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Öz
Bu çalışmada öğrencilerin okul öncesinden beşinci sınıfa kadar toplanan matematik
başarı puanları ile kurulan ikinci dereceden büyüme modeli en çok olabilirlik ve
Bayes yöntemlerine göre kestirilmiştir. Bu modelde matematik başarısı ile birlikte
yordayıcısı olan motivasyon ve dikkat değişkenleri dokuz farklı zaman noktasında,
öğrenci düzeyindeki cinsiyet, etnik köken, okula başlama yaşı, sosyoekonomik
düzey değişkenleri ile okul düzeyindeki okul türü ve ücretsiz yemek yardımı
değişkenleri tek bir noktada yapılmış olan ölçümlerden oluşmaktadır. Analizlerde
2010-2011 eğitim öğretim yılında toplanmaya başlayan ve 2015-2016 yılında sona
eren ECLS-K (erken çocukluk boylamsal çalışması – okulöncesi) programına ait
veriler kullanılmıştır. Analizlere her boylamsal zaman noktasında başarısı ölçülmüş
olan 165 okuldan 2181 öğrenci dahil edilmiştir.
Sonuç olarak her iki kestirim yöntemiyle elde edilen bulgularda büyük fark
olmamakla birlikte Bayes yöntemleri büyük ve küçük örneklemde daha düşük
hatalar hesaplamıştır. Sonuçlar eğitim çıktıları açısından incelendiğinde öğrencilerin
matematik başarı puanlarının zamanla arttığı fakat artış hızın ilerleyen yıllarda
azaldığı bulunmuştur. Motivasyon, dikkat, okula başlama yaşı ve sosyoekonomik
düzey değişkenlerinin matematik başarısını yordadığı ve elde edilen katsayıların
pozitif olduğu tespit edilmiştir. Erkek ve kız öğrencilerin matematik başarıları ile
arasında başlangıçta manidar bir fark bulunmuyor olsa da erkek öğrencilerin
başarılarındaki artış kız öğrencilere göre daha yüksektir. Bununla beraber erkek
öğrencilerde büyüme hızının düşüşü kız öğrencilere kıyasla daha erken
başlamaktadır. Öğrenciler etnik kökenleri açısından incelediklerinde, Afrika ve
Güney Amerika kökenli öğrencilerin okula başlamadaki matematik puanları ve
doğrusal büyüme hızları Avrupa ve Asya kökenli öğrencilere göre daha düşüktür.
Okul türü değişkeni ise sadece ikinci dereceden büyüme eğrisi üzerinde anlamlı bir
etkiye sahiptir.
Anahtar sözcükler: En çok olabilirlik, Bayes yaklaşımı, boylamsal model, ikinci
dereceden büyüme
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Abstract
In this study, the quadratic growth model established with the mathematics
achievement scores of the students from preschool to the fifth grade was estimated
according to the maximum likelihood and Bayesian methods. In that model,
motivation and attention were measured at nine different time points with the math
achievement. On the student level, gender, ethnicity, school starting age,
socioeconomic level variables, school level, school type, and national school lunch
program percentage were selected as predictors. For the analyses, ECLS-K 2011
(Early Childhood Longitudinal Study – Kindergarten) dataset was used. Analyses
were conducted after a listwise deletion with a sample size of 2181 from 165
schools.
In conclusion, both methods produced similar results, however Bayesian methods
produced lower error estimations for small and large sample sizes. From the
education perspective, it is found that students' math scores increase over time, and
the growth rate decreases. Motivation, attention, school starting age, and
socioeconomic status significantly predict math growth, and all of these variables
have a positive coefficient. Even though there is no significant difference between
male and female students initially, the linear growth of male students is higher.
Additionally, male students' growth rate decrease starts earlier than the females.
The initial math scores and the linear growth rate of African American and Hispanic
students were lower than white and Asian students. The school type variable has
only affected the quadratic growth rate.
Keywords: Maximum likelihood, Bayesian approach, longitudinal model, quadratic
growth
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Bölüm 1
Giriş
Bu bölümde, araştırmaya ilişkin problem durumu, araştırmanın önemi,
problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır.
Problem Durumu
Her birey doğduğu andan itibaren yaşama ayak uydurabilmek için sürekli
gelişim ve öğrenme içerisindedir. Öğrenilen veya kazanılan bu davranışlar planlı
veya plansız bir şekilde bireye aktarılır. Plansız eğitim genellikle aileden, arkadaş
gruplarından veya çevreden verilen informal eğitimdir. Planlı eğitim ise kazanımları
ve hedefleri önceden belirlenmiş, genellikle okul ortamında gerçekleştirilen sistemli,
formal eğitimdir (Senemoğlu, 2020). Dolayısıyla eğitim planlı veya plansız olarak
insan hayatını etkilemekte ve çeşitli davranışlar kazandırmaktadır.
İstenilen davranışların formal eğitim ile kazandırılması için programlar
hazırlanır, bu eğitim planlı ve sistemli bir şekilde bireye sunulur. Nitekim eğitimin
tanımında da planlı ve istendik davranışların kazandırılmasının amaçlandığı
belirtilmektedir (Ertürk, 2016). Bu davranışların edinimi ise belli bir zaman
gerektirmektedir. Özellikle bilişsel öğrenimlerin sağlanabilmesi ve kalıcılığının
korunabilmesi uzun yıllar aldığı için formal eğitimde yıllar boyu sürdürülmektedir.
Sistem anlayışı çerçevesinde eğitimin de bir süreci ihtiva ettiği görüşüyle süreleri
değişse de sadece ülkemizde değil diğer bütün ülkelerde de eğitim belli süreler
içinde verilmektedir. 11 Nisan 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre
Türk eğitim sistemi kesintili 12 yıla çıkarılmıştır (6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu). Her Türk vatandaşı ilkokul birinci sınıftan itibaren 12 yıl boyunca eğitim
sistemine dâhil olmak zorundadır. Bu süre içerisindeki amaç bireylerin bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor alanlarda gelişimlerini sağlayarak, bireyleri çağdaş
uygarlığın seçkin bir ortağı yapmaktır (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973). Verilen
hedef ve ideali gerçekleştirmek için eğitim yapısı sistemli bir hale getirilmekte, belirli
bir program ve müfredat doğrultusunda hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadırlar. Bu
sürecin başarıya ulaşması için üzerinde durulması gereken en önemli unsur ise
bireylerin istenilen noktaya ne kadar ulaştığının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve
dönütler verilmesidir. Ülkemizde bu konuda uzun yıllardır devam edegelen
tartışmalar yaşanmakta ve ölçme değerlendirme sistemleri sadece okul türleri
arasında yapılan sınavlardan ibaret görülmektedir. Bunlara en önemli örnekler
1

eğitimin

farklı

aşamalarındaki

seçme

ve

yerleştirme

sınavlarının

sıklıkla

değiştirilerek sistem sorunlarının değerlendirme basamağıyla çözülmeye çalışılması
olarak gösterilebilir. Ayrıca bu sınavlar bireylerin hayatlarının birçok aşamasında
karşılaştıkları bir sisteme dönüşmüş ve sistem tıkanma noktasına gelmiştir (Gür &
Çelik, 2009). Bunun içindir ki ölçme ve değerlendirme ülkemizde farklı bir şekilde
ele

alınmalıdır.

Öğrenciler

bu

gibi

sınavlarla

sadece

sonuç

odaklı

değerlendirilmekte, oysaki süreç içerisindeki gelişimleri göz ardı edilmektedir. Süreç
içerisinde bireylerin yeterliklerini belirlemek için anlık ölçmeler yerine, bireylerin bu
on iki yıllık süre zarfında bireysel ve kitlesel olarak gelişim süreçlerinin takip
edilmesi, problem yaşadıkları yaş aralıklarının ve eğitim düzeylerinin tespit edilmesi
gerekmektedir. Bu durumun ortaya konabilmesi de büyüme modelleri ile
mümkündür.
Büyüme modelleri aynı özelliğe ilişkin farklı zamanlarda elde edilen tekrarlı
ölçümler (boylamsal veriler) ile kurulur. Bireylerin zaman içerisindeki büyümeleri ile
aşamalı olarak kendilerini geliştirdikleri ve geliştiremedikleri alanlar, hangi alanlara
yatkın oldukları, hangi alanlarda daha başarılı oldukları ortaya konabilmektedir.
Büyüme modelleri bireylerin zaman içerisindeki gelişimlerinin izlenmesine olanak
sağlar. Aynı zamanda bireylerin süreç içerisinde eksik ve güçlü olduğu yönlerinin
belirlenmesinde de yardımcı olur.
Büyüme modellerinde bir öğrencinin farklı zamanlarda elde ettiği puanlar
ilişkilendirilerek öğrencinin değişik dönemlerde gerekli yeterliklerin ne kadarını
sağlayabildiği incelenir ve öğrencinin gelecekteki puanları hakkında tahminlerde
bulunulur (O’Malley vd., 2011). Büyüme modellerinde her öğrenci için en az iki farklı
zamanda elde edilmiş olan puana (veya veriye) ihtiyaç vardır. Büyüme modelleri
bireyin gelişiminin yanı sıra, eğitimin en temel amaçlarından biri olan “öğrenci ne
öğrenmiş?” sorusuna da cevap arar. Anlık tek bir ölçüm ile yeterlik düzeyi kestirimi
yerine, süreç içerisinde öğrencilerin yeterliği takip edilir. Büyüme modellerinde
birden fazla puan (veya veri) bulunduğu için tek bir ölçümden elde edilen puana göre
eldeki veri ve bu veriye dayalı yorum çok daha fazla bilgi içerir. Grup düzeyinde bilgi
vermekle beraber, tek bireyin gelişimi de takip edilebilir. Boylamsal modellerle
öğrencilerin başarılarına etki eden sosyoekonomik düzey, aile yapısı (Battle, 2002);
ebeveyn çocuk ilişkisi, özsaygı (Wang vd., 2021); özyeterlik (Bulfone vd., 2021);
çalışma süresi (Spitzer, 2021); yaz tatili gibi eğitime verilen aranın etkisi (Atteberry
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& McEachin, 2021); öğretmen karakteri (Muñoz & Chang, 2007) gibi değişkenlerin
uzun vadede öğrenci başarısı üzerindeki etkileri incelenebilir. Her ne kadar eğitimde
bilişsel gelişimin ölçülmesi ön planda olsa da duyuşsal gelişim ve duyuşsal gelişime
etki eden faktörlerde araştırılabilir (Reddy vd., 2003). Bunların yanında, belli yaş
grubundaki öğrencilerin derslerin hangi alanlarında hangi yaşlarda daha başarılı
olduklarına ilişkin bilgiler çıkarılarak program geliştiricilere yol gösterilebilir (Wilkins
& Ma, 2002).
Boylamsal

veriler

sunduğu

birçok

avantajına

karşın,

planlanması,

toplanması, analize hazırlanması ve analiz edilmesi gibi farklı basamaklarda birçok
zorluk içerir (Faden vd., 2004; Wu vd., 2010). Bu çalışma özellikle okullardan
toplanan boylamsal verilerin hiyerarşik yapısı göz önünde bulundurularak analiz
edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve kullanılan yöntemler üzerine odaklanmıştır.
Büyüme modellerinin incelenmesinde genellikle geleneksel istatistik yöntemlerine
dayalı en çok (maksimum) olabilirlik kestirimi kullanılmaktadır (Hsieh vd., 2006;
Laird & Ware, 1982). Geleneksel istatistik yöntemleriyle hızlı analizler yapılması ve
bu yöntemlere paket programlar ile ulaşımın kolaylığı en çok olabilirlik yönteminin
sıklıkla tercih edilmesi için gerekçe olarak gösterilebilir. Fakat en önemli nokta
gözlemler içinde ve arasında hesaplanan kovaryans yapılarının modellenmede
sağladığı esneklik, verilerde dengenin sağlanmadığı durumlarda dahi (öğrencilere
ait farklı sayıda boylamsal ölçüm bulunması gibi) analizlerin kolayca yapılabilmesidir
(Rosa vd., 2004).
En çok olabilirlik yöntemine karşı bir alternatif olarak, özellikle son 30 yılda
gelişen bilgisayar teknolojisiyle kompleks hesaplamaların hızlı bir şekilde
yapılabilmesi ve istatistik programlarındaki çeşitliliğin artmasıyla boylamsal veri
analizlerinde önceki çalışmalardan elde edilen bilgilerin analizlere katılmasını
sağlayan Bayes yönteminin kullanımında da artış görülmektedir. Her iki yöntemde
boylamsal modeller için hiyerarşik istatistiksel bir model kursa da en çok olabilirlik
yöntemi model parametrelerini eldeki veriye göre kestirirken Bayes yönteminde tüm
parametreler için değerlerin önceden belirtilmiş olması gerekmektedir. Bir başka
deyişle, modeldeki tüm parametreler için gereken öncül dağılımları verilmeli ve hatta
bu öncül dağılımlara ilişkin öncül dağılımlar (hiper-parametre) belirlenmelidir.
Böylelikle modeldeki her bir parametrenin kestirilmesi yerine bu parametrelere ilişkin
sonsal dağılımlar hesaplanır (Demidenko, 2013).
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Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, en çok olabilirlik ve Bayes yöntemleriyle büyüme
modelinin oluşturulması ve bu iki yöntemden alınan sonuçların karşılaştırılarak,
eğitim kalitesi açısından öğrencilerin başarılarındaki zamana bağlı değişimin ve bu
değişime etki eden değişkenlerin yorumlanmasıdır. Araştırma, birey ve okul bazında
öğrencilerin gelişimlerinin izlenerek eğitim politikası yapıcılara ve eğitim programı
geliştiricilere farklı bir bakış açısı kazandırması bakımından da önem arz etmektedir.
Ayrıca eğitim alanındaki araştırmacılara klasik yöntemlere alternatif olarak büyüme
modellerinde kullanılan Bayes yönteminin tanıtılması ve büyüme modellerinin
öneminin gösterilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de eğitim alanında öğrenci
başarılarının zaman içindeki değişimini ortaya koyan büyüme modeli çalışmalarının
sınırlı olması ve öğrenci başarılarının büyüme modeli üzerinden en çok olabilirlik ve
Bayes

yöntemleriyle

karşılaştıran

çalışmanın

bulunmaması,

uluslararası

alanyazında bu karşılaştırmaların özellikle eğitim alanında sınırlı kalması da
araştırmanın önemini arttırmaktadır. Yerel veya bölgesel düzeyde veri toplandığı
durumlarda örneklem büyüklerinde düşüş görünecektir. Küçük örneklemlerde model
kestirimlerinin ve tahmin hatalarının bu iki yönteme göre karşılaştırmalı olarak
incelenmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince toplanabilecek boylamsal verilerin
analiz edilmesinde yol gösterici olacaktır.
Araştırma Problemi
En çok olabilirlik ve Bayes parametre kestirim yöntemleri açısından
boylamsal olarak ölçülen öğrencilerin matematik başarılarında sistematik ve
zamana bağlı değişim var mıdır?
Alt problemler.
Problem cümlesine ait alt problemler aşağıda verilmiştir:
Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna kadar ölçülen öğrenci
matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci dereceden büyüme eğrilerinin;
1. En çok olabilirlik yöntemine göre kestirimleri nasıldır?
2. Bayes yöntemine göre kestirimleri nasıldır?
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a. Öncül bilginin dahil edilmediği Bayes yöntemine göre kestirimleri
nasıldır?
b. Öncül bilginin dahil edildiği Bayes yöntemine göre kestirimleri
nasıldır?
3. Başarı puanlarının yordanması açısından iki yönteme göre elde edilen
kestirimler farklılık göstermekte midir?
4. Küçük örneklemlerde en çok olabilirlik ve Bayes yöntemlerine göre elde
edilen kestirimler farklılık göstermekte midir?
Sayıltılar
Yapılan sınavlarda öğrenci puanlarına yansıyacak hataların her öğrenci için
rasgele olduğu, belirli bir yanlılık göstermediği, farklı yıllarda yapılan ölçümlerin
kullanılan dikey eşitleme yöntemleri ile hatasız bir şekilde eşitlendiği, ebeveyn, okul,
öğretmen ölçeklerinin doğru şekilde doldurulduğu varsayılmaktadır.
Sınırlılıklar
Araştırma 2010 yılı güz eğitim döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde
okul öncesi eğitime başlamış öğrenciler arasından tabakalı örneklem ile Erken
Çocukluk Boylamsal Çalışmasına (Early Childhool Longitudinal Study) seçilip
gönüllü olarak çalışma örnekleminde bulunmayı kabul etmiş ebeveynlerin çocukları
ve bu öğrenciler içerisinden araştırmada incelenen tüm boylamsal noktalarda
motivasyon, dikkat değişkenleri ve ölçüm değerleri bulunan 2181 bireyle sınırlıdır.
Tanımlar
Gelişim: Organizmanın var olduğu andan itibaren başlayıp hayat boyu
devam eden fiziksel, bilişsel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil açısından sürekli
olarak kat ettiği değişimdir.
Büyüme: Organizmanın fiziksel özelliklerinin (boy-kilo) artış göstermesidir.
Bu çalışmada büyüme aynı zamanda bireylerin bilişsel olarak zaman içerisindeki
gelişimlerini ifade etmek için de kullanılmıştır.
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Başarı: Öğrencilere uygulanan bilişsel testlerden öğrencilerin aldıkları
puanlardır. Bu çalışmada başarı puanları matematik becerisini ölçen testlerden elde
edilmiş olan sayısal değerlerdir.
Klasik Yöntem: Çalışma içerisinde geleneksel ve frekanscı terimleriyle eş
anlamlı kullanılmıştır. En çok olabilirlik yöntemini de içerisinde bulundurur.

6

Bölüm 2
Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar
Araştırmanın Kuramsal Temeli
Bu bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda hiyerarşik bir model olan
boylamsal modeller ve bu modellerin analiz edilmesinde kullanılan klasik ve Bayes
yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Basit Doğrusal Regresyon ve Hiyerarşik Regresyon Yöntemleri
Doğrusal regresyon yöntemleri eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki
çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Atar & Atar, 2012; Doǧan vd., 2012; Güzeller
& Akin, 2014; Özdemir & Gelbal, 2016; Sari vd., 2017; Suna & Özer, 2021; Tan,
2010; Ziya vd., 2010). Regresyon yöntemi ile öğrenci başarısını yordayan
değişkenlerin tespiti, yordama miktarları, açıklanan varyans gibi birçok parametre
incelenebilmektedir. Doğrusal regresyon denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir.
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝛸1 + 𝛽2 𝛸2 + 𝑢
Gözlemlenen öğrenci sayısı 𝑛 olduğunda, 𝑌 bu öğrencilere ait bağımlı
değişken değerini içeren vektördür. Bu denklemde bağımsız değişkenlerin sayısı
ikidir ve bu değişkenler 𝛸1 ve 𝛸2 olarak gösterilmektedir. Denklemde kestirilmek
istenen parametreler ise kesişim değeri olan 𝛽0 ve eğim değerleri olan 𝛽1 ve 𝛽2
katsayılarıdır. Son olarak 𝑢 ise normal ve bağımsız olduğu varsayılan 𝑛 elemanlı
hata vektörüdür. Bu varsayımın yanı sıra, doğrusal regresyonun diğer varsayımları
ise değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğu, çok değişkenli normallik ve
gözlemlerin bağımsızlığıdır. Eğitim alanında yapılan araştırmalarda verilerin
toplandığı öğrenciler farklı sınıf, okul, ilçe, il veya ülkelerde eğitim gördükleri
durumlarda gözlemlerin bağımsızlığı varsayımı ihlal edilmiş olur. Çünkü aynı yerde
kümelenmiş öğrenciler, evrenden alınan rasgele örnekleme göre birbirlerine daha
fazla benzerlik gösterirler. Bu gibi durumlarda basit doğrusal regresyon yerine
öğrenciler ait oldukları kümeler içinde analize dahil edilmeli ve bu küme veya grup
üyeliğinin öğrenci başarısındaki etkisinin açıklanmasına olanak sağlayan hiyerarşik
doğrusal regresyon modelleri tercih edilmelidir. Hiyerarşik doğrunun denklemi
Raudenbush ve Bryk (2002) notasyonu baz alınarak şu şekilde yazılabilir:
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𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝛸𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗
Öğrenci sayısının 𝑛 olduğu durumda 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 olarak ifade edilebilir.
Yani 𝑖 öğrenciyi temsil etmekte ve 𝑗 öğrencinin içinde yuvalandığı okul gibi hiyerarşik
bir yapıyı ifade etmektedir. Bu denklemde dikkati çeken bir diğer husus ise 𝛽0𝑗
kesişim katsayısı ve 𝛽1𝑗 regresyon katsayılarının 𝑗 indislerinden dolayı her bir
hiyerarşik yapıya özgü olmasıdır. Bağımsız değişken 𝑋 olduğunda, 𝛸𝑖𝑗 𝑗 okulundaki
𝑖 öğrencisinin bu bağımsız değişkene ait değeridir. Son olarak 𝑟𝑖𝑗 yine 𝑗 okulundaki
𝑖 öğrencisine ait hesaplanan hata değeridir. Bu değere ayrıca birinci düzeye ait
rasgele etki de denilmektedir. Çünkü öğrenci düzeyindeki model ile açıklanamayan
varyans hakkında bilgi içermektedir. Hiyerarşik yapı içerisinde bağımlı değişkenin
gözlemlendiği bu düzeye birinci düzey, öğrencilerin içinde yuvalandıkları okula ait
verilerin bulunduğu düzeye ise ikinci düzey denir. Eğer okullarda başka bir yapı
içerisinde (ilçe, il veya ülke gibi) yuvalanıyorlarsa bir üst düzey denklemi daha
kurulur ve bu üçüncü düzey olur. Yukarıdaki denkleme ait kesişim katsayısına ilişkin
(𝛽0𝑗 ) ikinci düzey denklem şu şekilde yazılabilir:
𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01 𝑊𝑗 + 𝑢0𝑗
Bu denklemde ikinci düzey sabit etkilerden olan 𝛾00 tüm okulların 𝑊 değişkeni
sabit tutulduğunda (veya 𝑊𝑗 değerine koşullu olarak) hesaplanan ortalama başarı
puanıdır (grand mean). Okul düzeyindeki bağımsız değişken 𝑊𝑗 ile bu değişkene ait
katsayı 𝛾01 ile gösterilmektedir. Son olarak 𝑢0𝑗 ortalama başarı puanındaki 𝑗 okuluna
özgü etkidir. İkinci düzey rasgele etki olarak da adlandırılabilir. Bu denkleme benzer
bir şekilde 𝛽1𝑗 de yazılabilir.
𝛽1𝑗 = 𝛾10 + 𝛾11 𝑊𝑗 + 𝑢1𝑗
Dikkat edilirse bu denklemde alt indislerdeki ilk değer sıfır yerine bir ile
değiştirilmiştir. Bir önceki denklemin amacı kesişim değerindeki okullardan
kaynaklanan farklılıkları incelemek iken, bu denklemle 𝑋 değişkenine bağlı okulların
eğimleri arasındaki çeşitlilik incelenir. Eğer bu denklemde 𝑢1𝑗 rasgele etki terimi sıfır
olarak analizlere katılırsa okullar arasında eğimin farklılık göstermediği varsayılmış
olur ve bu modele Rasgele Kesişim Sabit Eğim modeli adı verilir. Rasgele etki terimi
analizlere dahil edildiğinde ise kurulan bu model Rasgele Kesişim Rasgele Eğim
modeli olarak adlandırılır. Diğer bir terim olan 𝛾10, okulların 𝑊 değişkenine koşullu
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olarak hesaplanan ortalama eğri değerinin katsayısıdır. Yine bir önceki denklemde
olduğu gibi burada da okul düzeyindeki değişkenler eklenerek bunların eğim
üzerindeki etkileri incelenebilir. 𝛾11 okul düzeyi 𝑊 değişkeninin eğime olan etkisini
gösteren katsayı değeridir. Her iki katsayı ikinci düzey sabit etki olarak isimlendirilir.
Ülkemizde eğitim alanında hiyerarşik modellerin kullanılarak öğrenci
başarılarına etki eden değişkenlerin ve açıklanan varyans dağılımlarının incelendiği
araştırmaların sayısı son yıllarda artış göstermiştir (Acar Güvendir, 2013; Akan,
2016; Aksu vd., 2017; E. Y. Akyol & Işık, 2018; S. Akyol vd., 2017; Aydin, 2016;
Dolu, 2020; Gören, 2019; Kara, 2018; Karabay vd., 2015; Karakoç Alatlı, 2020;
Osman vd., 2019; Ulutan & Çobanoğlu Aktan, 2019; Yavuz vd., 2016; Yurttaş
Kumlu, 2018).
Hiyerarşik Modellerde Varyans Terimleri ve Sınıflar Arası Korelasyon
Aynı üst düzey içerisinde bulunan birimlerin birbirlerine benzerlik derecesi
sınıflar arası korelasyon katsayısı ile belirtilir. Diğer bir ifadeyle ikinci düzeyin okul,
birinci düzeyin öğrenci olduğu bir çalışmada, sınıflar arası korelasyon katsayısının
yüksek olması aynı okul içerisindeki öğrencilerin birbirlerine benzer olduğunun
göstergesidir. Yukarıda bahsedilen modeller basitçe herhangi bir bağımsız değişken
eklenmeden rasgele kesişim sabit eğim modeli olarak tek bir denklem halinde şu
şekilde yazılabilir:
𝑌𝑖𝑗 = 𝛾00 + 𝑢0𝑗 + 𝑟𝑖𝑗
Modelde 𝛾00 ikinci değeri tek sabit değer iken, diğer değerler öğrencilere göre
farklılık göstermektedir. Rasgele etkiler olarak adlandırılan 𝑟𝑖𝑗 ve 𝑢0𝑗 hata
değerlerinin sıfır etrafında sırasıyla 𝜎 2 ve 𝜏 2 varyans değerleri ile normal dağıldıkları
varsayılır.
𝑟𝑖𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜎 2 )
𝑢0𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜏 2 )
Öğrenci düzeyindeki rasgele etki 𝑟𝑖𝑗 ’ye ait varyans 𝜎 2 , okul düzeyindeki
rasgele etki 𝑢0𝑗 ’ye ait varyans ise 𝜏 2 olduğundan öğrenci başarı puanı 𝑌𝑖𝑗 ’yi etkileyen
iki tür varyans bulunmaktadır. Öğrenci başarı puanının varyansı toplam varyansa
eşittir.
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𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑗 ) = 𝜎 2 + 𝜏 2
Sınıflar arası korelasyon katsayısı ise okul düzeyindeki varyansın toplam
varyansa bölünmesiyle elde edilir.
𝜏2
𝜌𝐼 = 2
𝜎 + 𝜏2
Eğitim alanında yapılan çalışmalarda okul düzeyinde açıklanan varyansın
sınıflar arası korelasyon katsayısı genellikle 0.10 ile 0.25 arasındadır (Hedges &
Hedberg, 2007).
Doğrusal Büyüme Modelleri
Burada anlatılan hiyerarşik modele farklı düzeylerde daha farklı değişkenler
veya üst düzeyler eklenebileceği gibi bir öğrenciye ait tekrarlı ölçümler olduğunda
buradaki değişim modele dahil edilerek öğrenciler ikinci düzeye, tekrarlı ölçümler
ise birinci düzeye taşınarak yeni bir model kurulabilir. Böylelikle her bir öğrencinin
kendi puanları içindeki varyans ve bu varyansın öğrenciden öğrenciye nasıl değişim
gösterdiği incelebilir. Bu modeller büyüme veya boylamsal modeller olarak
adlandırılır. Büyüme modeli bir hiyerarşik model olduğu için şu şekilde yazılabilir:
𝑌𝑡𝑖 = 𝜋0𝑖 + 𝜋1𝑖 𝑎𝑡𝑖 + 𝑒𝑡𝑖
Bu denklemde bir önceki denklemden farklı olarak öğrenci ikinci düzeyde
bulunmaktadır. Öğrenci 𝑖’nin 𝑡 zamanında aldığı puan 𝑌𝑡𝑖 olarak gösterilir. Öğrenciye
ait koşullu ortalama olan kesişim değeri ise 𝜋0𝑖 ’dir. Ayrıca boylamsal modellerde
zamanla değişim gösteren bağımsız değişkenlerde analize eklenebilir. Öğrenci 𝑖’nin
𝑡 zamanında ölçülen bağımsız değişken değeri 𝑎𝑡𝑖 ve bu değişkene ait olan eğim
katsayısı 𝜋1𝑖 olarak gösterilir. Son olarak da model ile tahmin edilen öğrenci başarı
puanı 𝑌̂𝑡𝑖 ile gözlenen puanı 𝑌𝑡𝑖 arasındaki farkı gösteren hata terimi 𝑒𝑡𝑖 şeklinde
yazılır. İkinci (yani öğrenci) düzeyi denklemler ise şu şekilde yazılır:
𝜋0𝑖 = 𝛽00 + 𝛽01 𝛸𝑖 + 𝑟0𝑖
𝜋1𝑖 = 𝛽10 + 𝛽11 𝛸𝑖 + 𝑟1𝑖
İkinci düzey denklem öğrenci düzeyinde olduğu için, öğrenciye ait zamanla
değişim göstermeyen bağımsız değişken 𝛸𝑖 bu düzeye eklenir. 𝛽01 katsayısı
öğrencinin

tüm

zamanlardaki başarı

puanlarının

koşullu

ortalamasına

𝛸
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değişkeninin etkisini açıklamak için kullanılır. 𝛽11 katsayısı ise zamanla değişim
gösteren 𝑎 değişkeni ile değişim göstermeyen 𝛸 değişkeninin ortak etkisine aittir.
Boylamsal modellerde öğrencinin zaman içerisindeki doğrusal büyüme hızının
gözlenebilmesi için 𝑎 değişkeni gibi boylamsal nokta düzeyine zaman değerlerinin
eklenmesiyle bulunabilir. Örnek olarak her bir öğrenci için dört zaman noktası içeren
bir araştırmada başlangıç noktası 0 olarak kabul edildiğinde diğer zaman değerleri
𝑡 = 0, 1, 2, 3

şeklinde

yazılabilir.

