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GİRİŞ 

 

Her ülke uyguladığı eğitim sisteminin vizyonu doğrultusunda işlerliğini görebilmek için eğitim 

sistemini izler ve değerlendirir. İzleme ve değerlendirmelerin sonucunda ise sistemin her kademesine geri 

bildirimler sunulur, doğru uygulamalar desteklenir, geliştirilir, yenilikler plânlanır ve varsa olası 

eksiklikler ortadan kaldırılır.  Millî Eğitim Bakanlığı da eğitim sistemiyle ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili 

izleme ve değerlendirme çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.  

Bakanlığımız 21. yüzyılın başlarından itibaren uluslararası düzeyde gerçekleştirilen izleme ve 

değerlendirme çalışmalarına (TIMSS, PISA) katılmış, elde ettiği verileri ilgililerle ve kamuoyuyla 

paylaşmış; üniversitelerimizden basınımıza, sivil toplum örgütlerinden düşünce kuruluşlarına kadar 

eğitimin bütün paydaşlarına ulaştırmıştır.  

Ülkemiz eğitim sistemini izleyip değerlendirebilmek adına yalnızca uluslararası izleme ve 

değerlendirme çalışmalarıyla yetinmemiştir. 2014 yılından itibaren eğitim sistemimizin izlenmesine ve 

değerlendirilmesine ilişkin millî bir sistem geliştirilmesi plânlanmış, 2016 yılında Akademik Becerilerin 

İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) çalışmasının ilk uygulaması yapılmıştır. 

 8.sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin 

ölçüldüğü bir araştırma olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi raporu, bu izleme ve 

değerlendirme sisteminin önümüzdeki süreçlerde eğitim politikalarına ve eğitim programlarına yön 

vermede etkili olacağını göstermektedir.  

Periyodik olarak gerçekleştireceğimiz ve eğitimin tüm kademelerindeki gelişmelerle ilgili veri 

toplamayı hedeflediğimiz bu çalışmanın ülkemize ve eğitim sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını 

temenni ediyor; araştırma sürecinde özveriyle çalışan Bakanlığımız personeline ve akademisyenlere 

yürüttükleri çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum. 

 

 

 

İsmet YILMAZ  

Millî Eğitim Bakanı 
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ABİDE, öğrenci başarısına yönelik ilerlemelerin izlenmesini amaçlayan bir çalışmadır. Bu 

çalışma, 8. sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme 

becerilerinin ölçüldüğü bir çalışmadır. Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilere sahip olma durumlarını 

belirlemek, öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerinin bu beceriler ile ilişkisini 

ortaya koymak, illerin eğitimle ilgili çıktılarını ortaya koymak ve iki yıllık periyotlarla tekrarlayarak bu 

göstergelerin izlenmesini sağlamak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.  

ABİDE projesi Fen, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler alanlarında uygulanmıştır. Türkçe 

dersinde okuma becerilerine odaklanılmıştır. İleriki yıllarda, yazma becerisinin de ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde de izleme yapmaya olanak sağlayacak 

çalışmaların da yapılması planlanmaktadır. 

Öğrenci başarısı hedefleri konusunda gerçekçi, karşılaştırılabilir ve uygun bir ölçüt ortaya koyma 

amacımız bu çalışmanın ortaya çıkmasının gerekçesini oluşturmuştur. Bu amaçla her uygulamada 

eşitlenmiş testler kullanılması önem arz etmektedir. ABİDE bu anlamda her uygulamada aynı ölçekte 

puan oluşturan, eşitlenmiş testlerle ölçme işlemini yapacaktır.  

ABİDE araştırmasında her bir il ayrı örneklem olarak alınmaktadır. Uygu-lama neticesinde her il 

için ayrı bir rapor çıkarılacaktır. ABİDE araştırması ulusal bir izleme sınavıdır.  Ayrıca araştırma 

sonucunda her ilin kendine özel durumları ortaya çıkarılacaktır. Türkiye raporu hazırlanmış ve ülkemizin 

eğitimdeki genel durumu hakkında bu rapor oluşturulmuştur. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından izleme programına alınan bu çalışma her iki yılda bir 

tekrarlanacak, böylece eğitimde yapılan değişikliklerin sürekli izlenmesi sağlanacaktır. 

 

 

Doç. Dr. Bayram ÇETİN 

Ölçme, Değerlendirme ve  

Sınav Hizmetleri Genel Müdürü 
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Son yıllarda, ölçme ve değerlendirme konularıyla ilgili birçok akademik yayın ve araştırmanın 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu çalışmaların bazıları mevcut durumu betimlerken, bazıları da öneri ve 

tedbir almaya yönelik olmaktadır. Bakanlığımızın da, eğitimde nitelikli gelişmeleri ve başarıyı hedef alan 

kıymetli çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalar arasında ABİDE önemli bir araştırma, ölçme ve 

değerlendirme rolünü gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’de 8. Sınıf öğrencilerinin başarılarını arttırmak amacıyla ölçme ve değerlendirme 

fonksiyonunu yerine getiren ABİDE, öğrenci, öğretmen ve okullarla ilgili birçok değişkeni de dikkate 

alarak veri toplama ve verileri analiz etme görevini yerine getirmektedir. Elde edilen verilere göre, 

ülkemizin Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilimleri alanında, başarı ortalamalarını arttırmak 

amacıyla, bazı faktörlerin kontrol altına alınması ve belirli konularda iyileşmelerin sağlanması 

beklenmektedir. ABİDE verilerinin Batman raporu incelendiğinde, şehrimizin okul, öğretmen ve 

öğrencilerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin, iyi bir şekilde değerlendirilerek, gerekli teşvik ve iyileştirmelerin 

yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda, müdürlüğümüzün, üzerine düşen görev ve sorumlulukları 

yerine getireceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Eğitim çalışmalarımıza, ABİDE Batman raporu ve diğer 

ölçme ve değerlendirme konularını dikkate alarak devam etmemiz, başarımızı arttıracaktır. Bütün okul, 

öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarı dilerim. 

 

 

 

Mahmut KURTARAN 

 

Batman Milli Eğitim Müdürü 
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Son yıllarda, ülkemizde öğrenci başarısını arttırma ile ilgili birçok akademik ve istatistiksel 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar üniversite ve diğer kurumlar tarafından yapılmaya devam 

ederken, bakanlığımızın da özellikle 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini 

arttırmaya yönelik çalışmaları önem arz etmektedir.  ABİDE ile, öğrencilerimizin başarısının izlenmesi, 

öğrenci başarılarına etki eden faktörlerin incelenmesi, öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin başarıya 

etkisi ortaya çıkarılmaktadır. 

 Türkiye ABİDE raporunun yayınlanmasından sonra, ABİDE Batman raporunun 

müdürlüğümüzce önem verilen faktörler de ölçüt alınarak incelendiğini ve bu sonuçların okul, 

öğretmenlerimiz ve müdürlümüzce dikkate alınacağını önemle belirtmek gerekir. Bu çalışmaların ve 

yapılacak çalışmaların,  öğrencilerimizin başarılarına olumlu katkı yapmasını temenni eder, başarılar 

dilerim. 

 

 

 

 

Zübeyir YILMAZ 

Batman Milli Eğitim müdür Yardımcısı 
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BULGULAR 

1- Türkçe Dersine Ait Analizler 

1.1 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Türkçe Ders başarısına 

Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Türkçe Dersi Başarısına 

Etkisi 

 

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursu 
 N % �̅� 

           Katılmadım  113 31,7 446,64 

Yalnızca 1. Dönem Katıldım 44 12,3 479,44 

Yalnızca 2. Dönem Katıldım 24 6,7 
479,49 

                 Her iki Dönem de Katıldım                         176                          49.3                      481.58 

 

 

TOPLAM 
357 100 470.12 

 

 

Öğrencilerin %31,7’i Türkçe dersinden kurslara katılmadığını belirtirken, %49,3’ü her iki dönemde de 

katıldığını belirtmiştir. Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin DYK’ ya katılma 

durumuna göre incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının her iki dönemde de kurslara katılımı olan 

öğrencilere ait olduğu (𝑥 = 481,58), en düşük ortalamanın ise yalnızca katılmadım seçeneğini (𝑥 = 446,64) 

ifade eden öğrencilere ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Türkçe Dersi Başarısına Etkisinin Türkiye 

ve Batman Kıyaslaması 

    

Destekleme ve yetiştirme 

kursunun başarıya etkisi 

katılmadım 1. dönem 

katıldım 

2. dönem katıldım Her iki dönem de 

katıldım 

Batman 446,64 479,44 479,49 481.58 

Türkiye 488,40 488,26 494,21 514,17 

 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının Türkçe başarısına etkisinin, Türkiye başarın ortalamalarıyla 

karşılaştırıldığında, tablo 2’ de görüldüğü gibi Batman’da, her iki dönem DYK’ya katılan öğrencilerin 

ortalama başarısı 481.58 iken, Türkiye ortalaması 514,17’dir. Her ne kadar Türkçe başarı ortalaması, 

Türkiye başarı ortalamasının altında olsa da,  DYK kurslarına katılımın, başarı ortalamasını anlamlı bir 

şekilde yükselttiği görülmüştür. 
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1.2- Annenin Eğitim Durumunun Ders başarısına Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 3. Annenin Eğitim Durumunun Türkçe Dersi Başarısına Etkisi 

 

 

Annenin Eğitim Durumunu 
 N % �̅� 

           okula hiç gitmedi ya da ilkokul 

terk 157 48,0 446,68 

ilkokul mezunu 87 26,6 471,67 

 

                          ortaokul mezunu       48 14,7                    479,30 

 

                    lise mezunu 
 26 8 538,42 

                    Ön lisans mezunu  4 1,2 647,41 

Lisans mezunu 4 1,2 600,72 

Yüksek lisans mezunu 1 0,3 
582,74 

 

TOPLAM 
327 100 470,16 

 

