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OECD PISA TÜRKİYE VERİSİ KULLANILARAK YAPILAN 
ARAŞTIRMALARIN METODOLOJİK TARAMASI

A Methodological Review of Research Using OECD PISA Turkey Data

Caner Özdemir*

Öz
Bu makalede PISA Türkiye verisi kullanılarak yazılan akademik makalelerde PISA verisinin 
yöntembilimsel olarak ne kadar doğru kullanılabildiği sınanmaktadır. ISI Web of Knowledge, 
Scopus ve ULAKBİM dizinlerinde PISA Türkiye verileri/sonuçları üzerine yazılmış 97 
makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerin sadece 46’sında PISA Türkiye verisi kullanılarak özgün 
bir analiz yapıldığı tespit edilmiştir. Yöntembilimsel olarak incelenen 46 makalenin büyük 
çoğunluğunda ise örneklem ağırlıkları, olası değerler ve analizler için kullanılan yazılım gibi 
özelliklerden bahsedilmediği görülmüştür. Sadece 5 makalede örneklem ağırlıklarının doğru 
kullanımı rapor edilirken, olası değerler de sadece 10 makalede istatistiksel olarak uygun 
şekillerde kullanılmıştır.

Bu sonuçlar PISA Türkiye verilerinin akademik yazında kullanımının çok sınırlı olduğunu 
göstermektedir. Dahası, PISA Türkiye verisi ile özgün analizler yapan makalelerin de büyük 
çoğunluğunda yöntembilimsel gerekliliklere uyulmadığını ve yapılan analizlerin büyük 
çoğunluğunun bu haliyle güvenilir olmaktan uzak olduğunu söylemek mümkündür. Bu haliyle 
PISA Türkiye verilerinin Türkiye’de eğitim politikalarına yön verme potansiyelinden hayli 
uzakta olduğunu söylenebilir.
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Abstract
This article methodologically reviews the scientific articles based on PISA Turkey data. 97 
articles were reached using ISI Web of Knowledge, Scopus and ULAKBIM indices. Among 
these articles, only 46 are found to have employed original analysis of PISA Turkey data. 
Moreover, most of the 46 reviewed articles are failed to report methodological issues such as 
sampling weights, the use of plausible values and the software employed in the analyses. Only 
5 articles are found to use and report sampling weights properly, only 10 used plausible values 
in a methodologically acceptable way.

These results show that the use of PISA Turkey data in scientific articles is very limited. 
Moreover, most of the articles that employ original analyses with PISA Turkey data fail to meet 
methodological necessities. Thus, their results are far from being reliable. In this manner, it is 
hard to claim that the potential of PISA Turkey data to guide education policies in Turkey can 
be realized.

Keywords: PISA, methodology, quantitative research methods, sampling weight, plausible 
values

Giriş
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development/İktisadi 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından 2000 yılından beri üç yıllık 
periyotlarla yapılan PISA (Programme for International Student Assessment/
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) araştırması pek çok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ses getirmektedir. OECD’nin hazırladığı 
ülke sıralamaları ve raporlar dışında araştırmanın ham verisinin de paylaşılması 
eğitim araştırmaları için çok zengin bir kaynak sunmaktadır. Farklı eğitim 
sistemlerinin ve politikalarının karşılaştırılabilmesi ve geliştirilebilmesi için 
tasarlanan ve bu amaçla paylaşılan PISA verilerinin faydalı olabilmesinin 
en temel ön koşulu ise analiz sırasında doğru nicel teknikleri kullanmak. 
Türkiye’de de PISA araştırması sonuçları ve verileri kullanılarak çok sayıda 
akademik yayın yapılıyor ve bu yolla çeşitli politika tavsiyeleri oluşturuluyor. 
Bu makalenin amacı ise Türkiye’de PISA verileri kullanılarak yapılan 
yayınlarda kullanılan yöntemlerin çeşitliliği ve uygunluğu konusunda bir 
tarama yapmak ve yapılan yayınların Türkiye’de eğitim sistemini geliştirme 
çabalarına ne denli katkı sağlayabileceklerini tespit edebilmektir.