Öğrencilerin

doğrusal

büyüme

hızları

incelenebilmesi için modele 𝜋2𝑖 𝑡 eklenmesi gerekir.
𝑌𝑡𝑖 = 𝜋0𝑖 + 𝜋1𝑖 𝑎𝑡𝑖 + 𝜋2𝑖 𝑡 + 𝑒𝑡𝑖
Eklenen 𝜋2𝑖 parametresi doğrusal büyüme hızını olarak yorumlanabilir.
Büyümeye

etki

eden

değişkenler

ise

ikinci

düzeyde

bu

parametrenin

açıklanmasında kullanılarak modele eklenebilir.
𝜋2𝑖 = 𝛽20 + 𝛽21 𝛸𝑖 + 𝑟2𝑖
𝛸 değişkeninin boylamsal büyüme hızına etkisi 𝛽21 parametresi ile tespit
edilebilir.
İkinci Dereceden Büyüme Modelleri
Bilişsel büyüme ve gelişim her zaman doğrusal olmayabilir (Corcoran &
O’Flaherty, 2017; Francis vd., 1996; Hochbein, 2009; Lopez-Martin vd., 2014; Lu,
2016; Ober & Beekman, 2016; Shin, 2012; Sullivan vd., 2017). Bu gibi durumlarda
ikinci dereceden bir denklem kurularak karesel (quadratic) büyüme hızı da
incelenebilir. İkinci dereceden olan bu büyüme hızına ivme de denilmektedir.
Öğrenci başarılarının uzun süreli incelendiğinde öğrencilerin ilk başlarda daha
yüksek hızla başarı gösterirken ilerleyen yıllarda bu büyüme veya başarı puanlarının
artış hızı azalması ikinci dereceden bir denklem ile hesaplanabilir. İkinci dereceden
büyüme denklemi için denkleme zamanın karesi ve bu değerin kestirilmek istenen
parametresi eklenebilir.
𝑌𝑡𝑖 = 𝜋0𝑖 + 𝜋1𝑖 𝑎𝑡𝑖 + 𝜋2𝑖 𝑡 + 𝜋3𝑖 𝑡 2 + 𝑒𝑡𝑖
𝜋3𝑖 ikinci dereceden büyüme hızını göstermektedir. Bu değerin pozitif olması,
büyüme hızının gittikçe arttığı anlamına gelmektedir. Eğer bu değer sıfır ise veya
istatistiksel olarak sıfırdan farksız ise, büyüme doğrusaldır ve ikinci dereceden bir
denkleme ihtiyaç yoktur. Eğitim de yapılan araştırmalarda eğer ikinci dereceden bir
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büyümeden söz ediliyorsa bu terim genellikle negatiftir. Bu da zamanla öğrenci
büyümesinin doyuma ulaştığı ve giderek öğrencilerin başarı puanlarındaki artış
hızının düştüğü şeklinde yorumlanabilir.
En Çok Olabilirlik Yöntemi
En

çok

olabilirlik

yöntemi

hesaplanmak

istenilen

olasılık

dağılım

parametresinin olabilirlik fonksiyonunun en yüksek olduğu değerin kestirilmesini
sağlar. Böylelikle kestirilen parametre ile elde edilen en olası istatistiksel modelin
veri olması sağlanır.
Gözlemlerin bağımsız olduğu 𝑛 büyüklükteki bir örneklemde öğrenci başarı
puanlarının (𝑋 = 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) dağılımları 𝑓(𝑥|𝜃) fonksiyonu ile yazılabilir. Bu 𝑥’in
verildiği durumlardaki 𝜃 modelinin (veya model parametresinin) fonksiyonudur.
Olabilirlik fonksiyonu şu şekilde yazılabilir:
𝐿(𝜃|𝑥) = 𝑓(𝑥|𝜃), 𝜃 ∈ 𝛩
Dağılımı kestirilmek istenilen öğrenci başarı puanlarını bir doğru üzerindeki
noktalarla aşağıdaki Şekil 1 gösterilmektedir.

Şekil 1. X ekseni üzerindeki öğrenci puanları
Bu noktalara ait dağılımın merkezi farklı şekillerde seçilebilir. Örnek olarak bu
değerlere Şekil 2’deki gibi bir dağılım atandığında ve seçilen bu dağılımın
merkezinin kırmızı ile çizilen kesikli çizgi olduğu göz önüne alındığında, mavi
dikdörtgen içerisinde bulunan değerler bu ortalama değer tarafında temsil
edilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle birçok puanı gözlemlemenin olabilirliği çok
düşüktür.
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Şekil 2. X ekseni üzerindeki öğrenci puanlarına eklenen dağılım ve ortalama
değeri

Dağılımın orta noktası biraz daha sağa kaydırılırsa bir önceki dağılıma
kıyasla bu dağılımın ve ortalama değerin olabilirliği yükselir (Şekil 3).

Şekil 3. X ekseni üzerindeki öğrenci puanlarına eklenen ikinci dağılım ve ortalama
değeri
Bu şekilde her bir noktaya ait verilerin gözlemlenme olabilirliği hesaplanarak
dağılımı en iyi temsil eden değer bulunabilir. Şekil 4’te çeşitli noktalara ait ortalama
değerler ve bu değerlere ait olabilirliğin nasıl artıp tekrar azaldığı gösterilmektedir.

Veriyi
gözlemlemenin
olabilirliği

Dağılımın merkezinin lokasyonu

Şekil 4. X ekseni üzerindeki öğrenci puanlarına eklenen dağılım ve ortalama
değerlerine ait olabilirlik dağılımı
Bu grafiklerden yola çıkarak matematiksel olarak en çok olabilirlik kestiricisi
şu şekilde yazılır:
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𝜃̂ (𝑥) = argmax𝜃 𝐿(𝜃|𝑥)
Kestirilmek istenilen ortalama değerin 𝜇 ve varyansın 𝜎 2 olduğunda, olabilirlik
fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:
1
−(𝑥1 − 𝜇)2
1
−(𝑥𝑛 − 𝜇)2
𝐿(𝜇, 𝜎 2 |𝑥) = (
𝑒𝑥𝑝
)
…
(
𝑒𝑥𝑝
)
2𝜎 2
2𝜎 2
√2𝜋𝜎 2
√2𝜋𝜎 2
𝑛

1

1
=
𝑒𝑥𝑝 − 2 ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2
2𝜎
√(2𝜋𝜎 2 )𝑛
𝑖=1

Bu formüldeki üssel fonksiyondan (𝑒𝑥𝑝) kurtulmak ve eşitliğin sadeleştirilmesi
için her iki taraf doğal logaritma (𝑙𝑛) ile çarpılır. Yeni haliyle eşitlik aşağıdaki gibidir.
𝑛

𝑛
1
ln 𝐿(𝜇, 𝜎 2 |𝑥) − ln 2𝜋𝜎 2 − 2 ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2
2
2𝜎
𝑖=1

Şekil 4’te üst tarafta bulunan olabilirlik ve dağılım merkezi değişimi
grafiğindeki her bir yeşil noktaya karşılık gelen lokasyon olasılığı tek tek
hesaplanırsa, yeşil noktalar birleşip normal dağılıma benzer bir çan eğrisi oluşturur.
En çok olabilirlik yöntemindeki amaç bu çan eğrisinin en tepe noktasını tespit
etmektedir. Tepe noktadan geçen eğimin değerinin sıfır olması gerektiği
düşünüldüğünde kestirilmesi hedeflenen 𝜇 ve 𝜎 2 parametreleri ln 𝐿(𝜇, 𝜎 2 |𝑥)
fonksiyonunun türevinin sıfıra eşitlenmesiyle hesaplanır. Bulunan değerler 𝜇 ve 𝜎 2
̂2
parametrelerinin en çok olabilir değerleridir ve birer kestirim oldukları için 𝜇̂ ve 𝜎
olarak gösterilirler. Yukarıdaki eşitliğin her iki tarafının türevi alındığında aşağıdaki
yeni eşitlik oluşur.
𝑛

∂
1
ln 𝐿(𝜇, 𝜎 2 |𝑥) = 2 ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)
𝜕𝜇
𝜎
𝑖=1

Dikkat edilmelidir ki bu eşitliğin sıfıra sabitlenmesiyle en çok olabilirlik
parametreleri kestirilecektir.
𝑛

1
∑(𝑥𝑖 − 𝜇) ≝ 0
𝜎2
𝑖=1
𝑛

∑(𝑥𝑖 ) ≝ 𝑛 𝜇
𝑖=1
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∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 )
= 𝜇̂
𝑛
Böylelikle 𝜇 parametresi kestirilmiş olur. Aynı işlem varyans (𝜎 2 ) içinde
tekrarlanarak kestirim sağlanabilir.
𝑛

∂
𝑛
1
ln 𝐿(𝜇, 𝜎 2 |𝑥) = − − 3 ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝜕𝜎 2
𝜎 𝜎
𝑖=1

Yine bu eşitlik sıfıra sabitlendiğinde,
𝑛

𝑛
1
− − 3 ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2 ≝ 0
𝜎 𝜎
𝑖=1

Eşitliğin her iki tarafı 𝜎 ile çarpılırsa,
𝑛

1
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2 ≝ 𝑛
𝜎2
𝑖=1

̂2 =
𝜎

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑛

Benzer bir şekilde 𝜎 2 parametresi de kestirilmiş olur.
Bayes Yaklaşımı
Bayes yaklaşımının temelleri klasik (frekanscı veya geleneksel olarak da
adlandırılır) yaklaşımdan yaklaşık 150 yıl önce ortaya atılmıştır. Bayes yaklaşımının
isim babası olan Thomas Bayes’in ölümünden iki yıl sonra 1763 yılında Richard
Price, Philosophical Transactions of Royal Society dergisinde Thomas Bayes ve
kendi ismi ile “Şansların Doktrinindeki Problemi Çözmeye Yönelik Bir Deneme” (An
essay towards solving a problem in the doctrine of chances) makalesini yayınlamış
ve bu makalede Thomas Bayes’in olasılık ile ilgili kuramını tanıtmıştır. Ancak uygun
yazılımların yetersizliğinden ve Bayes istatistiğinin frekanscı istatistikte bulunan bir
çok varsayıma karşı çıkmasında dolayı tartışmalı bir pozisyona düşmesiyle, Bayes
yaklaşımları 20. yüzyıla kadar tercih edilmemiştir (Kaplan & Depaoli, 2013). Ancak
Efron (2013) ve Lindley (1975) 21. yüzyılın istatistiği olarak Bayes yaklaşımının ön
plana çıktığını belirtmektedir.
Bayes yaklaşımının temeli olasılık teorisine dayanır. Olasılık genellikle bir
olayın defalarca uzun süre denemelerden sonra elde edilen ortalama değeri olarak
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anlaşılır. Örneğin hilesiz altı yüzeyli bir zarı sonsuz kez atarsanız her bir yüzeyin
gelme olasılığı 1⁄6’dır. Tabiki zarın yıpranmama ve aynı kalma koşuluyla bu
geçerlidir. Olasılığın altında yatan bu mantık aslında klasik veya geleneksel görüş
olarak adlandırılan görüştür. Aynı zaman bu mantık çok sayıda tekrara dayandığı
için frekanscı yaklaşım olarak da adlandırılır.
Kolomogorov ve Rényi’nin olasılık aksiyomları. Kolmogorov 1950 yılında
yayınladığı (ilk baskısı 1933 yılındadır) Olasılık Teorisinin Temelleri (Foundations of
The Theory of Probability) kitabının ilk bölümünde olasılık teorisini temellerini
üzerine inşa edeceği beş aksiyom ortaya koyar. Bu aksiyomlar şu şekilde ifade
edilebilir: 𝐸 bir olaylar kümesi olsun ve ℑ’de bu kümenin bir alt küme seti olsun
(rasgele olaylar kümesi)
1. ℑ bir kümeler sistemidir.
2. ℑ, E setini içinde bulundurur.
3. ℑ içerisindeki her bir 𝑃(𝐴) olayı negatif olmayan gerçek sayı 𝑃(𝐴)’dır. 𝑃(𝐴)
değeri 𝐴 olayının olasılığı olarak okunur.
4. 𝑃(𝐸) = 1.
5. Eğer 𝐴 ve 𝐵’nin ortak elemanı yoksa; 𝑃(𝐴 + 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵)’dir.
Özellikle son üç aksiyom günümüz olasılık hesaplamalarının temelini
oluşturur. Bunlar olasılık değerinin sıfır veya daha fazla olması, bir olaylar kümesi
içerisindeki tüm olasılıklar toplamının bire eşit olması ve bağımsız olaylarla
karşılaşıldığında bu olayların birleşimi bunların ayrı ayrı olma olasılıkları toplamı
olduğudur. Fakat bu aksiyomlar birbirine bağımlı olaylar için herhangi bir şey
söylememektedir. Bu aksiyomlara koşulluluk eklentisi Rényi (1955) tarafından
yapılmıştır. Koşullu olasılık şu şekilde ifade edilebilir; 𝐷 ve 𝑈 birbirine bağımlı iki olay
olsun. Daha ayrıntılı örneklendirmek için 𝐷 depresyonun varlığı ve 𝑈 uyku
probleminin varlığını belirttiği düşünülürse, bu iki olay birbirine bağımlı olacağı için
𝑃(𝐷 + 𝑈) ≠ 𝑃(𝐷) + 𝑃(𝑈)’dir. Depresyon olan birinde uyku problemi olma olasılığı
𝑃(𝑈 | 𝐷) şeklinde yazılır ve şu şekilde hesaplanır:
𝑃(𝑈 | 𝐷) =

𝑃(𝑈 ∩ 𝐷)
𝑃(𝐷)

Bu problemi çözmek için depresyon ve uyku probleminin popülasyonda
birlikte aynı anda olma olasılığı ve depresyonun popülasyonda görülme sıklığına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olasılığı diğer açıdan inceleyerek uyku probleminin olduğu
durumlar depresyon görülme olasılığı benzer bir şekilde yazılabilir:
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𝑃(𝐷 | 𝑈) =

𝑃(𝐷 ∩ 𝑈)
𝑃(𝑈)

Dikkat edilirse her iki denklemde de birlikte olma olasılıkları ortak elemandır.
İki eşitlik birleştirildiğinde ise ortaya şu sonuç çıkar:
𝑃(𝐷 | 𝑈) 𝑃(𝑈) = 𝑃(𝑈 | 𝐷) 𝑃(𝐷)
Bayes teoremi. Bayes teoremi temel itibari ile koşullu olasılık teoremidir. Bir
olayın olma olasılığının diğer olayın olmuş olma olasılığına bağlı olarak elde
edilmesi durumunu içermektedir. Daha farklı bir ifadeyle, Bayes yönteminde eldeki
veri ile bir önceki bilginin güncellenerek ilerleme kaydetmek hedeflenmektedir. Uyku
problemi yaşayıp kliniğe giden bireylerden veri toplanıldığı ve depresyonda olup
olmadıkları saptandığını varsayıldığında, Bayes yönteminin genel eşitliği yine aynı
𝑫 ve 𝑼 iki olayı için şu şekilde yazılabilir:
𝑃(𝑈 | 𝐷) =

𝑃(𝐷 | 𝑈) 𝑃(𝑈)
𝑃(𝐷)

Eşitliğin sol tarafında bulunan ifade, 𝐷 olayının olduğu bilindiğinde 𝑈’nin olma
olasılığıdır ve Bayesci yaklaşımda sonsal, soncul veya güncellenmiş bilgi olarak
adlandırılır. Diğer bir ifadeyle 𝑃(𝑈 | 𝐷) depresyon hastası olduğu bilinen birinin uyku
problemi yaşama olasılığıdır. 𝑃(𝐷 | 𝑈) ise 𝑈 olayının olduğu bilindiğinde 𝐷’nin olma
olasılığıdır. Yine benzer bir ifadeyle uyku problemi olan bireylerin depresyona sahip
olma olasılıklarıdır. Bu değer eldeki veriden hesaplanan olabilirlik fonksiyonudur.
𝑈’nin olasılığı olan 𝑃(𝑈) ise Bayesci yöntemde öncül veya önsel bilgi olarak
adlandırılır. Benzer şekilde 𝑃(𝐷)’de 𝐷 olayının olma olasılığı yani depresyon
probleminin tüm popülasyondaki görülme oranıdır (marjinal olasılık olarak da
adlandırılır). Fakat analizlerde 𝑃(𝐷)’nin hesaplanması çok zor olduğundan Markov
Chain Monte Carlo (MCMC) veya Hamitonian Monte Carlo yöntemleri ile kestirim
yapılmaktadır.
Aynı denklem bağımlı değişken 𝑌 ve model 𝜃 için şu şekilde yazılır (veri
bilindiğinde, model 𝜃’nın olasılığı):
𝑝(𝜃|𝑌) =

𝑝(𝑌|𝜃) 𝑝(𝜃)
𝑝(𝑌)

𝑝(𝑌) sabit olduğundan kısaca,
𝑝(𝜃|𝑌) ∝ 𝑝(𝑌|𝜃) 𝑝(𝜃)
olarak yazılabilir.
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Bir örnek olarak Monty Hall problemi.

Monty Hall 1921-2017 yılları

arasında yaşamış olan bir televizyon programı sunucusu ve yapımcısıdır.
Kendisinin adına atfedilen problem 1963 yılında yayınlanmaya başlayan Let’s Make
a Deal (Hadi bahse girelim) yarışma programıyla başlamıştır. 1990’lı yıllarda Parade
dergisinde Marilyn’e Sor başlıklı köşesinde yazılar yazan ve Guinnes Rekorlar
kitabınca dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip kişi olarak ün kazanmış olan
Marilyn Vos Savant’ın bu problemi köşesinde cevaplaması üzerine, problem tüm
dünyada matematik ve istatistik bilimiyle uğraşan insanlar tarafından çok büyük ilgi
uyandırmıştır (Gill, 2010). Monty Hall problemi karmaşık koşullu olasılık
durumlarında Bayes yönteminin kullanışlılığını göstermesi açısından önem
taşımaktadır. Bu problemde yarışma sunucusu yarışmacıya birbirinin aynısı üç kapı
gösterir ve bu kapılardan birini seçmesini ister. Kapıların ikisinin arkasında
istenmeyen hediye (genellikle keçi), birinin arkasında ise araba gibi yüksek değerli
ve yarışmacılar tarafından arzu edilen bir ödül bulunmaktadır. Başlangıçta
yarışmacının yüksek ödüllü kapıyı seçme olasılığı 1⁄3 tür. Yarışmacı bu kapılardan
birini seçer. Ancak Monty Hall burada devreye girerek yarışmacının seçmediği
kapılardan birini açar, istenmeyen ödülü gösterir ve yarışmacı fikrini değiştirip
değiştirmediğini sorar. İki kapı ve bir ödülün bulunduğu bu yeni durumda
yarışmacının ödülü bulma olasılığı 1⁄2 olur. Fakat Monty’nin ödülün nerede
olduğunu biliyor olması bu problemde çok büyük bir rol oynar. Verilen bilgiler ile
yarışmacının ikinci soruda fikrini değiştirmesinin veya değiştirmemesinin ödülü
kazanma olasılığını nasıl etkileyeceği Bayes yaklaşımı ile çözülebilir. Şöyle ki;
üzerlerinde A, B ve C yazan üç kapı bulunduğu, yarışmacının A kapısını seçtiğini,
Monty’nin B kapısını açtığını ve istenilmeyen ödülü gösterdiğini varsayalım. Bu
durumda gerekli olan koşullu olasılıkları şu şekilde yazabiliriz:
1. Monty’nin B’yi açtığı durumda ödülün A’da olması; 𝑃(𝐵 | 𝐴) = 1⁄2
2. Monty’nin B’yi açtığı durumda ödülün B’de olması; 𝑃(𝐵 | 𝐵) = 0
3. Monty’nin B’yi açtığı durumda ödülün C’de olması; 𝑃(𝐵 | 𝐶) = 1
𝑃(𝐵 | 𝐶) = 1 olmasının sebebi, yarışmacının A’yı seçtiği ve ödülün C’nin
arkasında olduğu durumda Monty’nin B’yi seçmekten başka bir şansının kalmamış
olmasıdır. Monty’nin A kapısı seçildikten sonra B kapısını açmasının marjinal
olasılığının 𝑃(𝐵) = 1⁄2’dir. A ve C kapılarını yarışmacının seçmiş olma olasılığını
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gösteren marjinal olasılıklar ise 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐶) = 1⁄3’tür. Bayesci teorem kullanılarak
ödülün A’nın arkasında olma olasılığı şu şekilde hesaplanabilir.
1⁄ × 1⁄
𝑃(𝐵 | 𝐴) 𝑃(𝐴)
3 = 1⁄
𝑃(𝐴 | 𝐵) =
= 2
3
1
𝑃(𝐵)
⁄2
Benzer şekilde ödülün C’nin arkasında olma olasılığı da hesaplanabilir.
𝑃(𝐶 | 𝐵) =

1 × 1⁄3
𝑃(𝐵 | 𝐶) 𝑃(𝐶)
=
= 2⁄3
1⁄
𝑃(𝐵)
2

Sonuç olarak Bayesci yönteme göre yarışmacının kararını değiştirmesi onun
ödülü kazanma olasılığını 1⁄3 oranında arttıracaktır.
Öncül bilgi dağılımı ve seçimi. Bayes ve frekanscı yöntemlerin her ikisi de
bilinmeyen parametrelerin kestirimiyle ilgilenir. Fakat frekanscı yöntemde bu
parametreler sabit bir değer olarak tanımlanıp kestirilmeye çalışılırken, Bayes
yönteminde rasgele olarak değerlendirilir. Bu yüzden Bayes yöntemi ile kestirilen
tüm parametrelerin dağılımları ve olasılıkları ayrı ayrı hesaplanır. Bayes
yaklaşımında öncül bilginin dağılımının varyansı ilgilenilen parametre değerleri
hakkındaki belirsizlik seviyesini yansıtmaktadır. Eğer öncül hakkındaki bilgide
muğlaklık varsa varyans yüksek tutularak analizlere az etki etmesi, tersi durumda
da varyans küçük tutularak daha fazla etki etmesi sağlanabilir. Öncül bilgilerin
varyansı ne kadar az ise, parametre değerleri de o kadar kesindir. Öncül dağılımlar
bu özelliğinden dolayı içerdiği bilgi yoğunluğuna göre üç farklı sınıfa ayrılmaktadır.
Bu sınıflama literatürde farklı isimlerde yer almakla birlikte genelde şu şekilde
karşımıza çıkar; bilgi vermeyen öncül, zayıf bilgi veren öncül ve bilgilendirici öncül.
Veri setinin büyük olduğu durumlarda sonsal dağılım, bilgi vermeyen ve zayıf bilgi
veren öncüllerin seçimiyle çok etkilenmeyebilir. Bilgilendirici öncüllerin daha küçük
bir varyansa sahip olduğu durumlarda ise daha öznel sonuçlar elde edilir (van de
Schoot & Depaoli, 2014).
Bilgi vermeyen öncül dağılım. Bilim her ne kadar tekrarlı çalışmalarla
ilerliyor da olsa bazı durumlarda hesaplamalara dahil etmek için araştırmacının
elinde yeterli bilgi bulunmayabilir. Bu duruma Bayes perspektifinden bakıldığında
var olan bilgi eksikliğinin de sayısal bir değer olarak analize dahil ediliyor olması
gerekir. Örnek olarak kestirilmek istenen parametre hakkında hiçbir bilgi yoksa tek
düze (uniform) dağılım kullanılabilir. Şekil 5’te ∓10 aralığında 𝑈[−10, 10] dağılımı
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gösterilmektedir. Bu öncül dağılıma göre -10 ve +10 aralığındaki tüm değerler aynı
olasılığa sahiptir ve hesaplanmak istenen parametre bu aralık içindedir.