Türkçe dersi başarısına ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, annelerinin eğitim düzeyi ön lisans mezunu olan öğrencilere 

ait olduğu   ( 𝑥=647,41), en az puan ortalamasının ise annelerinin eğitim düzeyi “Okula hiç gitmedi ya da 

ilkokul terk” olan öğrencilere ait olduğu (𝑥= 446,68), görülmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Türkçe 

testine ilişkin ortalama puanlarının anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı 

bulunmuştur. 
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 Tablo 4. Annenin Eğitim Durumunun Türkçe Dersi Başarısına Etkisisin Batman ve Türkiye 

Karşılaştırılması 

 

 Batman Türkiye 

Annenin Eğitim Durumu     % �̅� % �̅� 

okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk 48,0 446,68 11,5 454,5 

ilkokul mezunu 26,6 471,67 43,6 491,5 

ortaokul mezunu 14,7                     479,30 19,9 498,7 

lise mezunu 8 538,42 15,6 535,6 

Ön lisans mezunu 1,2 647,41 1,3 560,6 

Lisans mezunu 1,2 600,72 4,9 573,9 

Yüksek lisans mezunu 0,3 582,74 0,7 560,2 

 

Not: Türkiye geneli öğretmen eğitim düzeyinde doktora mezunu öğretmen, batman verilerinde doktora 

mezunu öğretmen verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Tablo 4’e bakıldığında dikkat çeken önemli nokta Batman’da Okula hiç gitmeyen ya da ilkokul terk 

oranının, Türkiye  ortalamasıdan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum Batman için 

zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır.  

1.3- Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu İle Türkçe Başarı Ortalamasının Korelâsyonu   

Tablo 5. Ailenin Sosyo-ekonomik Düzeyinin Türkçe Dersi Başarısına Etkisinin Korelâsyonu 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 

Değişken 
 N r  

Batman Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 276 0,245  

Türkiye Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 23894 0,370  

 

Tablo 5’e göre, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile Türkçe testi puanları arasında anlamlı, orta 

düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, hem Türkiye’de hem de Batman’da 

öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe Türkçe puanlarının da yükseldiği ileri sürülebilir. 
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1.4. Öğretmenin Eğitim Düzeyi 

Tablo 6. Öğretmenin Eğitim Düzeyinin Türkçe Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 Batman Türkiye 

Öğretmenin Eğitim Düzeyi     N % �̅� N % �̅� 

Lisans mezunu 53 94,6 464,084 1279 96,4 498,268 

Yüksek lisans mezunu 3 5,4 508,718 48 3,6 492,236 

 

Türkçe öğretmenlerinin tamamlamış oldukları eğitim düzeyine göre öğrencilerin Türkçe testi puanları 

incelendiğinde,  Türkiye verilerine göre,  Lisans mezunu olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama 

puanlarının eğitim düzeyi (X̅=498,269) ve Yüksek Lisans (�̅�= 492,236) olan öğretmenlerin öğrencilerine 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak puanlar arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir. Ama Batman’da bu durum farklılık arz etmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, lisans mezunu 

olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanlarının eğitim düzeyi (X̅=464,084) ve yüksek lisans (�̅�= 

508,718) olan öğretmenlerin öğrencilerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumda, 

öğretmelerin eğitim düzeyi yükseldikçe, Türkçe ortalama puanlarının anlamlı bir şekilde arttığı 

görülmektedir. 

1.5. Türkçe Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma Durumları 

İle İlgili Betimsel İstatistikler 

Tablo 7. Türkçe Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları 

  

 

Maddeler 
 N % �̅� 

hiç ya da neredeyse hiç 1 1,9 473,86 

bazen 17 32,7 460,39 

 

     her zaman ya da hemen hemen her zaman       34 65,4                      476,01 

toplam  52 100   470,86 

 

Tablo 7’ ye göre Türkçe öğretmenlerinin ev ödevleriyle ilgili bazen geri bildirimde bulunduklarında başarı 

ortalamasının ( �̅� =460,39) olduğu, her zaman ya da hemen hemen her zaman geri bildirimde 

bulunduklarında ise başarı ortalaması (�̅�=476,01) olduğu görülmektedir. Bu durumda ev ödevlerinin her 

zaman geri bildirimde bulunulması, öğrencilerin Türkçe dersi başarısını pozitif yönde etkilediği 

söylenebilir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 98) bazen veya hemen hemen her zaman geri 

bildirimde bulundukları görülmüştür. 
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1.6. Okul Türü 

Tablo 8. Okul Türünün Türkçe Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler (Türkiye-

Batman Kıyaslaması)  

 Batman Türkiye 

Okul Türü     N % �̅� N % �̅� 

Genel Ortaokul 13 86,7 466,5 933 86 496,3 

İmam hatip ortaokulu 1 6,7 450,1 119 11 499,4 

Yatılı bölge ortaokulu 1 6,7 473,8 37 3 471,6 

Toplam 15 100 465,9 1089 100 495,8 

 

Türkçe testine ilişkin okul ortalamaları, okul türüne göre incelendiğinde Türkiye’de en yüksek 

puan ortalamasının imam hatip ortaokullarına ait olduğu  (�̅�=499,4), imam hatip ortaokullarını genel 

ortaokulların izlediği  ( �̅�  =496,3), en son sırada ise yatılı bölge ortaokullarının ( �̅�  =471,6) olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, okulların Türkçe testine ilişkin ortalama puanları okul türüne bağlı olarak 

anlamlı bir biçimde değişmektedir. Bu anlamlı farklılık yatılı bölge ortaokulları ile genel ortaokullar ve 

yatılı bölge ortaokulları ile imam hatip ortaokulları ortalama puanları arasındaki farktan 

kaynaklanmaktadır. Genel ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının Türkçe puan ortalamaları istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tablo 8’e bakıldığında, Batman’ın Türkçe ortalamasının, 

Türkiye ortalamasına göre, genel ortaokullardaki başarının (�̅� =466,5), Türkiye genel başarı ortalamasının 

altında olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir. Batman 

imam hatip ortaokullarının başarı puanı (�̅� =450,1), ildeki okul türlerine göre en düşük iken, Türkiye 

geneli imam hatip ortaokulları başarı puanına göre ( �̅�  =499,4) en yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

durum,  Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmaktadır 

1.7. Okulun bulunduğu Yerleşim Yeri 

Tablo 9. Okulun Bulunduğu Yerleşim Birimine Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları İlgili 

Betimsel İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okulun bulunduğu yer     N % �̅� N % �̅� 

Şehir merkezi 8 53,3 458,58 710 55,5 492,55 

Büyük şehir-merkez ilçe 1 6,7 421,93 84 6,6 499,02 

Şehrin dışında mahalle 2 13,3 463,19 155 12,0 499,65 

Kasaba, köy vb. 4 26,7 493,16 331 25,9 491,28 

toplam 15 100 465,97 1280 100 493,51 
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Türkiye geneli ortalamalarında, Türkçe testine ait okul ortalamalarının yerleşim birimlerine göre durumu 

incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının şehir dışındaki mahallelerde bulunan okullara ait olduğu   

( �̅�=499,65) en düşük ortalamanın ise kasaba ve köylerde bulunan okullara ait olduğu ( �̅�=491,28) 

görülmektedir. Bulgular, Türkçe testi okul ortalamalarının yerleşim birimine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır.  Tablo 9’a göre Türkçe testine ait okul ortalamalarının yerleşim 

birimlerine göre durumu Batman özelinde incelendiğinde, kasaba ve köyler Türkiye ortalamasına yakın 

bir başarı gösterirken, şehir merkezindeki okulların Türkiye ortalamasına göre dramatik bir şekilde düşük 

olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. 

1.8. Evdeki Kitap Sayısı 

Tablo 10. Evdeki Kitap Sayısına Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Kitap Sayısı     N % �̅� N % �̅� 

0-5 kitap 66 20,2 420,4 3522 12,2 446,2 

6-15 kitap 124 37,8 466,4 9021 31,2 475,6 

16-50 kitap 81 24,8 479,8 8210 28,4 511,4 

51-80 kitap 29 8,9 517,8 3755 13,0 528,4 

81 ve üzeri kitap 27 8.3 499,2 4448 15,4 547,2 

toplam 327 100 467,7 28956 100 500,0 

 

Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin evinde bulunan kitap sayısına göre incelendiğinde, 

Türkiye verilerine göre en yüksek puan ortalamasının evlerinde 81 ve üzeri kitap olan öğrencilere ait 

olduğu(�̅�=547,2), Batman verilerine göre ise en yüksek puan ortalamasının 51- 80 arası kitabı olan 

öğrencilere ait olduğu ( �̅�=517,8) görülmektedir.  En düşük puan ortalamasının, Türkiye verilerine göre, 

evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=446,2), Batman verilerine göre de, evlerinde 0-5 kitap 

olan öğrencilere ait olduğu ( �̅� =420,4),  görülmektedir. Tablo 10’a göre, öğrencilerin Türkçe testi 

puanlarının evdeki kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu anlamlı 

farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır. Türkçe testine ilişkin yüzde değerleri, öğrencilerin evinde 

bulunan kitap sayısına göre incelendiğinde, Türkiye yüzde değerlerine göre 0-5 kitap sayısı %12 iken, 

Batman yüzde değeri %20,2’dir. Ayrıca 51 ve üzeri kitap yüzde değeri Türkiye’de % 28,4 iken, Batman 

yüzde değeri sadece %17,2’ dir. Yüzde değerlerine göre Batman’da 0-5 arası kitap yüzde değeri, Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Yüzde değerlerine 

göre Batman’da 51 ve üzeri arası kitap yüzde değeri, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durum Batman 

için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca Batman’daki öğrencilerin kitap sayısı, Türkiye ortalama 

kitap sayısından anlamlı bir şekilde düşüktür. 
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 1.9. Eğitim Hedefi 

Tablo 11. Eğitim Hedefine Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Eğitim Hedefi  N    % �̅� N % �̅� 

Liseyi bitirmek 51 14,7 393,4 3446 11,3 409,6 

Yüksekokulu bitirmek 12 3,5 456,7 1542 5,0 457,8 

Üniversiteyi bitirmek 197 56,8 465,6 17421 56,9 498,9 

Yüksek lisans ya da doktora yapmak 87 25,1 523,6 8181 26,7 549,8 

toplam 347 100 469,2 30590 100 500,4 

 

Tablo 11’e göre Türkçe testine ilişkin Türkiye öğrenci ortalamaları, öğrencilerin eğitim hedeflerine göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora ve yüksek lisans yapmak olan 

öğrencilere ait olduğu ( �̅� =549,8), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi liseyi bitirmek olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=416,5), görülmektedir. Türkçe testine ilişkin Batman öğrenci ortalamaları, 

öğrencilerin eğitim hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora 

ve yüksek lisans yapmak olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=523,6), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi 

liseyi bitirmek olan öğrencilere ait olduğu ( �̅�=393,4), görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin 

Türkçe testi puanlarının eğitim hedeflerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır. 

