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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of mathematical modelling 
education on mathematical literacy according to Programme for 
International Student Assessment (PISA). Among the experimental research 
methods, one single-group pretest posttest experimental design was used. 
The participants of study included 18 students who is 10th grade level at a 
public school located in the Eastern Anatolia region. As the data collection 
tool, mathematical literacy questions of PISA 2012 issued by Ministry of 
Education was used. First, mathematical literacy test was administered to 
participants as a pretest. Then, mathematical modelling education was given 
to them during five weeks. Finally, mathematical literacy test was 
administered to participants again as a posttest. The data were analyzed by 
using the dependent groups t test on SPSS Statistics Program. It was 
determined that there had been a significant difference between students' 
levels of mathematical literacy in pretest and posttest. Literacy levels of 
mathematical was in the middle of score interval of the second level in 
pretest whereas it was in the second level as well but at the higher of score 
interval. It was detected that most of the students' levels of mathematical 
literacy had reached to a high level, there were no students in the fifth and 
sixth level in both tests and high level of questions of mathematical literacy 
could not be solved by any students. It was found that mathematical 
modelling education had changed students' level of mathematical literacy 
positively.    
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Özet 

Bu çalışmada, matematiksel modelleme eğitiminin Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programına (PISA) göre matematik okuryazarlığına etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deneysel araştırma yöntemlerinden 
tek gruplu ön test son test modelinde zayıf deneysel desen kullanılmıştır. 
Çalışmanın örneklemi Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir devlet okulunda 
öğrenim gören 18 onuncu sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama 
aracı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012 PISA 
matematik okuryazarlığı soruları kullanılmıştır. Matematik okuryazarlığı 
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testi ön test olarak uygulandıktan sonra beş hafta boyunca matematiksel 
modelleme eğitimi verilip eğitim sonunda matematik okuryazarlığı son test 
uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS istatistik programından yararlanılarak 
bağımlı gruplar t testi ile değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin ön test ve 
son testteki matematik okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Ön testte matematik okuryazarlığı düzeyleri ikinci 
düzeyin puan aralığının ortalarında yer alırken son testte yine ikinci düzeyde 
ancak puan aralığının sonlarında yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin 
birçoğunun matematik okuryazarlığı düzeylerinin üst düzeylere çıktığı fakat 
her iki testte de beşinci ve altıncı düzeyde hiçbir öğrencinin bulunmadığı ve 
üst düzey matematik okuryazarlığı sorularının hiçbir öğrenci tarafından 
çözülemedikleri tespit edilmiştir. Matematiksel modelleme eğitiminin 
öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeylerini olumlu yönde değiştirdiği 
tespit edilmiştir.     
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18 Mayıs 2020 

 

1. Giriş 

Hızlı gelişen teknoloji ile birlikte ülkelerdeki eğitim sistemlerinin ana 
hedeflerinden biri bu çağa ayak uydurabilecek, çağın gerektirdiği yeterliliklere 
sahip bireyler yetiştirmek olmuştur. Bu sebeple ülkeler eğitim sistemlerini 
dünyayla kıyaslayabilmek için Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri 
Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study-TIMSS), 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International 
Student Assessment-PISA), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi 
(Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS) gibi uluslararası düzeyde 
durum değerlendirme çalışmalarına katılmaktadırlar. Matematik başarı 
değerlendirmesi yapılan ve Türkiye’nin de katıldığı çalışmalardan biri PISA’dır. 
PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic 
Cooperation and Development-OECD) tarafından 2000 yılından itibaren üç yılda 
bir düzenlenen, zorunlu eğitimin sonuna gelmiş 15 yaş grubundaki öğrencilerin 
günümüz modern toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilere ne derecede sahip 
olduklarının değerlendirildiği bir çalışmadır (MEB, 2011). Öğrencilerin 
değerlendirilmesi okuma becerisi, matematik ve fen olarak üç boyutta 
yapılmaktadır. Matematiğin PISA'daki değerlendirme boyutu matematik 
okuryazarlığı düzeyidir. PISA gibi uluslararası sınavlarda daha çok önem gösterilen 
matematik okuryazarlığının ölçülmesidir (Uysal, 2009). Okuryazarlık kavramında 
sadece öğrencilerdeki okuma yazma becerisi değil bununla birlikte sayı, mantık, 
matematiksel işlem ve problem çözme becerilerini içermektedir (Özgen & Bindak, 
2008). Matematik okuryazarlığı OECD (2010) tarafından öğrencilerin, bilgilerini 
konu alanında uygulama, akıl yürütme, analiz ve sentez yapabilme becerilerini 
karşılaştığı problemlerde uygulaması olarak tanımlamıştır. Matematik okuryazarı 
olan kişi, bir probleme çözüm üretme konusunda temel bilgi ve stratejilere sahip 
olup problem çözme becerileri edinmiştir (Çömlekoğlu & Ersoy, 2002). 