Şekil 5. Tekdüze dağılım grafiği
Diğer seçilebilecek bilgi vermeyen öncüllerden bazıları ise Jeffrey’nin
öncülleri olarak adlandırılan ve Fisher bilgi matrisine dayanan öncüller ile 1979
yılında Bernardo tarafından tanımlanan referans öncülleri olarak belirtilebilir
(Syversveen, 1998).
Bilgi veren öncül dağılım. Bayes istatistiğinde öncül dağılımlarla ilgili dikkat
edilmesi gereken diğer önemli bir noktada öncül dağılımların verinin en çok olabilirlik
yöntemine göre hesaplanan dağılımıyla eşlenik (conjugate) olmasıdır. Bu sayede
Bayes analiz yöntemleri ile hesaplanacak olan sonsal dağılım öncül dağılım ile aynı
dağılım ailesine ait olmuş olur. Öncül dağılımın verinin dağılımıyla eşlenik olmaması
yapılan analitik hesaplamaların çözümünün zorlaşmasına neden olur (Kaplan,
2014) ve bu da MCMC yakınsamasını güçleştirir. Öncül bilginin dağılımı dağılımın
cinsine göre değişmekle beraber genellikle iki parametreden oluşur. Örnek olarak
ortalama için öncül bir değer atandığında, bu değere ait kesinlik (precision) de
belirtilmelidir. Aynı şekilde varyans için de bu değerler belirlenmelidir.
Bir örnek olarak Bayes istatistiği ile ortalama ve standart sapma
hesaplama. Burada verilecek örnekte öncelikle bir evren tanımlanacak ve daha
sonra burada alınan bazı grupların ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanacaktır. Gösterimi yapılacak bu basit simülasyon çalışması şu şekilde
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düşünülebilir. 𝐴, ortalaması 𝜇 = 50 ve standart sapması 𝜎 = 10 olan ve normal
dağılım gösteren bir puanlar evreni olsun. Bu evrenden ilk aşamada 𝑛1 = 1000 olan
bir grup ikinci aşamada ise 𝑛2 = 10 olan diğer bir grup örneklenmiş olsun. Bu
işlemler R program dilinde (R Core Team, 2020) şu şekilde yapılabilir:
evren_A <- rnorm(1000000, 50, 10)
#Birinci Örneklem
orneklem1 <- sample(evren_A, 1000, replace = TRUE)
#Ikinci Örneklem
orneklem2 <- sample(evren_A, 10, replace = TRUE)

Her iki örneklemden elde edilen ortalama ve standart sapma değerleri en çok
olabilirlik yöntemine göre basitçe şu şekilde hesaplanabilir:
> mean(orneklem1)
[1] 49.84485
> sd(orneklem1)
[1] 10.19564
> mean(orneklem2)
[1] 54.43621
> sd(orneklem2)
[1] 10.2451

Bu işlemlerin Bayes yöntemine göre gerçekleştirilmesi içinse daha önce
belirtildiği gibi öncül bilgilerle birlikte bir model oluşturulması gerekir. Burada
kurulacak olan örnekte Stan dili (Stan Development Team, 2020) kullanılmıştır. İlk
olarak örneklem1 evren A’dan seçilen ilk örneklem olduğundan ve hesaplamalar için
öncül tanımında elde yeterli bilgi bulunmadığından bilgi içermeyen öncüller ile
kestirim yapılacak, ikinci aşamada ise ilk analizlerden elde edilen kestirimler öncül
bilgi olarak kullanılarak örneklem2’ye ait parametreler kestirilecektir. Stan dilindeki
model şu şekilde yazılabilir:

21

modelString ="
data {
int<lower=0> n; // number of data points
vector[n] y;
real<lower = 0> pr_mu;
real<lower = 0> pr_mu_sd;
real<lower = 0> pr_sd_a;
real<lower = 0> pr_sd_b;
}
parameters {
real<lower=0> mu;
real<lower=0> sigma;
}
model

{

y ~ normal(mu, sigma);
mu

// Likelihood

~ normal(pr_mu, pr_mu_sd);

// Priors

sigma ~ cauchy(pr_sd_a,pr_sd_b);
}
"

Yazılan Stan dilindeki modelde ortalama ve standart sapma parametrelerine
ait ikişer tane öncül bilgi parametresi bulunmaktadır. Bunlardan pr_mu

ve

pr_mu_sd ortalamaya ait, pr_sd_a ve pr_sd_b ise standart sapmaya ait olan
öncül parametrelerdir. İlk örneklem için elde yeteri kadar bilgi olmadığından zayıf
bilgi verici yüksek varyansa sahip değerler öncül olarak kullanılmıştır. Gerçekçi
olmasa da ortalamanın 0’a eşit olduğu fakat buradaki standart sapmanın 10 6
varsayılmıştır. Standart sapma için ise yarım-Cauchy dağılımı kullanılmış ve yine
benzer şekilde dağılım oldukça geniş tutulmuştur. Stan programının R üzerinden
çalıştırılması için gerekli olan komutlar şu şekildedir:
> data.list <- list(y=orneklem1, n=length(orneklem1), pr_mu=0,
pr_mu_sd=100000, pr_sd_a = 0, pr_sd_b = 1000)
> myfit <- stan(data=data.list, model_code=modelString, chains=4,
iter=5000)
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Yapılan bu analizle ilişkin elde edilen ise şu şekildedir:
> myfit
Inference for Stan model: cdcd090b77682c65e24152c87f7a84e7.
4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1;
post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.
mean se_mean
mu
sigma
lp__

49.84
10.21
-2816.27

sd

2.5%

25%

50%

75%

0.00 0.33

49.19

49.62

49.85

50.07

50.50

8209

1

0.00 0.23

9.78

10.05

10.21

10.36

10.68

8383

1

0.02 1.04 -2819.15 -2816.67 -2815.95 -2815.53 -2815.25

4502

1

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Sun May

97.5% n_eff Rhat

9 14:18:28 2021.

For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
convergence, Rhat=1).

Bu sonuçlar sadece ortalama ve standart sapmayı değil, her iki parametreye
ait hesaplanan ortalama standart hatayı, %2.5 - %97.5 Bayesci güven aralığına ait
değerleri, etkili örneklem büyüklüğünü ve 𝑅̂ tanı katsayısını vermektedir. Tüm bu
sonuçların yanında Monte Carlo zincirinde yakınsamanın sağlanıp sağlanamadığı
görsel olarak iz, yoğunluk ve oto-korelasyon grafikleri ile de incelebilir.
İterasyonlar arasındaki yakınsamanın (diğer bir ifadeyle uyumun) sağlanması
Bayes yöntemleriyle elde edilen sonuçların güvenirliği için ön koşuldur. Monte Carlo
(MC) algoritmasıyla üretilip analiz edilen örneklemlerin araştırmada kullanılan
gerçek örneklemden uyumsuz bir biçimde sapmadığının tespit edilmesi için tek bir
örneklendirmenin yürütülmesi yerine her birine zincir denilen birden fazla iteratif MC
örneklendirmesi üretilerek bu zincirlerin hem kendi içlerinde hem de birbirleri
arasındaki sapmaları tespit edilerek birleşme uyumu değerlendirilir. Literatürde
çeşitli uyum teşhis (convergence diagnostic) yöntemleri olmakla beraber en sıklıkla
kullanılan değer 𝑅̂ uyum indeksidir (Brooks & Gelman, 1998). Bu indeks, model
parametreleri ve hesaplanması istenilen diğer tek değişkenli değerlerin kestirim
sonuçlarını hem zincir içerisinde hem de zincirler arasında karşılaştırır. Elde edilen
kestirimlerin zincir içerisinde ve bir zincirden diğerine yüksek oranda farklılık olması
zincirlerin düzgün karışmadığının göstergesidir ve 𝑅̂ değeri bu gibi durumlarda 1’in
üzerinde çıkar. 𝑅̂ değeri için kabul edilen üst sınır değeri 1.05’tir. Bunun üzerine
hesaplanan 𝑅̂ değerleri için, analizler daha fazla iterasyon veya zincirle tekrar
edilmeli ve 𝑅̂ değerlerinin tüm model parametreleri için 1.05’in altında olduğu kontrol
edilmelidir. Aksi taktirde elde edilen MC örneklemlerinin her birinde sapmalar
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olacağı için kestirilen sonuçlar her analiz sonrası yüksek miktarda değişiklik
gösterecek ve araştırma sonuçları güvenirliğini yitirmiş olacaktır. Stan programı
tarafında üretilen bir diğer uyum göstergesi ise Etkili Örneklem Büyüklüğüdür (EÖB).
Burada gövde ve kuyruk olarak adlandırılan iki ayrı EÖB hesaplanır. Gövde EÖB
dağılımın büyük çoğunluğundan (%90) alınan örneklemin yeterliğini, Kuyruk EÖB
ise HMC ile elde edilen örneklemlerin gerçek dağılımın %5 ve %95 dilimlerinin
dışında kalan kuyruk kısımlarını ne kadar temsil ettiğine yönelik bilgi sağlamaktadır.
Genel kural olarak güvenilir sonuçlardan bahsedilebilmesi için her iki EÖB değerinin
de 100’ün üzerinde olmasıdır (Vehtari vd., 2020).
İz grafiği 𝑅̂ değerinin hesaplanmasında kullanılan zincir içi ve uyumu
göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bu grafikte görülmek istenen tüm
zincirlerin birbirine karıştığı ve ayrımlarının yapılamamasıdır. İz grafiğinde elde
edilen değerlerin yatay olarak değil de dikey olarak tüm zincirlerle elde edilen
değerlerin tek bir grafikte gösterilmesiyle yoğunluk grafiği elde edilmiş olur.
Yoğunluk grafiğinde aranan şekil hesaplanan parametrenin normal bir çan eğrisi
şeklinde dağılım gösteriyor olmasıdır.
Şekil 6’da örneklem1’e ait ortalama ve standart sapma hesaplamalarının iz
grafikleri verilmiştir. Bu grafikte nadiren uç değerler olsa da özellikle orta alanda tek
bir rengin oluştuğu yani tüm zincirlerin birbiriyle karıştığı görülebilir.

Şekil 6. Hamiltonian Monte Carlo (HMC) İz grafiği
Örneklem1’e için Bayes yöntemiyle yapılan analizlerde tanı için kullanılan
diğer bir grafik olan yoğunluk grafiği de elde edilmiştir. Bu grafik Şekil 7’de
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sunulmuştur. Ortalama ve standart sapma değerlerine ait olan bu dağılım
grafiklerinin normale yakın bir şekilde birer çan eğrisi oluşturduğu görülmektedir. Bu
da iz grafiğinde olduğu gibi yakınsamanın sağlandığı anlamında ipucu içermektedir.

Şekil 7. Hamiltonian Monte Carlo (HMC) Yoğunluk grafiği
Dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise MCMC veya HMC yöntemleriyle
elde edilen zincirlerin özellikle başlangıçta birbirlerine bağımlı olduğudur. Özellikle
ilk baştaki iterasyonların bir kısmının ısınma (warm-up veya burn-in) olarak silinmesi
ve analizlere dahil edilmemesi bu gerekçeyledir (Link & Eaton, 2012). İlerleyen
iterasyonlarda bu bağımlılığın azalması ve zincirlerin birbirinden bağımsız
örneklemler seçmesi beklenmektedir. Bağımsızlığın azalmasının tespiti de otokorelasyon hesaplamaları ile yapılabilir. İlk başlarda yüksek olan oto-korelasyonun
azalması ve sıfıra yaklaşması yakınsamanın gerçekleştiği konusunda ipucu
vermektedir.
Şekil 8’de örneklem1’e ait ortalama ve standart sapma hesaplamalarında
kullanılan HMC zincirleri için elde edilen oto-korelasyon grafiği verilmiştir. Burada
da görüleceği üzere 1’den başlayan oto-korelasyon iterasyonlar ilerledikçe hızla
düşmüş ve sıfır seviyesinde seyretmiştir.
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Şekil 8. Oto-korelasyon grafiği
Bayes yöntemiyle elde edilebilecek bir diğer şekil ise hesaplanan
parametreleri Bayes güven aralıklarıyla gösteren parametre değerleri grafiğidir. Bu
şekilde nokta hesaplanan parametreyi, etrafındaki yatay çizgilerde %95 Bayes
güven aralığını göstermektedir. Şekil 9’ da örneklem1’e ait ortalama ve standart
sapma değerleri için hesaplanan parametre değerleri grafiği yer almaktadır.

Şekil 9. Parametre değerleri grafiği
Dikkat edilirse birinci örneklemde herhangi bir ön bilgi bulunmadığından
oldukça geniş dağılımlı bilgi vermeyen öncüller kullanılmıştır. Fakat örneklem2’nin
örneklem1 ile aynı evrenden geldiği bilindiğinden örneklem2’nin parametre
hesaplamaları için örneklem1’den elde edilen değerler öncül olarak kullanılarak,
örneklem2’nin modeli şu şekilde yazılabilir:
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> modelString2 ="
data {
int<lower=0> n; // number of data points
vector[n] y;
real<lower = 0> pr_mu;
real<lower = 0> pr_mu_sd;
real<lower = 0> pr_sd;
real<lower = 0> pr_sd_sd;
}
parameters {
real<lower=0> mu;
real<lower=0> sigma;
}
model

{

y ~ normal(mu, sigma);
mu

// Likelihood

~ normal(pr_mu, pr_mu_sd);

// Priors

sigma ~ normal(pr_sd,pr_sd_sd);
}
"
> est <- summary(myfit)$summary
> pr_mu <- est["mu","mean"]
> pr_mu_sd <- est["mu","sd"]
> pr_sd <- est["sigma","mean"]
> pr_sd_sd <- est["sigma","sd"]
> data.list2 <- list(y=orneklem2, n=length(orneklem2), pr_mu=pr_mu,
pr_mu_sd = pr_mu_sd, pr_sd = pr_sd, pr_sd_sd = pr_sd_sd)
> myfit2 <- stan(data=data.list2, model_code=modelString2, chains=4,
iter=5000)

Buradaki örnekte bilgi veren öncüller bir önceki hesaplamadan birebir
alınmıştır. Bilgi vermeyen öncüllerin olduğu örneklem1 modelinden farklı olarak
standart sapmanın öncülleri için yarım normal dağılım kullanılmıştır. Özellikle küçük
örneklemlerde eldeki verinin daha çok kendini göstermesi istenirse öncüllerin
standart sapmaları geniş tutularak bu işlem gerçekleştirilebilir. Örneklem2’den öncül
bilgiler kullanılarak elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
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> myfit2
Inference for Stan model: 0d5a7e59c7a04d4969424e69a9f6b35e.
4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1;
post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.
mean se_mean

sd

2.5%

25%

50%

75%

97.5% n_eff Rhat

mu

49.89

0.00 0.34

49.23

49.66

49.89

50.12

50.56

8518

1

sigma

10.22

0.00 0.23

9.77

10.06

10.22

10.37

10.66

8846

1

0.02 1.00 -26.19 -23.93 -23.23 -22.83 -22.56

4400

1

lp__

-23.54

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Sun May

9 20:59:23 2021.

For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
convergence, Rhat=1).

Bayes yönteminde amaç önceki bilgiyi yeni toplanan bilgiler ışığında
güncellemek olduğu düşünüldüğünde buradaki sonuçların evreni tanıma açısından
çok anlamlı olacağı düşünülebilir. Yine bu analizler sonucunda elde edilecek
yakınsama grafikleri ve değerlerine bakılması ve yakınsamanın sağlanıp
sağlanmadığı kontrol edilmelidir. Şekil 10’da örneklem2 için bilgi veren öncüllerin
kullanılmasıyla elde edilen tanı grafikleri verilmiştir.

Şekil 10. Bilgi veren öncüllerin kullanıldığı örneklem2 için Bayes yöntemiyle elde
edilen sonuçlar
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Bir araştırmacı daha önce belirtildiği gibi toplamış olduğu verinin analizlerdeki
gücünün daha büyük olmasını isteyebilir veya bir önceki araştırmadaki bilgileri daha
az keskin olarak analizlerine dahil etmek isteyebilir. Bu durumda da zayıf bilgi veren
öncüller kullanabilir. Bu şekilde yeni bir hesaplama yapılmak istenirse pr_mu_sd ve
pr_sd_sd parametrelerinin genişletilmesi yeterli olacaktır. Zayıf bilgi veren bu
model ve sonuçları şu şekildedir:
data.list3 <- list(y=orneklem2, n=length(orneklem2), pr_mu=pr_mu,
pr_mu_sd=pr_mu_sd*10, pr_sd = pr_sd, pr_sd_sd = pr_sd_sd*10)
myfit3 = stan(data=data.list3, model_code=modelString2, chains=4,
iter=5000)
> myfit3
Inference for Stan model: 0d5a7e59c7a04d4969424e69a9f6b35e.
4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1;
post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.
mean se_mean

sd

2.5%

25%

50%

75%

97.5% n_eff Rhat

mu

52.17

0.03 2.31

47.54

50.61

52.18

53.73

56.61

6740

1

sigma

10.51

0.02 1.64

7.61

9.36

10.41

11.53

14.07

6999

1

0.01 0.97 -25.54 -23.29 -22.64 -22.24 -22.00

4447

1

lp__

-22.93

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Sun May

9 21:22:46 2021.

For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
convergence, Rhat=1).

Zayıf bilgi veren öncüllerle gerçekleştirilen analizlere ait yakınsamanın
sağlanıp sağlanmadığını test etmek için elde edilen grafikler Şekil 11’de verilmiştir.
İz,

yoğunluk,

oto-korelasyon

grafikler

beklenen

yakınsamayı

gösterdiğin

iterasyonların yeterli olduğu sonucuna ulaşılabilir. Parametre değerlerinin %95
Bayes güven aralıklarının bilgi veren öncüllere göre daha geniş olduğu dikkat
çekmektedir. Bunun sebebi de örneklemin küçük ve öncül bilgilerin zayıf olmasıyla
gerçek değerler üzerindeki belirsizliğin yüksek olmasıdır.
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Şekil 11. Zayıf bilgi veren öncüllerin kullanıldığı örneklem2 için Bayes yöntemiyle
elde edilen sonuçlar
Örneklem1’e ait iki (frekanscı ve bilgi içermeyen öncül dağılımlı Bayes),
örneklem2’ye ait üç (frekanscı, bilgi içeren ve zayıf bilgi içeren öncül dağılımlı
Bayes) farklı ortalama sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçlar daha rahat
karşılaştırılması açısından Tablo 1’de gösterilmiştir. Örneklem1 için hesaplanan
sonuçlar her iki yöntemde de oldukça benzerlik göstermektedir. Bunun temel sebebi
örneklemin büyük olmasıdır. Göze çarpan tek fark bilgi vermeyen öncüllerin
kullanıldığı Bayes yönteminde hesaplanan standart hataların daha düşük
olduğudur. Bunun haricinde her iki yöntemde güven aralıkları içerisinde evrenin
gerçek ortalama değeri olan 50 bulunmaktadır. İkinci örneklemde ise hatırlanacağı
üzere evrenden rasgele çekilmiş 10 değer vardır. Bu değerlerin frekanscı yöntemle
ortalamalarının alınması sonucu elde edilen değer ile Bayes yöntemiyle elde edilen
değerlerin birbirinden ne kadar farklı olduğu yine Tablo 1’de görülebilir. Her yöntem
gerçek ortalama değeri olan 50’yi içeriyor da olsa bilgi veren öncüller ile yapılan
Bayes hesaplamalarının hata değerinin ve güven aralıklarının düşük olduğu dikkat
çekmektedir.
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Tablo 1
Farklı Yöntemlerle Hesaplanmış Olan Ortalama Değerleri

Örneklem

Yöntem

Değer

Std Hata

Alt GA

Üst GA

Frekanscı

49.845

0.322

49.212

50.478

Bilgi vermeyen Bayes

49.845

0.004

49.192

50.504

Frekanscı

54.436

3.240

47.107

61.765

Bilgi veren Bayes

49.891

0.004

49.234

50.558

Zayıf bilgi veren Bayes

52.168

0.028

47.540

56.613

Örneklem1

Örneklem2

GA: Bayes analizleri için Bayes Güven Aralığı, Frekanscı analizler için frekanscı yöntemle
hesaplanan güven aralığı

Diğer bir parametre olan standart sapma hesaplamalarına ait sonuçlar ise
Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 1’den farklı olarak buradaki hesaplamalarda standart
sapmaya ait hata, güven aralığı sadece Bayes yöntemleriyle elde edilmiştir. Yine
sonuçlar incelendiğinde gerçek 10 değerinin güven aralığında olduğu, küçük
örneklemde bilgi veren öncüllerin kullanıldığı Bayes yöntemiyle ve büyük
örneklemde bilgi vermeyen öncüllerin kullanıldığı Bayes yöntemiyle yapılan
hesaplamalarda küçük standart hata ve dar güven aralıklarına ulaşıldığı
görülmüştür.
Tablo 2
Farklı Yöntemlerle Hesaplanmış Olan Standart Sapma Değerleri
Örneklem

Yöntem

Değer

Frekanscı

10.196

Bilgi vermeyen Bayes

10.212

Frekanscı

10.245

Bilgi veren Bayes
Zayıf bilgi veren Bayes

Std Hata

Alt GA

Üst GA

0.003

9.778

10.675

10.217

0.002

9.768

10.659

10.514

0.020

7.610

14.067

Örneklem1

Örneklem2

GA: Bayes analizleri için Bayes Güven Aralığı

Yakınsama sağlanamadığı durumlar. Buraya kadar verilen grafiklerin
tamamında yakınsamanın gerçekleştiği durumlara ait örnekler elde edildi. Öncüllere
çok farklı bilgiler verilmesi ve/veya iterasyon sayısının az tutulması gibi durumlarda
yakınsama sağlanmayabilir.
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Aşağıda verilen örnekte örneklem1’e ait veriler kullanılmıştır. Bu kez
yakınsama sağlanamaması için; ortalamanın öncülüne 100, bu öncülün standart
sapmasına 1, varyansa ise 50 ve 0.01 değerleri atanmıştır. İterasyon ise 1000’de
tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde EÖB’nin 100’ün çok altında, 𝑅̂
değerinin ise 1.05’in çok üstünde olduğu görülmektedir.
data.list4 <- list(y=orneklem1, n=length(orneklem1), pr_mu=100,
pr_mu_sd=1, pr_sd = 50, pr_sd_sd = .01)
myfit4 = stan(data=data.list4, model_code=modelString2, chains=4,
iter=1000)
> myfit4
Inference for Stan model: 0d5a7e59c7a04d4969424e69a9f6b35e.
4 chains, each with iter=1000; warmup=500; thin=1;
post-warmup draws per chain=500, total post-warmup draws=2000.

mu
sigma
lp__

mean

se_mean

sd

2.5%

25%

50%

75%

3.42

1.35

2.06

0.24

2.48

3.51

4.89

97.5% n_eff
6.98

27.34

16.02

22.66

3.72

4.71

27.88

50.00

50.02

-5168834.22 3647522.65 5164872.88 -10792130.07 -10311970.88 -4914208.08 -9012.76 -8620.33

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Sun May

2

Rhat
6.6

2 129.2
2

61.5

9 21:39:58 2021.

For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
convergence, Rhat=1).