1.10. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 12. Okul Kütüphanesi Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Okulunuzda kütüphane var mı?     N % �̅� N % �̅� 

Hayır 4 30,8 468,3 351 29 494,03 

Evet 9 69,2 472,1 860 71 494,16 

Toplam 13 100 470,9 1211 100 494,12 

 

Tablo 12’ ye göre, okulda kütüphane olup olmama durumuna ilişkin çalışmada Türkiye’de ele alınan 

toplam 1211 okulun %71’inde kütüphane bulunurken, %29’unda kütüphane bulunmamaktadır. Batman’da 

ele alınan toplam 13 okulun %69,2’sinde kütüphane bulunurken, %30,8’inda kütüphane bulunmamaktadır 
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Türkçe testine ilişkin okul ortalamaları Türkiye genelinde, okullarda kütüphane bulunup bulunmama 

durumuna göre incelendiğinde okul kütüphanesi bulunan okulların ortalamasının ( �̅� =494,16),  

bulunmayan okulların ortalamasından  (�̅�=494,03), daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık değildir.  Türkçe testine ilişkin okul ortalamaları Batman özelinde, 

okullarda kütüphane bulunup bulunmama durumuna göre incelendiğinde okul kütüphanesi bulunan 

okulların ortalamasının (�̅�=472,1), bulunmayan okulların ortalamasından  (�̅�=468,3), daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak bu farklılık, Türkiye ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu durum Batman için güçlü bir yön olarak ortaya çıkmıştır. 

1.11. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Tablo 13. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu Durumuna Göre Okulların Ortalama Türkçe 

Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

8. sınıf ortalama sınıf mevcudu     N % �̅� N % �̅� 

25’ten az 6 40,0 457,2 356 28 494,3 

25-30 arası 6 40,0 454,8 623 49 494,4 

31-40 arası 1 6,7 445,7 227 18 489,6 

41 ve daha fazla 2 13,3 535,6 71 6 492,0 

Toplam 15 100 465,9 1277 100 493,4 

 

Okullara ait ortalama Türkçe testi puanları, sekizinci sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre incelendiğinde 

en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25-30 arasında değişen okullarda olduğu  (X 

=494,4), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 25’ten az olan okulların takip ettiği görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya 

koymaktadır. Okullara ait ortalama Türkçe testi puanları, Batman özelinde, sekizinci sınıf ortalama sınıf 

mevcuduna göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 41 ve daha 

fazla olan okullarda olduğu  (X =535,6), en düşük puan ortalamasının 31-40 arası olan okullarda olduğu 

(X =445,7) görülmektedir.  Bu sonuçlara bakıldığında 41 ve daha fazla okulların N değeri 2 olduğundan 

dolayı (düşük) bu başarıyı genellemenin, yanlış sonuçlar ortaya çıkarma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 

Tablo 13’e bakıldığında, 41 ve daha fazla seçeneği dışarıda tutulduğunda, ortalama sınıf mevcudunun, 

başarıyı anlamlı bir şekilde etkilediği görünmektedir. 

 

 

 

 



15 
 

1.12. Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları 

Tablo 14. Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (Etkileşimli tahta kursu vb.) Durumlarına 

Göre Okulların Ortalama Türkçe Puanları  

 Batman 

Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (etkileşimli 

tahta kursu vb.) 

    N % �̅� 

hiç 27 49,1 456,3 

1-2 gün 21 38,2 479,8 

3-4 gün 5 9,1 457,8 

5 gün ve daha fazla 2 3,6 492,8 

Toplam 55 100 466,7 

 

Tablo 14’e göre, bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının (etkileşimli tahta kursu vb.) okulların 

ortalama Türkçe Puanlarına etkisi incelendiğinde, 3-4 gün hariç (X =457,8), bilişim teknolojilerinin 

kullanım süresi arttıkça, ortalama Türkçe puanlarında da anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. Bilişim 

teknolojilerinin derslerde kullanılmasının, Türkçe puanlarına etkisi konusunda Batman ve Türkiye 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. 

 

2- Sosyal Bilgiler Dersine Ait Analizler 

2.1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Sosyal Bilgiler Ders başarısına 

Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 15. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Sosyal Bilgiler Dersi 

Başarısına Etkisi 

 

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursu 
 N % �̅� 

           Katılmadım  116 32,4 447,92 

Yalnızca 1. Dönem Katıldım 43 12,0 470,97 

Yalnızca 2. Dönem Katıldım 22 6,1 
477,66 

                 Her iki Dönem de Katıldım                         177                       49.4                   482.53 

 

 

TOPLAM 
358 100 469.63 

 

Tablo 15’e göre, öğrencilerin %32,4’ü sosyal bilgiler dersinden kurslara katılmadığını belirtirken, 

%49,4’ü her iki dönemde de katıldığını belirtmiştir. Sosyal bilgiler testine ilişkin öğrenci ortalamaları, 
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öğrencilerin DYK’ ya katılma durumuna göre incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının her iki 

dönemde de kurslara katılımı olan öğrencilere ait olduğu (𝑥 = 482,53), en düşük ortalamanın ise yalnızca 

katılmadım seçeneğini  (𝑥 = 447,92) ifade eden öğrencilere ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 16. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisinin 

Türkiye ve Batman Kıyaslaması 

    

Destekleme ve 

yetiştirme kursunun 

başarıya etkisi 

katılmadım 1. dönem 

katıldım 

2. dönem katıldım Her iki dönem de 

katıldım 

Batman 447,92 470,97 477,66 482.53 

Türkiye 498,4 483,79 487,68 516,98 

 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının sosyal bilgiler dersi başarısına etkisinin, Türkiye başarı 

ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, tablo 16’ da görüldüğü gibi Batman’da, her iki dönem DYK’ya katılan 

öğrencilerin ortalama başarısı 482.53 iken, Türkiye ortalaması 516,98’dir. Her ne kadar sosyal bilgiler 

başarı ortalaması, Türkiye başarı ortalamasının altında olsa da, DYK kurslarına katılımın, başarı 

ortalamasını anlamlı bir şekilde yükselttiği görülmüştür. 

2.2- Annenin Eğitim Durumunun Ders başarısına Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 17. Annenin Eğitim Durumunun Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisi 

 

 

Annenin Eğitim Durumunu 
 N % �̅� 

           okula hiç gitmedi ya da ilkokul 

terk 157 45,9 454,54 

ilkokul mezunu 88 26,5 467,60 

 

                          ortaokul mezunu      48 14,6                       473,46 

 

                    lise mezunu 
 26 8,9 532,14 

                    Ön lisans mezunu  4 1,6 640,19 

Lisans mezunu 5 2,0 618,11 

Yüksek lisans mezunu 1 0,4 
618,44 

 

TOPLAM 
329 100 472,17 

 

Tablo 17’ye göre, sosyal bilgiler başarısına ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin anne eğitim 

düzeyine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, annelerinin eğitim düzeyi ön lisans mezunu 

olan öğrencilere ait olduğu  ( 𝑥=640,19), en az puan ortalamasının ise annelerinin eğitim düzeyi “okula hiç 
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gitmedi ya da ilkokul terk” olan öğrencilere ait olduğu (𝑥=454,54), görülmektedir. Buna ek olarak, 

öğrencilerin sosyal bilgiler testine ilişkin ortalama puanlarının anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı 

bir biçimde farklılaştığı bulunmuştur. 

 Tablo 18. Annenin Eğitim Durumunun Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisisin Batman ve 

Türkiye Karşılaştırılması 

 

 Batman Türkiye 

Annenin Eğitim Durumu     % �̅� % �̅� 

okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk 45,9 454,54 11,5 458,2 

ilkokul mezunu 26,5 467,60 43,6 492,6 

ortaokul mezunu 14,6                     473,46 19,9 496,7 

lise mezunu 8,9 532,14 15,6 531,3 

Ön lisans mezunu 1,6 640,19 1,3 563,4 

Lisans mezunu 2,0 618,11 4,9 580,0 

Yüksek lisans mezunu 0,4 618,44 0,2 564,4 

toplam 100 472,17 100 505,5 

 

Not: Türkiye geneli öğretmen eğitim düzeyinde doktora mezunu anne, batman verilerinde doktora mezunu 

anne verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Tablo 18’e bakıldığında dikkat çeken önemli nokta, Batman’da okula hiç gitmeyen ya da ilkokul terk 

oranının, Türkiye ortalamasının anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum Batman için 

zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır.  

2.3- Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu İle Sosyal Bilgiler Başarı Ortalamasının Korelâsyonu   

Tablo 19. Ailenin Sosyo-ekonomik Düzeyinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisinin Korelâsyonu 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 

Değişken 
 N r  

Batman Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 265 0,241  

Türkiye Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 23894 0,356  

 

Tablo 19’a göre, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile sosyal bilgiler testi puanları arasında anlamlı, 

orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, hem Türkiye’de hem de Batman’da 
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öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe sosyal bilgiler puanlarının da yükseldiği ileri 

sürülebilir. 