Matematik dersinin soyut, kendine ait dili ve sisteminin olması öğrencilerin bu 
dersi anlamlandırmasını güçleştirmekte ve dersi somutlaştırmalarını, günlük 
hayatla ilişkilendirmelerini zorlaştırmaktadır. Matematik eğitimcileri, matematiğin 
öğrenciler tarafından en iyi şekilde öğrenilmesi ve anlamlandırılabilmesi için 
çeşitli araştırmalar yapmakta, yöntemler geliştirmektedir. Bu araştırmalardan biri 
olan matematiksel modelleme son yıllarda matematik eğitiminde giderek daha 
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önemli bir konu haline gelmiştir (Blum & Ferri, 2009). Matematik eğitiminde yeni 
bir kavram olan matematiksel modelleme, öğrencilere düşüncelerini ifade 
edebilme, çözüm için seçimler yapıp deneyebilme, problemin yapısına uygun 
olarak kendi matematiksel yapılarını üretip geliştirebilme fırsatı vererek 
öğrencilerin merakını besleyen, öğrenme isteklerini artıran ve onları 
cesaretlendiren döngüsel bir öğrenme sürecidir (Korkmaz, 2010). Yani 
matematiksel modelleme, matematiği tüm dünya geneline yayarak gerçek hayat 
problem durumlarını matematiksel olarak ifade edilmesidir (Doruk, 2010). Genel 
olarak matematiksel modelleme günlük hayat problemlerinin matematiğin özgün 
dünyasında matematiksel temsil biçimleriyle çözüme ulaştırma sürecidir (Barbosa, 
2003; Blum, 2002; Gravemeijer, 2002; Hainesve & Crouch, 2007). (Şekil-1 
Matematiksel modelleme süreci) 

Şekil 1. Müller ve Wittmann'ın (1984) modelleme süreci 

 

Türkiye, PISA'da değerlendirilen matematik okuryazarlığı alanında istenen 
başarıyı gösterememektedir. Geçmiş yılların sonuçları incelendiğinde; PISA’da 
2003 yılında OECD ortalaması 496 iken Türkiye ortalaması 417 puan; 2006 yılında 
OECD ortalaması 498 iken Türkiye’nin ortalaması 424; 2009 yılında OECD 
ortalaması 496 puan iken Türkiye ortalaması 445 puanla OECD ortalamasının 
altında kalmış, 2012 yılında ise Türkiye 65 ülke arasında 448 puanla 44. olurken 
OECD matematik ortalaması 494 olup Türkiye'nin matematik okuryazarlığı 
alanında sıralamanın altlarında yer aldığı ve Türkiye ortalamasının OECD 
ortalamasının yine altında olduğu görüşmüştür (MEB, 2013; 2010a; 2010b; 2005). 
En son 2015 yılında yapılan PISA uygulamasında uygulamaya katılan 72 ülkenin 
matematik ortalaması 490 olurken Türkiye'nin ortalaması 420 olup yine OECD 
ortalamasının altında kaldığı görülmektedir (OECD, 2016). Bu değerlendirmeler 
ışığında öğrencilerimizin matematik okuryazarlığının yeteri düzeyde olmadığı 
görülmektedir. Türkiye’nin diğer ülkelere yetişebilmesi için matematik 
okuryazarlığı alanında gelişmesi ve ortalamayı yakalaması gerekmektedir. 
Matematik okuryazarlığını artırabilmek ve ülkemizin matematik okuryazarlığı 
alanındaki gelişimine katkı sağlayabilmek için matematiksel modellemenin 
alternatif bir yöntem olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmada 
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öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesi ve matematiksel 
modelleme eğitimi ile matematik okuryazarlığı düzeylerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