PISA ve PISA verisi
Yetmişin üzerinde katılımcı ülkede/ekonomide 15 yaşındaki öğrenci nüfusunu 
temsil eden örneklemlere uygulanan PISA ile temel eğitimi tamamlamış veya 
tamamlamak üzere olan öğrencilerin bilgi ve becerileri değerlendirilerek 
eğitim sistemlerinin karşılaştırılması hedeflenmektedir (OECD, 2013: 1). 
Matematik, fen bilgisi ve okuma alanlarında uygulanan sınavların yanı sıra 
öğrencilere, okul yöneticilerine ve ailelere uygulanan anketler aracılığıyla 
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öğrenci çıktılarının pek çok sosyo-ekonomik ve eğitsel değişkenle ilişkisi de 
test edilebilmektedir.

Türkiye, 2003’ten beri katıldığı PISA’da geri sıralardan kurtulabilmiş değildir. 
Matematik, fen ve okuma alanlarının üçünde de OECD ülkeleri arasından 
sadece Meksika ve Şili’nin üzerinde yer almaktadır (OECD, 2004, 2007, 
2010, 2013). Bu durum pek çok katılımcı ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
eğitim politikalarına karar verilirken PISA sonuçlarının da dikkate alınmasına 
vesile olmuştur (Gür vd., 2012). Sınırlı bir ölçüm ile eğitim sistemlerini 
sıralayan PISA’nın politika süreçlerinde bu denli etkili olması eğitim alanında 
çalışan pek çok akademisyenin tepkisini çekmişse de (Meyer ve Zahedi, 2014) 
programın popülerliğini hala sürdürdüğünü söylemek mümkündür.

PISA’ya yönelik eleştirilerin başında araştırma sonuçlarının olması gerekenden 
daha çok gündemde ve politikalar üzerinde etkili olması gelmektedir. Yakın 
zaman önce dünyanın dört bir yanından akademisyenler OECD’ye yönelik 
yazdıkları açık mektupta bu kaygılarını dile getirmişlerdir (Meyer ve Zahedi, 
2014). Mektupta 15 yaşındaki öğrencilerin sadece matematik, fen ve okuma 
alanlarındaki performanslarını ölçen PISA araştırmasının bütün öğrencileri ve 
alanları kapsayan eğitim politikaları üzerinde çok etkili olmaya başladığının 
altı çizilmiştir. Mektuba imza atan akademisyenler bu durumun faydadan çok 
zarar getirdiğini belirterek OECD’yi uyarmışlardır.

PISA özelinde uluslararası öğrenci değerlendirme araştırmalarına yöneltilen 
eleştirilerin önemli başka bir kısmının da konusunu metodolojik çekinceler 
oluşturmaktadır. Bu eleştiriler özellikle örneklem ve analiz yöntemleri 
konusunda araştırmanın eksikliklerine dikkat çekmektedir (Goldstein, 2004; 
Kreiner ve Christiensen, 2013; Kreiner, 2011). Öte yandan, bazı araştırmacılar 
da PISA’nın tasarımına yönelik eleştirilerin zayıf olduğunu, diğer pek çok 
eleştirinin ise verinin kendisinden değil analiz edilmesinde ve sonuçların 
yorumlanmasında yapılan hatalardan kaynaklı olduğunu vurgulamışlardır 
(Sahlberg ve Hargreaves, 2015; Schleicher, 2015; Takayama, 2015).