2.4. Öğretmenin Eğitim Düzeyi 

 

Tablo 20. Öğretmenin Eğitim Düzeyinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 Batman Türkiye 

Öğretmenin Eğitim Düzeyi     N % �̅� N % �̅� 

Lisans mezunu 53 94,6 462,709 1209 92,1 498,690 

 

Yüksek lisans mezunu 3 5,4 508,908 66 5 502,788 

 

Not: Türkiye geneli öğretmen eğitim düzeyinde doktora mezunu öğretmen, batman verilerinde doktora 

mezunu öğretmen verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamlamış oldukları eğitim düzeyine göre öğrencilerin Sosyal bilgiler 

puanları tablo 20’ye göre incelendiğinde,  Türkiye verilerine göre, lisans mezunu olan öğretmenlerin 

öğrencilerinin ortalama puanlarının eğitim düzeyi (X̅=498,690) ve Yüksek Lisans (�̅�= 502,788) olan 

öğretmenlerin öğrencilerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak puanlar arasındaki bu fark 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Ama Batman’da bu durum farklılık arz etmektedir. Tablo 20’de 

görüldüğü gibi, lisans mezunu olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanlarının eğitim düzeyi 

(X̅=462,709) ve eğitim düzeyi Yüksek lisans (�̅�=508,908) olan öğretmenlerin öğrencilerine göre daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bu durumda, öğretmelerin eğitim düzeyi yükseldikçe, sosyal bilgiler 

ortalama puanlarının anlamlı bir şekilde arttığı görülmektedir. 

2.5. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları İle İlgili Betimsel İstatistikler 

Tablo 21. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde 

Bulunma Durumları 

  

 

Maddeler 
 N % �̅� 

hiç ya da neredeyse hiç 1 1,9 488,09 

bazen 17 32,7 452,96 

 

     her zaman ya da hemen hemen her zaman       34 65,4                      479,53 

toplam  52 100   471,01 
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Tablo 21’e göre, sosyal bilgiler öğretmenlerinin ev ödevleriyle ilgili bazen geri bildirimde 

bulunduklarında başarı ortalamasının (�̅�=452,96) olduğu, her zaman ya da hemen hemen her zaman geri 

bildirimde bulunduklarında ise başarı ortalaması ( �̅�=479,53) olduğu görülmektedir. Bu durumda ev 

ödevlerinin her zaman geri bildirimde bulunulması, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi başarısını pozitif 

yönde etkilediği söylenebilir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 98) bazen veya hemen hemen her 

zaman geri bildirimde bulundukları görülmüştür. 

2.6. Okul Türü 

Tablo 22. Okul Türünün Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okul Türü     N % �̅� N % �̅� 

Genel Ortaokul 13 86,3 462,55 933 86 498,2 

İmam hatip ortaokulu 1 6,7 468,15 119 11 498,3 

Yatılı bölge ortaokulu 1 7,0 488,09 37 3 475,9 

Toplam 15 100 464,63 1089 100 497,5 

 

Sosyal bilgiler testine ilişkin okul ortalamaları, okul türüne göre incelendiğinde Türkiye’de en 

yüksek puan ortalamasının imam hatip ortaokullarına ait olduğu  (�̅�=498,3), imam hatip ortaokullarını 

genel ortaokulların izlediği  (�̅�=498,2), en son sırada ise yatılı bölge ortaokullarının (�̅� =475,9) olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, okulların sosyal bilgiler testine ilişkin ortalama puanları okul türüne bağlı 

olarak anlamlı bir biçimde değişmemektedir. Bu anlamlı farklılık yatılı bölge ortaokulları ile genel 

ortaokullar ve yatılı bölge ortaokulları ile imam hatip ortaokulları ortalama puanları arasındaki farktan 

kaynaklanmaktadır. Genel ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının sosyal bilgiler puan ortalamaları 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tablo 22’ye bakıldığında, Batman’ın Sosyal 

bilgiler ortalamasının, Türkiye ortalamasına göre, genel ortaokullardaki başarının (�̅� =462,55), Türkiye 

genel başarı ortalamasının (�̅� =498,2) altında olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön 

olarak değerlendirilmektedir.  
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2.7. Okulun bulunduğu Yerleşim Yeri 

Tablo 23. Okulun Bulunduğu Yerleşim Birimine Göre Okulların Ortalama Sosyal Bilgiler Puanları 

İlgili Betimsel İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okulun bulunduğu yer     N % �̅� N % �̅� 

Şehir merkezi 8 53,3 461,52 710 55,5 494,95 

Büyük şehir-merkez ilçe 1 6,7 451,88 84 6,6 500,82 

Şehrin dışında mahalle 2 13,3 434,52 155 12,0 500,67 

Kasaba, köy vb. 4 26,7 489,09 331 25,9 492,36 

toplam 15 100 464,63 1280 100 495,36 

 

Türkiye geneli ortalamalarında, sosyal bilgiler dersine ait okul ortalamalarının yerleşim birimlerine göre 

durumu incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının büyük ve merkez ilçelerde bulunan okullara ait 

olduğu   (�̅�=500,82), en düşük ortalamanın ise kasaba ve köylerde bulunan okullara ait olduğu (�̅�=492,36) 

görülmektedir. Bulgular, sosyal bilgiler dersi okul ortalamalarının yerleşim birimine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Tablo 23’e göre, sosyal bilgiler dersine ait okul 

ortalamalarının yerleşim birimlerine göre durumu Batman özelinde incelendiğinde, kasaba ve köyler 

Türkiye ortalamasına yakın bir başarı gösterirken, şehir merkezindeki okulların Türkiye ortalamasına göre 

dramatik bir şekilde düşük olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

2.8. Evdeki Kitap Sayısı 

Tablo 24. Evdeki Kitap Sayısına Göre Okulların Ortalama Sosyal Bilgiler Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Kitap Sayısı     N % �̅� N % �̅� 

0-5 kitap 66 20,2 435,3 3522 12,2 452,3 

6-15 kitap 124 37,9 461,9 9021 31,2 476,3 

16-50 kitap 81 24,8 484,6 8210 28,4 511,4 

51-80 kitap 29 8,9 511,2 3755 13,0 524,5 

81 ve üzeri kitap 27 8.3 480,3 4448 15,4 547,7 

toplam 327 100 468,1 28956 100 500,5 
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Tablo 24’ te, sosyal bilgiler testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin evinde bulunan kitap sayısına 

göre incelendiğinde, Türkiye verilerine göre en yüksek puan ortalamasının evlerinde 81 ve üzeri kitap olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=547,2), Batman verilerine göre ise en yüksek puan ortalamasının 51- 80 arası 

kitabı olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=511,2) görülmektedir.  En düşük puan ortalamasının, Türkiye 

verilerine göre, evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=452,3), Batman verilerine göre de 

evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=435,3),  görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin sosyal 

bilgiler testi puanlarının evdeki kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır.  

2.9. Eğitim Hedefi 

Tablo 25. Eğitim Hedefine Göre Okulların Ortalama Sosyal Bilgiler Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Eğitim Hedefi     N % �̅� N % �̅� 

Liseyi bitirmek 51 14,7 398,6 3446 11,3 412,6 

Yüksekokulu bitirmek 12 3,5 447,0 1542 5,0 457,7 

Üniversiteyi bitirmek 197 56,8 467,9 17421 56,9 498,4 

Yüksek lisans ya da doktora 

yapmak 

87 25,1 520,1 8181 26,7 550,8 

toplam 347 100 470,0 30590 100 500,6 

 

Tablo 25’ e göre, sosyal bilgiler testine ilişkin Türkiye öğrenci ortalamaları, öğrencilerin eğitim 

hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora ve yüksek lisans 

yapmak olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=550,8), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi liseyi bitirmek 

olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=412,6), görülmektedir. Sosyal bilgiler testine ilişkin Batman öğrenci 

ortalamaları, öğrencilerin eğitim hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim 

hedefi doktora ve yüksek lisans yapmak olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=520,1), en az puan ortalamasının 

ise eğitim hedefi liseyi bitirmek olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=398,6), görülmektedir. Bununla birlikte, 

öğrencilerin sosyal bilgiler testi puanlarının eğitim hedeflerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır. 
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2.10. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 26. Okul Kütüphanesi Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Sosyal Bilgiler 

Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Okulunuzda kütüphane var mı?     N % �̅� N % �̅� 

Hayır 4 30,8 474,73 351 29 495,26 

Evet 9 69,2 464,57 860 71 495,78 

Toplam 13 100 467,70 1211 100 495,63 

 

Tablo 26’ya göre, okulda kütüphane olup olmama durumuna ilişkin çalışmada Türkiye’de ele alınan 

toplam 1211 okulun %71’inde kütüphane bulunurken, %29’unda kütüphane bulunmamaktadır. Batman’da 

ele alınan toplam 13 okulun %69,2’sinde kütüphane bulunurken, %30,8’inde kütüphane bulunmamaktadır 

Sosyal bilgiler testine ilişkin okul ortalamaları Türkiye genelinde, okullarda kütüphane bulunup 

bulunmama durumuna göre incelendiğinde okul kütüphanesi bulunan okulların ortalamasının (�̅�=495,78),  

bulunmayan okulların ortalamasından  (�̅�=495,26), daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık değildir.  Sosyal bilgiler testine ilişkin okul ortalamaları Batman 

özelinde, okullarda kütüphane bulunup bulunmama durumuna göre incelendiğinde, okul kütüphanesi 

bulunan okulların ortalamasının (�̅�=464,57), bulunmayan okulların ortalamasından (�̅�=474,73), daha 

düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca bu farklılık, Türkiye ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir. 