PISA'nın matematik okuryazarlığı alanında yapılan değerlendirmelerinde ise altı 
yeterlilik düzeyi belirlenmiştir: 

1.Düzey: Bu düzeyde yer alan öğrenciler; çözüm için gerekli bilgilerin verildiği ve 
soruların geniş açıklamalarla tanımlandığı bilindik içerikteki soruları 
cevaplayabilir. Doğrudan belirtilen yönergelere göre bilgiyi tanıyabilir ve rutin 
işlemleri yapabilir. 

2. Düzey: Bu düzeyde yer alan öğrenciler; doğrudan görülenden fazlasını 
istemeyen belli bir içerikteki durumları fark edebilir ve yorumlayabilir. Tek bir 
kaynağa bağlı bilgileri ortaya çıkarabilir ve bu bilgileri yalnız bir gösterimde 
kullanabilir. Temel algoritma, işlem, formül ve bilindik kuralları kullanabilir. 
Doğrudan görülen basit ilişkilendirmeler yapabileceği akıl yürütme becerisine 
sahiptir ve sonuçları sınırlı olarak yorumlayabilir. 

3. Düzey: Bu düzeyde yer alan öğrenciler; kademeli kararların verilmesini 
gerektiren açıkça belirtilmiş işlemleri yürütebilir. Basit problem çözme 
stratejilerini seçip uygulayabilir. Farklı kaynakları ve bunlardan doğrudan yapılan 
çıkarımlara dayalı gösterimleri yorumlayabilir ve kullanabilir. Yorumlarını, 
sonuçlarını ve akıl yürütmeleri ile elde ettiği kendi çıkarımlarını raporlaştırırken 
bunlar arasındaki ilişkileri sınırlı ve kısa şekilde kurabilir. 

4. Düzey: Bu düzeyde yer alan öğrenciler; varsayımlar veya sınırlılıklar içerebilen 
karmaşık durumlar için oluşturulan modellerle etkili bir şekilde çalışabilir. 
Sembolik ifadeler içeren farklı gösterimleri seçebilir ve bütünleştirebilir. Bunlarla 
gerçek problem durumları arasında bağlantılar kurabilir. İyi yapılandırılmış 
becerileri ve esnek akıl yürütmeleri, bu içerikteki bazı bakış açılarıyla kullanabilir. 
Kendi yorumlarına, argümanlarına ve eylemlerine açıklamalar ve tartışmalar 
oluşturabilir ve ilişkilendirebilir. 

5. Düzey: Bu düzeyde yer alan öğrenciler; karmaşık durumlara yönelik modeller 
geliştirip bu modellerle çalışabilir. Sınırlılıkları ve belirli varsayımları 
tanımlayabilir. Bu modellerle ilişkili karmaşık problemleri çözmeye yönelik uygun 
problem çözme stratejilerini karşılaştırarak seçebilir ve seçimlerini 
değerlendirebilir. Geniş ve iyi yapılandırılmış düşünme ve akıl yürütme 
becerilerini, ilişkilendirilmiş uygun gösterimleri, sembolik ve formel tanımlamaları 
ve bu durumlara yönelik bakış açılarını kullanarak stratejik bir şekilde çalışabilir. 
Kendi eylemlerini ve formülleştirmelerini oluşturup gösterebilir. Kendi yorumları 
ve akıl yürütmelerine dayanarak elde ettiği çıkarımları arasında iletişim kurabilir. 

