinde genel olarak 
sayılar haricindeki diğer alanlarda öğrencilerin puanlarını artırdığı görülmektedir (Şe-
kil 2). Sayılar alanında 1999’dan itibaren dikkate değer bir yükselme gözlenmemiştir. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan TIMSS 2007 ulusal raporunda (Şişman, 
Acat, Aypay ve Karadağ, 2011) 1999 yılına ait 418 olarak rapor edilen geometri pua-
nı IEA’nın yayınladığı uluslararası raporda 428, 443 olarak rapor edilen veri ve olasılık 
puanı ise yine IEA’nın yayınladığı uluslararası raporda 446 olarak belirtilmiştir. Bu de-
ğerlendirmede IEA’nın uluslararası raporundaki değerler kaynak olarak alınmıştır. Ge-
ometri alanında 1999 ve 2007 yılları karşılaştırıldığında yaklaşık 17 puanlık bir düşüş 
olmuş, bununla birlikte 2011 yılında 2007’ye göre yaklaşık 43 puanlık önemli bir artış 
olmuştur. Cebir alanında devamlı yükseliş içinde olan Türkiye, 2011 yılında 1999 yılına 
nazaran 23 puanlık bir ilerleme göstermiştir. Genel olarak en yüksek puan alınan veri 
gösterimi ve olasılık alanında ise 1999 ve 2007 yılları arasında bir değişiklik gözlen-
mezken, 2011 yılında öncekine nazaran 22 puanlık bir artış olmuştur. 

Matematik başarı puanı soruların hedeflediği farklı bilişsel alanlara göre de incelene-
bilir. 1999 yılında böyle bir sınıflandırma yapılmamıştır ancak 2007 ve 2011 yıllarını bu 
açıdan karşılaştırmak mümkündür. Bu anlamda, bilgiye dayalı sorularda başarı puanı 
dikkate değer bir şekilde değişmezken, uygulamaya dayalı sorularda 34 ve akıl yürüt-
meye dayalı sorularda ise 24 puanlık bir artış söz konusudur (Şekil 3). (Benzer şekilde, 
TIMSS 2007 ulusal raporunda 2007 yılına ait bilgi kategorisindeki puan 425 ve uygu-
lama kategorisindeki puan ise 439 olarak rapor edilmiştir. IEA’nın yayınlamış olduğu 
uluslararası raporda ise bunun tam tersi olduğu, bilgi kategorisindeki puanın 439 ve 
uygulama kategorisindeki puanın 425 olduğu görülmüştür. Bu değerlendirmede IEA 
tarafından yayınlanmış olan orijinal rapordaki değerler kaynak alınmıştır).

Matematik 
başarı puanı 

konu içeriklerine 
göre ayrı ayrı 

incelendiğinde 
genel olarak 

sayılar haricindeki 
diğer alanlarda 

öğrencilerin 
puanlarını artırdığı 

görülmektedir.

ŞEKİL 1. TÜRKİYE’NİN TIMSS GENEL MATEMATİK BAŞARI PUANI
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ŞEKİL 2. KONU TÜRLERİNE GÖRE MATEMATİK BAŞARISI

ŞEKİL 3. BİLİŞSEL ALANLARA GÖRE MATEMATİK BAŞARISI



S E T A  
A N A L I Z

10

CİNSİYET VE MATEMATİK BAŞARISI

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, 2011 yılında cinsiyet ve matematik başarısı arasın-
daki ilişkide dikkate değer bir değişme gözlemlenmektedir. 1999 ve 2007 yıllarında 
erkek ve kız öğrenciler arasında genel başarı puanında yaklaşık bir ve sıfır puanlık fark 
istatiksel olarak anlamlı değilken, 2011 yılında kız öğrenciler erkek öğrencilerin yakla-
şık 9 puan önünde bir performans sergileyerek, gözlemlenen bu fark istatistiksel ola-
rak da anlamlı bulunmuştur.