2.11. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Tablo 27. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu Durumuna Göre Okulların Ortalama Sosyal 

Bilgiler Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

8. sınıf ortalama sınıf mevcudu     N % �̅� N % �̅� 

25’ten az 6 40,0 458,7 356 28 496,9 

25-30 arası 6 40,0 452,2 623 49 495,2 

31-40 arası 1 6,7 423,5 227 18 493,5 

41 ve daha fazla 2 13,3 540,0 71 6 492,5 

Toplam 15 100 464,3 1277 100 495,2 
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Okullara ait ortalama sosyal bilgiler testi puanları, sekizinci sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25’ten az olan okullara ait 

olduğu ( �̅� =496,9), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 25-30 olan okulları takip ettiği 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığını 

ortaya koymaktadır. Okullara ait ortalama sosyal bilgiler testi puanları, Batman özelinde, sekizinci sınıf 

ortalama sınıf mevcuduna göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 

41 ve daha fazla olan okullarda olduğu  ( �̅�=540,0), en düşük puan ortalamasının 31-40 arası olan 

okullarda olduğu (�̅� =423,5) görülmektedir.  Bu sonuçlara bakıldığında 41 ve daha fazla okulların N 

değeri 2 olduğundan dolayı (düşük) bu başarıyı genellemenin, yanlış sonuçlar ortaya çıkarma ihtimalini 

ortaya çıkarmaktadır. Tablo 27’ye bakıldığında 41 ve daha fazla seçeneği dışarıda tutulduğunda, ortalama 

sınıf mevcudunun, başarıyı anlamlı bir şekilde etkilediği görünmektedir. 

 

2.12. Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları 

 

Tablo 28. Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (Etkileşimli tahta kursu vb.) Durumlarına 

Göre Okulların Ortalama Sosyal Bilgiler Puanları  

 

 Batman 

Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması 

(etkileşimli tahta kursu vb.) 

  N   % �̅� 

hiç 27 49,1 459,3 

1-2 gün 21 38,2 477,5 

3-4 gün 5 9,1 445,3 

5 gün ve daha fazla 2 3,6 498,8 

Toplam 55 100 466,4 

 

Tablo 28’de, bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının (etkileşimli tahta kursu vb.) okulların 

Ortalama sosyal bilgiler puanlarına etkisi incelendiğinde, 3-4 gün hariç (�̅�=445,3), bilişim teknolojilerinin 

kullanım süresi arttıkça, ortalama sosyal bilgiler puanlarında da anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. 

Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının, sosyal bilgiler puanlarına etkisi konusunda Batman ve 

Türkiye ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. 
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3- Matematik Dersine Ait Analizler 

 

3.1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Matematik Ders başarısına Etkisi 

İle İlgili Analizler 

Tablo 29. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Matematik Dersi 

Başarısına Etkisi 

 

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursu 
 N % �̅� 

           Katılmadım  114 31,8 439,52 

Yalnızca 1. Dönem Katıldım 43 12,0 463,16 

Yalnızca 2. Dönem Katıldım 24 6,7 
479,60 

                 Her iki Dönem de Katıldım                         177                       49.4                   472.48 

 

 

TOPLAM 
358 100 461.34 

 

Tablo 29’a göre, öğrencilerin %32,4’ü matematik dersinden kurslara katılmadığını belirtirken, %49,4’ü 

her iki dönemde de katıldığını belirtmiştir. Matematik testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin 

DYK’ ya katılma durumuna göre incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının her iki dönemde de 

kurslara katılımı olan öğrencilere ait olduğu (�̅�= 482,53), en düşük ortalamanın ise yalnızca katılmadım 

seçeneğini  (�̅� = 447,92) ifade eden öğrencilere ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 30. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Matematik Dersi Başarısına Etkisinin 

Türkiye ve Batman Kıyaslaması 

    

Destekleme ve 

yetiştirme kursunun 

başarıya etkisi 

katılmadım 1. dönem katıldım 2. dönem katıldım Her iki dönem de 

katıldım 

Batman 439,52 463,16 479,60 472.48 

Türkiye 491,33 483,63 488,02 511,47 
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Destekleme ve yetiştirme kurslarının matematik dersi başarısına etkisinin, Türkiye başarı ortalamalarıyla 

karşılaştırıldığında, tablo 30’ da görüldüğü gibi Batman’da, her iki dönem DYK’ya katılan öğrencilerin 

ortalama başarısı ( �̅�=472.48) iken, Türkiye ortalaması  (�̅�=511,47)’dir. Her ne kadar matematik başarı 

ortalaması, Türkiye başarı ortalamasının altında olsa da, DYK kurslarına katılımın, başarı ortalamasını 

anlamlı bir şekilde yükselttiği görülmüştür.    

3.2- Annenin Eğitim Durumunun Ders başarısına Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 31. Annenin Eğitim Durumunun Matematik Dersi Başarısına Etkisi 

 

 

Annenin Eğitim Durumunu 
 N % �̅� 

           okula hiç gitmedi ya da ilkokul 

terk 157 47,7 440,98 

ilkokul mezunu 88 26,7 445,32 

 

                          ortaokul mezunu      48 14,6                     482,55 

 

                    lise mezunu 
 26 7,9   529,30 

                    Ön lisans mezunu  4 1,1 648,21 

Lisans mezunu 5 1,5 586,55 

Yüksek lisans mezunu 1 0,3 
591,42 

 

TOPLAM 
329 100 460,38 

 

Tablo 31’ de, matematik başarısına ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin anne eğitim düzeyine 

göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, annelerinin eğitim düzeyi yüksek lisans mezunu olan 

öğrencilere ait olduğu  (�̅�=591,42), en az puan ortalamasının ise annelerinin eğitim düzeyi “okula hiç 

gitmedi ya da ilkokul terk” olan öğrencilere ait olduğu (�̅�= 440,98), görülmektedir. Buna ek olarak, 

öğrencilerin matematik dersine ilişkin ortalama puanlarının anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir 

biçimde farklılaştığı görülmüştür. 
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 Tablo 32. Annenin Eğitim Durumunun Matematik Dersi Başarısına Etkisisin Batman ve Türkiye 

Karşılaştırılması 

 

 Batman Türkiye 

Annenin Eğitim Durumu     % �̅� % �̅� 

okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk 47,7 440,98 11,5 456,8 

ilkokul mezunu 26,7 445,32 43,6 489,8 

ortaokul mezunu 14,6                     482,55 19,9 494,9 

lise mezunu 7,9 529,30 15,6 530,6 

Ön lisans mezunu 1,1 648,21 1,3 569,1 

Lisans mezunu 1,5 586,55 4,9 583,9 

Yüksek lisans mezunu 0,3 591,42 0,7 569,4 

toplam 100 460,38 100 499,2 

 

Not: Türkiye geneli anne eğitim düzeyinde doktora mezunu anne, batman verilerinde doktora mezunu 

anne verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Tablo 32’ye bakıldığında dikkat çeken önemli nokta, Batman’da okula hiç gitmeyen ya da ilkokul terk 

oranının, Türkiye ortalamasının anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum Batman için 

zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. 

 

3.3- Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu İle Matematik Başarı Ortalamasının Korelâsyonu   

Tablo 33. Ailenin Sosyo-ekonomik Düzeyinin Matematik Dersi Başarısına Etkisinin Korelâsyonu 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 

Değişken 
 N r  

Batman Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 265 0,243  

Türkiye Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 23894 0,372  

 

Tablo 33’e göre, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile matematik puanları arasında anlamlı, orta 

düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, hem Türkiye’de hem de Batman’da 

öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe matematik puanlarının da yükseldiği ileri sürülebilir. 
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3.4. Öğretmenin Eğitim Düzeyi 

Tablo 34. Öğretmenin Eğitim Düzeyinin Matematik Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 Batman Türkiye 

Öğretmenin Eğitim Düzeyi     N % �̅� N % �̅� 

Lisans mezunu 53 94,6 459,934 1282 94,5 499,298 

Yüksek lisans mezunu 3 5,4 491,620 32 2,4 499,710 

 

Not: Türkiye geneli öğretmen eğitim düzeyinde ön lisans mezunu öğretmen, batman verilerinde ön lisans 

mezunu öğretmen verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Matematik öğretmenlerinin tamamlamış oldukları eğitim düzeyine göre öğrencilerin matematik puanları 

incelendiğinde, Türkiye verilerine göre, lisans mezunu olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama 

puanlarının eğitim düzeyi (X̅=499,298) ve Yüksek Lisans (�̅�= 499,710) olan öğretmenlerin öğrencilerine 

göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak puanlar arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir. Ama Batman’da bu durum farklılık arz etmektedir. Tablo 34’te görüldüğü gibi, Lisans mezunu 

olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanlarının eğitim düzeyi ( X̅=459,934) ve eğitim düzeyi 

yüksek lisans (�̅�= 491,620) olan öğretmenlerin öğrencilerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu 

durumda, öğretmelerin eğitim düzeyi yükseldikçe, matematik ortalama puanlarının anlamlı bir şekilde 

arttığı görülmektedir. 

3.5. Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları İle İlgili Betimsel İstatistikler 

Tablo 35. Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları 

  

 

Maddeler 
 N % �̅� 

hiç ya da neredeyse hiç 1 1,9 506,26 

bazen 17 32,7 450,86 

 

     her zaman ya da hemen hemen her zaman       34 65,4                      473,61 

toplam  52 100   466,80 

 

Tablo 35’e göre matematik öğretmenlerinin ev ödevleriyle ilgili bazen geri bildirimde bulunduklarında 

başarı ortalamasının (�̅�=450,86) olduğu, her zaman ya da hemen hemen her zaman geri bildirimde 

bulunduklarında ise başarı ortalaması (�̅�=473,61) olduğu görülmektedir. Bu durumda ev ödevlerinin her 

zaman geri bildirimde bulunulması, öğrencilerin matematik dersi başarısını pozitif yönde etkilediği 
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söylenebilir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 98) bazen veya hemen hemen her zaman geri 

bildirimde bulundukları görülmüştür. Bu durum Türkiye ortalaması ile paralellik göstermektedir. 