6. Düzey: Bu düzeydeki öğrenciler; araştırmalarına dayalı elde ettikleri bilgileri 
kavramlaştırabilme, genelleştirebilme ve kullanabilme yeterliliğine sahiptirler. 
Karmaşık problem durumları için modeller oluşturabilirler. Farklı kaynakları ve 
gösterimleri ilişkilendirebilir ve esnek bir şekilde birbirine dönüştürebilirler. İleri 
düzeyde matematiksel düşünme ve akıl yürütme kapasitesine sahiptir. Yeni 
durumlarla baş edebilmek için yeni yaklaşımlar ve stratejiler geliştirmede, 
sembolik ve formel matematik işlemleri ve ilişkilerinin yanı sıra, kendi bakış 
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açılarını ve anlamlarını uygulayabilir. Kendi bulgularına, yorumlarına, 
argümanlarına ve bunların yeni durumlara uygunluğuna göre eylem ve tepkilerini 
formüle edebilir ve bunlar arasındaki iletişimi tam anlamıyla sağlayabilir (MEB, 
2016). 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada deneysel araştırma yönteminin tek gruplu ön-test son-test 
modelinde zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Tek gruplu ön-test son-test 
modelinde zayıf deneysel desen; örneklemin bağımlı değişkene göre verilerinin, 
uygulama öncesinde ön-testin, sonrasında son-testin aynı örneklem üzerine aynı 
ölçme araçlarının uygulanmasıyla elde edildiği bir araştırma yöntemidir 
(Büyüköztürk vd., 2016). 

2.2. Araştırma Grubu 

Çalışmanın örneklemi, zaman gibi sınırlılıklar dolayısıyla örneklemin 
ulaşılabilirliği kolay ve uygulamanın kolay yapılabileceği birimlerden seçildiği, 
seçkisiz bir örnekleme yöntemi olan uygun örnekleme ile belirlenmiştir 
(Büyüköztürk vd., 2016). Araştırmada çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinde 
bir devlet lisesinde öğrenim gören 18 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama araçları uygulanacak olan eğitim öncesi ön test ve 
eğitim sonrası son test olmak üzere bir adet matematik okuryazarlığı testidir. Test 
için uzman görüşü alınarak araştırmanın amacı doğrultusunda geçerlik ve 
güvenirliğinin uygun olması açısından MEB tarafından yayınlanmış olan 2012 PISA 
örnek sorularından esas uygulama soruları bire bir alınarak kullanılmıştır (MEB, 
2015). Yapılan test, ana soru ve alt soruları olmak üzere toplam 26 sorudan 
oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde alan uzmanlarınca PISA’da matematik testinin 
30 dakika olan uygulama süresinin yeterli olmadığı belirlendiğinden öğrencilerin 
testi yanıtlamaları için ön test ve son test uygulamalarında bir saatlik bir süre 
verilmiştir. Testlerin puanlaması MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarlarına 
göre PISA'dan farklı olarak puanlama sistemi tam çözüme 10 puan, kısmi çözümü 
olan yanıtlara beş puan ve herhangi bir çözüm olmaması durumuna veya yanlış 
çözüme sıfır puan verilecek şekilde düzenlenmiştir. Yapılan puanlama sisteminde 
testin toplam puanı 260 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma için testte yer alan 
soruların güvenirlik analizi yapılan uygulamalar sonucu Cronbach’s Alpha 
kullanılarak ayrıca hesaplanmıştır. Ön test uygulaması sonucunda yapılan analizde 
güvenirlik katsayısı α=0.701ve son test uygulaması sonucu yapılan analizde 
güvenirlik katsayısı α=0.775 olarak hesaplanmıştır. 

Ön test ve son test için yapılan normallik analizinde örneklem sayımızın az olması 
sebebiyle Shapiro-Wilk testi sonuçları dikkate alınmıştır. Bu sonuçlara göre ön test 
için p=0,6 ve son test için p=0.527 olduğu görülmektedir. Ön test ve son test için p 
değerleri (p>0.05) yanılma payından büyük olduğundan verilerin normal dağıldığı 
görülmektedir. Ayrıca çalışmada normalliğe çarpıklık katsayısı ile de bakılmıştır ve 
sonuçlar doğrultusunda Çarpıklık katsayısı/çarpıklığın standart hatası=0.71 
olduğundan ön testin normal olduğu görülmektedir. Son test için Çarpıklık 
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katsayısı/çarpıklığın standart hatası=0,90 olduğundan son test de normal dağılıma 
sahiptir. Veriler normal dağılım gösterdiği için yapılan çalışmada veri analizi için 
parametrik testlerden bağımlı grup t-testi kullanılmıştır.  