Yakınsama sağlanamayan bu örnekte elde edilen grafikler Şekil 12’de
verilmiştir. İz grafiği incelendiğinde her bir zincirin ayrı ayrı olduğu farklı bölgelerde
hareket ettiği görülmektedir. Yoğunluk grafiğinde birden fazla modlu dağılımlar
oluşmuştur. Oto-korelasyon değerleri ise sıfırdan çok uzaktadır. Parametre
değerlerinden standart sapmanın kestirilemediği için çok geniş bir güven aralığı
bulunmaktadır. Ortalama için ise güven aralığı çok yüksek değildir. Yakınsamanın
sağlanmadığı durumlarda bazı tanı değerlerinin beklenilenin dışında olabileceğine
dair güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bu yüzden tüm tanı hesaplamaları teker
teker incelenmeli, yorumlara geçmeden önce hesaplanan her parametre için
yakınsamanın sağlandığından emin olunmalıdır.
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Şekil 12. Yakınsama sağlanamadığı durumlarda elde edilen iz, yoğunluk, otokorelasyon ve parametre değerleri grafikleri
İlgili Araştırmalar
Alanyazında Bayes istatistiği ve geleneksel istatistik yöntemlerinin büyüme
modelleri üzerinde karşılaştırıldığı sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan
Localio vd., 2006 yılında tıp alanında yayınladıkları çalışmada iki farklı kümeleme
türünü incelemişlerdir; kliniklerin zaman içinde takip edildiği ancak hastaların
değiştiği tekrarlanan kesitsel tasarım ve hastaların tedavi grupları içerisinde takip
edildiği boylamsal tasarım. Her iki tasarım için iki boylamsal nokta üretilmiş ve
bunların analizleri sınırlandırılmış en çok olabilirlik, genelleştirilmiş tahmin
denklemleri, karışık etkiler lojistik regresyon ve Bayes Monte Carlo analizi kullanan
doğrusal karma etki modelleri ile gerçekleştirilerek karşılaştırılmıştır. Tekrarlanan
kesitsel tasarımlar için karşılaştırılan yöntemler yanlılık ve kapsam açısından 30
grup olduğunda benzer ve iyi performans göstermiştir. Ancak yüksek varyans
gösteren az sayıda grup (iki veya beş) ile analizler gerçekleştirildiğinde yalnızca
Bayes yönteminin güven aralığını yakalayabildiği görülmüştür. Yine boylamsal
tasarımda Bayes yöntem yanlılık ve tahmin kapsamı açısından diğer modellere göre
daha iyi sonuçlar vermiştir. Yalnızca iki zaman noktası içeren bu çalışma her ne
kadar boylamsal olarak adlandırılıyor olsa da ayrıntılı bir büyüme grafiği oluşturmak
için yeterli bilgiyi barındırmamaktadır. Bu çalışmanın Localio vd.'nin (2006) yaptığı
çalışmadan temel farkları, çok sayıda zaman noktasının bulunması, bağımlı
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değişkeninin sürekli olması ve büyük örnekleme sahip gerçek veriler kullanılması
olarak belirtilebilir.
Diğer bir büyüme modelinde yöntem karşılaştırmasında Depaoli, (2013)
Bayes yaklaşımı ve frekanscı yöntemlerin karışık büyüme modelleri üzerindeki
performanslarını incelemiş ve çalışmada Bayes yaklaşımında doğru öncül bilgiler
kullanılmasıyla en doğru parametrelerin kestirilebileceği sonucuna varmıştır. Karışık
büyüme modellerinin, bu çalışmada kullanılan büyüme modellerinden farkı kendine
özgü büyüme modelleri olan örtük sınıfların zaman içerisindeki değişimlerini
incelemesidir. Frekanscı yöntem olarak en çok olabilirlik yöntemi ve Bayes yöntemi
için bilgi verici öncüller, zayıf bilgi verici öncüller, veriden elde edilmiş öncüller, kısmı
bilgiyi yansıtan öncüller ve yanlış ama bilgilendirici öncüller gibi farklı öncül bilgiler
kullanılarak bu öncüllerin sonuçlar üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın temel
amacı farklı örtük sınıf ayrımı derecelerinin karışık büyüme modellerindeki optimum
parametre kestirimleri olduğundan örtük sınıf ayrımları da araştırmaya bir koşul
olarak dahil edilmiştir. Sonuç olarak özellikle büyüme parametrelerinin ve örtük sınıf
oranlarının hesaplanmasında en çok olabilirlik yönteminin ve öncül bilgiler
kullanılmayan veya yanlış öncül bilgiler kullanılan Bayes yöntemlerinin hatalı
kestirimler yapıldığı bulunmuştur. Deapoli’nin (2013) çalışması, örtük büyüme
modelleri ile ilgilenmesi ve özellikle farklı öncüller üzerine yoğunlaşması bakımından
bu çalışmadan farklılık göstermektedir. Benzerlik olarak bu çalışmada da hangi
öncül bilgi ile elde edilen sonuçlar daha az hata içerdiği incelenirken, yanlış bilgiler
içeren öncüller gibi farklı koşullara araştırma soruları kapsamında olmadığı için
değinilmemiştir. Ayrıca örtük büyüme modellerindeki temel amaç öğrencileri
büyüme hızlarına göre gruplara ayırmak olduğundan her iki çalışma farklılık
göstermektedir.
Boylamsal modellerdeki Bayes ve frekanscı yaklaşımların kullanıldığı diğer
bir çalışmada Chen vd. (2014)’ne aittir. Bu model karşılaştırmasında Bayes ve
frekanscı yaklaşımlar birleştirilerek hibrit bir model üretilmiş ve buradan elde edilen
kestirimler frekanscı yöntemle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Öncül bilgi
bulunan parametreler için bu öncül bilgileri, bulunmayanlar için ise en çok olabilirlik
yöntemini kullanarak boylamsal model parametrelerini kestirmişlerdir. Sonuç olarak
en çok olabilirlik ve hibrit modellerden elde edilen parametrelerin birbirine yakın
olduğu, hibrit model ile elde edilen parametrelerin daha düşük ortalama hataya
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sahip olduğu ve küçük örneklemler için bu hibrit yöntemin oldukça iyi sonuçlar
verdiğini belirtilmiştir. Fakat bu çalışmalarında kurdukları hibrit yöntemi Bayes
yöntemi ile karşılaştırmaya gitmemişlerdir. Bayes yönteminde öncül bilgiye sahip
olunmayan parametreler için bilgi içermeyen öncüllerin kullanılarak kestirimlerin
yapılabileceğine değinmemişlerdir.
Boylamsal modellerde kısıtlı olan yöntem karşılaştırma çalışmaları hiyerarşik
modellere gelindiğinde ise çok büyük bir artış göstermektedir. Browne ve Draper
(2000) yaptıkları simülasyon çalışmasında Bayes ve en çok olabilirlik yöntemlerinin
çok düzeyli modellerde iyi sonuçlar vermediğini ortaya koymuş ve geliştirdikleri hibrit
Metropolis Gibbs örneklemesi olarak adlandırdıkları yöntemin daha iyi sonuç
verdiğini belirtmişlerdir. Fakat bu çalışmaya karşı olarak Gelman (2006), Browne ve
Draper’ın (2000) uygun öncül bilgiler kullanmadığını öne sürmüş ve hiyerarşik
modellerde hangi öncül bilgilerin kullanılması gerektiğini anlatan makalesini
yayınlamıştır. Yine Browne vd. (2002) kendi geliştirdikleri hibrit yöntem ile en çok
olabilirlik yönteminin kompleks birinci düzey varyans olduğu durumlarda
karşılaştırmasını gerçekleştirmiş ve hibrit yöntemin daha iyi sonuçlar verdiğini
belirtmişlerdir. Fakat bu çalışmalarında Browne vd. (2002) Bayes yöntemi ile direkt
bir karşılaştırma yoluna gitmemişlerdir. Browne ve Draper (2006) yaptıkları daha
detaylı bir karşılaştırma içeren simülasyon çalışmasında çeşitli yayılmış öncül
dağılımlı (diffuse-prior) Bayes ve en çok olabilirlik temelli yöntemleri varyans
bileşenleri ve lojistik regresyon rasgele etkiler modelleri üzerinde test etmişlerdir.
En çok olabilirlik ve sınırlandırılmış en çok olabilirlik yöntemlerini bağımlı değişkenin
normal dağılım gösterdiği durumlarda, marjinal ve cezalandırılmış yarı olabilirlik
yöntemlerini (penalized quasi-likelihood) ise bağımlı değişkenin Bernoulli dağılımı
gösterdiği durumlarda test etmişlerdir. Bayes yöntemi olarak ise normal dağılım
olduğunda Markov Chain Monte Carlo (MCMC) ile kestirimler yapılmış, Bernoulli
dağılımı olduğunda araştırmacılar tarafından önceden geliştirilmiş olan hibrit
Metropolis Gibbs örneklemesi kullanılmıştır. Sonuç olarak bağımlı değişkenin
normal dağıldığı durumlarda Bayes yöntemi ve en çok olabilirlik yöntemi benzer ve
yansız sonuçlar verirken, bağımlı değişkenin 0-1, örneklemin küçük ve sınıflar arası
korelasyonun düşük olduğu durumlarda ise yöntemlerin yanlı sonuçlar verdiği
bulunmuştur. Üç düzeyli hiyerarşik lojistik modeller için ise yarı olabilirlik yöntemleri
hatalı kestirimler yaparken, Bayes yöntemlerinden yayılmış öncül dağılım olarak
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adlandırılan ters gamma ve tekdüze (uniform) dağılımın kullanıldığı modele ait
kestirimlerin ise daha hatasız olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada sürekli ve
normal bir dağılıma sahip olan öğrenci başarı puanları bağımlı değişken olduğu için
tekdüze dağılımdan mümkün olduğunca uzak durulmuştur.
Yurtdışı alanyazın incelendiğinde bu çalışmanın yapılan diğer çalışmalardan
frekanscı ve Bayes yöntemlerini üç düzeyli hiyerarşik ikinci dereceden büyüme
modelleri üzerinden birebir karşılaştırdığı ve eğitim alanında toplanmış gerçek bir
veri seti kullanmasıyla farklılaştığı söylenebilir. Yurtiçinde ulaşılan literatürde Bayes
büyüme modelleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda
çalışmanın hem ulusal hem de uluslararası alanyazına katkı sağlaması çalışmanın
özgün yanıdır.
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Bölüm 3
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın türü ve deseni, kullanılan veri setlerinin toplanması
ve verilerin analizi için oluşturulan hiyerarşik modeller hakkında bilgililere yer
verilmiştir.
Araştırmanın Türü
Bu araştırmada öğrencilerin boylamsal başarılarına, başlangıç konumlarına
ve başarı hızına etki eden faktörlerin en çok olabilirlik ve Bayes yöntemlerine göre
kestirilip, yöntem farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Farklı yöntemlerin
doğruluk, tahmin gücü, hatasızlık gibi özelliklerinin karşılaştırıldığı bu çalışma bir
yöntem karşılaştırmasıdır (Hanneman, 2008). Ayrıca araştırmada öğrencilerin
başarılarına etki eden değişkenler ayrıntılı olarak incelendiğinden betimsel türde bir
araştırmadır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmada İngilizce kısaltması ECLS, orijinal ismi Early Childhoold
Longitudinal Studies Program olan, erken çocukluk boylamsal araştırmaları
programı olarak çevrilebilecek program kapsamından elde edilen veriler
kullanılmıştır. ECLS programı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eğitim Bakanlığının
altında görev yapan Eğitim Araştırmaları Enstitüsü’ne (IES) bağlı Ulusal Eğitim
İstatistiği Merkezi’nin (National Center for Education Statistics, kısaca NCES)
desteği ile yürütülen bir programdır. ECLS programı temelde ECLS-B ve ECLS-K
olarak ikiye ayrılmıştır. ECLS-B’de (Birth cohort) bireyler hakkında dokuzuncu
aydan okul öncesi döneme kadar bilgi toplayarak, çocukların sağlık durumları,
gelişimleri, bakımları, informal eğitimleri takip edilmektedir. ECLS-K (Kindergarten
cohort) programı ise öğrencilerden okul öncesi dönemden başlayarak sekizinci sınıf
sonuna kadar bilgi toplamaktadır. Burada öğrencilerin erken dönemden ortaokul
sonuna kadar kazandıkları tecrübelerin incelenmesi, öğrenciler hakkında betimsel
bilgiler sunulması, aile, okul, çevre ve bireysel faktörlerin öğrencilerin okul
başarılarını nasıl etkilediğine dair araştırmacılara bilgi sunulması amaçlanmıştır.
ECLS-K kendi içerisinde ECLS-K 1998 ve ECLS-K 2011 olarak ikiye ayrılmaktadır.
İlk çalışma 1998 yılında başlamış olup, o yılda okul öncesi döneme başlayan
öğrenciler arasında tüm ABD’yi temsil eden bir grup seçilmiş ve bu öğrencilerin
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büyük bir çoğunluğu sekizinci sınıf sonuna kadar takip edilmiştir. Bu araştırmanın
esas konusu olan ikinci çalışma ECLS-K 2011 ise 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz
döneminde başlayıp 2016 yılına kadar devam etmiş ve beşinci sınıf sonuna kadar
öğrenci verileri toplanmıştır. ECLS-K 2011 programına ABD genelinde 970 okuldan
18 bin öğrenci ile başlanılmıştır. Birinci sınıfın güz ve bahar dönemlerinde (ECLS-K
1998 verisinde olduğu gibi) öğrencilerin yaklaşık üçte birinden rasgele örneklem
seçilmiş ve birinci sınıf için sadece bu örneklemden veri toplanmıştır. Boylamsal
çalışmaların zorlukları arasında bulunan taşınma, ulaşılamama, ölüm gibi
sebeplerden dolayı öğrencilerin bir kısmı için farklı zamanlarda kayıp veriler
bulunmaktadır (Tourangeau vd., 2015). Bu çalışmaya okul öncesinden beşinci sınıf
sonuna kadar kayıp veri olmaksızın takip edilen ve 165 farklı okulda eğitim gören
2181 öğrenci dahil edilmiştir. Tablo 3’te verilerin toplandığı dönem, yıl, öğrencilerin
kaçıncı sınıfta olduğu, çalışmaya katılan öğrenci ve okul sayısının yanı sıra bu
çalışmaya dahil edilen öğrenci ve okul sayılarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
Tablo 3
Verilerin Toplandığı Dönem Yıl ve Katılımcıların Sayısı
Verinin Toplandığı
Dönem
Okul Öncesi Güz
Okul Öncesi
Bahar
Birinci Sınıf Güz

2010

Öğrenci
Sayısı
14614

Okul
Sayısı
1164

Analize Alınan
Öğrenci Sayısı
2181

Analize Alınan
Okul Sayısı
165

2011

14594

1113

2181

165

2011

4364

362

2181

165

Birinci Sınıf Bahar

2012

12829

1054

2181

165

İkinci Sınıf Güz

2012

3985

352

2181

165

İkinci Sınıf Bahar

2013

11812

1013

2181

165

Üçüncü Sınıf Güz
Üçüncü Sınıf
Bahar
Dördüncü Sınıf
Güz
Dördüncü Sınıf
Bahar
Beşinci Sınıf Güz
Beşinci Sınıf
Bahar

2013

11016

995

2181

165

2014

X

X

X

X

2014

10334

967

2181

165

2015

X

X

X

X

2015

9768

951

2181

165

2016

X

X

X

X

Yıl
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Veri Toplama Süreci
NCES sponsorluğunda verinin toplanmasına 2010-2011 eğitim öğretim
döneminde başlanmış ve veri toplama işlemi 2015-2016 eğitim öğretim yılında sona
ermiştir. Bu çalışma çerçevesinde öğrencilerden, ebeveynlerden, öğretmenlerden
ve okul yönetiminden ayrı ayrı veriler toplanmıştır. ECLS-K 2011 veri seti iki şekilde
sunulmuştur; kamuya açık ve sınırlandırılmış. Sınırlandırılmış veri seti içerisinde
öğrencilere ait daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin
gizliliğinin ve bu öğrencilere ait özel bilgilerin korunması amacıyla bu verinin
kullanımı ve yapılan araştırmaların yayınlanması özel izne bağlıdır. Bu araştırmada
amaç yöntem karşılaştırması olduğundan ve kamuya açık olarak sunulmuş olan
verilerin yeterli bulunmasından dolayı izne bağlı olan veri kullanılmamış, kamuya
açık olan veriler R (R Core Team, 2020) programının alt paketi olan EdSurvey
(Bailey vd., 2020) yazılımı yardımıyla indirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Öğrencilerden toplanan veride zaman içerisinde değişiklik göstermeyen
değişkenler her bir öğrenciye atanan eğitilmiş değerlendiriciler tarafından
yapılmıştır. Öğrencilerin matematik, okuma, fen bilimleri (sadece güz dönemi) bilgi
ve becerilerinin yanı sıra çalışan hafıza ve bilişsel esnekliği ölçen fonksiyon
becerileri de ölçülmüştür.
Öğrenciler için kullanılan araçlar. Önceden çeşitli eğitimler verilmiş olan
değerlendiriciler okul öncesi dönemde (2010-2011 eğitim öğretim yılı güz ve bahar
dönemleri) direk olarak öğrencilerin bilişsel ve fiziksel özelliklerini ölçülmüştür. Her
bir öğrenci için ayrılan ölçme süresi yaklaşık olarak 60 dakikadır. Değerlendiriciler
topladıkları bu bilgileri CAI denilen bilgisayar destekli mülakat programına
aktarmışlardır. Okul öncesinde yapılan ölçme iki basamaktan oluşmaktadır, bu
testlere çok aşamalı testler (multistage testing) de denilmektedir (Lord, 1980). İlk
basamakta öğrencilere geniş ranjlı zorluk düzeyine sahip bir test sunulur ve
öğrencilerin seviyesi düşük, orta ve yüksek olarak tespit edilir. İkinci basamakta ise
öğrencinin seviyesine uygun sorular sorularak öğrencinin yeteneğini en hatasız bir
biçimde kestirmek amaçlanır. Öğrencilerin matematik becerilerinin ölçülmesinde
konu ile ilgili olan bilgilerinin yanı sıra, yöntem bilgileri ve problem çözme becerileri
de ölçülmüştür. İki basamaklı testin birinci basamağında (yönlendirme basamağı)
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okul öncesi için 75 maddelik soru havuzundan 18 madde sorulmuş, buradan alınan
yanıtlar üzerine üç farklı güçlük düzeyinden biri olan ikinci teste geçilmiştir. İlerleyen
yıllarda ise yönlendirme basamağı için soru havuzu 206 maddeye çıkarılmıştır.
Öğrencilerin okuma becerilerinin matematik beceri ölçümüne etkisinin en aza
indirilmesi için sorular öğrencilere gösterilmiş ve okunulmuş, kâğıt, kalem ve çeşitli
abaküs blokları gibi problem çözmelerinde kullanabilecekleri materyaller temin
edilmiştir. Öğrenci yeteneklerinin kestirimi için Madde Tepki Kuramı (MTK) ve 3
parametreli lojistik model (3PL) (Lord, 1980) kullanılmıştır. Her ne kadar ikinci
aşama testleri öğrenciler arasında farklılık gösterse de birinci aşamadaki aynı
maddeler ile gerekli eşitleme işlemleri gerçekleştirilerek öğrencilerin yeteneklerine
ilişkin tek bir ölçek üzerinde ve 4 aralığında θ (theta) değerleri elde edilmiştir.
İlerleyen yıllarda yapılan ölçümlerde de yine testin bu ilk aşaması sabit tutulmuş,
böylelikle dikey ölçekleme işlemlerine de olanak sağlanmıştır. Dikey ölçekleme için
kısmi kısıtlı ölçekleme (partially constrained scaling) yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntem hem her bir eğitim öğretim yılının kendi içinde dikey ölçeklenmesi hem de
tüm yılların tek bir dikey ölçekle ölçeklenmesini içinde barındırmaktadır. Bu yöntem
için ilk üç yılda toplanan veri ile, dört ve beşinci sınıflarda toplanan veriler için iki
farklı MTK kalibrasyonu gerçekleştirilmiş ve ortak maddelerin olduğu farklı
ölçeklerde iki farklı θ kestirilmiştir. Daha sonra bu θ kestirimleri Stocking-Lord dikey
eşitleme yöntemi ile (Stocking & Lord, 1983) aynı ölçek üzerine getirilmiştir.
Böylelikle okul öncesinden beşinci sınıf sonuna kadar elde edilen tüm verinin
karşılaştırılabilir olması sağlanmıştır. Öğrencilerin θ kestirimleri ile yönlendirme
sorularını doğru cevaplama olasılıkları hesaplanarak, öğrencilere tüm zamanlar için
tek bir ölçekte matematik başarı puanı olarak 0 ile 206 arasında bir skor verilmiştir.
Matematik testi için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı testin
alındığı döneme göre 0.91-0.94 aralığında değişmektedir. Testin geçerliği için ise
testler ulusal ve eyalet performans standartları göz önünde bulundurularak
hazırlanmış ve program değerlendirme uzmanlarından görüş alınmıştır.
Ebeveynler için kullanılan araçlar. Her veri toplama döneminde
ebeveynlerden özel olarak hazırlanmış bilgisayar destekli mülakat programı (CAI)
ile bilgiler toplanmıştır. Ebeveynlere, aile yapısı, ailenin okuma alışkanlıkları,
ebeveynlerin okulla olan ilişkileri, aile geliri, ebeveyn eğitim seviyesi ve diğer
demografik göstergeler sorulmuştur. Bunların yanında çocukların fiziksel ve
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psikolojik sağlık durumları, engellilik durumları gibi sorularda yöneltilmiştir. Bu
çalışmada kullanılan öğrenci hakkındaki, etnik köken, sosyoekonomik düzey gibi
değişkenler ebeveynlerden toplanan veriden elde edilmiştir.
Öğretmenler için kullanılan araçlar. Öğretmenlerden eğitim verdikleri
öğrenci, öğretim ortamı ve kendileri hakkında çeşitli bilgiler toplanmıştır.
Öğretmenler hakkında toplanan bu bilgiler içerisinde öğretmenin öğretmenlik
tecrübesi, kullandığı öğretim yöntemleri, öğrenciler hakkında sorulan bilişsel ve
bilişsel olmayan gibi sorularda bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan dikkat ve
motivasyon değişkenleri öğretmenler tarafından her sınav öncesi toplanan bu
bilgiler ile elde edilmiştir.
Okul yönetimi için kullanılan araçlar. Okul yöneticilerine okulun fiziksel,
organizasyonel ve mali durumu ile ilgili çeşitli soruların yanında, okul öğrenme
ortamı ve programları hakkında sorular sorulmuştur. Bunun yanında okul
yöneticilerinin kendi meslek tecrübeleri hakkında da sorulara yer verilmiştir. Bu
çalışmada kullanılan okul türü ve okul düzeyi ücretsiz yemek oranı değişkenleri okul
yönetiminden toplanan verilerle sağlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma problemlerine cevap verilebilmesi boylamsal 3 düzeyli ikinci dereceden
bir model kurulmuştur. Bu boylamsal modelde zaman noktaları her bir öğrencide,
öğrenciler ise okullar içinde yuvalanmıştır. Bu durumda zaman noktaları düzey-1’i,
öğrenciler düzey-2’yi, okullar ise düzey-3’ü oluşturmaktadır. Araştırma modelinin
denklemi Raudenbush & Bryk (2002) notasyonu yakından takip edilerek şu şekilde
yazılabilir;
Düzey-1
𝑌𝑡𝑖𝑗 = 𝜋0𝑖𝑗 + 𝜋1𝑖𝑗 𝑡 + 𝜋2𝑖𝑗 𝑡 2 + 𝜋3𝑖𝑗 𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑡𝑖𝑗 + 𝜋4𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖𝑗 + 𝑒𝑡𝑖𝑗
Düzey-2
𝜋0𝑖𝑗 = 𝛽00𝑗 + 𝛽01𝑗 𝐸𝑟𝑖𝑗 + 𝛽02𝑗 𝐸𝐾𝑖𝑗 + 𝛽03𝑗 𝑌𝑎ş𝑖𝑗 + 𝛽04𝑗 𝑆𝐸𝐷𝑖𝑗 + 𝑟0𝑖𝑗
𝜋1𝑖𝑗 = 𝛽10𝑗 + 𝛽11𝑗 𝐸𝑟𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗 𝐸𝐾𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗 𝑌𝑎ş𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗 𝑆𝐸𝐷𝑖𝑗 + 𝑟1𝑖𝑗
𝜋2𝑖𝑗 = 𝛽20𝑗 + 𝛽21𝑗 𝐸𝑟𝑖𝑗 + 𝛽22𝑗 𝐸𝐾𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗 𝑌𝑎ş𝑖𝑗 + 𝛽24𝑗 𝑆𝐸𝐷𝑖𝑗
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𝜋3𝑖𝑗 = 𝛽30𝑗
𝜋4𝑖𝑗 = 𝛽40𝑗
𝑒𝑡𝑖𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜎)
Düzey-3
𝛽00𝑗 = 𝛾000 + 𝛾001 𝐷𝑗 + 𝛾002 Ü𝑌𝑗 + 𝑢00𝑗
𝛽01𝑗 = 𝛾010
𝛽02𝑗 = 𝛾020
𝛽03𝑗 = 𝛾030
𝛽04𝑗 = 𝛾040
𝑟0𝑖𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜏00 )

𝛽10𝑗 = 𝛾100 + 𝛾101 𝐷𝑗 + 𝑢10𝑗
𝛽11𝑗 = 𝛾110,
𝛽12𝑗 = 𝛾120
𝛽13𝑗 = 𝛾130
𝛽14𝑗 = 𝛾140
𝑟1𝑖𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜏10 )

𝛽20𝑗 = 𝛾200 + 𝛾201 𝐷𝑗
𝛽21𝑗 = 𝛾210
𝛽22𝑗 = 𝛾220
𝛽23𝑗 = 𝛾230
𝛽24𝑗 = 𝛾240
𝑌𝑡𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin t zaman noktasındaki matematik başarı puanı

42

𝜋0𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin motivasyon ve dikkat değişkenleri sıfır olduğunda
başlangıç matematik puanı
𝜋1𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin matematik başarısı doğrusal artış oranı
𝜋2𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin matematik başarısı ikinci dereceden artış oranı
𝜋3𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin motivasyon değişkeninin matematik başarısı üzerine
etkisi
𝜋4𝑖𝑗 : j okulundaki, öğrenci i’nin dikkat değişkeninin matematik başarısı üzerine etkisi
𝑒𝑡𝑖𝑗 : Düzey-1 rasgele etki, j okulundaki öğrenci i’nin t zaman noktasındaki başarı
puanının düzey-1 modeli ile tahmin edilen başarı puanından sapma miktarı. Her bir
boylamsal noktaya ait olan bu artık etkilerin ortalamasının 0 ve varyansının
𝜎 2 olduğu ve normal olarak dağıldığı varsayılmaktadır.

Düzey-2
𝛽00𝑗 : j okulunun öğrenci düzeyindeki cinsiyet, etnik köken, yaş ve SED değişkenleri
sıfır olduğunda başlangıç (kesişim) düzeyi
𝛽01𝑗 : j okulunda cinsiyetin diğer değişkenler kontrol altına alındıktan sonraki
öğrencinin başlangıç matematik başarısına etkisi
𝛽02𝑗 : j okulunda etnik kökenin diğer değişkenler kontrol altına alındıktan sonraki
öğrencinin başlangıç matematik başarısına etkisi
𝛽03𝑗 : j okulunda yaş değişkeninin diğer değişkenler kontrol altına alındıktan sonraki
öğrencinin başlangıç matematik başarısına etkisi
𝛽04𝑗 : j okulunda SED değişkeninin diğer değişkenler kontrol altına alındıktan sonraki
öğrencinin başlangıç matematik başarısına etkisi
𝑟0𝑖𝑗 : Düzey-2 rasgele öğrenci başlangıç matematik başarı etkisi (rasgele kesişim), j
okulundaki i öğrencinin başlangıç matematik başarısının düzey-2 model ile kestirilen
başlangıç matematik başarı puanından sapma miktarı. Öğrencilere ait olan bu artık
2
etkilerin ortalamasının 0 ve varyansının 𝜏00
oldugu ve normal olarak dağıldığı

varsayılmaktadır.
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𝛽10𝑗 : j okulundaki öğrencilerin cinsiyet, etnik köken, yaş ve SED değişkenleri kontrol
altına alındıktan sonraki doğrusal büyüme oranı
𝛽11𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (etnik köken, yaş ve SED değişkenleri kontrol altında
tutulduğunda) doğrusal büyüme oranına cinsiyetin etkisi
𝛽12𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, yaş ve SED değişkenleri kontrol altında
tutulduğunda) doğrusal büyüme oranına etnik kökenin etkisi
𝛽13𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, etnik köken ve SED değişkenleri kontrol
altında tutulduğunda) doğrusal büyüme oranına okula başlama yaşının etkisi
𝛽14𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, etnik köken ve yaş değişkenleri kontrol
altında tutulduğunda) doğrusal büyüme oranına SED değişkeninin etkisi
𝑟1𝑖𝑗 : Düzey-2 rasgele öğrenci büyüme oranı etkisi (rasgele doğrusal eğim), j
okulundaki i öğrencinin doğrusal büyüme oranının düzey-2 model ile kestirilen
doğrusal büyüme oranında sapma miktarı. Öğrencilere ait olan bu artık etkilerin
ortalamasının

0

ve

varyansının

2
𝜏10
oldugu

ve

normal

olarak

dağıldığı

varsayılmaktadır.
𝛽20𝑗 : j okulundaki öğrencilerin cinsiyet, etnik köken, yaş ve SED değişkenleri sıfır
olduğunda ikinci dereceden büyüme oranı
𝛽21𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (etnik köken, yaş ve SED değişkenleri kontrol altında
tutulduğunda) doğrusal ikinci dereceden oranına cinsiyetin etkisi
𝛽22𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, yaş ve SED değişkenleri kontrol altında
tutulduğunda) doğrusal ikinci dereceden oranına etnik kökenin etkisi
𝛽23𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, etnik köken ve SED değişkenleri kontrol
altında tutulduğunda) doğrusal ikinci dereceden oranına okula başlama yaşının
etkisi
𝛽24𝑗 : j okulundaki öğrencilerin (cinsiyetin, etnik köken ve yaş değişkenleri kontrol
altında tutulduğunda) doğrusal ikinci dereceden oranına SED değişkeninin etkisi
Burada hata teriminin kullanılmamasıyla ikinci dereceden eğim değişkeninin
öğrenciler arasındaki varyansı sıfır kabul edilmiş, ikinci dereceden büyüme için sabit
etkilerin modeli açıkladığı rasgele etkilerin hesabına ihtiyaç olmadığı varsayılmıştır.
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Yapılan ön çalışmalarda bu varyansın sıfıra çok yakın olduğu ve bu parametrenin
analizlere dahil edilmesinin kestirimlerin yakınsanmasını (convergence) zorlaştırdığı
tespit edilmiştir. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak ikinci dereceden eğimin
rasgele etkileri analizlere sıfır olarak eklenmiştir.
Düzey-3
𝛾000: Düzey-3 modeli kesişim değeri, okul türü ve ÜY değişkenleri sıfır olduğunda
matematik başarı ortalaması
𝛾001: UY değişkeni kontrol altında tutulduğunda, okul türünün okul başlangıç
matematik başarı ortalamasına etkisi
𝛾002: Okul türü değişkeni kontrol altında tutulduğunda, ÜY değişkeninin okul
başlangıç matematik başarı ortalamasına etkisi
𝑢00𝑗 : Düzey-3 modelindeki rasgele kesişim değeri, j okulu başlangıç matematik
başarısı ortalamasının düzey-3 modeli ile kestirilen başlangıç matematik başarı
puanı ortalamasından sapma miktarı.
𝛾010: Cinsiyet değişkeninin ortalama okul matematik başlangıç başarısına etkisi
𝛾020: EK değişkeninin ortalama okul matematik başlangıç başarısına etkisi
𝛾030: Yaş değişkeninin ortalama okul matematik başlangıç başarısına etkisi
𝛾040: SED değişkeninin ortalama okul matematik başlangıç başarısına etkisi
𝛾100: Düzey-3 modeli doğrusal büyüme kesişim değeri, okul türü ve ÜY değişkenleri
kontrol altında tutulduğunda okulların ortalama doğrusal büyüme oranı
𝛾101: Düzey-3 modeli doğrusal büyüme eğim değeri, okul türü değişkeninin ÜY
değişkeni kontrol altında tutulduğunda okulların ortalama doğrusal büyümesine
etkisi
𝑢00𝑗 : Düzey-3 modelindeki rasgele doğrusal büyüme eğimi, j okulunun ortalama
doğrusal matematik başarı büyüme oranının düzey-3 modeli ile kestirilen ortalama
büyüme oranından sapma miktarı. Okullara ait olan bu artık etkilerin ortalamasının
2
0 ve varyansının 𝜏000
oldugu ve normal olarak dağıldığı varsayılmaktadır.