3.6. Okul Türü 

Tablo 36. Okul Türünün Matematik Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler (Türkiye-

Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okul Türü     N % �̅� N % �̅� 

Genel Ortaokul 13 86,7 457,10 933 86 497,7 

İmam hatip ortaokulu 1 6,7 466,86 119 11 492,2 

Yatılı bölge ortaokulu 1 6,7 506,26 37 3 472,1 

Toplam 15 100 461,02 1089 100 496,2 

 

Matematik dersine ilişkin okul ortalamaları, okul türüne göre incelendiğinde Türkiye’de en 

yüksek puan ortalamasının genel ortaokullarına ait olduğu  (�̅�=497,7), imam hatip ortaokullarını genel 

ortaokulların izlediği  ( �̅�=492,2), en son sırada ise yatılı bölge ortaokullarının ( �̅�  =472,1) olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, okulların matematik dersine ilişkin ortalama puanları okul türüne bağlı 

olarak anlamlı bir biçimde değişmektedir. Genel ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının matematik 

puan ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tablo 36’ya bakıldığında, 

Batman’ın matematik ortalamasının, Türkiye ortalamasına göre, genel ortaokullardaki başarını ( �̅� 

=457,10), Türkiye genel başarı ortalamasının (�̅� =497,7) altında olduğu görülmektedir. Bu durum Batman 

için zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir.  

3.7. Okulun bulunduğu Yerleşim Yeri 

Tablo 37. Okulun Bulunduğu Yerleşim Birimine Göre Okulların Ortalama Matematik Puanları 

İlgili Betimsel İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okulun bulunduğu yer     N % �̅� N % �̅� 

Şehir merkezi 8 53,3 462,16 710 55,5 495,42 

Büyük şehir-merkez ilçe 1 6,7 428,42 84 6,6 500,99 

Şehrin dışında mahalle 2 13,3 434,50 155 12,0 499,71 

Kasaba, köy vb. 4 26,7 480,17 331 25,9 494,22 

Toplam 15 100 461,02 1280 100 495,99 
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Türkiye geneli ortalamalarında, matematik dersine ait okul ortalamalarının yerleşim birimlerine göre 

durumu incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının büyük ve merkez ilçelerde bulunan okullara ait 

olduğu   (�̅�=500,99), en düşük ortalamanın ise kasaba ve köylerde bulunan okullara ait olduğu (�̅�=494,22) 

görülmektedir. Bulgular, matematik dersi okul ortalamalarının yerleşim birimine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır.  Tablo 37’ ye göre, matematik dersine ait okul ortalamalarının 

yerleşim birimlerine göre durumu Batman özelinde incelendiğinde, kasaba ve köyler Türkiye ortalamasına 

yakın bir başarı gösterirken, şehir merkezindeki okulların Türkiye ortalamasına göre anlamlı bir şekilde 

düşük olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. 

3.8. Evdeki Kitap Sayısı 

Tablo 38. Evdeki Kitap Sayısına Göre Okulların Ortalama Matematik Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Kitap Sayısı     N % �̅� N % �̅� 

0-5 kitap 66 20,2 422,5 3522 12,2 454,5 

6-15 kitap 124 37,9 451,9 9021 31,2 473,4 

16-50 kitap 81 24,8 487,4 8210 28,4 509,2 

51-80 kitap 29 8,9 497,3 3755 13,0 522,3 

81 ve üzeri kitap 27 8.3 493,7 4448 15,4 548,5 

toplam 327 100 462,2 28956 100 499,2 

 

Tablo 38’de, matematik testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin evinde bulunan kitap sayısına 

göre incelendiğinde, Türkiye verilerine göre en yüksek puan ortalamasının evlerinde 81 ve üzeri kitap olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=548,5), Batman verilerine göre ise en yüksek puan ortalamasının 51- 80 arası 

kitabı olan öğrencilere ait olduğu ( �̅�=497,3) görülmektedir. En düşük puan ortalamasının, Türkiye 

verilerine göre, evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=454,5), Batman verilerine göre de 

evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu ( �̅�=422,5),  görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin 

matematik testi puanlarının evdeki kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır.  

 

 

 

 

 



30 
 

3.9. Eğitim Hedefi 

Tablo 39. Eğitim Hedefine Göre Okulların Ortalama Matematik Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Eğitim Hedefi     N % �̅� N % �̅� 

Liseyi bitirmek 51 14,7 407,9 3446 11,3 426,6 

Yüksekokulu bitirmek 12 3,5 477,3 1542 5,0 458,4 

Üniversiteyi bitirmek 197 56,8 448,9 17421 56,9 494,3 

Yüksek lisans ya da doktora yapmak 87 25,1 517,1 8181 26,7 548,5 

Toplam 347 100 461,0 30590 100 499,3 

 

Tablo 39, da, matematik testine ilişkin Türkiye öğrenci ortalamaları, öğrencilerin eğitim hedeflerine göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora ve yüksek lisans yapmak olan 

öğrencilere ait olduğu ( �̅� =548,5), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi liseyi bitirmek olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=426,6), görülmektedir. Matematik testine ilişkin Batman öğrenci ortalamaları, 

öğrencilerin eğitim hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora 

ve yüksek lisans yapmak olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=517,1), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi 

liseyi bitirmek olan öğrencilere ait olduğu ( �̅�=407,9), görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin 

matematik testi puanlarının eğitim hedeflerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır. 

 

3.10. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 40. Okul Kütüphanesi Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Matematik 

Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Okulunuzda kütüphane var mı?     N % �̅� N % �̅� 

Hayır 4 30,8 467,54 351 29 496,46 

Evet 9 69,2 464,21 860 71 495,53 

Toplam 13 100 465,23 1211 100 495,80 
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Tablo 40’a göre, okulda kütüphane olup olmama durumuna ilişkin çalışmada Türkiye’de ele alınan toplam 

1211 okulun %71’inde kütüphane bulunurken, %29’unda kütüphane bulunmamaktadır. Batman’da ele 

alınan toplam 13 okulun %69,2’sinde kütüphane bulunurken, %30,8’inda kütüphane bulunmamaktadır 

Matematik testine ilişkin okul ortalamaları Türkiye genelinde, okullarda kütüphane bulunup bulunmama 

durumuna göre incelendiğinde okul kütüphanesi bulunan okulların ortalamasının(�̅�=495,53),  bulunmayan 

okulların ortalamasından  (�̅�=496,56), daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık değildir.  Matematik testine ilişkin okul ortalamaları Batman özelinde, 

okullarda kütüphane bulunup bulunmama durumuna göre incelendiğinde, okul kütüphanesi bulunan 

okulların ortalamasının (�̅�=464,21), bulunmayan okulların ortalamasından  (�̅�=467,54), daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık, Türkiye ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

olarak ortaya çıkmıştır 

 

3.11. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Tablo 41. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu Durumuna Göre Okulların Ortalama Matematik 

Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

8. sınıf ortalama sınıf mevcudu     N % �̅� N % �̅� 

25’ten az 6 40,0 454,6 356 28 496,3 

25-30 arası 6 40,0 451,5 623 49 497,1 

31-40 arası 1 6,7 415,5 227 18 493,6 

41 ve daha fazla 2 13,3 531,4 71 6 491,2 

Toplam 15 100 461,0 1277 100 495,9 

 

Okullara ait ortalama matematik testi puanları, sekizinci sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25-30 arasında değişen 

okullarda olduğu  (X =497,1), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 25’ten az olan okulların takip 

ettiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olmadığını ortaya koymaktadır. Okullara ait ortalama matematik testi puanları, Batman özelinde, sekizinci 

sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf 

mevcudunun 41 ve daha fazla olan okullarda olduğu  (X =531,4), en düşük puan ortalamasının 31-40 arası 

olan okullarda olduğu (X =415,5) görülmektedir.  Bu sonuçlara bakıldığında 41 ve daha fazla okulların N 

değeri 2 olduğundan dolayı (düşük) bu başarıyı genellemenin, yanlış sonuçlar ortaya çıkarma ihtimalini 

ortaya çıkarmaktadır. Tablo 41’e bakıldığında, 41 ve daha fazla seçeneği dışarıda tutulduğunda, ortalama 

sınıf mevcudunun, başarıyı anlamlı bir şekilde etkilediği görünmektedir. 
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3.12. Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları 

Tablo 42. Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (Etkileşimli tahta kursu vb.) Durumlarına 

Göre Okulların Ortalama Matematik Puanları  

 Batman 

Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (etkileşimli 

tahta kursu vb.) 

    N % �̅� 

hiç 27 49,1 453,6 

1-2 gün 21 38,2 478,0 

3-4 gün 5 9,1 450,5 

5 gün ve daha fazla 2 3,6 471,6 

Toplam 55 100 463,3 

 

Tablo 42’de, bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının (etkileşimli tahta kursu vb.) Okulların 

Ortalama matematik Puanlarına etkisi incelendiğinde, 3-4 gün hariç (X =450,5), bilişim teknolojilerinin 

kullanım süresi arttıkça, ortalama matematik puanlarında da anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. Bilişim 

teknolojilerinin derslerde kullanılmasının, matematik puanlarına etkisi konusunda Batman ve Türkiye 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. 