PISA verisi kapsamı itibariyle bugün elimizdeki en zengin eğitim verisi 
kaynaklarından biridir. PISA 2012 verisinde 4848’i Türkiye’den olmak üzere 
toplam beş yüz binin üzerinde öğrenciye ait bilgiler bulunmaktadır. OECD 
(t.y.) tarafından kamuya açık olarak paylaşılan bu denli kapsamlı veriye dair 
pek çok teknik detay bulunmaktadır (OECD, 2009) ve yukarıda değinildiği gibi 
bu teknik özelliklerin doğru bir şekilde kullanılamaması dünya çapında pek 
çok araştırmacının ilgisini çeken PISA verilerinin analizinin güvenilirliğini de 
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doğrudan etkilemektedir. Makale boyunca PISA Türkiye verisi kullanılarak 
yapılan akademik yayınlarda PISA verisinin yöntembilimsel olarak ne kadar 
çeşitli ve doğru kullanılabildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda, 
PISA verisine ait özelliklerden örneklem ağırlıkları ve olası değerlerin söz 
konusu yayınlarda ne ölçüde kullanıldığı incelenmiştir.

Örneklem ağırlıkları
Katılımcı ülkelerdeki 15 yaşındaki öğrenci popülasyonunu temsil eden 
PISA örneklemi iki aşamalı bir yönteme göre seçilmektedir (OECD, 2014). 
Birinci aşamada katılımcı ülke veya ekonomide 15 yaşında öğrencileri 
barındıran tüm okullar listelenip okul büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak 
bir seçim yapılmaktadır. Bu ağırlıklandırmaya ülkelere özgü değişkenler 
de eklenebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, Türkiye’deki okul seçim 
kriterlerine okul türü ve sosyo-ekonomik bölge değişkenleri de dahil edilmiştir. 
Böylelikle okul türü ve bölge tabakaları oluşturulmuştur. Başka bir deyişle, 
her bölgeden ve okul türünden temsili bir okul örneklemi belirlenmiştir. İkinci 
aşamada ise okul içindeki 15 yaşındaki öğrenciler arasından 35 kişilik öğrenci 
örneklemi tespit edilmektedir. Gerek tabaka kriterlerinin evren içindeki 
oranlarının farklı oluşu, gerekse seçilen okul veya öğrencilerin seçilim 
olasılıklarının farklı oluşu nedeniyle hem okul hem de öğrenci düzeyindeki 
örneklem birimlerinin farklı ağırlıkları bulunmaktadır (OECD, 2009). 

PISA verisinin en büyük zenginliklerinden biri temsili olma iddiasıdır. Ancak, 
bu istatistiki temsiliyet kabiliyeti yukarıda kısaca özetlenen karmaşık bir 
örnekleme tasarımından gelmektedir. Dolayısıyla, PISA verisi kullanılarak 
yapılan analizlerin de araştırmanın konusu evreni temsil edebilmesi ve 
PISA’nın bu kuvvetli yanını ikincil analizlere taşıyabilmesi için bu örneklem 
ağırlıklarının hassas bir şekilde yapılan analizlere katılması kritik önem 
taşımaktadır. 

Örneklem ağırlıklarının kullanılmaması bazı büyük örneklemli analizlerde 
çok ciddi fark yaratmamakla birlikte zaman zaman ciddi farklılıklara da yol 
açabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, OECD (2009) tarafından hazırlanan 
PISA veri analizi kılavuzundan alınan Şekil 1’deki örnekte PISA 2003 verisi 
ile ülke düzeyinde “PISA Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statü İndeksi” 
değişkeninin ortalama öğrenci performansına etkisinin örneklem ağırlıkları 
dikkate alındığı ve alınmadığı durumlarda nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. 
Şekilde yatay eksende bu değişken için ağırlıklandırılmamış katsayı verilirken, 
dikey eksende ise ağırlıklandırılmış katsayı verilmiştir. Bazı ülkeler için 



OECD PISA Türkiye Verisi Kullanılarak Yapılan Araştırmalarının Metodolojik Taraması

14

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:56 Güz / Autumn: 2016 Sayfa / Pages: 10-27

aradaki fark anlamsızken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler 
için ise iki tahmin arasında ciddi fark olduğu görülmektedir.