2.4. Veri Toplama Süreci 

Çalışmanın uygulaması tek grup üzerinde yürütülmüş olup süreci Tablo 1’de 
belirtildiği şekliyle yedi (14 ders saati) haftada tamamlanmıştır. 

Tablo 1. Uygulama Planı 
Haftalar Çalışmalar 
1. Hafta Matematik Okuryazarlığı Testinin Uygulanması 
2. Hafta Matematiksel Modelleme Konusu Bilgilendirme 
3. Hafta 1.Etkinlik: Obezite Problemi  
4. Hafta 2.Etkinlik: Trafik Lambası Problemi 
5.Hafta 3.Etkinlik: Yatak Problemi 
6. Hafta 4.Etkinlik: Saman Balyası 
7. Hafta Matematik Okuryazarlığı Testinin Uygulanması 

Çalışma öncesi öğrencilere uygulama ve süreç hakkında bilgilendirme yapılmış 
akabinde matematik okuryazarlığı testi bir saat süreyle ön test olarak 
uygulanmıştır. Bir sonraki hafta hazırlanan slayt ile öğrencilere matematiksel 
modelleme konusu tanıtılmıştır. Takip eden dört haftada öğrencilere birer 
matematiksel modelleme etkinliği bir ders saati sürecinde sunulmuştur. Bu 
etkinlikler literatürde yer alan ve uzman görüşü alınarak 10. sınıf öğrencilerinin 
seviyesine uygun olarak seçilen Obezite Problemi, Trafik Lambası Problemi, Yatak 
Problemi ve Saman Balyası etkinlikleridir (Bukova Güzel, 2016). Etkinliklerin 
uygulama sürecinde ilk aşamada etkinliğin sunumunun ardından öğrencilerin 
çözümlerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri istenmiştir. Sonrasında çözümlerini 
ve etkinliğe olan yaklaşımlarını sınıfa sunmaları istenmiştir. Öğrencilerin 
etkinliklere yönelik fikir ve çözümleri sınıf ortamında araştırmacı eşliğinde 
öğrenciler tarafından değerlendirilmiş ve etkinlikler için ideal çözüm sınıfça 
yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmiştir. Matematiksel modelleme 
etkinliklerinin hemen ardından yedinci haftada matematik okuryazarlığı testi yine 
bir saat süreyle son test olarak uygulanmıştır. Sonra yapılan ön test ve son test  
sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Uygulama aşamasında altıncı haftada yapılan Saman Balyası etkinliğinin çözümü 
Şekil 2-3 de verilmiştir. 
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Şekil 2. Saman balyası etkinliği çözümü 

 
 

Şekil 3. Saman balyası etkinliği öğrenci çözümü 

 

Balyaların ön yüzleri eş çemberler olarak düşünülüp çemberlerin genel yarıçap 
uzunluğu r kabul edilerek r'ye göre çözüm bulunmuştur. Daha sonra fotoğrafta 
mevcut olan kadından yola çıkarak çemberlerin yarıçapı, ortalama bir kadının kol 
uzunluğu 60 cm ile 70 cm aralığında düşünülerek çözüm üretilmiştir. 

2.5. Veri Analizi 

Çalışmada veriler uygulanan matematik okuryazarlığı testi ile elde edilmiştir. 
Testte yapılan tam çözüme 10 puan, kısmi çözüme beş puan ve herhangi bir çözüm 
olmaması durumuna veya yanlış çözüme sıfır puan şeklindeki puanlama sistemine 
göre elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSSStatistics20 istatistik programı 
kullanılmıştır. Nicel veri analizinden betimsel istatistik yöntemi ile bağımlı grup t-
testinden yararlanılmıştır.  
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Tablo 2. Matematik Okuryazarlığı Yeterlilik Düzeyleri Puanları 
Matematik 

Okuryazarlığı 
Yeterlilik 
Düzeyleri 

PISA 2012 Puanları (Anıl, Özer 
Özkan ve Demir, 2015) 