𝛾110: Cinsiyet değişkeninin ortalama okul matematik doğrusal büyüme oranına etkisi
𝛾120: EK değişkeninin ortalama okul matematik doğrusal büyüme oranına etkisi
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𝛾130: Yaş değişkeninin ortalama okul matematik doğrusal büyüme oranına etkisi
𝛾140: SED değişkeninin ortalama okul matematik doğrusal büyüme oranına etkisi
𝛾200: Düzey-3 modeli ikinci dereceden büyüme kesişim değeri, okul türü ve ÜY sıfır
olduğunda okulların ortalama ikinci dereceden büyüme oranı
𝛾201: Düzey-3 modeli ikinci dereceden büyüme eğim değeri, okul türü değişkeninin
UY değişkeni kontrol altında tutulduğunda okulların ortalama ikinci dereceden
büyümesine etkisi
𝛾210: Cinsiyet değişkeninin ortalama okul matematik ikinci dereceden büyüme
oranına etkisi
𝛾220: EK değişkeninin ortalama okul matematik ikinci dereceden büyüme oranına
etkisi
𝛾230: Yaş değişkeninin ortalama okul matematik ikinci dereceden büyüme oranına
etkisi
𝛾240: SED değişkeninin ortalama okul matematik ikinci dereceden büyüme oranına
etkisi
Kurulan bu hiyerarşik, boylamsal ve ikinci dereceden bir doğru denklemi
içeren modelin test edilmesi, kestirimlerin elde edilmesi için R programlama dili
kullanılmıştır (R Core Team, 2020). Verilerin indirilmesinde EdSurvey (Bailey vd.,
2020), betimsel analizler için psych (Revelle, 2020), verilerin düzenlenmesinde tidyr
(Wickham, 2020), grafiklerin hazırlanmasında ggplot2 (Wickham, 2016) ve sjPlot
(Lüdecke, 2020), en çok olabilirlik kestirim yöntemine göre elde edilen sonuçlarda
lme4 (Bates vd., 2015), lmerTest (Kuznetsova vd., 2017) ve nlme (Pinheiro vd.,
2020), Bayesci yönteme göre yapılan kestirimlerde brms (Bürkner, 2017) ve son
olarak modellerin karşılaştırılmasında Metrics (Hamner & Frasco, 2018),
performance (Lüdecke vd., 2020) paketlerinden ve araştırmacı tarafından yazılmış
bazı R program fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ve R
programlama dilinde olan bu kodlar bu çalışmanın ekler kısmında sunulmuştur.
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Bölüm 4
Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın sorularına cevap bulabilmek için veriler analiz edilmiş, tablo ve
grafiklerle

bulgulara

dönüştürülmüştür.

Araştırma

sorularının

daha

iyi

yorumlanabilmesi için alt problemlere ilişkin bulguları vermeden önce betimsel
analizler aşağıda sunulmuştur.
Bulgulara ilişkin Betimsel İstatistikler
Bu çalışmada 165 farklı okulda eğitim gören 2181 öğrencinin okul öncesi güz
döneminden beşinci sınıf bahar dönemine kadar toplanmış olan matematik başarı
puanlarının yanı sıra, cinsiyet, etnik köken, okul türü gibi kategorik değişkenlere de
yer verilmiştir. Tablo 4’te, öğrencilerin bu kategorik değişkenler göz önüne alınarak,
tüm zamanlardan elde ettikleri matematik başarı puanlarının ortalamaları ve
standart sapmaları sunulmuştur. Cinsiyet açısından, her iki grupta yaklaşık olarak
yakın sayıda öğrenci bulunmakta olup (NKız=1052, NErkek=1129), kız öğrencilerin
ortalama matematik başarılarının erkek öğrencilere kıyasla biraz daha düşük olduğu
̅Kız=78.9, ̅
gözlemlenmiştir (X
XErkek=81.24). Ayrıca kız öğrencilerin puanlarının
standart sapmaları da erkek öğrenci grubuna göre daha küçüktür.
Tablo 4
Kategorik Değişkenlerin Betimsel İstatistikleri
Değişken

Kategori

Yüzde (%)

Frekans

Ortalama

Standart Sapma

Öğrenci Düzeyi Değişkenler (N = 2181)
Cinsiyet

Etnik Köken

Kız

48.23

1052

78.9

30.49

Erkek

51.77

1129

81.24

32.13

Asya

7.11

155

87.52

32.31

8.07

176

71.66

28.44

38.93
45.9

849
1001

Özel

7.27

Devlet

92.73

Afrika
Güney
Amerika
Avrupa

74.36
85.33

30.2
31.47

12 (160)

86.86

5

153 (2021)

79.53

7.14

Okul Düzeyi Değişkenler (N = 165)

Öğrencilerin tüm zaman matematik başarı ortalamaları etnik kökene göre
büyük farklılıklar göstermektedir. Etnik kökeni Asya olan öğrenciler yüzde olarak en
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küçük grubu oluşturmalarına rağmen (%7.11, N=155) en yüksek ortalamaya
̅=87.52 ve SS=32.31). Etnik kökeni Afrika olan öğrenciler de sayısal
sahiptirler (X
olarak diğer gruplara nazaran az olsalar da (%8.07, N=176 öğrenci), matematik
̅=71.66 ve
başarı puanlarının fark edilir ölçüde düşük olduğu saptanmıştır (X
SS=28.44). Etnik kökeni Afrika olan öğrencileri puan olarak Güney Amerika kökenli
öğrenciler takip etmektedir (%38.93, N=849, ̅
X=74.36 ve SS=30.2). Avrupa kökenli
olarak belirtilen, beyaz ırktaki öğrenciler ise en büyük çoğunluğa sahip olmalarıyla
birlikte (%45.9, N=1001) Asyalı öğrencilerin hemen ardından matematik başarısı
̅=85.33 ve SS=31.47).
olarak diğer iki grubun üzerinde bulunmaktadır (X
Bu araştırmada çalışma grubu olarak seçilen 165 okul, türlerine göre
incelendiğinde ise bunların sayıca küçük bir kısmını oluşturan özel okulların (%7.27,
NOkul=12, NÖğrenci=160) tüm zamanlar ortalama matematik başarıları çoğunluğu
̅Özel=86.86, SSÖzel=5 ve
oluşturan devlet okullarına kıyasla oldukça yüksektir (X
̅
XDevlet=79.53, SSÖzel=7.14).
Tablo 5’te her bir boylamsal ölçüm noktasında tüm öğrenciler için hesaplanan
matematik başarı ortalaması ve standart sapması verilmiştir. Okul öncesi güz
döneminde 36.24 olan matematik başarı puanları ortalaması beşinci yılın güz
döneminde 119.66’ya çıkmıştır. Beklenildiği gibi öğrencilerin matematik başarıları
zaman içerisinde giderek artmıştır. Araştırmada kullanılan boylamsal noktalar
incelendiğinde ise üçüncü sınıfa kadar her yıl iki defa olan ölçüm, üçüncü sınıftan
sonra sadece bahar döneminde yapıldığı için, güz döneme karşılık gelen zamansal
nokta atlanılarak devam edilmiştir. Bu yüzden boylamsal noktaların değeri 0, 1, 2,
3, 4, 5, 7, 9 ve 11 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin boylamsal gelişimlerinin daha
detaylı bir biçimde incelenebilmesi görsel şekiller kullanılmıştır. Bu şekillerde de bu
zaman noktaları arasındaki fark göz önünde tutulmuştur.
Şekil 13’te öğrencilerin ham puanlarının zaman içerisindeki değişimleri çizgi
grafiğiyle gösterilmiştir. X ekseninde zaman, Y ekseninde ise öğrencilerin matematik
puanları yer almaktadır. Buradaki her bir çizgi bir öğrenciyi temsil etmektedir. Grafik
öğrencinin bir zamandan diğerine aldığı puan arasında düz bir doğru çizilerek
oluşturulmuştur. Toplam 2181 öğrencinin hepsinin tek seferde gözlenebilmesi için
mümkün olduğunca açık renk ve ince çizgiler kullanılmıştır. Öğrencilerin büyüme
hızı olarak nitelendirilebilecek olan eğim ilk zaman dilimlerinde daha yüksek iken
ilerleyen zaman dilimlerinde giderek azalmıştır. Boylamsal büyüme doğrusal
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olmaktan daha çok zaman içerisinde azalmış, yani üssel (karesel-ikinci dereceden)
bir büyüme göstermiştir.
Tablo 5
Boylamsal Puanların Ortalaması
Boylamsal Nokta

Sınıf

Dönem

0

Okul Öncesi

Güz

36.24

12.11

1

Okul Öncesi

Bahar

50.18

13.28

2

Birinci Sınıf

Güz

58.65

14.34

3

Birinci Sınıf

Bahar

72.41

15.41

4

İkinci Sınıf

Güz

77.73

16.46

5

İkinci Sınıf

Bahar

89.92

17.68

7

Üçüncü Sınıf

Bahar

103.84

17.42

9

Dördüncü Sınıf

Bahar

112.38

17.34

11

Beşinci Sınıf

Bahar

119.66

17.13

Ortalama

Standart Sapma

Şekil 13. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişimi
Şekil 13’te görülen ikinci dereceden değişim örüntüsünün daha ayrıntılı
olarak tespiti için, Şekil 14’te öğrencilerin ham puanları üzerine ikinci dereceden
büyüme eğrileri çizilmiştir. Kesitli olan zaman dilimlerindeki matematik puan
dağılımının incelenmesi için öğrencilerin X ekseni üzerindeki yerleri ggplot2
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(Wickham, 2016) paketinin geom_jitter adı verilen R (R Core Team, 2020)
fonksiyonu

kullanılarak

saçılmıştır.

Bununla

öğrencilerin

Y

eksenindeki

dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Örnek olarak başlangıç zaman dilimi olan
0 noktasında (okul öncesi güz dönemi) öğrencilerin başarı puanları sağa çarpık bir
dağılım gösterirken, beşinci sınıf bahar döneminde (zaman noktası 11) sola çarpık
bir dağılım göstermektedir. Ayrıca başlangıçta 80 üzerinde puan alan sınırlı sayıda
öğrenci varken, son boylamsal noktada öğrencilerin çoğu burada bulunmaktadır.
Şekil 13’ten farklı olarak her bir öğrenci için doğru yerine, öğrencilerin ham puanları
ile ikinci dereceden bir eğri çizilmiştir. Bu eğri göstermektedir ki, öğrencilerin
matematik başarılarının boylamsal artışı doğrusal olmaktan daha çok ikinci
dereceden bir yol izlemektedir. Ayrıca yine bu şekilde taralı kırmızı olan çizgi
öğrencilerin her zaman içerisindeki başarı ortalamaları takip edilerek çizilmiştir.

Şekil 14. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişiminin İkinci
Dereceden Eğri ile Gösterimi
Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta, Şekil 14’te çizilen eğrilerin
birbirleriyle pek fazla karışmamakla birlikte benzer bir yörüngeyi takip ediyor
olmasıdır. Buradan öğrencilerin ikinci dereceden büyüme eğrilerinin birbirinden pek
fazla bir farklılık göstermediği sonucuna varılabilir. Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin
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boylamsal gelişimlerinde rasgele etkilerden daha çok sabit etkilerin görev aldığı,
yani öğrencilerin boylamsal gelişimlerindeki artış eğimlerinin arasındaki varyansın
düşük olduğu söylenebilir. Şekil 14, rasgele etkiler modelindense sabit etkiler
modelinin ve doğrusal bir model seçilmesindense ikinci dereceden (üssel - karesel
- quadratic) bir modelin daha uygun olabileceği konusunda görsel ipuçları
sunmaktadır. Benzer bir örüntünün alt gruplarda bulunup bulunmadığının
incelenmesi ve muhtemel bir uyumsuzluğun tespiti için aynı grafikler kategorik
değişkenlere göre tekrar çizilmiştir.
Şekil 15, öğrencilerin matematik başarılarındaki boylamsal değişimi cinsiyete
göre ele almaktadır. Öğrencilerin ham puanları üzerinden çizilen doğru grafikleri ile
kız ve erkek öğrencilerin benzer boylamsal büyüme gösterdikleri yorumu yapılabilir.
Arada manidar bir fark bulunup bulunmadığının belirtilmesi içinse üst düzey
istatistiksel analizlere ihtiyaç vardır.

Şekil 15. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Cinsiyete Göre
Değişimi

İkinci dereceden matematik başarı artışının cinsiyete göre değişiminin
incelenmesi için Şekil 16 çizilmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin ikinci dereceden başarı
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eğrileri arasında görsel olarak büyük bir farklılık bulunmamaktadır. Grupların
boylamsal noktalardaki dağılımları incelendiğinde, kız öğrencilerin özellikle 0, 1 ve
2. zaman noktalarındaki varyanslarının erkek öğrencilere kıyasla daha az olduğu,
erkek öğrenciler arasındaki değişimin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Şekil 16. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Cinsiyete Göre
Değişiminin İkinci dereceden Eğri ile Gösterimi
Diğer bir kategorik değişken olan etnik kökene göre öğrenci boylamsal
büyüme grafikleri Şekil 17 ve 18’de verilmiştir. Her iki şekilde Güney Amerika ve
Avrupa etnik köken gruplarına ait grafiklerin daha yoğun olmasının sebebi, bu etnik
kökenlere sahip daha fazla sayıda öğrencinin araştırma grubu içerisinde
olmasından kaynaklanmaktadır.
Şekil 17’de Asya kökenli öğrencilerin genel olarak daha hızlı bir büyüme
gösterdiği, özellikle başlangıç ve bitiş noktalarında Afrika ve Güney Amerikalı
öğrencilere göre daha yüksek puana sahip oldukları gözlenmektedir.
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Şekil 17. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Etnik Kökene Göre
Değişimi
Şekil 18, öğrenci puan dağılımlarını ve büyüme eğrilerini daha net bir şekilde
ortaya koymaktadır. Asya ve Avrupa kökenli öğrencilerin Afrika ve Güney Amerikalı
öğrencilere göre matematik başarılarındaki yükselişinin daha hızlı olduğu
görülmektedir. Ayrıca Asya ve Avrupa kökenli öğrenciler son boylamsal ölçüm
noktası olan beşinci sınıf bahar döneminde (zaman noktası 11) sola çarpık bir
dağılım gösterirken diğer iki etnik kökene dahil olan öğrenciler normale daha yakın
bir dağılım göstermektedirler. Buradan da anlaşılacağı üzere, Asya ve Avrupa
kökenli öğrenciler son zaman diliminde yüksek başarı elde ederek alınabilecek en
yüksek puanda yani tepe noktasına (ceiling point) ulaşmışlardır. Afrika ve Güney
Amerikalı öğrenciler benzer başarıyı sergileyememişlerdir. Öğrencilerin etnik
kökeninin

boylamsal

matematik

başarıları

üzerindeki

etkisinin

istatistiksel

büyüklüğünün ölçülmesi, aradaki farkların manidar olup olmadığının incelenmesi ise
ancak istatistiksel büyüme modellerinin kurulması, bu modellerin test edilmesi ve
model veri uyumu sağlandıktan sonra yorumlanması ile net olarak anlaşılabilir.
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Şekil 18. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Etnik Kökene Göre
Değişiminin İkinci dereceden Eğri ile Gösterimi
Öğrenciler bulundukları okul türüne göre özel ve devlet olarak ikiye ayrılmış
ve her iki gruba ait olan büyüme grafikleri Şekil 19 ve 20’de verilmiştir. İlk olarak
Şekil 19, iki farklı okul türündeki öğrencilerin büyümelerinin herhangi bir modele
bağlı olmaksızın ham verilerle elde edilmiş boylamsal matematik başarılarındaki
artışı göstermektedir. Özel okul türünde olan öğrencilerin okula başladıkları
safhadaki başarılarının (zaman noktası 0) devlet okulunda okuyan öğrencilere
kıyasla daha yüksek olduğu, ayrıca 3, 4 ve 5. zaman dilimlerinde özel okulda okuyan
öğrencilerin matematik başarı varyanslarının devlet okulunda okuyanlara daha
düşük olduğu gözlenmiştir. Şekil 20’de aynı gruplara ait ikinci dereceden büyüme
eğimleri ve her bir kesitsel zaman noktasında yer alan öğrenci puan dağılımları
verilmiştir. Her iki gruptaki büyüme eğrilerinin kısmen benzer olduğu söylenebilir.
Diğer kategorik değişkenlerde belirtildiği gibi, yine bu eğrilerin farklarının net olarak
ortaya konabilmesi için büyüme modellerinin kurulması ve okul türü değişkeninin
bağımsız değişken olarak atanması gerekmektedir.
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Şekil 19. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Okul Türüne Göre
Değişimi

Şekil 20. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Okul Türüne Göre
Değişiminin İkinci dereceden Eğri ile Gösterimi
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Yapılan bu çalışmada öğrencilerin boylamsal büyümelerine etki eden
kategorik değişkenlerin araştırılmasının yanı sıra, zaman, öğrenci ve okul düzeyinde
sürekli değişkenlere de yer verilmiştir. Tablo 6’da ilk satırda yer alan Matematik
değişkeni araştırmanın bağımlı değişkeni olup verilen betimsel istatistikler tüm
zamanlara aittir. Motivasyon ve dikkat değişkenleri her bir sınav öncesi öğretmen
tarafından yapılan gözlem ile tespit edilmiş ve 1 ile 5 arasında puanlandırılmıştır.
Yine Tablo 6’da verilen motivasyon ve dikkat değişkenlerine yönelik betimsel
istatistikler tüm zamanlarda elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Yaş
değişkeni ay cinsinde öğrencilerin okul öncesi eğitime başladıkları tarihten doğum
günleri çıkarılarak elde edilmiştir. Burada görüleceği üzere öğrencilerin okul öncesi
eğitime başlama ortalama yaşları 66.22 ay ve standart sapması 4.29 aydır. En
küçük okula başlayan öğrenci yaşı 47.07 ay iken yaş itibariyle en büyük öğrenci
83.07 aydır. Yaş değişkeni yorumlamaların daha kolay yapılabilmesi için yıla
dönüştürüldükten sonra analizlere eklenmiştir. Sosyoekonomik düzey (SED)
değişkeni öğrencilerin okul öncesi eğitime başladıkları yıl ailelerden toplanan eğitim
seviyesi, meslek grubu ve ortalama aile yıllık gelirini yansıtan standartlaştırılmış bir
puandır. SED değişkeninin ortalaması -0.05 ve standart sapması 0.84 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmada yer alan tek sürekli okul düzeyi değişkeni ise ücretsiz
yemek olarak adlandırılan, okulda devlet desteği ile ücretsiz yemek alan öğrencilerin
okul

içindeki

yüzdesini

gösteren

değişkendir

ve

zamana

bağlı

değişim

göstermemektedir. Birinci zaman noktasında okullardan toplanan bilgilerle elde
edilmiştir. Araştırma grubu için bakıldığında öğrencilerin %45.22’sinin ücretsiz
yemek yeme hakkına sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 6
Araştırmada Kullanılan Diğer Değişkenlere Ait Betimsel İstatistikler

Matematik

80.11

Std
Sapma
31.37

Motivasyon

3.72

0.89

1

5

4.00

-0.11

-0.57

0.01

Dikkat

3.76

0.95

1

5

4.00

-0.15

-0.98

0.01

Yaş

66.22

4.29

47.07

83.07

66.20

0.04

0.66

0.09

SED

-0.05

0.84

-2.33

2.44

-0.13

0.26

-0.63

0.02

Ücretsiz
Yemek

45.22

34.91

0

100

40.00

0.19

-1.49

2.72

Ortalama

En
Küçük
12.07

En
Büyük
148.02

Ortanca

Çarpıklık

Basıklık

77.70

0.08

-0.96

Std
Hata
0.22
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Araştırma Problemi 1: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin en çok olabilirlik yöntemine göre kestirimleri
nasıldır?
En çok olabilirlik yöntemine (MLE) göre yapılan kestirimler R programlama
dilinde yazılmış olan lme4 paketi (Bates vd., 2015) ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar
Şekil 21’de görsel olarak sunulmuştur. Bu tablonun X ekseninde MLE ile elde edilen
kestirim değerleri, Y ekseninde ise araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler
bulunmaktadır.

Şekil 21. En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Değişkenlerin Matematik
Başarısına Etkisi
Sıfır değeri yapılan bu çalışmada referans olarak kullanılabileceği için, x=0
üzerine kesikli bir çizgi ilave edilmiştir. Bu grafikte bazı değerlerin mavi, bazılarının
ise kırmızı olduğu görülmektedir. Mavi değerler öğrencilerin matematik başarısı
üzerindeki pozitif etkiyi, kırmızı renkli değerler ise negatif etkiyi göstermektedir.
Kestirilen bu regresyon katsayılarının etrafında bulunan yatay çizgi ise standart
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hatalar ile hesaplanmış %95 güven aralığını (GA) belirtmektedir. Son olarak
katsayıların üzerinde bulunan yıldızlar ise istatistiksel manidarlık düzeylerine işaret
etmektedir (*** p<0.001, ** p<0.01 ve * p<0.05).
Şekil 21’de görsel olarak sunulmuş olan sabit etki katsayıları, Tablo 7’de
kestirim değerleri, kestirimlerin standart hataları, serbestlik dereceleri, hesaplanan
t-istatistikleri ve buna karşılık gelen p-değerleri ile ayrıntılı olarak verilmiştir.
Tablo 7
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Hesaplanan Sabit
Etkileri Hesaplanan Sabit Etkileri
Kestirim

Std. Hata

Std Sapma

t değeri

p değeri

Kesişim

0.52

4.01

2160

0.13

0.896

t

14.59

0.83

16060

17.61

0.000

t2

-0.47

0.07

15200

-7.04

0.000

Motivasyon

1.48

0.09

16890

15.65

0.000

Dikkat

0.66

0.09

17070

7.38

0.000

Cinsiyet

0.18

0.47

2528

0.39

0.695

EKAfr

-3.01

1.32

1880

-2.28

0.023

EKGA

-2.84

1.12

1873

-2.55

0.011

EKAvr

-0.07

1.02

1658

-0.07

0.947

Yaş

5.76

0.67

2535

8.56

0.000

SED

4.45

0.37

2408

11.92

0.000

OT

-2.00

1.26

183

-1.59

0.115

ÜY

0.00

0.01

272

-0.06

0.952

t x Cns

0.94

0.10

16050

9.27

0.000

t x EKAfr

-2.46

0.27

16050

-9.27

0.000

t x EKGA

-1.55

0.22

16060

-7.08

0.000

t x EKAvr

-0.46

0.20

16050

-2.26

0.024

t x Yaş

-0.22

0.14

16060

-1.55

0.122

t x SED

0.27

0.07

16050

3.65

0.000

t2x Cns

-0.06

0.01

15200

-7.49

0.000

t2 x EKAfr

0.12

0.02

15200

5.61

0.000

t2 x EKGA

0.09

0.02

15200

5.00

0.000

t2 x EKAvr

0.01

0.02

15200

0.52

0.600

t2 x Yaş

-0.01

0.01

15200

-1.14

0.254

t2 x SED

-0.01

0.01

15200

-1.42

0.156

t x OT

-0.03

0.20

16050

-0.15

0.883

t2 x OT

0.04

0.02

15200

2.75

0.006

Sd: Serbestlik Derecesi
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Tablo 7’deki tüm değişkenler incelendiğinde öğrencilerin matematik
başarısındaki değişimin en çok zaman içerisinde olan büyümeden etkilendiği
görülmektedir. Öğrencilerin ortalama matematik başarıları kurulan modele göre her
yıl ortalama 14.59 puan (0.83 standart hata ile) artış göstermektedir. Bu doğrusal
artışın yanında ikinci dereceden bir eğrinin varlığı da istatistiksel olarak manidardır.
Daha farklı bir ifadeyle, zaman içerisinde doğrusal olarak büyümenin yanı sıra
öğrencilerin başarı puanları zamanın karesi ile bir azalış göstermektedir. Bunun en
temel sebeplerinden birisinin tavan etkisi (ceiling effect) olarak adlandırılan
öğrencilerin alabilecekleri en yüksek puanının sınırlı olmasıdır. Bununla birlikte
öğrenme genellikle eğitimin ilk yıllarında çok hızlı olmakla ilerleyen zamanlarda bu
hızın düşüşü gözlenmektedir (Heck & Hallinger, 2009; Lee, 2010; Wei vd., 2011,
2013).
Öğrencilerin başarılarını etkileyen ve hiyerarşik sıralamada en altta olan
boylamsal noktalar seviyesindeki diğer iki değişken, motivasyon ve dikkat, öğrenci
başarısının açıklanmasında pozitif ve manidar bir etkiye sahiptir. Motivasyon
başarısındaki bir birimlik artış, öğrenci başarı puanında 1.48 puanlık (0.09 standart
hata ile), dikkat değişkeni için ise 0.66 puanlık (0.09 standart hata ile) bir artışı ortaya
koymaktadır.
Hiyerarşik sıralamada ikinci seviyede olan cinsiyet değişkeninde alınan
referans noktası kız öğrencilerdir. Erkek öğrencilerin ortalama başarı puanları kız
öğrencilere göre 0.18 daha fazla olmakla beraber bu değerin istatistiksel olarak
sıfırdan bir farkı yoktur. Etnik köken (EK) değişkeninde ise referans grup EKAsya,
yani etnik kökeni Asya olan öğrencilerdir. EK’nin alt kategorilerine ait katsayılara
bakıldığında hepsinin negatif olmasının sebebi EKAsya grubundaki öğrencilerin diğer
gruplara göre daha yüksek ortalama matematik başarısına sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu fark etnik kökeni Avrupa olan (EKAvr) olan öğrencilerin
haricinde istatistiksel olarak manidardır (p<0.05). En düşük ortalama başarı puanına
sahip olan öğrenci grubu etnik kökeni Afrika olan (EKAfr) siyahi öğrencilerdir. Bunları
etnik kökeni Güney Amerikalı olan (EKGA) ve Hispanik olarak adlandırılan öğrenciler
takip etmektedir.
Okula başlama günü, doğum tarihinden çıkarıldıktan sonra gün cinsinden
elde edilen yaş değişkeni sürekli olma özelliği değişmeden yıla dönüştürüldükten
sonra analizlere dahil edilmiştir. Okula başlama yaşındaki bir yıl artış öğrenci
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matematik başarı ortalamasında diğer tüm değişkenler sabit tutulması koşuluyla tek
başına 5.76 (0.67 standart hata ile) puan artışı açıklamaktadır. Tüm öğrencilerin
okul