 

Kaynak: (OECD, 2009: 38)
Şekil 1. PISA (2003) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statü İndeksi değişkeninin 
ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmamış örneklemlerde ortalama öğrenci 
performansına etkisi

Olası değerler
PISA verisine ait bir başka özellik de olası değerlerdir (plausible values). 
Matematik, fen ve okuma alanlarından oluşan iki saatlik PISA sınavında 
tüm öğrencilere aynı soru kitapçığı uygulanmamaktadır. Bunun yerine 
soru kitapçıklarında çeşitli konulardan oluşan farklı soru blokları eşit 
ve dönüşümlü bir şekilde öğrencilere dağıtılmaktadır. Bu nedenle PISA 
verisinde her öğrenciye ait sabit bir sınav sonucu yerine öğrencinin akademik 
becerisinin olasılık dağılım fonksiyonundan elde edilmiş beş adet olası değer 
bulunmaktadır. Böylelikle PISA verisinde öğrenci performansı kayıp değer 
olarak işlem görüp öğrencilerin çözmediği sorular için de olası değerler 
oluşturulabilmektedir (Rutkowski vd., 2010). 

Pek çok istatistiksel avantaj yaratan bu yöntemin (OECD, 2009) doğru bir 
şekilde uygulanması için ise çeşitli adımların takip edilmesi gerekmektedir. 
Bu değerler kullanılarak yapılan tahminlerin yansız olması, her bir olası değer 
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için ayrı ayrı analiz yapılması ve sonuçların birleştirilmesi ile mümkündür 
(OECD, 2009: 43). Ancak, paket yazılımların önemli bir kısmında bu işlemler 
çok fazla emek ve zaman istediği için araştırmacılar tarafından zaman zaman 
çeşitli kısa yollar kullanılabilmektedir. Bunlar arasında en yaygın olanları 
sadece bir olası değer kullanılarak yapılan hesaplamalar ve beş olası değerin 
ortalaması alınarak yapılan hesaplamalardır (Rutkowski vd., 2010). Ancak, 
bu kısa yolların her zaman yansız istatistiksel tahminler ürettiğini söylemek 
mümkün değildir. Olası değerlerin sadece bir tanesinin kullanılması da yansız 
tahminler üretmekle beraber özellikle küçük örneklemlerde standart hata 
tahmininde yanlışlıklara yol açabilmektedir (OECD, 2009: 43). Öte yandan 
beş olası değerin ortalaması alınarak oluşturulan tek bir değer ile yapılan 
hesaplamalar ise özellikle standart hataların hesaplanmasında ciddi yanlışlara 
yol açabildiği ve yansız tahminler üretemediği için tavsiye edilmemektedir 
(OECD, 2009; Rutkowski vd., 2010; von Davier vd., 2009).

Çalışmanın amacı ve araştırma soruları
Bu makalenin amacı zengin bir eğitimbilim verisi sunan PISA araştırmasının 
Türkiye’de yapılan akademik çalışmalarda ne denli etkili kullanıldığını 
incelemektir. Bu bağlamda, makalede PISA Türkiye verileri kullanılarak 
yapılan akademik yayınların ve bu yayınlarda kullanılan istatistik yöntemlerin 
çeşitliliğini ve istatistiksel uygunluklarını tespit etmek üzere bir tarama 
yapılmıştır. Bu amaç ve bir önceki bölümde verilen yöntembilimsel bilgiler 
ışığında makalede aşağıdaki sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır:

1- 2015 yılı sonu itibariyle PISA Türkiye verisi kullanılarak özgün analizlere 
dayalı yaygın indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan bilimsel 
makale sayısı nedir?

2- Bu makalelerde yazarlar örneklem ağırlıklarını kullanıp kullanmadıklarını 
rapor etmişler ve istatistiksel gerekliliklere uygun şekilde kullanmışlar 
mıdır?

3- Bu makalelerde yazarlar olası değerleri nasıl kullandıklarını rapor etmişler 
ve istatistiksel gerekliliklere uygun şekilde kullanmışlar mıdır?

4- Bu makalelerde hangi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır?