Cinsiyet ve matematik başarısı arasındaki ilişki farklı konu içeriklerine göre de değiş-
kenlik göstermiştir (Şekil 4). Sayılar alanında erkek öğrencilerin kız öğrencilere naza-
ran bütün yıllarda kısmen de olsa daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Erkek öğrenciler 
kızlara göre 1999 yılında dört puan, 2007 yılında 12 puan ve 2011 yılında ise yine dört 
puan fazla almıştır. Cebir alanındaki sorularda ise tam tersi bir durum söz konusudur. 
Cebirde kız öğrenciler erkek öğrencilere nazaran her zaman daha yüksek bir perfor-
mans göstermiştir. Kız öğrenciler cebir alanında erkek öğrencilerden 1999 yılında 16, 
2007 yılında 13 ve 2011 yılında ise 18 puan fazla almışlardır. Diğer iki konu türünde 
ise 1999 yılında erkek ve kız öğrenciler arasında herhangi bir performans farkı yok-
ken, ilerleyen yıllarda kız öğrenciler erkek öğrencilerle arayı açmaya başlamışlardır. Kız 
öğrenciler geometri alanında 2007 yılında sekiz, 2011 yılında ise 14 puanlık bir farkla, 
veri gösterimi ve olasılık alanında ise 2007 yılında altı, 2011 yılında ise 13 puanlık bir 
farkla erkek öğrencilerden daha yüksek performans göstermişlerdir.

Benzer şekilde cinsiyet ve matematik başarısı arasındaki ilişki farklı bilişsel alan kate-
gorilerinde de değişkenlik göstermektedir (Şekil 5). 2007 yılında kız ve erkek öğrenci-
ler arasında herhangi bir bilişsel alanda ciddi bir farklılık gözlemlenmezken, 2011 yı-
lında kız öğrenciler her üç alanda da erkek öğrencilere oranla daha iyi bir performans 
göstermişlerdir. Kız öğrenciler bilgiye dayalı sorularda dokuz, uygulamaya dayalı so-
rularda altı ve akıl yürütmeye dayalı sorularda ise yine dokuz puanlık bir farkla daha 
başarılı olmuşlardır.

2007 yılında kız ve 
erkek öğrenciler 

arasında herhangi 
bir bilişsel alanda 

ciddi bir farklılık 
gözlemlenmezken, 

2011 yılında kız 
öğrenciler her 

üç alanda da 
erkek öğrencilere 

oranla daha iyi 
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göstermişlerdir. 

ŞEKİL 4. İÇERİK VE CİNSİYETE GÖRE MATEMATİK BAŞARISI
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YETERLİLİK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TIMSS araştırmasında başarı puanları yanında ayrıca ülkelerin yeterlilik düzeyleri de 
belli kriterlere göre değerlendirilmektedir. 2007 yılından itibaren bu anlamda puanı 
625 ve üzeri olan öğrenciler “ileri düzey,” 550 ve üzeri olan öğrenciler “üst düzey,” 475 
ve üzeri olan öğrenciler “orta düzey” ve 400 ve üzeri olan öğrenciler ise “alt düzey” 
olarak belirlenmektedir.

Türkiye’den 2007 yılında sınava giren öğrencilerin yeterlilik seviyesi % 5 oranında ileri 
düzey, % 10 oranında üst düzey, % 18 oranında orta düzey ve % 26 oranında alt dü-
zey olarak belirlenirken, 2011 yılında sınava giren öğrencilerin yeterlilik seviyeleri % 
7 oranında ileri düzey, % 13 oranında üst düzey, % 20 oranında orta düzey ve % 27 
oranında alt düzey olarak belirlenmiştir. Bu anlamda yeterlilik seviyesi açısından da 
2011 yılında 2007’ye oranla kısmi olarak daha yüksek bir performans gözlemlenmiştir.