öncesi

güz

dönem

ortalamalarının

36.24

olduğu

göz

önünde

bulundurulduğunda (Tablo 6) 5.76 değerinin etkisi daha iyi anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin başarısını pozitif yönde etkileyen diğer bir değişken ise SED
değişkenidir ve katsayısı 4.45’tir (0.37 standart hata ile). Bu da göstermektedir ki
SED değeri +1 olan öğrencilerin ortalama başarısı SED değeri 0 olan öğrencilere
göre 4.45 puan (standart hata=0.37) daha yüksektir.
Okul düzeyinde olan değişkenler (OT: Okul Türü, ÜY: Ücretsiz Yemek)
incelendiğinde ise devlet okulunda okuyan öğrencilerin özel okulda okuyan
öğrencilerden ortalama 2 puan daha düşük olarak okula başladığı görülmektedir,
fakat bu değer yüksek standart hatasından dolayı (1.26) manidar değildir. ÜY
değişkenin ise etkisi görülmemektedir. Bunun bir sebebi de ÜY değişkeninin etkisi
öğrenci düzeyindeki SED değişkeni ile bastırılmış olabileceğindendir. Her iki
değişkende ailelerin maddi durumunun bir göstergesi olarak düşünülebilir.
Hiyerarşik

boylamsal

model

ile

oluşturulan

doğrusal

büyümenin

araştırmadaki değişkenlerden nasıl etkilendiği ise zaman (t) değişkeni ile diğer
değişkenlerin etkileşimleri analizlere dahil edilerek tespit edilmiştir. Bu çerçevede t
x Cns (cinsiyetin doğrusal büyümeye olan etkisi) incelendiğinde katsayısının 0.94
ve p değerinin α=0.001 düzeyinde manidar olduğu görülmektedir. Cinsiyet
değişkeninde referans grubun kız öğrenciler olduğu hatıra getirildiğinde, erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre matematik başarıları açısından 0.94 puan daha
hızlı büyüdükleri ve bu büyümenin manidar olduğu söylenebilir. Yine t x EK (etnik
kökenin öğrencilerin büyüme hızına etkisi) incelendiğinde, tüm grupların referans
grup olan EKAsya grubuna göre daha yavaş büyüdükleri ve bu büyümenin de EK Avr
için α=0.05 düzeyinde diğer iki etnik kökene sahip olan öğrenciler için ise α=0.001
düzeyinde manidarlık derecesine sahip olduğu görülmektedir. Yaşın doğrusal
büyüme üzerindeki etkisi incelendiğinde (t x Yaş), yaşı daha büyük okula başlayan
öğrencilerin ortalama matematik başarı büyüme hızlarının yaşı küçük okula
başlayanlara kıyasla daha düşük olduğu, fakat bu farkın istatistiksel olarak
manidarlık göstermediği gözlenmiştir. Doğrusal büyüme ile olan etkileşimi manidar
ve pozitif yönlü bulunan bir değişken ise SED değişkenidir (0.27, p<0.001). Buradan
anlaşılacağı üzere SED değişkeni yüksek olan öğrencilerin ortalama matematik
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başlangıç puanlarının yanı sıra bu puanların doğrusal yükseliş eğimi de daha
yüksek olmaktadır. Son olarak okul türünün de doğrusal büyüme üzerine olan etkisi
incelenmiş ve bu etkinin sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığının
bulunmadığı ortaya konmuştur (-0.03, p>0.05).
Araştırma ile irdelenen diğer bir soru ise öğrencilerin ikinci dereceden olan
büyüme hızlarına diğer değişkenlerin etkisidir. İlk olarak cinsiyet değişkenine
bakıldığında kız öğrencilerinin büyüme eğrilerinin erkek öğrencilere göre daha hızlı
bir şekilde düzleştiği (-0.06, p<0.001) bulunmuştur. Eğer kız öğrencilerin başarısı
başlangıçta daha yüksek olsaydı, bu durum tavan etkisiyle açıklanabilirdi. Fakat
erkek öğrenciler daha yüksek başarıya sahip olduğu için, kız öğrencilerin
öğrenmelerinin erkeklere kıyasla ilerleyen yıllarda daha hızlı düştüğü söylenebilir.
Benzer bir durum etnik köken değişkeni içinde geçerlidir. Fakat bu kez referans
grubu olan Asya kökenli öğrencilere kıyasla daha yüksek kestirilen ikinci dereceden
zaman değişkeni ile etnik köken etkileşimi göstermektedir ki, Asyalı öğrenciler daha
erken ve hızlı bir şekilde tepe noktasına ulaşmış ve eğrileri düzleşmeye başlamıştır.
Etnik kökeni Afrikalı olan öğrenciler ise dağılımı en geç düzleşen, yani alınabilecek
en yüksek puana en son ulaşan grup olarak görünmektedir. Bu öğrencileri Güney
Amerikalı öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler takip etmektedir. Not olarak düşmek
gerekir ki Asyalı öğrencilerin Avrupalı öğrencilerle olan farkı manidar değilken (0.01,
p>0.05), diğer iki grupla olan farkları manidardır (Afrika ile fark 0.12, GA ile fark 0.09
ve her iki grup için p<0.001). Yaş ve SED değişkenlerinin ise öğrencilerin ikinci
dereceden büyüme eğrilerine istatistiksel bir etkisi bulunmamıştır. Okul hiyerarşik
seviyesinde olan ve ikinci dereceden zamanı açıklamayı hedefleyen tek değişken
olan okul türü ise anlamlı bir katsayı vermektedir (0.04, p<0.01). Bu katsayının pozitif
olması devlet okullarının özel okullara kıyasla daha yavaş bir şekilde ikinci
dereceden büyüme eğrisinin sonucu olan düzleşmeye girdiğini, diğer bir deyişle özel
okuldaki okuyan öğrencilerin büyümeyi daha erken tamamladıkları ve bu farkın
α=0.05 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 21 ve Tablo 7’de ayrıntılı
olarak incelenen sabit etkilerin yanı sıra, hiyerarşik boylamsal model ile zaman
noktaları, öğrenci ve okul düzeyindeki değişimlerde rasgele etkilerle incelenmiş ve
sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Hesaplanan Rasgele
Etkileri
Varyans
Kesişim Öğrenci - 𝜏00

92.97

ICC
0.666

Std Sapma

Doğrusal Büyüme - 𝜏10

0.88

0.006

0.94

Kesişim Okul - 𝜏000

6.42

0.046

2.53

Artık - σ

39.24

0.281

6.26

Korelasyon

9.64
0.07

Öğrencilerin başlangıç düzeyindeki varyansları 92.97 olarak kestirilmiştir.
Buradan yola çıkarak büyüme modelindeki başarı değişiminin ne kadarının
öğrencilerden kaynaklandığı açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin farklı
boylamsal noktalarda aldıkları puanların kendi içerisinde ne ölçüde değişim
gösterdiği öğrenci içi varyansın (𝜏00 ) toplam varyansa bölünmesi ile elde edilebilir.
Bu değere sınıf içi korelasyonu katsayısı (intraclass correlation coefficient - ICC)
denilmektedir ve ICCöğrenci 0.666 olarak hesaplanmıştır. Kurulan bu modele göre
öğrencilerin matematik başarı puanlarında oluşan değişimin yaklaşık olarak
%66.6’sı bireysel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada üç düzeyli bir
model (boylamsal nokta – öğrenci – okul) kullanıldığından öğrenci başarısındaki
değişimin okullardan kaynaklanan oranı da okullardan hesaplanan varyansın tüm
varyans değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanabilir. Bu araştırmada ICCOkul
0.046 olarak hesaplanmıştır ki bu değer eğitim de okul etkisinde önemli olarak kabul
edilen %5 değerine çok yakındır (Hedges & Hedberg, 2007). Bunun yanında
doğrusal büyüme ile öğrencilerin başlangıç noktası arasındaki korelasyon ise
sadece 0.07 olarak bulunmuştur. Buradan yola çıkarak başarı puanlarının başlangıç
noktasındaki yüksekliği ile artış hızı arasında bir ilişki bulunmadığı veya bu ilişkinin
tavan etkisinden dolayı tespit edilemediği söylenebilir.
Sonuç olarak Tablo 8’de yer alan rasgele etkiler matematik başarı puanlarının
zaman içerisindeki değişiminin en çok öğrenciden daha sonra ise okuldan
kaynaklandığını göstermektedir.
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Araştırma Problemi 2: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin Bayes yöntemine göre kestirimleri nasıldır?
Araştırma Problemi 2a: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin öncül bilginin dahil edilmediği Bayes yöntemine
göre kestirimleri nasıldır?
Bayes yönteminin en temel farklılıklarından birisi öncül bilginin dahil edilme
zorunluluğudur. Öncül bilginin dışarından dahil edilmediği durumlarda ise kullanılan
bilgisayar yazılımında hali hazırda tanımlanmış olan öncül bilgiler kullanılır. Bunlara
en

güzel

örnek

varyans

parametresinin

hesaplanması

olabilir.

Varyans

parametresinin ne olduğunun bilinmediği durumlarda bile varyansın sıfırdan yüksek
olduğu bilinmektedir. Öyleyse kullanılan programla buna uygun olarak önceden
tanımlanmış olan katlanmış (folded) veya yarım t-dağılımı gibi dağılımlar atanır.
Benzer olarak katsayının alabileceği değer hakkında hiçbir bilgi yoksa buralara
program tarafından öncül bilginin tekdüze dağılımlı ve artı eksi sonsuz aralığında
olduğu 𝑈(∞, −∞) olduğu bilgisi verilebilir. Bunun anlamı, hesaplanan parametrenin
eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki tüm değerleri alma olasılığının aynı
olduğudur. Anlaşılacağı gibi, bu öncül bilgi dağılımı ile hesaplanan parametre
hakkında hiçbir bilginin, tahminin, beklentinin olmadığını kastedilmektedir. Bununla
birlikte literatürde tekdüze dağılımın kullanılmasının hiyerarşik modeller için uygun
olmadığı (Gelman, 2006) ve bu dağılımın veri ile sağlanan bilgiden uzaklaştırarak
yanlı sonuçlara ulaştırma riski içerdiği (Gelman vd., 2017) bilgisi yer almaktadır.
Özetle, Bayes yöntemlerinde öncül bilgi kullanılmıyor olsa dahi öncül bir bilgi
bulunmadığı bilgisi analizlere yansıtılmaktadır. Bayes yönteminin temel denklemi
olan koşullu olasılık denkleminin kullanıldığı analizlerin tamamlanması için ise öncül
bilgilerdeki dağılımların eldeki verinin dağılım ile çarpılması ve buna göre işlem
yapılması gerekmektedir. Analizler birçok integral çarpımları ile karmaşık bir hale
gelmekte ve dolaylı yollarla çözüm gerektirmektedir. Bu gibi direkt örneklem alıp
hesaplamalar

yapmanın

zor

olduğu

durumlarda

hedef

dağılıma

rasgele

örneklemlendirme işlemleri ile ulaşılmasını sağlayan Markov Chain Monte Carlo
(MCMC) veya Hamiltonian Monte Carlo (HMC) gibi dizilişler kullanılmaktadır. Bu
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araştırmada R programını arayüz olarak kullanan RStan (Stan Development Team,
2020) ve onun bir uzantısı olan brms (Bürkner, 2017, 2018) programları ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Stan tabanlı olan RStan daha kısa iterasyonlarla yakınsamayı
(convergence) sağlayan HMC algoritmasını kullanmaktadır. Bu araştırmada öncül
bilginin dahil edilmediği Bayes kestirim yönteminde üretilen HMC örneklemlerinin
uyumlu bir biçimde birleşmesi için 2000’i ön hazırlık olmak üzere (warm-up) toplam
4000 iterasyon kullanılmış yeterli olduğu çeşitli tanı yöntemleri ile test edildikten
sonra sonuçlar tablolaştırılmıştır.
Tablo 9’da öncül bilginin dahil edilmediği Bayes kestirim yöntemine göre
hesaplanan sabit etkiler, bu etkilerin standart hatası, hesaplanan Bayes güven
aralıkları (credible interval), her bir parametre için elde edilen 𝑅̂ , gövde ve kuyruk
EÖB değerleri verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 𝑅̂ ve EÖB değerleri zincirler
içinde ve arasında uyumlu birleşim olduğuna işaret etmektedir. En çok olabilirlik
yönteminden farklı olarak ise, kestirimlerin istatistiksel manidarlık düzeyleri yerine
Bayes güven aralıklarının sıfır değerini kapsayıp kapsamadığı incelenerek elde
edilen kestirimin %90 olasılıkla bağımlı değişken üzerinde etkili olup olmadığı
söylenebilir. Örnek olarak kesişimin ortalama katsayısı 0.71 olarak bulunmuş, fakat
Bayes güven aralığı -7.59 ile 8.61 arasında hesaplanmıştır. Bu durum
göstermektedir bu değerin 0 olma olasılığı %90 Bayes güven aralığı dahilindedir.
Diğer bir örnek olarak ise zaman değişkeninin (t) öğrenci matematik başarısına
etkisi incelenebilir. Burada elde edilen değer 14.58 ve bunun %90 Bayes güven
aralığı 12.94-16.18’dir. Sıfır bu aralıkta bulunmadığından bu değerin sıfır olma
olasılığının çok düşük olduğu söylenebilir. Ayrıca her bir parametreye özgün dağılım
hesaplandığından, bu veya bir başka değerin sıfır olma, sıfırdan veya kriter alınan
bir değerden yüksek veya düşük olma olasılığı net olarak hesaplanabilir. Kestirilen
değerlerin Tablo 7’deki en çok olabilirlik yöntemine benzerliğinden dolayı tekrara
düşmemek adına her bir parametrenin tek tek yorumlanmasından kaçınılmıştır.
Bayes kestirim yönteminin bir diğer farkı sabit etkilerdeki her bir parametrenin
dağılımının hesaplanmasının yanı sıra rasgele etkilerinde birer parametre olarak
dağılımlarının hesaplanması ve bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilginin veriliyor
olmasıdır.
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Tablo 9
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Öncül Bilginin Dahil Edilmediği Bayes Kestirim Yöntemine Göre
Hesaplanan Sabit Etkileri
Kestirim

Std. Hata

Alt GA

Üst GA

𝑅̂

Gövde EÖB

Kuyruk EÖB

Kesişim

0.71

4.09

-7.59

8.61

1.00

2582

3833

t

14.58

0.82

12.94

16.18

1.00

5221

6075

t2

-0.47

0.07

-0.60

-0.34

1.00

6377

6025

Motivasyon

1.48

0.10

1.29

1.66

1.00

13562

6573

Dikkat

0.66

0.09

0.48

0.83

1.00

13645

6763

Cinsiyet

0.17

0.48

-0.75

1.11

1.00

2623

4380

EKAfr

-3.04

1.34

-5.69

-0.45

1.00

2525

3876

EKGA

-2.86

1.11

-5.02

-0.68

1.00

2368

3922

EKAvr

-0.09

1.03

-2.11

1.92

1.00

2429

3719

Yaş

5.73

0.69

4.42

7.09

1.00

2564

3936

SED

4.43

0.38

3.68

5.18

1.00

2483

3794

OT

-2.00

1.29

-4.50

0.56

1.00

4005

5447

ÜY

0.00

0.01

-0.02

0.02

1.00

2752

3957

t x Cns

0.94

0.10

0.74

1.13

1.00

10679

6684

t x EKAfr

-2.47

0.26

-2.99

-1.96

1.00

4785

5702

t x EKGA

-1.55

0.22

-1.97

-1.13

1.00

4483

5376

t x EKAvr

-0.46

0.20

-0.86

-0.07

1.00

4692

5782

t x Yaş

-0.22

0.14

-0.49

0.06

1.00

5553

6382

t x SED

0.27

0.07

0.12

0.41

1.00

9002

6697

t2x

Cns

-0.06

0.01

-0.08

-0.05

1.00

13990

6289

t2 x

EKAfr

0.12

0.02

0.08

0.16

1.00

5578

6224

t2 x

EKGA

0.09

0.02

0.05

0.12

1.00

5280

5606

x EKAvr

0.01

0.02

-0.02

0.04

1.00

5484

5441

x Yaş

-0.01

0.01

-0.04

0.01

1.00

6775

6168

x SED

-0.01

0.01

-0.02

0.00

1.00

11696

6514

t x OT

-0.03

0.20

-0.43

0.37

1.00

9128

5874

0.04

0.02

0.01

0.08

1.00

12089

5731

t2

t2
t2

t2

x OT

GA: Bayes Güven Aralığı, EÖB: Etkili Örneklem Büyüklüğü

Tablo 10’da öncül bilginin dahil edilmediği Bayes kestirim yöntemine göre
hesaplanan rasgele etkiler, bunların standart hataları alt ve üst Bayes güven aralık
değerleri, 𝑅̂ ve EÖB değerleri verilmiştir. HMC algoritmasının uyumlu birleşiminin
göstergesi olan 𝑅̂ ve EÖB değerleri genel kural olarak belirtilen değerlerle (𝑅̂ < 1.05
ve EÖB > 100) kıyaslandığında, zincir içi ve zincirler arası örneklemlerin uyumlu bir
şekilde birleştiğini görülmektedir. Bu tablodaki kestirimlerin standart sapma olduğu
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göz önünde bulundurulduğunda, bu değerlerin kareleri alınarak en çok olabilirlik
yöntemine benzer bir şekilde öğrenci ve okul düzeyinde sınıf içi korelasyon katsayısı
(ICC) hesaplanabilir. Tablo 10’da verilmiş olan değerlere göre ICCöğrenci=0.665 ve
ICCOkul=0.049’dur. Bu değerlerinde en çok olabilirlik yönteminde hesaplanan
değerlere yakın olduğu görülmektedir.
Tablo 10
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Öncül Bilginin Dahil Edilmediği Bayes Kestirim Yöntemine Göre
Hesaplanan Rasgele Etkileri

1.00

Gövde
EÖB
2614

Kuyruk
EÖB
4731

0.97

1.00

4491

5527

0.02

0.13

1.00

2907

5145

0.33
1.99
0.049
6.27
0.04
6.20
Artık - σ
0.280
GA: Bayes Güven Aralığı, EÖB: Etkili Örneklem Büyüklüğü

3.28

1.00

865

2003

6.34

1.00

8810

5870

Kestirim

ICC

9.66

0.665

Kesişim Öğrenci - 𝜏00
Doğrusal Büyüme 𝜏10
Kor (Büyüme,
Kesişim)
Kesişim Okul - 𝜏000

0.93
0.08

0.006
0.000

Std.
Hata
0.17

Alt
GA
9.34

Üst
GA
10.01

0.02

0.89

0.03

2.61

𝑅̂

Tüm parametreler için hesaplanan ve ısınma sonrasındaki 2000 HMC
örnekleminden elde edilen dağılım ve zincirlerin uyumlu birleşim iz grafikleri Şekil
22’de verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gerek iki temel nokta bulunmaktadır.
Birincisi model parametrelerinin dağılımının yaklaşık normal bir çan eğrisi
göstermesi, diğeri ise iz grafiğindeki zincirlerin birbirlerine karışmış olmasıdır. Model
parametrelerinin

çan

eğrisi

şeklinde

dağılmaması

bir

yöne

doğru

fazla

örneklendirme yapılırken diğer yöne doğru az yapıldığının göstergesidir. Benzer bir
şekilde eğer iz grafiğinde zincirler birbirinden ayrı bir seyir izliyorsa örneklemlerde
uyumsuzluk olduğu yorumu yapılabilir. Bu gibi durumlarda ilk başta hesaplanıp
kullanılmayan ısınma iterasyonlarının arttırılarak analizlerin tekrar edilmesi ve/veya
analizlere dahil edilen iterasyonlarının sayısının arttırılması gerekir. Bunlar göz
önünde bulundurularak sonuçlar yorumlanmalı ve bazı parametrenin uyumsuzluk
göstermesi durumunda o parametreye ilişkin uç değerler kontrol edilmeli ve
iterasyonların sayısı arttırılarak analizler tekrarlanmalıdır. Model parametrelerinin
uyumsuz olduğu durumlarda analizlerden elde edilen sonuçlar her defasında
farklılık gösterecek ve yorumlar hatalı olacaktır. Bu araştırmada yapılan analizler
için 2000 ısınma iterasyonunu takiben gerçekleştirilen 2000 iterasyon yeterli
bulunmuştur.
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Şekil 22. Öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci dereceden
büyümelerinin öncül bilgilerin dahil edilmediği Bayes yöntemine göre kestirilen
model parametrelerinin dağılımları ve HMC zincirlerinin iz grafikleri
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Araştırma Problemi 2b: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin öncül bilginin dahil edildiği Bayes yöntemine göre
kestirimleri nasıldır?
Öncül bilginin dahil edilmesi için, öncelikle bu öncül bilginin hazırlanması ve
mümkün olduğunca objektif bir biçimde beklenen parametre dağılımlarının ortaya
konması gerekmektedir. Analizlere dahil edilen öncül bilgiler bir önceki ECLS-K
araştırmasından elde edilen verilerin analizlerine dayanmaktadır. Bir önceki ECLSK çalışmasında veriler 1998 yılında toplanmaya başlanmış, okul, öğrenci, veli
düzeyinde çeşitli bilgiler kayıt altına alınmıştır. ECLS-K 1998 olarak adlandırılan bu
çalışma 2011 yılında başlayan ve bu araştırmanın konusu olan ECLS-K 2011’e
temel oluşturmaktadır. Öncül bilgilerin elde edilmesi için ECLS-K 1998 verisi
üzerinde 2011 verisinde kurulan yapıya benzer bir model kurulmuş ve en çok
olabilirlik yöntemine göre kestirimler yapılmıştır. ECLS-K 1998 verisinin ECLS-K
2011 verisinden bu araştırmaya bakan yönüyle farkı, ECLS-K 1998 verisinin ECLSK 2011 verisinde her boylamsal noktada toplanan motivasyon ve dikkat
değişkenlerine sahip olmaması ve 4, 5, 9. zaman noktalarının araştırmada yer
almamasıdır. Motivasyon ve dikkat değişkenlerinin öğrenci matematik başarısı
üzerinde pozitif bir etki yapması beklentisinden dolayı bu değişkenler için öncül bilgi
olarak pozitif bir değer atanmış fakat bu değerin doğruluğundan emin olunamadığı
göz önüne alınarak varyansı yüksek tutulmuştur. Zaman noktalarının eksik olması
sebebiyle zaman değişkeninin matematik başarısına etkisi ECLS-K 1998 verisiyle
yapılan analizlerde ECLS-K 2011 verisindeki sonuçları tam olarak yansıtamayacağı
düşünüldüğünden zaman değişkeni ve etkileşimi olan değişkenlerin öncül bilgi
dağılım varyansları 10 ile çarpılmıştır.
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Öncül bilgilerin elde edilmesi için ECLS-K 1998 verisi ile yapılan hiyerarşik
boylamsal analizlerin sonuçları Şekil 23’te verilmiştir.