 

4- Fen Bilimleri Dersine Ait Analizler 

4.1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Fen Bilimleri Ders başarısına Etkisi 

İle İlgili Analizler 

Tablo 43. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumunun Fen Bilimleri Dersi Başarısına 

Etkisi 

 

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursu 
 N % �̅� 

           Katılmadım  112 31,3 434,68 

Yalnızca 1. Dönem Katıldım 47 13,1 465,72 

Yalnızca 2. Dönem Katıldım 24 6,7 
471,53 

                 Her iki Dönem de Katıldım                         175                        48.9                        488.03 

 

 

TOPLAM 
358 100 467.31 

 

 Tablo 43’e göre, öğrencilerin %31,3’ü fen bilimleri dersinde, kurslara katılmadığını belirtirken, 

%48,9’u her iki dönemde de katıldığını belirtmiştir. Fen bilimleri dersine ilişkin öğrenci ortalamaları, 
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öğrencilerin DYK’ya katılma durumuna göre incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının her iki 

dönemde de kurslara katılımı olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=488,03), en düşük ortalamanın ise yalnızca 

katılmadım seçeneğini  (�̅�= 434,68) ifade eden öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 

öğrencilerin fen bilimleri başarı puanlarının DYK’ya katılma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Tablo 44. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisinin 

Türkiye ve Batman Kıyaslaması 

    

Destekleme ve yetiştirme 

kursunun başarıya etkisi 

katılmadım 1. dönem katıldım 2. dönem katıldım Her iki dönem de 

katıldım 

Batman 434,68 465,72 471,53 488.03 

Türkiye 488,13 482,02 488,70 516,56 

 

Destekleme ve yetiştirme kurslarının fen bilimleri dersi başarısına etkisinin, Türkiye başarı ortalamalarıyla 

karşılaştırıldığında, tablo 44’ te görüldüğü gibi Batman’da, her iki dönem DYK’ya katılan öğrencilerin 

ortalama başarısı ( �̅�=488.03) iken, Türkiye ortalaması  (�̅�=516,56)’dir. Her ne kadar fen bilimleri başarı 

ortalaması, Türkiye başarı ortalamasının altında olsa da, DYK kurslarına katılımın, Batman başarı 

ortalamasını anlamlı bir şekilde yükselttiği görülmüştür.    

 

4.2- Annenin Eğitim Durumunun Ders başarısına Etkisi İle İlgili Analizler 

Tablo 45. Annenin Eğitim Durumunun Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisi 

 

 

Annenin Eğitim Durumunu 
 N % �̅� 

           okula hiç gitmedi ya da ilkokul 

terk 157 47,7 452,55 

ilkokul mezunu 88 26,7 469,13 

 

                        ortaokul mezunu     48 14,6                      468,08 

 

                    lise mezunu 
26 7,9   518,97 

                    Ön lisans mezunu  4 1,2 633,12 

Lisans mezunu 5 1,5 592,74 

Yüksek lisans mezunu 1 0,3 
574,37 

 

TOPLAM 
329 100 469,19 
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Tablo 45’te, fen bilimleri başarısına ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin anne eğitim 

düzeyine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, annelerinin eğitim düzeyi ön lisans mezunu 

olan öğrencilere ait olduğu   ( �̅�=633,12), en az puan ortalamasının ise annelerinin eğitim düzeyi “Okula 

hiç gitmedi ya da ilkokul terk” olan öğrencilere ait olduğu (�̅�= 452,55), görülmektedir. Buna ek olarak, 

öğrencilerin fen bilimleri dersine ilişkin ortalama puanlarının, anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı 

bir biçimde farklılaştığı görülmüştür. 

 Tablo 46. Annenin Eğitim Durumunun Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisisin Batman ve Türkiye 

Karşılaştırılması 

 

 Batman Türkiye 

Annenin Eğitim Durumu     % �̅� % �̅� 

okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk 47,7 452,55 11,5 456,8 

ilkokul mezunu 26,7 469,13 43,6 492,3 

ortaokul mezunu 14,6                     468,08 19,9 495,1 

lise mezunu 7,9 518,97 15,6 532,5 

Ön lisans mezunu 1,2 633,12 1,3 564,2 

Lisans mezunu 1,5 592,74 4,9 581,8 

Yüksek lisans mezunu 0,3 574,37 0,7 561,5 

toplam 100 469,19 100 500,2 

 

Not: Türkiye geneli anne eğitim düzeyinde doktora mezunu anne, batman verilerinde doktora mezunu ve 

bilmiyorum verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Tablo 46’ya bakıldığında dikkat çeken önemli nokta, Batman’da okula hiç gitmeyen ya da ilkokul terk 

oranının, Türkiye ortalamasının anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum Batman için 

zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, öğrencilerin fen bilimleri dersine ilişkin ortalama 

puanlarının, anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmüştür. 
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4.3- Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu İle Fen Bilimleri Başarı Ortalamasının Korelâsyonu   

Tablo 47. Ailenin Sosyo-ekonomik Düzeyinin Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisinin Korelâsyonu 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 

Değişken 
 N r  

Batman Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 265 0,246  

Türkiye Sosyo-ekonomik Düzey Türkçe 

Puanları 23894 0,362  

 

Tablo 47’ye göre, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile fen bilimleri puanları arasında anlamlı, orta 

düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, hem Türkiye’de hem de Batman’da 

öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe fen bilimleri puanlarının da yükseldiği ileri sürülebilir. 

4.4. Öğretmenin Eğitim Düzeyi 

Tablo 48. Öğretmenin Eğitim Düzeyinin Fen Bilimleri Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 Batman Türkiye 

Öğretmenin Eğitim Düzeyi     N % �̅� N % �̅� 

Lisans mezunu 53 94,6 457,946 1264 93,4 500,071 

Yüksek lisans mezunu 3 5,4 482,892 48 3,6 499,420 

 

Not: Türkiye geneli öğretmen eğitim düzeyinde ön lisans mezunu öğretmen, batman verilerinde ön lisans 

mezunu öğretmen verisi olmadığından dolayı betimlemede gösterilmemiştir.  

Fen bilimleri öğretmenlerinin tamamlamış oldukları eğitim düzeyine göre öğrencilerin fen bilimleri 

puanları incelendiğinde, Türkiye verilerine göre, lisans mezunu olan öğretmenlerin öğrencilerinin 

ortalama puanlarının eğitim düzeyi ( X̅=500,071) ve yüksek lisans (�̅�= 499,420) olan öğretmenlerin 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak puanlar arasındaki bu fark istatistiksel 

açıdan anlamlı değildir. Ama Batman’da bu durum farklılık arz etmektedir. Tablo 48’de görüldüğü gibi, 

lisans mezunu olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanlarının eğitim düzeyi ( X̅=457,946) ve 

eğitim düzeyi Yüksek lisans (�̅�= 482,892) olan öğretmenlerin öğrencilerine göre, daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu durumda, öğretmelerin eğitim düzeyi yükseldikçe, fen bilimleri ortalama puanlarının 

anlamlı bir şekilde arttığı görülmektedir. 
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4.5. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları İle İlgili Betimsel İstatistikler 

Tablo 49. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ev Ödevleriyle İlgili Öğrencilere Geri Bildirimde Bulunma 

Durumları 

  

 

Maddeler 
 N % �̅� 

hiç ya da neredeyse hiç 1 1,9 503,31 

bazen 17 32,7 447,76 

 

     her zaman ya da hemen hemen her zaman               34                           65,4                       472,19 

toplam  52 100   464,81 

 

Tablo 49’a göre, fen bilimleri öğretmenlerinin ev ödevleriyle ilgili bazen geri bildirimde bulunduklarında 

başarı ortalamasının (�̅�=447,76) olduğu, her zaman ya da hemen hemen her zaman geri bildirimde 

bulunduklarında ise başarı ortalaması (�̅�=472,19) olduğu görülmektedir. Bu durumda ev ödevlerinin her 

zaman geri bildirimde bulunulması, öğrencilerin fen bilimleri dersi başarısını pozitif yönde etkilediği 

söylenebilir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 98) bazen veya hemen hemen her zaman geri 

bildirimde bulundukları görülmüştür. Bu durum Türkiye ortalaması ile paralellik göstermektedir. 

 

4.6. Okul Türü 

Tablo 50. Okul Türünün Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisi İle İlgili Betimsel İstatistikler 

(Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okul Türü     N % �̅� N % �̅� 

Genel Ortaokul 13 86,7 456,64 933 86 498,9 

İmam hatip ortaokulu 1 6,7 450,63 119 11 495,9 

Yatılı bölge ortaokulu 1 6,7 503,53 37 3 476,0 

Toplam 15 100 459,36 1089 100 497,8 

 

Tablo 50’de, fen bilimleri dersine ilişkin okul ortalamaları, okul türüne göre incelendiğinde 

Türkiye’de en yüksek puan ortalamasının genel ortaokullarına ait olduğu  ( �̅� =498,9), imam hatip 

ortaokullarını genel ortaokulların izlediği  (�̅�=495,9), en son sırada ise yatılı bölge ortaokullarının (�̅� 

=476,0) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, okulların fen bilimleri dersine ilişkin ortalama puanları 

okul türüne bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Genel ortaokullar ve imam hatip 
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ortaokullarının fen bilimleri puan ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 50’ye bakıldığında, Batman’ın fen bilimleri ortalamasının, Türkiye ortalamasına göre, genel 

ortaokullardaki başarısını (�̅�  =456,64), Türkiye genel başarı ortalamasının (�̅�  =498,9) altında olduğu 

görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir.  