5- Yapılan analizler için kullanılan yazılımlar yazarlar tarafından belirtilmiş 
midir ve hangi yazılımlar kullanılmıştır?
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Tarama ve analiz yöntemi
Araştırma soruları ışığında yapılan taramada üç aşamalı bir yol izlenmiştir. 
Birinci aşamada, yaygın akademik indekslerde bir tarama yapılmıştır. Bu 
amaçla ISI Web of Knowledge, Scopus ve ULAKBİM veritabanlarında “pisa”, 
“eğitim” ve “türkiye” terimleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak kullanılarak 
bir arama yapılmıştır1. Bu aramalarda örtüşen sonuçlar temizlendikten sonra 
OECD PISA Türkiye sonuçları üzerine 2015 yılı sonuna kadar yayınlanmış 
toplam 97 makale tespit edilmiştir.

İkinci aşamada ise gerek özetlerin gerekse tam metinlerin okunması suretiyle 
özgün analizler yapılan makaleler belirlenmiştir. 2000 yılından beri her üç 
yılda bir yapılan PISA araştırmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra OECD tarafından 
araştırma verileri erişime açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Veriler ile birlikte 
yine OECD tarafından hazırlanan detaylı istatistiksel analizlerden oluşan 
raporlar da yayınlanmaktadır. Ayrıca, araştırmanın Türkiye’deki yürütücüsü 
olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da sonuçların açıklanmasının ardından bir 
ulusal rapor yayınlamaktadır. İncelenen 97 makalelerin önemli bir kısmında 
OECD veya MEB tarafından yayınlanan raporlardaki analizlerden farklı 
olarak yeni analizler yapılmadığı ve bu makalelerin söz konusu raporlarda 
yayınlanan analizlerin yorumuyla sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, 
taranan 97 makalede PISA Türkiye ham verileri kullanılarak özgün bir 
istatistiksel analiz yapılıp yapılmadığı belirlenerek, yeni bir analiz yapılmayan 
makaleler sonraki adımlarda yapılacak işlemlerin dışında tutulmuştur (PISA 
Türkiye verisi ile özgün analizler yapan makalelerin listesi için bkz. Ek 1). 

Son aşamada ise özgün analizler içeren makaleler araştırma soruları 
çerçevesinde çeşitli yöntembilimsel özellikler bakımından analiz edilmiştir. 
Bu kapsamda, (1) hangi örneklemin kullanıldığı, (2) örneklem ağırlıklarının 
kullanımı, (3) olası değerlerin kullanımı, (4) kullanılan istatistiksel yöntemler 
ve (5) analizlerde kullanılan yazılımlar incelenmiştir. Öncelikle, makalelerde 
kullanılan örneklem incelenmiştir. PISA araştırması 2000 yılından bu yana 
her üç yılda bir pek çok OECD ülkesi ve diğer bazı ülke ve ekonomilerde 
yürütülmektedir. Bu bağlamda incelenen makalelerde hangi yıllara ve 
eğer varsa Türkiye’ye ek olarak hangi ülkelere ait verilerin analiz edildiği 
belirlenmiştir. Daha sonra, PISA veri setlerinde bulunan kullanılan örnekleme 
uygun örneklem ağırlıklarının doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığı 
incelenmiştir. Aynı şekilde, taranan makalelerde yapılan analizlerde PISA 
öğrenci performans değişkenleri kullanıldı ise olası değerlerin istatistiksel 
olarak yansız sonuçlar üretecek şekilde kullanılıp kullanılmadığı test edilmiştir. 
Son olarak, her bir makalede hangi istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı ve 
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bu analizler için hangi yazılımların kullanıldığı incelenmiş ve makaleler bu 
özelliklere göre tasnif edilmiştir.