Şekil 23.1998 ECLS-K Verisi, Değişkenlerin Matematik Başarısına Etkisi

Bu analizden elde edilen sonuçlara göre hazırlanan ve öncül bilginin dahil
edildiği Bayes yöntemine göre yapılan analizlere eklenen öncül bilgi dağılımları
Tablo 11’de verilmiştir. Dikkat edilirse bazı standart sapma değerlerinin √10 ile
çarpılarak dağılım varyanslarının 10 kat arttırıldığı görülebilir. Tüm öncül bilgiler için
normal dağılım kullanılmıştır. Rasgele etkilerin öncül bilgi atamaları analizlere
yanlılık katabildiği ve analizlere gereğinden fazla etki etme ihtimali olduğu
gerekçesiyle program tarafından önerilen yarım t-dağılımı tercih edilmiştir (Gelman,
2006).
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Tablo 11
Model Parametrelerinin Kestirimi için Kullanılan Öncül Bilgiler
Değişken

Atanan Öncül Bilgi
Kesişim

normal(0, 10)

t

normal(9.62, 1.83 x √10)

t2

normal(.14, .15 x √10)

Motivasyon

normal(3, 15)

Dikkat

normal(3, 15)

Cinsiyet

normal(.66, .64)

EKAfr

normal(-1.96, 2.22)

EKGA

normal(-2.02, 1.99)

EKAvr

normal(0.19, 1.78)

Yaş

normal(6.3, .95)

SED

normal(3.33, .5)

OT

normal(-.99, 1.01)

ÜY

normal(-.03, .02)

t x Cns

normal(1.08, .22 x √10)

t x EKAfr

normal(-3.12, .74 x √10)

t x EKGA

normal(-.90, .68 x √10)

t x EKAvr

normal(-.04, .61 x √10)

t x Yaş

normal(.61, .32 x √10)

t x SED

normal(1.37, .16 x √10)

t2x Cns

normal(-.05, .02 x √10)

t2 x

EKAfr

normal(0.15, .06 x √10)

t2 x

EKGA

normal(0.02, .06 x √10)

x EKAvr

normal(-.01, .05 x √10)

x Yaş

normal(-.09, .03 x √10)

x SED

normal(-0.07, .01 x √10)

t x OT

normal(.33, .27 x √10)

t2

t2
t2

t2

x OT

normal(-.01, .02 x √10)

Tablo 11’de verilen öncül dağılımların dahil edildiği Bayes kestirim yöntemine
göre hesaplanan sabit etkiler Tablo 12’de bulunmaktadır. Model parametrelerinin
uyum indeksi olarak adlandırabileceğimiz 𝑅̂ ve EÖB değerlerinin genel kurala
uyduğu ve bu tablodan elde edilen bilgilerin HMC iterasyonlarında zincir içi ve
zincirler arası uyum sağlandığı yorumu yapılabilir. Yine burada elde edilen sonuçlar
ve yorumları en çok olabilirlik ve öncül bilgi içermeyen Bayes kestirim yöntemi ile
elde edilen sonuçlarla benzerlik gösterdiğinden tekrara düşmemek adına bütün
değerler ayrıntılı olarak yorumlanmamıştır.
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Tablo 12
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Öncül Bilginin Dahil Edildiği Bayes Kestirim Yöntemine Göre
Hesaplanan Sabit Etkileri
Kestirim

Std. Hata

Alt GA

Üst GA

𝑅̂

Gövde EÖB

Kuyruk EÖB

Kesişim

-0.66

3.27

-7.02

5.77

1.00

5372

5996

t

14.22

0.80

12.68

15.81

1.00

7306

5812

t2

-0.44

0.06

-0.57

-0.32

1.00

8663

6172

Motivasyon

1.48

0.10

1.29

1.67

1.00

13613

6521

Dikkat

0.66

0.09

0.49

0.84

1.00

14878

6658

Cinsiyet

0.37

0.38

-0.38

1.12

1.00

5521

6104

EKAfr

-2.69

1.04

-4.71

-0.65

1.00

5121

6124

EKGA

-2.60

0.87

-4.27

-0.87

1.00

4813

5906

EKAvr

0.18

0.80

-1.39

1.75

1.00

4589

5888

Yaş

5.89

0.56

4.80

6.96

1.00

5158

5911

SED

3.94

0.30

3.35

4.54

1.00

5314

5598

OT

-1.34

0.80

-2.92

0.22

1.00

11677

5873

ÜY

-0.01

0.01

-0.03

0.01

1.00

6902

5747

t x Cns

0.92

0.10

0.73

1.12

1.00

14743

5056

t x EKAfr

-2.42

0.26

-2.92

-1.91

1.00

6162

6044

t x EKGA

-1.48

0.21

-1.89

-1.06

1.00

5718

5612

t x EKAvr

-0.45

0.20

-0.83

-0.07

1.00

5784

5940

t x Yaş

-0.17

0.14

-0.45

0.10

1.00

7773

6133

t x SED

0.33

0.07

0.19

0.47

1.00

11816

6552

t2x Cns

-0.06

0.01

-0.08

-0.04

1.00

20329

5334

t2 x EKAfr

0.12

0.02

0.08

0.16

1.00

7118

6634

t2 x EKGA

0.08

0.02

0.05

0.12

1.00

6423

5841

t2 x EKAvr

0.01

0.02

-0.02

0.04

1.00

6804

6593

t2 x Yaş

-0.02

0.01

-0.04

0.00

1.00

9169

6188

t2 x SED

-0.01

0.01

-0.02

0.00

1.00

14660

5721

t x OT

0.05

0.19

-0.32

0.42

1.00

12311

6285

t2 x OT

0.04

0.02

0.01

0.07

1.00

16251

5667

GA: Bayes Güven Aralığı, EÖB: Etkili Örneklem Büyüklüğü

Araştırmada elde edilen rasgele etkiler Tablo 13’te verilmiş olup, ICCÖğrenci
0.655 ve ICCOkul 0.063 olarak hesaplanmıştır. Öncül bilgi içermeyen Bayes
yönteminde olduğu gibi bu hesaplamalarda da ısınma için 2000 ve ısınma sonrası
2000 iterasyon kullanılmıştır. Bu sonuçlara ait dağılım ve iz grafikleri ise Şekil 24’te
gösterilmiştir.
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Tablo 13.
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Öncül Bilginin Dahil Edildiği Bayes Kestirim Yöntemine Göre
Hesaplanan Rasgele Etkileri

0.655

Std.
Hata
0.17

Alt
GA
9.35

Üst
GA
10.03

1.00

Gövde
EÖB
3546

Kuyruk
EÖB
5496

0.93

0.006

0.02

0.89

0.97

1.00

4956

6286

Kor (Büyüme, Kesişim)

0.08

0.000

0.03

0.02

0.14

1.00

3368

5106

Kesişim Okul - 𝜏000

2.99

0.063

0.32

2.38

3.64

1.00

1526

2966

6.28
0.276 0.04 6.21 6.35
Artık - σ
GA: Bayesci Güven Aralığı, EÖB: Etkili Örneklem Büyüklüğü

1.00

9126

6209

Kestirim

ICC

Kesişim Öğrenci - 𝜏00

9.68

Doğrusal Büyüme - 𝜏10

𝑅̂

Şekil 24’teki model parametrelerine ait dağılım ve iz grafikleri incelendiğinde
parametrelerin normal dağılım çan eğrisine benzer bir şekilde dağıldığı ve zincirlerin
uyumlu bir şekilde örneklemlendiği ve karıştığı gözlenmektedir. Buradan da görsel
olarak HMC algoritmasının uyumlu bir şekilde çalıştığı ve ısınma sonrası kaydedilen
2000 iterasyonun yeterli olduğu yorumu yapılabilir.
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10
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0.2

0
−5
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0.0

0.3

5
0.06

−5.0

0.1

−10
0.00

−10

0.0

−5

0

5

10

0

500

1000

t (zaman)

1500

−2

0.4
0.3
0.2
0.1

500
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t2 (zaman2)

1500

2000

−6
−4

−2

0

0

−0.6
−0.3

−0.2

2000

2

0.3

−0.5

−0.4

1500

0.4

−0.4

−0.5

1000

Etnik Köken Avrupa
4

−0.3

−0.6

500

Etnik Köken Avrupa

−0.2

0

2000

−4

−6

t2 (zaman2)

2

1500

0.1
0

4
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−2

0.2

16

6
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0

0

0.4

0.0
14

0

Etnik Köken Güney Amerika
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16
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0.5
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0

500

1000

Motivasyon
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1
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0.0
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1500
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8

0.6

1
2
3
4

7
0.4

6
5
4

1.3

1.5

1.7

0

500

1000

Dikkat

1500

2000

4

5

6

Dikkat

4

1.0

3

0.8

7

8

0

1000

SED
5.0

1.0

4.5
4.0

2

0.6
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3.5

1
0.4

0
0.4
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0.0
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0
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Cinsiyet

1500
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3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0

500
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Okul Türü

Cinsiyet

Okul Türü
2

1.00
0.4

1

0.75

0

0.3

0.50

−2

0.2

0

0.25

0.1
−1

0.00
−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0

500

1000

1500

−2

0

0

0.00

4

−0.02

3

10

−0.04
0.00

0.4

2

0.2

1

0.02

0

500

t x Cinsiyet

1000

1500

0.0

2000

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

1.3

50

3

1.1

40

2

0.9

1

0.7
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0
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0

500

t x EK Afrika

1000

1500
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−1.5
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500
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0

- τ000

0

x Okul Türü

500
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4.0
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0
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0
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5

1500

- τ000

2
2.5

0.100

10

1000

Okul

3

2.0

2000

25

15

2000

2000

0.3
0.0

t2

0.4

500

SSKesişim
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0.0

0.0
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- τ10

4
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0
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5
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0

0
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−0.04
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−0.02
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0.0
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Şekil 24.Öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci dereceden
büyümelerinin öncül bilgilerin dahil edilmediği Bayes yöntemine göre kestirilen
model parametrelerinin dağılımları ve HMC zincirlerinin iz grafikleri
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Araştırma Problemi 3: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin yordanması açısından iki yönteme göre elde edilen
kestirimler farklılık göstermekte midir?
Bu araştırma probleminin yanıtlanması için her model ile elde edilen
kestirimler ve bu kestirimlere ait güven aralıkları Tablo 14’te verilmiştir. Tüm model
parametreleri tek tek incelendiğinde, kesişim değerinin öncül bilgi içeren Bayes
yöntemine göre negatif, en çok olabilirlik ve öncül bilgi içermeyen Bayes yöntemine
göre pozitif olduğu görülmektedir. Her ne kadar işarette değişiklik olsa da güven
aralığı değerlerinin sıfırı kapsadığı ve elde edilen bu değerin sonucu ve yorumları
etkileyecek düzeyde olmadığı söylenebilir. Ayrıca öncül bilgi içeren Bayes
yöntemindeki güven aralıklarının daha dar olması dikkat çeken bir durumdur. Verilen
öncül bilgi ile bir önceki veri setinden (ECLS-K 1998) elde edilen kesişim değeri
güncellenmiş ve burada yeni bilgi ışığında elde edilen güncel bilgi diğer yöntemlere
göre daha dar bir alanda dağılım göstermiştir. Diğer değişkenler ve değişken
etkileşimleri güven aralıklarına göre incelendiğinde (cinsiyet, EKAfr, EKGA ve bu
değişkenlerin zamanla etkileşimleri haricinde) benzer, daraltılmış bir aralık
hesaplandığı görülmektedir. En çok olabilirlik ve öncül bilgi içermeyen Bayes
yöntemlerinin kestirim değerlerinin öncül bilgi içeren Bayes yöntemine kıyasla daha
yakın olduğu söylenebilir. Sonuç itibariyle Tablo 14 detaylı bir şekilde incelendiğinde
kestirim değerlerinde çok büyük bir değişiklik gözlenmemekle birlikte, cinsiyet, etnik
köken, SED ve OT değişkenlerinin öğrencilerin matematik başarısına olan etkisinin
öncül bilgi içeren Bayes yöntemine ufak farklılıklarla hesaplandığı görülmektedir.
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Tablo 14
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Tüm Modellere Göre Kestirilen Sabit Etkilerinin Karşılaştırılması
Etkilerinin Karşılaştırılması
En Çok Olabilirlik
Yöntemiyle Kestirim
Değişkenler

Öncül Bilgi İçermeyen
Bayes Yöntemiyle Kestirim
B. Güven
Kestirimler
Aralığı
0.75
-7.59 – 8.61

Öncül Bilgi İçeren Bayes
Yöntemiyle Kestirim
B. Güven
Kestirimler
Aralığı
-0.66
-7.02 – 5.77

Kestirimler

Güven Aralığı

0.52

-7.34 – 8.39

t

14.59

12.97 – 16.22

14.57

12.94 – 16.18

14.21

12.68 – 15.81

t2

-0.47

-0.60 – -0.34

-0.47

-0.60 – -0.34

-0.44

-0.57 – -0.32

Motivasyon

1.48

1.29 – 1.66

1.48

1.29 – 1.66

1.48

1.29 – 1.67

Dikkat

0.66

0.48 – 0.84

0.66

0.48 – 0.83

0.66

0.49 – 0.84

Cinsiyet

0.18

-0.74 – 1.11

0.16

-0.75 – 1.11

0.38

-0.38 – 1.12

EKAfr

-3.01

-5.60 – -0.42

-3.05

-5.69 – -0.45

-2.67

-4.71 – -0.65

EKGA

-2.84

-5.03 – -0.65

-2.88

-5.02 – -0.68

-2.59

-4.27 – -0.87

EKAvr

-0.07

-2.07 – 1.93

-0.08

-2.11 – 1.92

0.18

-1.39 – 1.75

Yaş

5.76

4.44 – 7.07

5.72

4.42 – 7.09

5.9

4.80 – 6.96

SED

4.45

3.72 – 5.18

4.44

3.68 – 5.18

3.94

3.35 – 4.54

OT

-2

-4.47 – 0.47

-2.01

-4.50 – 0.56

-1.34

-2.92 – 0.22

ÜY

0

-0.02 – 0.02

0

-0.02 – 0.02

-0.01

-0.03 – 0.01

t x Cns

0.94

0.74 – 1.13

0.94

0.74 – 1.13

0.92

0.73 – 1.12

t x EKAfr

-2.46

-2.98 – -1.94

-2.46

-2.99 – -1.96

-2.42

-2.92 – -1.91

t x EKGA

-1.55

-1.97 – -1.12

-1.55

-1.97 – -1.13

-1.48

-1.89 – -1.06

t x EKAvr

-0.46

-0.86 – -0.06

-0.46

-0.86 – -0.07

-0.45

-0.83 – -0.07

t x Yaş

-0.22

-0.50 – 0.06

-0.22

-0.49 – 0.06

-0.17

-0.45 – 0.10

t x SED

0.27

0.12 – 0.41

0.27

0.12 – 0.41

0.33

0.19 – 0.47

-0.06

-0.08 – -0.05

-0.06

-0.08 – -0.05

-0.06

-0.08 – -0.04

Kesişim

t2x

Cns

t2 x

EKAfr

0.12

0.08 – 0.16

0.12

0.08 – 0.16

0.12

0.08 – 0.16

t2 x EKGA

0.09

0.05 – 0.12

0.09

0.05 – 0.12

0.08

0.05 – 0.12

t2 x EKAvr

0.01

-0.02 – 0.04

0.01

-0.02 – 0.04

0.01

-0.02 – 0.04

t2

x Yaş

-0.01

-0.04 – 0.01

-0.01

-0.04 – 0.01

-0.02

-0.04 – 0.00

t2

x SED

-0.01

-0.02 – 0.00

-0.01

-0.02 – 0.00

-0.01

-0.02 – -0.00

-0.03

-0.42 – 0.36

-0.03

-0.43 – 0.37

0.06

-0.32 – 0.42

0.04

0.01 – 0.08

0.04

0.01 – 0.08

0.04

0.01 – 0.07

t x OT
t2

x OT

Bu araştırmada öne çıkan ve incelenmesi gereken bir diğer önemli etki ise
rasgele etkiler olarak adlandırılan hesaplanan varyanslardaki değişimlerdir. Rasgele
etkiler hiyerarşik modellerin en önemli özelliklerinden ve hesaplama sonuçlarından
birisidir, çünkü incelenen bağımlı değişkenin farklı düzeylerdeki varyansları
hesaplanarak o düzeylerden ne kadar etkilendiği bilgisi verilebilir. En çok olabilirlik
ve Bayes yöntemleriyle hesaplanan bu rasgele değerler Tablo 15’te verilmiştir.
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Hesaplanan bu varyanslarda çok büyük farklılık görülmemekle birlikte, ICC
hesaplamalarında öncül bilgi içeren Bayes yönteminin öğrenci matematik
başarısının okullar arasındaki farklardan kaynaklandığına yönelik hesaplanan sınıf
içi korelasyon katsayısını daha yüksek tespit ettiği, öğrenci farklılıklarından
kaynaklandığını gösteren ICC değerini ise daha düşük kestirdiği bulunmuştur.
Tablo 15
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Tüm Modellere Göre Kestirilen Rasgele Etkilerinin Karşılaştırılması
En Çok Olabilirlik
Yöntemiyle
Kestirim

Öncül Bilgi
İçermeyen Bayes
Yöntemiyle Kestirim

Artık Varyans - 𝜎 2

39.23

39.28

Öncül Bilgi
İçeren Bayes
Yöntemiyle
Kestirim
39.48

2
𝜏00

93.01

93.43

93.78

2
𝜏000

6.42

6.81

8.96

2
𝜏10

0.87

0.87

0.87

Kor (Büyüme, Kesişim)

0.08

0.08

0.08

ICCÖğrenci

0.67

0.665

0.655

ICCOkul

0.046

0.049

0.063

Marjinal R2

0.820

0.821

0.821

Koşullu R2

0.960

0.960

0.960

Değişkenler

Kesişim Öğrenci Kesişim Okul -

Doğrusal Büyüme -

Tablo 15’te yer alan bir diğer önemli bilgi ise hesaplanan R2 değerleridir ki bu
değerler doğrusal regresyon analizleri sonucunda hesaplanan ve açıklanan varyans
miktarı hakkında bilgi veren R2 ile benzer şekilde yorumlanabilir. Fakat hiyerarşik
modellerde hem sabit hem de rasgele etkiler ayrı ayrı incelendiği için iki farklı R 2
hesaplanmaktadır. Marjinal R2 modelde hesaplanan sabit etkilerin toplam varyansı
ne kadar açıkladığı, Koşullu R2 ise sabit ve rasgele etkilerin birlikte toplam varyansı
ne kadar açıkladığını göstermektedir. Yapılan bu analizlerden anlaşılacağı üzere
her bir yönteme ait sabit etkiler toplam varyansın yaklaşık olarak %82’sini
açıklarken, rasgele etkilerle beraber bu değerin %96’ya çıktığı görülmektedir. Bu
sonuçta modelin veriye çok iyi uyum sağladığı ve veriyi çok yüksek ölçüde açıkladığı
söylenebilir. Dikkat edilmesi gereken bir durum ise kurulan modelin veriye çok iyi
uyum sağlamasından dolay karşılaştırılan yöntemlerin etkisinin minimize edilmiş
olabileceğidir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda model-veri uyumu düşük olan
örneklemler üzerinde analizler gerçekleştirilerek farklı yöntemlerin kestirimleri ve
bunların sonuçları karşılaştırılabilir.
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Karşılaştırma yapılan tablolarda her ne kadar benzerlikler görülse de bu
değerlerin tahmin edilen öğrenci matematik başarı puanlarına etkisi, hataların
(beklenen puan ile tahmin edilen puan farkı) mutlak değerlerinin ortalaması (mutlak
ortalama hata) ve bu hatalarının karelerinin ortalamasının karekökü (hata
ortalamalarının karekökü) hesaplanarak, yöntemlerin hangisinin daha iyi sonuç
verdiği üzerine yorumlamalara gidilebilir. Yapılan bu hesaplamalar Tablo 16’da %95
tahmin kapsamı olarak adlandırılan karşılaştırma kriteri öğrencilerin gözlenen
matematik puanlarının, model ile %95 olasılık dahilinde hesaplanan puan aralığının
içinde bulunup bulunmadığı incelenerek hesaplanmıştır. Hata değerlerindeki aranan
değer 0 (hata bulunmaması) iken, %95 tahmin kapsam aralığında tahmin edilen
değerlerin %95’inin bu aralığa düşmesidir. Diğer bir ifadeyle bu değerin %95’ten
düşük olması iyi tahmin yapılamadığı, yüksek olması ise aşırı tahmin yapılarak uç
değerlerin iyi hesaplanamadığı yönünde bilgi vermektedir. Tablo 16 incelendiğinde,
en düşük hata ile yapılan kestirimlerin öncül bilgi içermeyen Bayes yöntemiyle
olduğu, bunu da öncül bilgi içeren Bayes yönteminin takip ettiği görülebilir. Fakat
belirtmek gerekir ki, bu farklar virgül den sonra üçüncü basamakta olup, analiz
sonuçlarını etkileyecek ölçüde değildir. %95 tahmin kapsamı açısından bakıldığında
ise tüm yöntemlerin istenilen tahmin kapsam aralığının üzerinde tahmin yaptıkları
(over estimate) ve Bayes yöntemlerinin birbirine eşit, en çok olabilirlik yönteminin
ise bu değerlerden biraz daha yüksek tahminde bulunduğu görülmektedir. Bu
kapsam aralığında hedeflenen değer %95 iken (ne eksik ne fazla) tüm yöntemler
fazla tahmin gerçekleştirmiş, bunların içerisinde en yüksek tahmini de en çok
olabilirlik yöntemi yapmıştır.

Tablo 16
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Tüm Modellere Göre Kestirilen Hatalarının Karşılaştırılması
Öncül Bilgi İçeren
Bayes Yöntemiyle

5.676542

Öncül Bilgi
İçermeyen Bayes
Yöntemiyle
5.67236

4.467011

4.464508

4.465251

0.984207

0.9766672

0.9766672

En Çok
Olabilirlik
Mutlak Ortalama Hata
Hata Ortalamalarının Kare
kökü
%95 Tahmin Kapsamı

5.673017
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Araştırma Problemi 3: Okul öncesinden başlanılarak beşinci sınıf sonuna
kadar ölçülen öğrenci matematik başarı puanlarının doğrusal ve ikinci
dereceden büyümelerinin küçük örneklemlerde en çok olabilirlik ve Bayes
yöntemlerine göre elde edilen kestirimler farklılık göstermekte midir?
165 okul, 2181 öğrenci bulunan çalışma grubundan rasgele 15 okul tüm
öğrencileriyle beraber seçilmiştir. Toplam 198 öğrenci ile en çok olabilirlik ve öncül
bilgi içeren ve içermeyen Bayes yöntemlerine göre kestirimler yapılmıştır. Bu
kestirimlerin sabit etkilerinin kıyaslanması için tüm yöntemlere dayalı kestirimler ve
onların güven aralıkları Tablo 17’de verilmiştir.
Bu tablodaki kestirimler Tablo 14’e kıyasla (Öğrenci Matematik Başarı
Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden Büyümelerinin Tüm Modellere Göre
Kestirilen Sabit Etkilerinin Karşılaştırılması) farklı yöntemler arasında daha büyük
değişimler barındırmakla beraber, kestirimlerin güven aralıkları daha geniş bir ranja
sahiptir. Özellikle öncül bilgilerin verildiği Bayes kestirim yönteminde veri
küçüldükçe öncül bilgiler daha etkili hale gelmektedir. Örnek olarak kesişim
değerinde bu farklılık görülebilir. Öncül bilgi içeren Bayes kestirim yöntemiyle elde
edilen kesişim değeri diğer yöntemlere kıyasla sıfıra dağa yakın ve daha dar bir
güven aralığına sahiptir. Yine cinsiyet, etnik köken, yaş, SED ve OT değişkenleri
için öncül bilgi içeren Bayes yöntemiyle sıfıra daha yakın değerler kestirilmiştir. Bu
da göstermektedir ki, uç değerlerin kestirimleri büyük örneklemlere kıyasla daha
kolay etkileyebileceği küçük örneklemli çalışmalarda öncül bilgilinin varlığı
kestirimlerin daha makul değerlerde kalmasını sağlayabilir.
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Tablo 17
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Küçük Örneklemde Tüm Modellere Göre Kestirilen Sabit Etkilerin
Karşılaştırılması
Öncül Bilgi İçermeyen
Bayes Yöntemiyle Kestirim

En Çok Olabilirlik
Yöntemiyle Kestirim
Değişkenler

Kestirimler

Güven Aralığı

Kesişim

-9.99

t

11.67

37.64 – 17.66
6.26 – 17.08

t2

-0.22

Motivasyon
Dikkat

Kestirimler

Güven Aralığı

Öncül Bilgi İçeren Bayes
Yöntemiyle Kestirim
Güven
Kestirimler
Aralığı
-2.93

-13.12 – 7.70

11.67

40.46 – 17.34
6.32 – 17.06

10.53

6.76 – 14.31

-0.66 – 0.23

-0.22

-0.67 – 0.23

-0.13

-0.44 – 0.20

1.61

0.97 – 2.24

1.58

0.96 – 2.25

1.6

0.95 – 2.25

0.34

-0.27 – 0.96

0.34

-0.27 – 0.95

0.37

-0.26 – 0.99

3.3

0.03 – 6.56

3.33

-0.07 – 6.66

0.98

-0.18 – 2.16

EKAfr

-4.7

-12.41 – 3.00

-4.69

-13.01 – 3.32

-3.12

-6.62 – 0.46

EKGA

-3.7

-10.35 – 2.96

-3.9

-11.09 – 3.07

-2.34

-5.33 – 0.68

EKAvr

0.93

-4.60 – 6.45

0.83

-4.79 – 6.79

0.88

-1.79 – 3.46

Yaş

8.14

3.32 – 12.96

8.37

3.41 – 13.33

6.67

4.90 – 8.36

SED

5.33

2.81 – 7.86

5.36

2.75 – 7.96

3.62

2.73 – 4.53

OT

-5.93

-13.52 – 1.65

-5.97

-15.95 – 3.67

-1.27

-3.20 – 0.78

ÜY

0.03

-0.06 – 0.12

0.03

-0.08 – 0.15

-0.03

-0.06 – 0.01

t x Cns

0.81

0.16 – 1.47

0.82

0.13 – 1.47

0.92

0.38 – 1.46

t x EKAfr

-2.74

-4.20 – -1.27

-2.73

-4.20 – -1.31

-2.46

-3.73 – -1.18

t x EKGA

-1.42

-2.58 – -0.26

-1.41

-2.55 – -0.27

-1.21

-2.19 – -0.21

t x EKAvr

-0.53

-1.55 – 0.49

-0.54

-1.55 – 0.49

-0.37

-1.28 – 0.55

0

-0.95 – 0.95

0

-0.97 – 0.95

0.2

-0.49 – 0.90

0.08

-0.39 – 0.55

0.09

-0.41 – 0.55

0.4

0.04 – 0.77

-0.06

-0.12 – -0.01

-0.06

-0.12 – -0.01

-0.07

-0.12 – -0.02

Cinsiyet

t x Yaş
t x SED

-11.13

t2x

Cns

t2 x

EKAfr

0.17

0.05 – 0.29

0.17

0.05 – 0.29

0.15

0.04 – 0.25

t2 x

EKGA

0.08

-0.02 – 0.17

0.08

-0.02 – 0.17

0.06

-0.03 – 0.14

t2 x EKAvr

0.03

-0.06 – 0.11

0.03

-0.06 – 0.11

0.01

-0.06 – 0.09

t2 x Yaş

-0.04

-0.12 – 0.04

-0.04

-0.12 – 0.04

-0.06

-0.11 – 0.00

0.01

-0.03 – 0.05

0.01

-0.02 – 0.05

-0.01

-0.04 – 0.02

1.8

0.72 – 2.88

1.81

0.70 – 2.92

1.54

0.76 – 2.37

-0.08

-0.17 – 0.01

-0.08

-0.17 – 0.01

-0.06

-0.13 – 0.00

t2

x SED

t x OT
t2

x OT

Küçük örneklemlerle yapılan analizlerde elde edilen rasgele etkilerin
karşılaştırmaları

Tablo

18’de

verilmiştir.

Varyanslar

açısından

inceleme

yapıldığında, Bayes yöntemi ile yapılan kestirimlerde okuldan kaynaklanan varyans
en çok olabilirlik yöntemine göre daha yüksek, öğrenci düzeyinden kaynaklanan
varyans ise daha düşük bulunmuştur. Bu durum da hiyerarşik modellerdeki rasgele
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etkilerin kestirimlerinin ne kadar hassas olduğuna, özellikle öncül bilgi içermeyen
Bayesci ve en çok olabilirlik yöntemlerinin sabit etkilerin kestirimleri arasında büyük
değişim

görülmezken

rasgele

etkilerin

kestirimlerinde

büyük

değişim

bulunabileceğine örnek teşkil etmektedir. Bu sebeptendir ki, özellikle küçük
örneklemlerden elde edilen rasgele etkileri genelleyip popülasyon üzerinde yorum
yapmaktan kaçınılmalıdır.