Çalışmada Belirlenen 
Puanlar  

1.düzey 357.77-420.07 10-51 
 

2.düzey 420.07-482.38 52-93 
 

3.düzey 482.38-544.68 94-135 
 

4.düzey 544.68-606.99 136-177 
 

5.düzey 606.99-669.30 178-219 
 

6.düzey 669.30ve üzeri 220-260 
 

Bu çalışmada öğrencilerin matematik okuryazarlığı düzeylerini belirlemek için 
yeterlilik düzeylerinin sayısı testin kendi puanlama sisteminden alınan toplam 
puan (260) ile 1. düzeyde alınacak en düşük puan(10) un farkına oranlanarak 
belirlenmiştir.  Buna göre 10-51puan aralığı 1. düzey, 52-93 puan aralığı 2. düzey, 
94-135 puan aralığı 3. düzey, 136-177 puan aralığı 4. düzey, 178-219 puan aralığı 
5. düzey ve 220-260 puan aralığı 6. düzey olarak belirlenmiştir. Belli bir puana 
sahip öğrenciden güçlük derecesi o puan düzeyinde veya daha düşük düzeylerde 
olan soruları çözümleyebilmesi beklenmektedir (MEB, 2005). PISA’nın puanlama 
sistemine göre en az yeterliliğe sahip birinci düzeyin gerektirdiği soruyu 
çözemeyip en düşük puanı sağlayamayan öğrenciler ise 1. düzey altı olarak 
değerlendirilmektedir. Bu sebeple puan aralıkları belirlenirken en düşük puan 
birinci düzeyde çözülecek bir sorudan alınan 10 puan olarak belirlenmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde örnekleme uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir. 

Ön test ve son testten alınan toplam puanların arasında anlamlı farkın olup 
olmadığını belirlemek için bağımlı grup t-testi analizi yapılmış p=0.018<0.05 olup 
uygulanan testler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. %95 güvenle, ön 
test ve son testteki matematik okuryazarlığı düzeylerinde anlamlı bir farklılık 
vardır. Sonuçların daha iyi yorumlanabilmesi için etki büyüklüğü hesaplanmıştır.  

Etki büyüklüğü= r= 
2

2

f

t

t d
  formülünden faydalanılarak yapılan hesaplamada 

etki büyüklüğünün 0.54 olduğu görülmüştür. Cohen’e göre etki büyüklüğü 0.50' 
nin üstünde olması sebebiyle çalışmanın etki derecesinin de yüksek olduğu 
belirlenmiştir (Akt., Field, 2009). 
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Tablo 3. Matematik Okuryazarlığı Düzeylerine Göre Öğrenci Dağılımı 
Yeterlilik Düzeyler ÖnTest (f) Ön Test (%) Son Test (f) Son Test (%) 

1. Düzey 7 38.9 4 22.2 
2. Düzey 8 44.4 7 38.9 
3. Düzey 3 16.7 5 27.8 
4. Düzey 0 0 2 11.1 
5. Düzey 0 0 0 0 
6. Düzey 0 0 0 0 

Ön test ve son test sonuçlarına göre, veri analizi bölümünde belirtilen matematik 
okuryazarlığı düzeylerinin puan aralıklarında yer alan öğrenci sayısı Tablo 5’de 
yer almaktadır. Ön test sonuçlarına göre yedi öğrenci birinci düzeyde, sekiz 
öğrenci ikinci düzeyde ve üç öğrenci üçüncü düzeydedir. Dördüncü, beşinci ve 
altıncı düzeyde yer alan öğrenci bulunmamaktadır. Matematiksel modelleme 
eğitiminden sonra uygulanan son testin sonuçlarına göre birinci düzeyde dört 
öğrenci, ikinci düzeyde yedi öğrenci, üçüncü düzeyde beş öğrenci ve dördüncü 
düzeyde iki öğrencinin yer aldığı görülmektedir. Birinci ve ikinci düzeyde ön testte 
örneklemde yer alan 18 öğrenciden 15' inin, son testte ise bu sayının düşerek 11 
öğrencinin yer aldığı görülmüştür. Üçüncü düzeyde ön testte üç öğrenci yer alırken 
son testte sayı artmış ve beş kişi bu düzeyde yer almıştır. Ön testte dördüncü 
düzeyde hiç bir öğrenci yer almazken son testten elde edilen sonuçlarda ise 
dördüncü düzeye iki öğrencinin çıktığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında 
öğrencilerde puan artışı yaşanmış ve öğrencilerin çoğunun matematik 
okuryazarlığı düzeyleri üst düzeylere geçtiği görülmüştür. 