Bulgular
97 makale ile yapılan taramanın belki de en önemli sonuçlarından biri 
Türkiye’de PISA üzerine yazılan makalelerin yarısından fazlasında PISA 
verileri kullanılarak herhangi bir analiz yapılmadığıdır. 97 makalenin 
sadece 46’sında özgün bir analiz yapıldığı tespit edilmiştir. Geri kalan 
makalelerin pek çoğunun OECD ve MEB tarafından yayınlanan sonuçların 
yorumlanmasından veya tekrarından ibaret olduğu söylemek mümkündür. Bu 
sonuç, PISA araştırmasının kamuoyunda ve akademide artan popülerliğine 
rağmen yeterince araçsallaştırılamadığına işaret etmektedir.

Yayınlanan makalelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında 2002’den 2009’a 
kadar yılda 1 veya 2’yi geçmeyen makale sayısının 2009’da 9, 2010’da 
11, 2011’de 10, 2012’de 11, 2013’te 15, 2014’te 14 ve son olarak 2015’te 
19’a kadar çıktığı görülmektedir. Bu artış PISA’nın yazılı ve görsel basında 
artan popülerliğinin özellikle son 7 yılda akademik yayınlarda da bir karşılık 
bulduğunu söylemeyi mümkün kılmaktadır.

Makalelerin yayınlandığı dergilere bakıldığında 9 yayın ile en fazla makalenin 
bildiri tam metinlerini yayınlayan “Procedia–Social & Behavioral Sciences”2 

dergisinde yayınlandığı görülmektedir. Bu dergiyi sekizer makale ile “Eğitim 
ve Bilim”3 ve “Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri”4, 6 yayın ile 
“Education Sciences”5 ve 5 yayın ile “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi”6 takip etmektedir. 
 
PISA ham verisini kullanarak analizler yapan 46 makaleden 29’unda sadece 
Türkiye verileri kullanılırken 17’sinde ise Türkiye verileri bir veya daha 
fazla ülke verisi ile birlikte analiz edilmiştir. 46 makalenin 5’inde PISA 
2003, 20’sinde PISA 2006, 16’sında PISA 2009 ve 7’sinde PISA 2012 
verileri kullanılmıştır7. Yayın yıllarına bakıldığında görülen artışın PISA 
verisi yıllarında görülmemesinin sebebinin PISA verilerinin araştırma 
gerçekleştikten yaklaşık 1,5 yıl sonra yayınlanması ve veri analizi, yazım 
ve yayın süreçlerinin de uzun sürmesi nedeniyle PISA 2009 ve PISA 2012 
verileri ile yapılan çalışmaların henüz yayınlanmamış olması muhtemeldir. 
Önümüzdeki yıllarda yeni PISA verileri ile yapılacak yayınların artması 
sürpriz olmayacaktır.
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Örneklem ağırlıklarının nasıl kullanıldığına bakıldığında istatistiksel analizler 
yapan 46 makalenin 5’inde örneklem ağırlığını kullanmaya gerek olmayan 
analizlerin yapıldığını, 1 yayında örneklem ağırlıklarının kullanılmadığını 
ve sadece 5 yayında örneklem ağırlıklarının nasıl kullanıldığının açıklandığı 
görülmüştür. Geri kalan 35 yayında ise örneklem ağırlığının kullanılıp 
kullanılmadığı makalelerde belirtilmemiştir. Liou ve Hung (2015) 
yaptıkları benzer bir taramada uluslararası fen bilimleri eğitimi dergilerinde 
yayınlanan PISA ve TIMSS verisi kullanılarak yapılan pek çok çalışmada da 
örneklem ağırlıklarının kullanılmadığını veya kullanılıp kullanılmadığının 
belirtilmediğini ve bu durumun yapılan analizlerin güvenilirliği hakkında 
şüphe doğurduğunun altını çizmişlerdir. Türkiye’de PISA verisi ile yapılan 
çalışmalarda da verinin temsiliyet gücünün önemli bir sacayağı olan örneklem 
ağırlıklarının sıklıkla ihmal edildiği görülmektedir.