AB üyesi katılımcı ülkelerdeki öğrencilerin ortalama yeterlilik düzeylerine bakıldığın-
da ise 2007 yılında % 5 oranında ileri düzey, % 20 oranında üst düzey, % 35 oranında 
orta düzey ve % 26 oranında alt düzey iken, 2011 yılında ise % 5 oranında ileri düzey, 
% 21 oranında üst düzey, % 36 oranında orta düzey ve % 26 oranında alt düzey oldu-
ğu gözlenmektedir. Bir başka ifadeyle, yeterlilik düzeyleri açısından da Türkiye 
AB üyesi katılımcı ülkelerin oldukça gerisinde gözükmektedir. Türkiye’de 475 ve 
üzerinde puan alan öğrencilerin oranı 2007 ve 2011 yıllarında % 33 ve % 40 iken, AB 
üyesi katılımcı ülkelerde aynı oran % 60 ve % 62 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE’NİN 4. SINIFLAR DÜZEYİNDE MATEMATİK BAŞARISI

TIMSS araştırmasına 2011 yılında 4. sınıflar düzeyinde ilk defa katılan Türkiye’nin per-
formansını önceki senelerle karşılaştırmak mümkün değilken, çalışmaya katılan diğer 
ülkelere göre göreceli olarak incelemek mümkündür. Dördüncü sınıflar düzeyinde 

Yeterlilik düzeyleri 
açısından Türkiye 
ile AB ülkeleri 
karşılaştırıldığında, 
Türkiye, AB üyesi 
katılımcı ülkelerin 
oldukça gerisinde 
gözükmektedir. 

ŞEKİL 5. BİLİŞSEL ALAN VE CİNSİYETE GÖRE MATEMATİK BAŞARISI
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katılımcı 50 ülke arasında 469 genel başarı puanı ile 35. sırayı alan Türkiye, dünya ge-
nelindeki katılımcı ülkelerin ortalamasının 22, 1995 yılında sabitlenen ölçek ortalama-
sının ise 31 puan altında kalmıştır. AB üyesi olan katılımcı 20 ülkenin 519 olarak belirle-
nen genel ortalamasının ise 50 puan altında yer almıştır. Hiçbir AB ülkesini geride bıra-
kamayan Türkiye, dördüncü sınıflar düzeyinde AB üyesi katılımcı ülkeler arasında 481 
puanla en düşük performansı gösteren Polonya’nın ise 12 puan gerisinde kalmıştır.

Konu içerikleri itibari ile incelendiğinde, Türkiye sayılar alanında 477 puanla bu alan-
daki uluslararası ortalamanın 18 puan, geometrik şekiller ve ölçüler alanında 447 
puanla bu alandaki uluslararası ortalamanın 37 puan ve veri gösterimi alanında 478 
puanla bu alandaki uluslararası ortalamanın 6 puan altında performans göstermiştir. 
Genel başarı puanında erkek ve kız öğrenciler arasında yaklaşık bir puanlık fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmamakla beraber, cinsiyet ve matematik başarısı arasındaki 
ilişki soruların içerik türlerine göre incelendiğinde erkekler sayılar alanında kızlardan 
üç puan yüksek puan almış, kızlar geometrik şekiller ve ölçüler alanında sekiz, veri 
gösterimi alanında ise altı puan erkeklerden daha yüksek puan almışlardır.

Benzer şekilde matematik başarısı farklı bilişsel alanlara göre incelendiğinde, Türkiye 
bilgiye dayalı sorularda 475, uygulamaya dayalı sorularda 469, akıl yürütmeye dayalı 
sorularda ise 462 puan alarak sırasıyla bu alanlardaki uluslararası ortalamaların 17, 20 
ve 26 puan altında kalmıştır. Bilişsel alanlara göre öğrencilerin başarı puanları cinsiyet 
bazında incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasındaki bilgiye dayalı sorularda 
iki, uygulamaya dayalı sorularda bir ve akıl yürütmeye dayalı sorulardaki üç puanlık 
farkla hiçbir alanda dikkate değer bir fark gözlemlenmemiştir.

Yeterlilik düzeyleri incelendiğinde, 2011 yılında sınava giren 4. sınıf öğrencilerinin ye-
terlilik seviyeleri %4 oranında ileri düzey, %17 oranında üst düzey, 30% oranında orta 
düzey ve 26% oranında alt düzey olarak saptanmıştır. Aynı yeterlilik düzeyleri için AB 
üyesi katılımcı ülkelerin ortalaması ise sırasıyla % 8, % 28, % 38 ve % 19’dur. Bu an-
lamda 475 ve üzeri puan alan öğrenci oranının % 51 olduğu Türkiye, ayni oranın % 74 
olduğu AB üyesi ülkelerin yine oldukça gerisinde kalmıştır.
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SONUÇ