 

4.7. Okulun bulunduğu Yerleşim Yeri 

Tablo 51. Okulun Bulunduğu Yerleşim Birimine Göre Okulların Ortalama Fen Bilimleri Puanları 

İle İlgili Betimsel İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Okulun bulunduğu yer     N % �̅� N % �̅� 

Şehir merkezi 8 53,3 463,84 710 55,5 495,89 

Büyük şehir-merkez ilçe 1 6,7 445,81 84 6,6 499,01 

Şehrin dışında mahalle 2 13,3 424,54 155 12,0 500,10 

Kasaba, köy vb. 4 26,7 471,21 331 25,9 492,78 

toplam 15 100 459,36 1280 100 495,80 

 

Türkiye geneli ortalamalarında, fen bilimleri dersine ait okul ortalamalarının yerleşim birimlerine göre 

durumu incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının şehrin dışında bulunan mahalle okullarına ait 

olduğu   (�̅�=500,10), en düşük ortalamanın ise kasaba ve köylerde bulunan okullara ait olduğu (�̅�=492,78) 

görülmektedir. Bulgular, fen bilimleri dersi okul ortalamalarının yerleşim birimine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Tablo 51’e göre, fen bilimleri dersine ait okul ortalamalarının 

yerleşim birimlerine göre durumu Batman özelinde incelendiğinde, kasaba ve köylerin ortalaması 

(�̅�=471,21) iken Türkiye ortalamasının altında  (�̅�=492,78) bir başarı göstermiştir.  Ayrıca Batman şehir 

merkezindeki okul başarı ortalamalarının(�̅�=463,84), Türkiye ortalamasına göre(�̅�=495,89) anlamlı bir 

şekilde düşük olduğu görülmektedir. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. 
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4.8. Evdeki Kitap Sayısı 

Tablo 52. Evdeki Kitap Sayısına Göre Okulların Ortalama Fen Bilimleri Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması)  

 

 Batman Türkiye 

Kitap Sayısı     N % �̅� N % �̅� 

0-5 kitap 66 20,2 434,2 3522 12,2 451,3 

6-15 kitap 124 37,9 462,5 9021 31,2 477,6 

16-50 kitap 81 24,8 473,5 8210 28,4 510,3 

51-80 kitap 29 8,9 505,2 3755 13,0 522,6 

81 ve üzeri kitap 27 8.3 490,4 4448 15,4 547,1 

toplam 327 100 465,6 28956 100 500,2 

 

Tablo 52’de, fen bilimleri testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin evinde bulunan kitap sayısına 

göre incelendiğinde, Türkiye verilerine göre en yüksek puan ortalamasının evlerinde 81 ve üzeri kitap olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=547,1), Batman verilerine göre ise en yüksek puan ortalamasının 51- 80 arası 

kitabı olan öğrencilere ait olduğu ( �̅�=505,2) görülmektedir. En düşük puan ortalamasının, Türkiye 

verilerine göre, evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=451,3), Batman verilerine göre de 

evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=434,2),  görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin fen 

bilimleri testi puanlarının evdeki kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır.  

4.9. Eğitim Hedefi 

Tablo 53. Eğitim Hedefine Göre Okulların Ortalama Fen Bilimleri Puanları İlgili Betimsel 

İstatistikler (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Eğitim Hedefi     N % �̅� N % �̅� 

Liseyi bitirmek 51 14,7 396,9 3446 11,3 416,5 

Yüksekokulu bitirmek 12 3,5 418,6 1542 5,0 456,3 

Üniversiteyi bitirmek 197 56,8 462,1 17421 56,9 497,3 

Yüksek lisans ya da doktora yapmak 87 25,1 524,1 8181 26,7 550,6 

Toplam 347 100 466,6 30590 100 500,4 
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Tablo 53’te, fen bilimleri testine ilişkin Türkiye öğrenci ortalamaları, öğrencilerin eğitim hedeflerine göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora ve yüksek lisans yapmak olan 

öğrencilere ait olduğu ( �̅� =550,6), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi liseyi bitirmek olan 

öğrencilere ait olduğu (�̅�=416,5), görülmektedir. Fen bilimleri testine ilişkin Batman öğrenci ortalamaları, 

öğrencilerin eğitim hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora 

ve yüksek lisans yapmak olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=524,1), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi 

liseyi bitirmek olan öğrencilere ait olduğu (�̅�=396,9), görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin fen 

bilimleri testi puanlarının eğitim hedeflerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

anlamlı farklılık tüm ikili gruplar arasında vardır. 

4.10. Okulda Kütüphane Olup Olmama Durumu 

Tablo 54. Okul Kütüphanesi Olup Olmama Durumuna Göre Okulların Ortalama Fen Bilimleri 

Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

Okulunuzda kütüphane var mı?     N % �̅� N % �̅� 

Hayır 4 30,8 469,57 351 29 496,37 

Evet 9 69,2 457,70 860 71 496,05 

Toplam 13 100 461,35 1211 100 496,14 

 

Tablo 54’e göre, okulda kütüphane olup olmama durumuna ilişkin çalışmada Türkiye’de ele alınan toplam 

1211 okulun %71’inde kütüphane bulunurken, %29’unda kütüphane bulunmamaktadır. Batman’da ele 

alınan toplam 13 okulun %69,2’sinde kütüphane bulunurken, %30,8’inda kütüphane bulunmamaktadır 

Fen bilimleri testine ilişkin okul ortalamaları Türkiye genelinde, okullarda kütüphane bulunup bulunmama 

durumuna göre incelendiğinde okul kütüphanesi bulunan okulların ortalamasının(�̅�=496,05),  bulunmayan 

okulların ortalamasından  (�̅�=496,37), daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık değildir.  Fen bilimleri testine ilişkin okul ortalamaları Batman özelinde, 

okullarda kütüphane bulunup bulunmama durumuna göre incelendiğinde, okul kütüphanesi bulunan 

okulların ortalamasının ( �̅�=457,70), bulunmayan okulların ortalamasından  ( �̅�=469,57), daha düşük 

olduğu görülmektedir. Ayrıca bu farklılık, Türkiye ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum Batman için zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir. 
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4.11. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu 

Tablo 55. Sekizinci Sınıf Ortalama Sınıf Mevcudu Durumuna Göre Okulların Ortalama Fen 

Bilimleri Puanları (Türkiye-Batman Kıyaslaması) 

 

 Batman Türkiye 

8. sınıf ortalama sınıf mevcudu     N % �̅� N % �̅� 

25’ten az 6 40,0 451,7 356 28 497,1 

25-30 arası 6 40,0 446,6 623 49 495,9 

31-40 arası 1 6,7 424,4 227 18 495,1 

41 ve daha fazla 2 13,3 537,9 71 6 488,5 

Toplam 15 100 459,3 1277 100 495,7 

 

Okullara ait ortalama fen bilimleri testi puanları, sekizinci sınıf ortalama sınıf mevcuduna göre 

incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 25’ten az olan okullara ait 

olduğu ( �̅� =497,1), bu okulları sınıf mevcudu ortalama olarak 25-30 olan okulları takip ettiği 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığını 

ortaya koymaktadır. Okullara ait ortalama fen bilimleri testi puanları, Batman özelinde, sekizinci sınıf 

ortalama sınıf mevcuduna göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, ortalama sınıf mevcudunun 

41 ve daha fazla olan okullarda olduğu  ( �̅�=537,9), en düşük puan ortalamasının 31-40 arası olan 

okullarda olduğu (�̅�=424,4) görülmektedir.  Bu sonuçlara bakıldığında 41 ve daha fazla okulların N değeri 

2 olduğundan dolayı (düşük) bu başarıyı genellemenin, yanlış sonuçlar ortaya çıkarma ihtimalini ortaya 

çıkarmaktadır. Tablo 55’e bakıldığında 41 ve daha fazla seçeneği dışarıda tutulduğunda, ortalama sınıf 

mevcudunun, başarıyı anlamlı bir şekilde etkilediği görünmektedir. 

4.12. Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları 

Tablo 56. Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (Etkileşimli tahta kursu vb.) Durumlarına 

Göre Okulların Ortalama Fen Bilimleri Puanları  

 Batman 

Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılması (etkileşimli tahta 

kursu vb.) 

    N % �̅� 

hiç 27 49,1 455,5 

1-2 gün 21 38,2 471,9 

3-4 gün 5 9,1 442,3 

5 gün ve daha fazla 2 3,6 492,0 

Toplam 55 100 461,9 
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Bilişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının (etkileşimli tahta kursu vb.) okulların ortalama fen 

bilimleri puanlarına etkisi incelendiğinde, 3-4 gün hariç (�̅�  =442,3), bilişim teknolojilerinin kullanım 

süresi arttıkça, ortalama fen puanlarında da anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. Bilişim teknolojilerinin 

derslerde kullanılmasının, fen bilimleri puanlarına etkisi konusunda Batman ve Türkiye ortalamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. 
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Sonuç ve Tartışma 

Amacı, 8. sınıf öğrencilerinin zihinsel becerilerinin ortaya konulması ve öğrencilerin başarılarıyla ilişkili 

öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi olan ABİDE araştırması kapsamında elde edilen 

bulgular incelendiğinde genel olarak Türkiye ile Batman sonuçlarının birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. 

Örneğin annenin eğitim durumu yükseldikçe, Öğrencilerin, Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen 

bilimleri puanlarının anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Öte yandan ABİDE Türkiye ve Batman 

sonuçları karşılaştırıldığında, anne eğitim seviyesi yüzdelik oranlarında özellikle Batman’da okula hiç 

gitmedi ya da ilkokul terk oranın Türkiye ortalamasına göre anlamlı bir şekilde düşük çıkmıştır. Bu 

durum, Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde evdeki kitap sayısında da Türkiye 

ortalamasına oranla Batman’da öğrencilerin evdeki kitap sayısının anlamlı bir şekilde düşük kaldığı 

görülmüştür. Bu durum, Batman için zayıf bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin eğitim hedefi ile 

ilgili analizlerde hem Türkiye hem de Batman’da, öğrencilerin eğitim hedefi yükseldikçe, ortalama 

puanlarınında anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. Bu durumu hem Türkiye için hem de Batman 

için, pozitif bir yön olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin eğitim düzeyi ile öğrencilerin ortalama puanları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, hem Türkiye hem de Batman’daki öğretmenlerin eğitim seviyeleri 

yükseldikçe, öğrenci başarı ortalamalarının da anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. Öğrenci, 

öğretmen ve okul anketleri yoluyla toplanmış olan verilerin tüm alanlardaki (Türkçe, matematik, fen 

bilimleri, sosyal bilgiler) başarı puanları ile ilişkilendirilmesinde genel olarak benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu bağlamda tüm alanlar için öğrencilerin sosyoekonomik durumları, okul türü,  öğretmenlerin 

mesleki gelişim etkinliklerine katılımı durumu vb. dikkate alındığında, bu faktörlerle öğrenci başarısı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına 

katılımının, özellikle her iki dönemde de kursa katılımında ortaya çıkan öğrenci başarı ortalamalarının 

hem Türkiye hem de Batman’da başarı ortalamalarını anlamlı bir şekilde yükselttiği görülmüştür. 

 