Olası değerlerin kullanımı konusunda da durum maalesef pek farklı değildir. 
İncelenen 46 makalenin 20’sinde yapılan analizlerde olası değerlerin 
kullanılması gerekmemiştir. Bu makalelerde öğrencilerin PISA sınavları 
çıktıları kullanılmamış veya OECD tarafından rapor edilen ülke ortalamaları 
kullanılarak ülke düzeyinde analizler yapılmıştır. Geriye kalan 26 makale 
içerisinde ise 6 makalede olası değerler bir arada ve OECD (2009) tarafından 
bildirilen şekilde kullanılırken, 4 makalede ise sadece birinci olası değerler 
kullanılmıştır. Ancak, örneklem sayısı itibariyle sadece birinci olası değerlerin 
kullanıldığı makalelerde de yansız tahminler yapılmış olduğunu söylemek 
mümkündür. Öte yandan, 3 makalede ise olası değerlerin ortalaması alınarak 
her öğrenci için tek bir puan belirlenip bu değişken üzerinden analizler 
yapılmıştır. Ancak, yukarıda değinildiği gibi olası değerlerin ortalaması 
alınarak yapılan analizlerle yapılan tahminler istatistiksel olarak yanlı 
tahminler olmaktadır (OECD, 2009). Benzer şekilde 1 makalede de standart 
hataların ortalaması alınarak analizler yapılmıştır. Geriye kalan 12 makalede 
ise PISA öğrenci çıktısı olarak hangi değişken veya değişkenlerin nasıl 
kullanıldığına dair bir bilgi verilmemiştir. Örneklem ağırlığı konusunda olduğu 
gibi öğrenci çıktılarını tahmin eden olası değerlerin kullanımında da teknik 
gerekliliklerinin pek çok makalede ihmal edildiğini söylemek mümkündür.

PISA Türkiye verisini kullanan 46 makalede yapılan analizler detaylı 
incelendiğinde yayınların 7’sinde sadece betimsel analizlerin yapıldığı 
görülmektedir. Geriye kalan 39 makalede ise en sık olarak regresyon ve 
korelasyon analizleri kullanıldığı görülmüştür. Toplam 19 makalede basit 
korelasyon analizi, kanonik korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, lojistik 
regresyon ve çok düzeyli regresyon gibi modelleme analizleri yapılmıştır. 
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Ancak, bu analizler arasında sadece beşinin PISA verisinin çok katmanlı 
yapısına uygun olan çok düzeyli modellerin kullanıldığının altını çizmekte 
fayda vardır. Makalelerde sıkça kullanılan bir başka analiz türü de yapısal 
eşitlik modelleri, faktör analizi, diskriminant analizi, sınıflandırma analizi 
ve karar ağaçları gibi öğrenci çıktıları üzerinde etkili olan gizil değişkenleri 
inceleyen analizlerdir. Toplam 15 makalede bu tip analizlerin kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Bunların dışında kalan 5 makalede ise grup ortalamalarının 
karşılaştırıldığı t-test, ANOVA, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi 
gibi analizler kullanılmıştır.

Bu analizlerde en sık olarak SPSS programının kullanıldığı görülmüştür. 
19 yayında bu program kullanılmıştır. Örneklem ağırlığı ve olası değerlerin 
kullanımında olduğu gibi yapılan analizlerde hangi yazılımın kullanıldığı 
konusunda da yayınların ciddi bir kısmında hangi yazılımın kullanıldığı 
belirtilmemiştir. SPSS’in yanı sıra yapısal eşitlik modeli analizleri için 
tasarlanmış olan LISREL programının 9 yayında, çok düzeyli regresyon 
modelleri analizleri için geliştirilmiş olan HLM yazılımının da 5 yayında 
yapılan analizlerde kullanıldığı görülmüştür. Bu yazılımların yanı sıra STATA, 
AMOS, Mplus, Amelia, MS Excel, SAS, SIBTEST ve IRTLRDIF yazılımları 
da birer yayında kullanılmışlardır8.