IEA’nın yayınlamış olduğu TIMSS ön raporundaki veriler göz önüne alındığında, Tür-
kiye’nin genel matematik başarısında önceki yıllara göre anlamlı bir yükselme gözük-
mektedir. Bu sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerimizin en düşük performans gösterdiği 
sayılar alanında kayda değer bir gelişme gözükmemekle beraber, diğer konu alanla-
rında kısmen de olsa bir gelişme vardır. Bilişsel alanlar yönünden ise, bilgiye dayalı 
sorularda kayda değer bir gelişme yokken, uygulamaya ve akıl yürütmeye dayalı so-
rularda 8. sınıf öğrencilerinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Bağlamsal anlam-
da birçok değişkenin öğrenci başarısını etkilediği dikkate alındığında, eğitimdeki bu 
kısmi iyileşmenin sebeplerini ortaya koymak ve nedensel yargılarda bulunmak zordur. 
Ancak, bu kısmi iyileşmede Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyümesinin ve yapı-
lan eğitim yatırım ve reformlarının etkisinin olması muhtemeldir. Bu anlamda ileride 
bu kısmi iyileşmenin nedenlerini anlamak açısından daha kapsamlı ve ayrıntılı analiz-
lerin yapılması gerekmektedir.

TIMSS 2011 sonuçlarının tartışılması gereken önemli bir çıktısı da Türkiye’de önceki 
yıllarda gözlemlenmeyen matematik başarısındaki cinsiyetler arası farkın 8. sınıf dü-
zeyinde ortaya çıkmasıdır. Erkek öğrenciler istikrarlı bir şekilde sayılar alanında kız 
öğrencilerden kısmen başarılı olup diğer alanlarda da başarılarını artırsalar da, kız öğ-
renciler erkek öğrencilere oranla birçok alanda kısmen de olsa daha fazla ilerleme kay-
detmiştir. Kuşkusuz bunun muhtemel sebeplerine yönelik daha detaylı araştırmalar 
da bütün veri tabanı araştırmacıların erişimine açıldığında yapılabilecektir. Özellikle 
araştırılması gereken bir husus, 4. Sınıf düzeyinde ortaya çıkan çok küçük farkın 8. Sınıf 
düzeyinde önemli ölçüde artmasıdır. 

Sonuç olarak TIMSS 2011 araştırmasının ön raporundaki veriler Türkiye adına kısmi bir 
iyileşme gösterse de, hem 4.sınıf hem 8. sınıf düzeyindeki genel başarı puanında ve di-
ğer alt alan puanlarında Türkiye hâlâ dünya genelindeki katılımcı ülkelerin uluslararası 
ortalamalarının altındadır. Ayrıca, AB üyesi katılımcı ülkelerin performansı ile karşılaş-
tırıldığında ise, hiçbir ülkeyi geride bırakamayan ve AB üyesi katılımcı ülkelerin ortala-
masının bir hayli altında kalan Türkiye için, özellikle de 2023 vizyonu çerçevesinde ilk 
on ekonomiden biri olma hedefi dikkate alındığında mevcut iyileşmenin yetersiz oldu-
ğu açıkça görülmektedir. Ekonomi gibi diğer alanlarda önemli oranda gelişme göste-
ren Türkiye’nin eğitimde aynı oranda mesafe kat ettiğini söylemek mümkün değildir.

TIMSS 2011 
araştırmasının ön 
raporundaki veriler 
Türkiye adına kısmi 
bir iyileşme gösterse 
de, hem 4.sınıf hem 
8. sınıf düzeyindeki 
genel başarı 
puanında ve diğer 
alt alan puanlarında 
Türkiye hâlâ dünya 
genelindeki katılımcı 
ülkelerin uluslararası 
ortalamalarının 
altında olduğu 
görülmektedir .