Türkiye’nin PISA ortalamaları incelendiğinde 2003 yılında 417, 2006 yılında 424, 
2009 yılında 445, 2012 yılında 448 ve 2015 yılında 420 olup 2003 yılında birinci, 
diğer yıllarda ikinci düzeyde yer almaktadır (MEB, 2005; 2010a; 2010b; 2013; 
2016).  Matematik okuryazarlığı düzeylerini gösteren veriler doğrultusunda 
çalışma grubunda yer alan öğrencilerin ön test ortalaması 65.56 olup çalışma 
grubu 52-93 puan aralığında olduğu için ikinci düzeyde yer almıştır. Son testte ise 
öğrenciler 86.39 ortalamayla yine ikinci düzeyde yer almıştır. Son testte 
ortalamanın yükselmiş olmasına karşın düzey değişimi olmamıştır. Fakat ön testte 
ikinci düzeyin ortalarında yer alan ortalama son testte ikinci düzeyin sonlarında 
yer alıp üçüncü düzeye yaklaşmıştır. Ön testin sonuçlarına göre öğrencilerin % 
83.3' ünün ikinci düzey ve altında yer aldığı görülmüştür. Matematiksel modelleme 
eğitiminden sonra gerçekleştirilen son test uygulamasında ikinci düzey ve altında 
yer alan öğrencilerin oranının %61.1'e düştüğü görülmüştür. Türkiye’nin PISA 
2015 sonuçlarında 5. düzey ve üstünde (üst yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranı 
%2.01 olduğu bilinmektedir (MEB, 2016). Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 
ise hiçbirinin üst yeterlilik düzeyinde yer almadığı görülmüştür. Soruların çözüm 
oranları dikkate alındığında üst yeterlilik düzeyi gerektiren soruların birçoğunun 
öğrenciler tarafından çözülemediği görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin 
matematik okuryazarlığı düzeylerinde yükselme mevcuttur. 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada matematiksel modelleme eğitiminin Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programına (PISA) göre matematik okuryazarlığına etkisi 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 15 yaş grubu onuncu sınıf öğrencilerine 
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uygulanan matematiksel modelleme eğitimi ile öğrencilerin matematik 
okuryazarlığı düzeylerinde gelişim gözlenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda uygulamaya katılan 
öğrencilerin ön testte matematik okuryazarlığı yeterlilik düzeylerinin ikinci 
düzeyde ve puan aralığının ortalarında yer aldığı tespit edilmiştir. Türkiye'nin 
2006, 2009, 2012 ve 2015 yıllarında katıldığı PISA uygulamalarında da 
öğrencilerin matematik okuryazarlığı yeterlik düzeyleri bu çalışmadakilerle benzer 
olup ikinci düzeydedir. Bu seviyede öğrenciler doğrudan görülenden başka 
çıkarımda bulunması gerekmeyen durumları tanımış, tek kaynağa dayalı bilgileri 
ortaya çıkarabilmiş, temel algoritma, işlem ve formülleri, bilindik kuralları 
kullanmış, basit düzeyde akıl yürütme ve yüzeysel yorumlama yapabilmişlerdir. 
Uygulanan matematiksel modelleme eğitiminden sonra matematik okuryazarlığı 
düzeylerinde gelişme gözlemiş, ikinci düzey puan aralığının ortalarında olan 
matematik okuryazarlığı düzeyleri aralığın sonlarına doğru yükselmiştir. Ön test 
ve son test arasında belirlenen anlamlı farklılık etki büyüklüğünün yüksek 
çıkmasıyla da desteklenmiştir. 

Yapılan uygulamanın sonucunda ön testte büyük oranda birinci ve ikinci düzeyde 
oldukları tespit edilen öğrencileri matematik okuryazarlığı düzeyleri son testte ön 
test sonucunda bulundukları düzeyin bir üst düzeyine geçtiği gözlemlenmiştir. Son 
testte birinci ve ikinci düzeyde yer alan öğrenci sayısının azaldığı ve üçüncü ve 
dördüncü düzeydeki öğrenci sayılarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca ön testte 
olduğu gibi son testte de beşinci ve altıncı düzeyde hiç bir öğrencinin yer almadığı 
tespit edilmiştir. 