Sonuç
Bu çalışmada PISA Türkiye verisi kullanılarak yazılan akademik makaleler 
taranarak, bu makalelerde PISA verisinin yöntembilimsel olarak ne kadar 
çeşitli ve doğru kullanılabildiği analiz edilen örneklem, örneklem ağırlıklarının 
kullanımı, olası değerlerin kullanımı, kullanılan istatistiksel yöntemler ve 
yazılımlar incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bu incelemenin en önemli sonuçlarından biri PISA Türkiye verisi ile yapılan 
özgün analizlerin sayısının çok sınırlı olduğudur. Çeşitli dergi indeksleri 
taranarak ulaşılan 97 yayından sadece 46’sında özgün bir istatistiksel analiz 
yapılmıştır. Bu durum, yayınların yarısından fazlasında OECD veya MEB 
tarafından yayınlanan PISA raporlarının bulgularının tekrar edilmesiyle 
yetinildiğini göstermektedir.

PISA Türkiye verisi ile özgün analizlerin yapıldığı 46 makalede ise 
yöntembilimsel olarak ciddi eksiklikler bulunmuştur. Öncelikle, bu 
makalelerin çoğunda örneklem ağırlığı ve olası değerlerin nasıl kullanıldığı 
veya yapılan analizlerde hangi yazılımların kullanıldığı rapor edilmemiştir. 
Sadece 5 makalede örneklem ağırlıklarının doğru kullanımı rapor edilirken, 
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olası değerler de sadece 10 makalede istatistiksel olarak uygun şekillerde 
kullanılmıştır. 

Bu sonuçlar PISA Türkiye verisi analizine dayanan sınırlı sayıdaki makalede 
de yöntembilimsel gerekliliklere çoğu zaman uyulmadığını göstermektedir. Bu 
haliyle PISA araştırmasının sağladığı olanakların Türkiye’de eğitim politikası 
geliştirme süreçlerine sunabileceği katkıların çok sınırlı düzeyde kaldığı 
ve mevcut yayınların çoğunluğunun PISA’nın kullanımına dair eleştirileri 
(Meyer ve Zahedi, 2014; Sahlberg ve Hargreaves, 2015; Takayama, 2015) 
haklı çıkardığı söylenebilir.

DİPNOTLAR
1 ISI Web of Knowledge veritabanına https://webofknowledge.com/ 

adresinden, Scopus veritabanına http://www.scopus.com/ adresinden, 
ULAKBİM veritabanına  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ adresinden 
ulaşılabilir.

2 Procedia–Social & Behavioral Sciences dergisine http://www.journals.
elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences/ adresinden 
erişilebilir.

3 Eğitim ve Bilim dergisine http://egitimvebilim.ted.org.tr/ adresinden 
erişilebilir.

4 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri dergisine http://www.estp.com.tr/ 
adresinden erişilebilir.

5 Education Sciences dergisine http://www.mdpi.com/journal/education 
adresinden erişilebilir.

6 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne http://www.efdergi.
hacettepe.edu.tr/ adresinden erişilebilir. 

7 İki makalede farklı yıllara ait PISA verileri bir arada kullanılmıştır.

8 SPSS yazılımı için http://www.ibm.com/software/analytics/spss/, LISREL 
yazılımı için  http://www.ssicentral.com/lisrel/, HLM yazılımı için http://
www.ssicentral.com/hlm/, STATA yazılımı için http://www.stata.com/, 
AMOS yazılımı için  http://www.ibm.com/software/products/en/spss-
amos, Mplus yazılımı için  https://www.statmodel.com/, Amelia yazılımı 
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için http://www.ipsoft.com/what-we-do/amelia/, Excel yazılımı için 
https://products.office.com/en/excel, SAS yazılımı için https://www.sas.
com/, SIBTEST yazılımı için http://psychometrictools.measuredprogress.
org/dif1, IRTLRDIF yazılımı için http://www.unc.edu/~dthissen/dl.html 
adreslerinden bilgi alınabilir. 
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