S E T A  
A N A L I Z

14

KAYNAKÇA
Mulis, I.V.S., Martin, M.O. ve Foy, P. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report: Findings from 

IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. Chest-
nut Hill, MA: Boston College. http://timss.bc.edu/timss2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMat-
hematicsReport.pdf

Mulis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. 
Chestnut Hill, MA: Boston College. http://timss.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathe-
matics_FullBook.pdf

Mulis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., Gregory, K.D., Garden, R.A., O’connor, K.M., Chrostowski, S.J., 
Smith, T.A. (2000). TIMSS 1999 international mathematics report: Findings from IEA’s Repeat of the 
Third International Mathematics and Science Study at the eighth grade. Chestnut Hill, MA: Boston 
College. http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_All.pdf

Şişman, M., Acat, M.B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu 8. 
sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.





Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu tarafından dört senede bir 4. 
ve 8. sınıf düzeyinde katılımcı ülkelerin matematik ve fen başarısını ölçen Uluslararası 
Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)’nın 2011 sonuçları ele alan bu ana-
liz, üç temel soruya odaklanmıştır: 1- Türkiye’nin diğer ülkelere göre başarı durumu 
nasıldır? 2- Türkiye’nin performansı 1999 yılından ve 2011 yılına kadar geçen sürede 
nasıl değişmiştir? 3- Dördüncü sınıf düzeyinde araştırmaya ilk defa katılan Türkiye’nin 
sonuçları ne anlama gelmektedir? Analizden öne çıkan bazı bulgular şunlardır:
•	 TIMSS 2011 matematik sonuçlarına göre Uzakdoğu ülkeleri katılımcı ülkeler arasında en 

yüksek başarıyı göstermişlerdir. En düşük performansı gösteren katılımcılar ise ağırlıklı 
olarak Orta Doğu ve Afrika’da bulunan ülkeler olmuşlardır. 

•	 Sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye’nin matematik başarı puanı 1999 ve 2007 
yıllarında neredeyse aynı iken, 2011 yılında yaklaşık 20 puanlık istatistiksel 
olarak da anlamlı bir artış görülmektedir. Türkiye dördüncü sınıf düzeyinde 50 
ülke arasında 35. olmuş, sekizinci sınıf düzeyinde ise 42 ülke arasında 24. olmuştur. 
Türkiye, bütün Avrupa Birliği üyesi katılımcı ülkelerden daha düşük bir per-
formans sergilemiştir.

•	 1999 ve 2007 yıllarında erkek ve kız öğrenciler arasında genel başarı puanında 
yaklaşık bir ve sıfır puanlık fark istatiksel olarak anlamlı değilken, 2011 yılında Tür-
kiye’deki kız öğrenciler erkek öğrencilerin yaklaşık 9 puan önünde bir performans 
sergilemişlerdir. Gözlemlenen bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. 
Özellikle araştırılması gereken bir husus, dördüncü sınıf düzeyinde ortaya çıkan 
çok küçük farkın sekizinci sınıf düzeyinde önemli ölçüde artmasıdır.

•	 Yeterlilik düzeyleri açısından da Türkiye AB üyesi katılımcı ülkelerin oldukça 
gerisinde gözükmektedir. Türkiye’de 475 ve üzerinde puan alan öğrencilerin ora-
nı 2007 ve 2011 yıllarında % 33 ve % 40 iken, AB üyesi katılımcı ülkelerde aynı oran 
% 60 ve % 62 olarak belirlenmiştir.

•	 Dördüncü sınıflar düzeyinde katılımcı 50 ülke arasında 469 genel başarı puanı ile 
35. sırayı alan Türkiye, dünya genelindeki katılımcı ülkelerin ortalamasının 22, 1995 
yılında sabitlenen ölçek ortalamasının ise 31 puan altında kalmıştır. Hiçbir AB ül-
kesini geride bırakamayan Türkiye, dördüncü sınıflar düzeyinde AB üyesi katılım-
cı ülkeler arasında 481 puanla en düşük performansı gösteren Polonya’nın ise 22 
puan gerisinde kalmıştır.

•	 Türkiye için, özellikle de 2023 vizyonu çerçevesinde ilk on ekonomiden biri olma 
hedefi dikkate alındığında mevcut iyileşmenin yetersiz olduğu açıkça görülmek-
tedir. Ekonomi gibi diğer alanlarda önemli oranda gelişme gösteren Türkiye’nin 
eğitimde aynı oranda mesafe kat ettiğini söylemek mümkün değildir.
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