Matematik okuryazarlığı testinde bulunan soruların çözüm oranları incelendiğinde 
son testte ön teste göre daha fazla matematiksel yeterlik gerektiren soruların 
çözüldüğü görülmüştür. Matematiksel modelleme eğitiminin uygulamaya katılan 
öğrencilerin matematik okuryazarlığını olumlu yönde etkilemesinin temel sebebi 
matematiksel modellemenin matematik okuryazarlığı kavramının bir parçası 
olmasıdır. Matematiksel modelleme sürecinin gerektirdiği yeterlikler aynı 
zamanda matematik okuryazarlığı kazanmış bireylerden beklenen becerilerdir. Bu 
sebeple matematiksel modelleme eğitimi ile bu yeterliklerin geliştirilmesi 
matematik okuryazarlığını da doğrudan geliştirmektedir. Türkiye'nin PISA 
uygulamasında istenen başarıyı elde edememesinin başlıca sebeplerinden birinin 
alışıla gelmiş eğitim sisteminin bu uygulamayla uyum içinde olmamasıdır. 
Öğrencilere sunulan ders ve kitap içerikleri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınav 
sistemleri PISA ve benzeri uygulamalarla uyum sağlamadığı için istenen başarı 
elde edilmemektedir. 

Matematiksel modelleme, matematiği soyut yapısından uzaklaştırıp günlük hayatla 
birleştirerek somutlaştırdığı için öğrencilerin matematiği anlamalarını ve 
kullanmalarını kolaylaştırmaktadır. Bugün matematik alanındaki yapılan 
uluslararası değerlendirmelerde öğrencilerin matematik bilgi düzeyleri değil 
mevcut matematiksel bilgilerini kullanabilme becerileri tespit edilmektedir. Çünkü 
günümüzde okulda edinilen pasif bilgilerden ziyade günlük hayatta 
karşılaşılabilinecek problem durumlarında aktif olarak kullanılabilen bilgi daha 
değerlidir. Matematiksel modelleme de gerçek hayat problemlerini ele alan, her 
aşamasında öğrencilerin sahip oldukları bilgileri etkin şekilde kullanarak çözüme 
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ulaşmalarına ve çözümlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan bir süreçtir. Bu 
da matematiksel modellemenin bu dönemin bir gereksinimi ve bu dönem 
matematiğinin önemli bir parçası haline geldiğini göstermektedir. Bu yüzden 
okullarda verilen matematik derslerinde matematiksel modellemeye yer verilmeli, 
öğretim yöntemlerinde modellemenin ağırlığı artırılmalıdır. 

Türkiye'de 2013 yılında yayınlanan öğretim programı ile matematik eğitiminde 
yer bulmaya başlayan matematiksel modelleme, matematiksel modellemeyi 
bilmeyen ve uygulayamayan öğretmenlerden dolayı uygulama aşamasında sekteye 
uğrayacaktır. Bu sebeple üniversitelerde yeni yetiştirilen öğretmen adaylarına 
verilen matematiksel modelleme dersleri gibi okullarda görev yapan matematik 
öğretmenlerine de hizmet içi eğitim ve seminerlerle matematiksel modelleme 
eğitimi verilmelidir. Bu sayede matematiksel modellemenin eğitim ortamlarında 
kullanımıyla öğrencilerin matematik başarısı artacaktır. 

Matematiksel modelleme uluslararası düzeyde yapılan değerlendirmelerle 
paralellik gösterdiğinden matematiksel modellemenin eğitim ortamlarında 
kullanımının artması bu çalışmanın sonucunda da gösterdiği gibi uluslararası 
değerlendirmelerde başarıyı artıracaktır. Aynı zamanda bu çalışmada öğrencilerin 
PISA sorularını çözerken yaşadıkları güçlükleri, bazı sorularda çözüm oranlarında 
yaşanan düşüşleri ve değişimleri derinlemesine incelemek amacıyla nitel 
çalışmalar yapılabilir. 
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