Tablo 18
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Küçük Örneklemde Tüm Modellere Göre Kestirilen Rasgele
Etkilerin Karşılaştırılması

38.94

39.32

Öncül Bilgi
İçeren Bayes
Yöntemiyle
Kestirim
39.45

2
𝜏00

105.96

112.13

111.78

2
𝜏000

6.36

15.5

11.08

2
𝜏10

0.65

0.71

0.71

Kor (Büyüme, Kesişim)

-0.05

-0.05

-0.04

ICCÖğrenci

0.698

0.669

0.686

ICCOkul

0.042

0.092

0.068

Marjinal R2

0.824

0.819

0.816

Koşullu R2

0.959

0.96

0.96

Değişkenler
Artık Varyans - 𝜎 2
Kesişim Öğrenci Kesişim Okul -

Doğrusal Büyüme -

En Çok Olabilirlik
Yöntemiyle
Kestirim

Öncül Bilgi
İçermeyen Bayes
Yöntemiyle Kestirim

Son olarak küçük örneklemlerde kestirilen hataların ve tahmin aralığının
karşılaştırılması Tablo 19’da sunulmuştur. Hatalar incelendiğinde çalışma
grubundan elde edilen sonuçlarla benzer olduğu görülmektedir. En düşük hata öncül
bilgi içermeyen Bayes yöntemiyle elde edilirken, en yüksek hata en çok olabilirlik
yöntemiyle yapılan kestirimler sonucu hesaplanmıştır. Bu hata farkları yine çok
yüksek olmamakla beraber, fark tüm örnekleme kıyasla virgülden sonra üçüncü
basamaktan 10 kat artarak ikinci basamağa yükselmiştir. %95 tahmin aralığında ise
hedeflenen 0.95 değerine en yakın yöntem öncül bilgi içermeyen Bayes yöntemi
olarak bulunmuş ve bu değer öncül bilgi içeren Bayes yöntemi tarafından takip
edilmiştir.

80

Tablo 19
Öğrenci Matematik Başarı Puanlarının Doğrusal ve İkinci Dereceden
Büyümelerinin Küçük Örneklemde Tüm Modellere Göre Kestirilen Hatalarının
Karşılaştırılması
Öncül Bilgi İçeren
Bayes Yöntemiyle

5.669143

Öncül Bilgi
İçermeyen Bayes
Yöntemiyle
5.649495

4.430962

4.414872

4.424254

0.9870932

0.9753086

0.9769921

En Çok Olabilirlik
Mutlak Ortalama Hata
Hata Ortalamalarının
Karesi
%95 Tahmin Aralığı

5.664727
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Bölüm 5
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada, en çok olabilirlik ve Bayes yöntemleriyle büyüme modelinin
oluşturulması ve bu iki yöntemden alınan sonuçların karşılaştırılarak, eğitim kalitesi
açısından öğrencilerin başarılarındaki zamana bağlı değişimin ve bu değişime etki
eden değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmış ve bu çerçevede oluşturulan araştırma
sorularına yanıt aranmıştır. Bu bölümde, araştırmanın analizlerine ve elde edilen
bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar alan yazındaki diğer çalışmalarla
karşılaştırılarak sunulmuştur. Ayrıca, araştırma süresince kazanılan bilgiler ışığında,
uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre okul öncesinde beşinci sınıfa kadar
ölçülen öğrencilerin matematik başarılarına değişkenleri etkisi alt başlıklar halinde
şu şekilde özetlenebilir:
Öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki değişimi. Öğrencilerin
başarı puanları zamanla artarken, bu artış hızı ilerleyen yıllarda azalmaktadır. Bu
sonuç eğitimde yapılan uzun süreli boylamsal çalışmaları doğrular niteliktedir.
Nunnery vd. (2010) dört yıl boyunca farklı okullarda okuyan ilkokul öğrencilerinin
matematik becerilerinin gelişimini inceledikleri çalışmada da matematik başarısının
boylamsal gelişimini ikinci dereceden bir denklemin daha iyi açıkladığını tespit
etmişlerdir. Yapılan benzer bir çalışmada Cerda (2016), ilkokul birinci sınıftan
dördüncü sınıfa kadar öğrencilerin matematik ve okuma alanındaki başarılarının
gelişimini incelemiş ve bu çalışmada olduğu gibi öğrencilerin akademik alanlardaki
gelişim hızlarının zaman içerisindeki giderek yavaşladığına ilişkin sonuçlar elde
etmiştir.
Motivasyonun öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki değişimine
etkisi. Çalışmanın sonuçlarından biri de motivasyon değişkeninin öğrencilerin
matematik başarıları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğudur. Motivasyon
değişkeninin matematik başarı üzerindeki etkisi frekanscı yönteme göre 𝛼 = 0.001
düzeyinde istatistikler olarak anlamlı sonuçlar elde edilirken, Bayes yöntemlerine
göre %95 olasılıkla sıfırdan farklı olduğu tespit edilmiştir. Guay vd. (2021) yaptıkları
boylamsal çalışmada bireylerin motivasyonlarının zaman içerisindeki değişimini ve
bu değişimin akademik başarılarının üzerindeki etkisini ve öğrencilerin öğretmenleri,
ebeveynleri

ve

arkadaşları

ile

etkileşimlerindeki

etkisini

incelemişlerdir.
82

Motivasyonun ana tema olarak ele alındığı ve boylamsal değişiminin ayrıntılı olarak
incelendiği bu araştırmada motivasyonu yüksek olan bireylerin çevreleriyle daha iyi
ilişkiler kurmalarının yanı sıra bu çalışmaya paralel olarak akademik başarılarının
da daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.
Dikkatin öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki değişimine
etkisi. Motivasyonun yanı sıra araştırmada modele dahil edilen ve motivasyon
değişkeni gibi her zaman noktasında ölçüm değeri bulunan dikkat değişkeninin de
öğrencilerin matematik başarılarını yordadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak dikkat
değişkeninin frekanscı yöntem açışından 𝛼 = 0.001 düzeyinde manidar, Bayes
yöntemleri açısından %95 olasılıkla sıfırdan farklı ve her iki yöntem açısından pozitif
yönde matematik başarısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Boylamsal
modellerde dikkat değişkeninin eğitim çıktıları üzerine etkisinin araştırıldığı bir diğer
araştırmada Seo vd. (2019) bu çalışma ile örtüşen sonuçlara ulaşmışlardır.
Yaptıkları araştırmada Seo vd. (2019) dikkat ile beraber özgüven değişkeninin
öğrencilerin yedinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar olan matematik ve okuma
başarılarının açıklanmasında yordayıcı bir değişken olduğunu ortaya koymuşlardır.
Etnik kökenin öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki değişimine
etkisi. Araştırmanın kategorik değişkeni olan etnik köken, öğrencilerin okula
başlamadaki matematik puanlarının yanı sıra boylamsal büyüme hızları üzerinde de
yordayıcı bir etkiye sahiptir. Frekanscı yöntemle yapılan araştırma sonuçlarına göre
etnik kökeni Afrika ve Güney Amerika olan çocuklar 𝛼 = 0.05 manidarlık düzeyinde
etnik kökeni Asya olan öğrencilere göre daha düşük matematik becerileriyle okula
başlarken, 𝛼 = 0.001 manidarlık düzeyinde daha düşük boylamsal bir hızla
ilerlemektedirler. Asya ve Avrupa kökenli öğrenciler hızlı bir şekilde tavan noktasına
ulaşırken, Afrika ve Güney Amerika kökenli çocuklarda bu çok daha yavaş olmakta
ve bu sonuçlar pozitif ve manidar olan ikinci dereceden regresyon etkileşim
katsayılarıyla ortaya konmaktadır. Bayes yöntemleriyle elde edilen sonuçlarda da
aynı değerler %95 olasılıkla sıfırdan farklı bulunmuştur. Bu sonuçlar literatürde etnik
kökenin akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaları destekler
niteliktedir (O’Keefe vd., 2019; Stevens & Schulte, 2017; Wei vd., 2013).
Okula başlama yaşının öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki
değişimine etkisi. Araştırmada incelenen diğer bir değişken ise öğrencilerin okula
başlama yaşlarının öğrencilerin matematik başlangıç puanları ve bu puanların
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artışına etkisidir. Elde edilen sonuçlar okula daha geç başlayan öğrencilerin okul
öncesine başlangıçta daha yüksek matematik başarı puanlarına sahip olduklarını
göstermektedir. Bu bulgular Şahin ve İş Güzel'in (2018) Türkiye’de 4+4+4 eğitim
sistemine geçilmesiyle zorunlu eğitimin daha erken yaşa alınmasının akademik
başarı üzerindeki etkisini inceledikleri çalışma sonuçlarını ve uluslararası alanyazını
destekler niteliktedir (Ensey Hover, 2014; Ilika, 1968; Kowalczyk, 2017). Fakat bu
çalışma öğrencilerin iki yıl boyunca toplanmış olan puanlarıyla sınırlı olduğu için
araştırmacılar başarı puanlarındaki artış hızı farklarını inceleyememişlerdir. Yaş
değişkenine dayalı bir diğer bulgu da daha erken yaşta okula başlayan öğrencilerin
daha yüksek başarı hızına sahip olduklarıdır. Bu durum erken yaşta okula başlayan
öğrencilerin aradaki başarı farkını zaman içerisinde kapatabildiklerinin bir göstergesi
olarak ele alınabilir. DeBerry, (2011) ve Gottfried vd. (2016) yaptığı çalışmalarda
benzer olarak okula başlama yaşındaki başlangıç puan farkının ilerleyen yıllarda
gittikçe azaldığı sonucuna ulaşmışlardır.
Sosyoekonomik düzeyin öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki
değişimine etkisi. Araştırmada incelenen, öğrenci matematik başarı puanları ve
doğrusal büyüme eğimlerini pozitif yönlü etkileyen bir diğer değişken ise
sosyoekonomik düzey (SED) değişkenidir. Belfi vd. (2016)’nin Belçika’da 151
ilkokuldaki 3619 öğrencinin beş yaşından on iki yaşına kadar toplanan verisini
kullanarak elde ettikleri sonuçlarla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Belfi vd.
(2016) SED değişkenini öğrenci düzeyinin yanı sıra okul düzeyinde de kategorik
olarak ele almış ve düşük, orta, yüksek ve karma olarak gruplandırdıkları okullarda
eğitim gören öğrencilerin boylamsal başarılarını takip etmişlerdir. Bu çalışmaya
benzer şekilde yüksek SED’e sahip olan öğrencilerin başlangıç puanlarının daha
yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Bununla beraber yüksek ve orta SED
okullarındaki öğrencilerinin başarı artışlarının daha yüksek olduğunu tespit
etmişlerdir. Bu araştırmada okul düzeyi SED’in bir göstergesi olarak kullanılmış olan
ücretsiz yemek (ÜY) değişkeni ise frekanscı yöntemde manidar olmayan, Bayes
yönteminde %95 olasılıkla sıfırdan farklı olmayan bir yordayıcı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buradaki farklılığın temel sebepleri iki araştırmada kullanılan SED
değişkenlerinin farklı hesaplama yöntemleriyle elde edilmiş olması, Belfi vd.
(2016)’nin yaptığı çalışmada okulların ve öğrencilerin eğilim skor eşleştirme
(propensity score matching) yöntemi ile gruplara ayrılıp bu gruplar arasındaki
84

farklılıkların incelenmesi olarak gösterilebilir. Nitekim yine bu çalışmalarında yapmış
oldukları çoklu regresyon analizlerinde bu farklılıkları tespit edememişlerdir. SED
değişkeninin öğrencilerin boylamsal akademik başarılarının üzerine etkisi inceleyen
diğer çalışmalarda da (Davis, 2019; de Waal & Pienaar, 2020) bu çalışmadaki
bulguları destekler nitelikte yüksek SED düzeyine sahip olan öğrencilerin okula daha
yüksek puanlarla başlamalarının yanında daha hızlı bir şekilde puan artışı
gösterdiklerini tespit etmiştir.
Okul türünün öğrenci akademik başarılarının zaman içerisindeki değişimine
etkisi. Bu çalışmada elde edilen bulgular göstermiştir ki devlet okulunda eğitim gören
öğrencilerin okul öncesine başlangıçtaki matematik başarı puanları özel okulda
okuyan öğrencilere göre daha düşüktür. Fakat bu değer en çok olabilirlik yöntemiyle
elde edilen sonuçlara göre p değeri 0.115 olduğundan manidar değildir ve okul
türünün öğrenci başarısı üzerinde istatistiksel olarak bir etkisi yoktur. Bayes
yöntemlerinde ise regresyon katsayıları birer sonsal dağılım olduğu için bu değerin
sıfırdan farklı olma olasılığı hesaplanabilir. Bilgi vermeyen öncüllerin kullanıldığı
Bayes yönteminde bu değer %88, bilgi içeren öncüllerin kullanıldığındaysa %90
olasılıkla sıfırdan küçüktür.
Uygulayıcılara Yönelik Öneriler
Yapılan bu çalışmada alanyazına paralel olarak matematik dersi başarısında
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek başladıkları ve yine daha
yüksek doğrusal bir artışa gösterdikleri tespit edilmiştir. Genellikle tavan etkisinden
dolayı daha düşük bir karesel büyüme eğrisine sahip olan erkek öğrencilerin
matematik başarılarının ilerleyen yıllarda kız öğrencilere göre daha erken düzlüğe
girdiği görülmektedir. Cimpian vd.'de (2016) iki farklı zamanda toplanan ECLS-K
verileri üzerinden yaptıkları cinsiyetin matematik başarısı üzerine etkisine dair
araştırmada da benzer sonuçlar bulmuşlardır. Her ne kadar bu sonuçlar Amerika
Birleşik Devletleri’nden alınan bir örneklemi yansıtsa da ülkemizde toplanacak
benzer verilerle buna benzer farklılıkların tespiti ve giderilmesi üzerine çalışılması
faydalı olacaktır.
Formal eğitimin amaçlarından biri de tüm bireylere eşit imkanlar sunarak
öğrenciler arasındaki sosyoekonomik düzey eşitsizliklerini gidermek ve öğrencilerin
sosyoekonomik ekonomik veya etnik köken değişkenlerini ayırt etmeksizin tüm
öğrencilerin başarılarının toplu bir şekilde yükselmesidir. Ancak bu durum idealde
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kalmakta ve öğrenciler arasında yüksek bir başarı farkı oluşmaktadır. Kaplan
(2002), Quinn ve Le'nin (2018) ECLS-K ile yapmış oldukları çalışmalarda da bu
çalışmayı destekler nitelikte sosyoekonomik düzeyin öğrencilerin hem başlangıç
puanları hem de doğrusal ve ikinci dereceden büyüme eğimleri üzerinde ne denli
etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. İlk olarak sorunun masaya yatırılarak ne ölçüde
olduğunun görülmesi açısından ülkemizde de benzer boylamsal çalışmalar
yapılarak gelir dağılımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ve oluşan eşitsizlikler
belirlenmelidir. Daha sonra da bu eşitsizliklerin giderilmesine özgü çalışmalar
geliştirilmeli ve kalkınma planları ile desteklenmelidir.
Boylamsal çalışmalarda ECLS-K programında olduğu gibi geniş çaplı veri
toplandığı taktirde bilişsel becerilerin artış hızları ve bunlara etki eden değişkenlerin
yanı sıra öğrencilerin yaşadığı zorbalık sorunları gibi psikolojik problemler ve bunları
yordayan değişkenlerde incelenebilir (Gianella, 2021). Uygulayıcıların bu gibi
konuları eğitim alan uzmanlarının yanı sıra sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda
çalışan alan uzmanlarıyla değerlendirmeleri ve ölçülen özellikleri öğrencilerin
yaşadıkları sorunlarla ilişkilendirmeleriyle birçok farklı araştırmaya ve araştırma
sorusuna yanıt aranmasına imkân sağlamış olacaklardır.
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
Özellikle büyük örneklem ile yapılan araştırmada büyüme modelleri
arasındaki ve kestirimlerdeki farklılıkların oldukça düşük olduğu görülmüştür.
Karışık büyüme modelleri büyüme parametrelerine ait öncül bilginin ortalama değeri
hatalı olsa dahil öncül bilginin varyans değerinin yüksek olması ile bu hatalı öncül
bilginin etkisi kestirilen parametreleri çok etkilememektedir (Depaoli, 2014).
Buradan yola çıkarak özellikle bu çalışmada kurulan büyüme modellerine benzer
modeller kuran araştırmacılar öncül bilgi tayinin zorluğundan çekinerek Bayes
yöntemleri

ile

olunamadığı

kestirimlerden

durumlarda

emin

uzak

durmamalılardır.

olunamamanın

Öncül

sayısal

bilgiden

derecesi

emin

analizlere

yansıtılmalı ve daha ayrıntılı yorumlar ve çıkarımlarda bulunabilecekleri Bayes
modelleri kurulmalıdır. Ayrıca olabilirlik yöntemine dayalı kestirimlerde MCMC’ye
dayalı yöntemlerde olduğu gibi kalibrasyon yapma şansı olmaması büyük veri
setlerinde dahil Bayes yöntemlerini daha cazip bir hale getirmektedir (Browne &
Draper, 2006).
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Bayes yöntemleri analizlere birçok özelliğin dahil edilmesine imkân tanımakla
beraber küçük örneklem ve bilgi veren öncüllerin kullanıldığı karmaşık büyüme
modelinde anlamlı sonuçlar vermiştir. Özellikle çok düzeyli modellerin üst
düzeylerinde grup sayılarının küçük olduğu (15-20) durumlarda en çok olabilirlik
yöntemleri yanlı, dar standart hatalarla gerçeği yansıtmayan sonuçlar verebilirken,
Bayesci yaklaşım az hatalı ve geniş standart hatalarla daha güvenilir ve gerçeği
yansıtan hesaplamalar yapabilmektedir (Stegmueller, 2013).
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EK-A: Tez Çalışmasında Kullanılan R Programlama Dili Kodları
Burada bulunan kodlara ve hazırlanmış olan veri setlerine https://github.com/SinanYavuz/HacettepeTez internet adresinden erişilebilir.
Veri Düzenleme Kodları
rm(list = ls())
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path))

library(EdSurvey)
library(psych)
#downloadECLS_K(years=c(1998, 2011), root = "~/Documents", cache = TRUE)

eclsk_2011 <- readECLS_K2011(path = "~/Documents/ECLS_K/2011")
eclsk_1998 <- readECLS_K1998(path = "~/Documents/ECLS_K/1998")

#codebooks
# cd_bk_98 <- showCodebook(eclsk_1998)
# write.csv(cd_bk_98,"cd_bk_98.csv")
# cd_bk <- showCodebook(eclsk_2011)
# write.csv(cd_bk,"cd_bk_11.csv")

#get some graph
d_98 <- EdSurvey::getData(eclsk_1998, c("childid", "s2kpupri", "s1_id", "gender", "race","wksesl", "s2kflnch","p1ageent",
"c1r4mscl","c2r4mscl", "c3r4mscl", "c4r4mscl", "c5r4mscl", "c6r4mscl"),omittedLevels=FALSE)

levels(d_98$gender) <- c("MALE", "FEMALE", NA)
d_98$gender <- ifelse(d_98$gender == "MALE", 1, 0)
#select out public schools
table(d_98$s2kpupri,useNA = "always")

d_98 <- d_98[!is.na(d_98$s2kpupri), ] #remove unknown schools
#select only white-black-hispanic-asian
selected_race <- levels(d_98$race)[1:5]
d_98 <- d_98[which(d_98$race %in% selected_race),]
d_98 <- d_98[!is.na(d_98$c3r4mscl),]

names(d_98) <- c("ChildID","Public","SchoolId","Male","Race","SES","FLunch",
"Age","time0","time1","time2","time3","time7","time11")

race <- d_98$Race
levels(race)[1] <- "White"
levels(race)[2] <- "Black"
levels(race)[3] <- "Hispanic"
levels(race)[4] <- "Hispanic"
levels(race)[4] <- "Asian"
levels(race)[5:8] <- NA
race <- as.factor(race)
d_98$Race <- race

write.csv(d_98,"ecls_1998.csv", row.names = FALSE)
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d_11 <- EdSurvey::getData(eclsk_2011, c("childid", "x1ksctyp", "s2_id", "x_chsex_r", "x_raceth_r", "x12sesl", "x2flch2_i",
"x1ageent", "x1mscalk5", "x2mscalk5", "x3mscalk5", "x4mscalk5", "x5mscalk5",
"x6mscalk5", "x7mscalk5", "x8mscalk5", "x9mscalk5",
"c1motiva", "c1cooper", "c1attlvl", "c2motiva", "c2cooper", "c2attlvl", "c3motiva",
"c3cooper", "c3attlvl", "c4motiva", "c4cooper", "c4attlvl", "c5motiva", "c5cooper",
"c5attlvl", "c6motiva", "c6cooper", "c6attlvl", "c7motiva", "c7cooper", "c7attlvl",
"c8motiva", "c8cooper", "c8attlvl", "c9motiva", "c9cooper", "c9attlvl"),omittedLevels=FALSE)

levels(d_11$x_chsex_r) <- c("MALE", "FEMALE", NA)
d_11$x_chsex_r <- ifelse(d_11$x_chsex_r == "MALE", 1, 0)

table(d_11$x1ksctyp,useNA = "always")
levels(d_11$x1ksctyp) <- c("CATHOLIC", "OTHER RELIGIOUS", "OTHER PRIVATE", "PUBLIC", NA)

d_11$Public <- ifelse(d_11$x1ksctyp == "PUBLIC", 1, 0)
table(d_11$Public,useNA = "always")

d_11 <- d_11[!is.na(d_11$Public), ] #remove unknown schools

d_11$x1ksctyp <- NULL

selected_race <- levels(d_11$x_raceth_r)[1:5]
d_11 <- d_11[which(d_11$x_raceth_r %in% selected_race),]

#find how many students and schools are in each time point
length(na.omit(d_11$x1mscalk5))
length(na.omit(d_11$x2mscalk5))
length(na.omit(d_11$x3mscalk5))
length(na.omit(d_11$x4mscalk5))
length(na.omit(d_11$x5mscalk5))
length(na.omit(d_11$x6mscalk5))
length(na.omit(d_11$x7mscalk5))
length(na.omit(d_11$x8mscalk5))
length(na.omit(d_11$x9mscalk5))
agg_file <- aggregate(d_11[,c("s2_id","x1mscalk5",
"x2mscalk5",
"x3mscalk5",
"x4mscalk5",
"x5mscalk5",
"x6mscalk5",
"x7mscalk5",
"x8mscalk5",
"x9mscalk5")], by = list(d_11$s2_id), FUN = "mean", na.rm=TRUE)

c(length(na.omit(agg_file$x1mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x2mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x3mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x4mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x5mscalk5)),
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length(na.omit(agg_file$x6mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x7mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x8mscalk5)),
length(na.omit(agg_file$x9mscalk5)))

length(na.omit(d_11$x1mscalk5))
options(na.action = na.omit)

#select only the subset who were subsampled for Fall first-grade READING IRT SCALE SCORE
d_11 <- d_11[!is.na(d_11$x3mscalk5),]

names(d_11)
names(d_11) <- c("ChildID","SchoolId","Male","Race","SES","FLunch", "Age","time0", "time1", "time2", "time3", "time4",
"time5", "time7", "time9","time11",
"motiv_time0", "coop_time0", "att_time0",
"motiv_time1", "coop_time1", "att_time1",
"motiv_time2", "coop_time2", "att_time2",
"motiv_time3", "coop_time3", "att_time3",
"motiv_time4", "coop_time4", "att_time4",
"motiv_time5", "coop_time5", "att_time5",
"motiv_time7", "coop_time7", "att_time7",
"motiv_time9", "coop_time9","att_time9",
"motiv_time11", "coop_time11","att_time11", "Public")

for(i in 17:43){
d_11[,i] <- as.numeric(d_11[,i])
}

for(i in 17:43){
d_11[,i][d_11[,i] == -9] <- NA
}
#combine Hispanic races
race <- d_11$Race
levels(race)[1] <- "White"
levels(race)[2] <- "Black"
levels(race)[3] <- "Hispanic"
levels(race)[4] <- "Hispanic"
levels(race)[4] <- "Asian"
levels(race)[5:8] <- NA
race <- as.factor(race)
d_11$Race <- race
#there are 3 missingness on gender on 2011, it created a problem in the future for imputation, I erased these students
d_11 <- d_11[!is.na(d_11$Male),]
write.csv(d_11,"ecls_2011.csv", row.names = FALSE)

Grafik ve Tablolara Ait Kodlar
rm(list = ls())
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)) #easy function to setwd whereever the R script is
# ::::Library::::
library(foreign)
library(lme4)
library(lmerTest)
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library(psych)
library(tidyr)
library(nlme)
library(varhandle)
library(performance)
library(ggplot2)
library(sjPlot)
library(brms)

long_11_math <- read.csv("long_11_math.csv")
wide_11_math <- read.csv("wide_11_math.csv")
wide_11_math

#remove school with lower than 10 students per school

flag <- ifelse(table(wide_11_math$SchoolId)>9, 1, NA)
flag <- row.names(na.omit(data.frame(flag)))
wide_11_math_schools_have_morethan10 <- wide_11_math[which(wide_11_math$SchoolId %in% flag),]
wide_11_math <- wide_11_math_schools_have_morethan10

long_11_math <- gather(wide_11_math, time, math, time0:time11, factor_key=TRUE)

math <- gather(wide_11_math, time, math, time0:time11, factor_key=TRUE)
motiv <- gather(wide_11_math, time, motiv, starts_with("motiv"), factor_key=TRUE)
att <- gather(wide_11_math, time, att, starts_with("att"), factor_key=TRUE)
coop <- gather(wide_11_math, time, coop, starts_with("coop"), factor_key=TRUE)

math <- math[,c(1:7,35:37)]

long_11_math <- cbind(math, motiv$motiv, att$att, coop$coop)
#make time points numeric
long_11_math$time <- factor(long_11_math$time, labels = c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
long_11_math$time <- unfactor(long_11_math$time)

names(long_11_math)[11:13] <- c("motiv", "att", "coop")
long_11_math$Male <- factor(long_11_math$Male, labels = c("Kız","Erkek"))
levels(long_11_math$Male)

l3vars <- c('FLunch', "Public")
l2vars <- c('Male', 'Race', 'SES', 'Age', 'math', 'motiv', 'att', 'coop')

length(table(long_11_math$SchoolId)) # the number of level 3 units - 165 school
length(table(long_11_math$ChildID))

# the number of level 2 units - 2181 student

#save(long_11_math, file = "long_11_math_for_analyses.RDS")

long_11_math <- readRDS("long_11_math_for_analyses.RDS")

#figure 1
g1 <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+ geom_line(colour = "black", size = .02) +
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theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişimi", x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g1
#figure2
g2 <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+ #geom_line(colour = "black", size = .02) +
theme_bw() + geom_jitter(size = 0.01) +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişimi", x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) +
stat_smooth( method = 'lm', formula = y ~ x + I(x^2), size = .01, se = FALSE)+ scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g2
#figure 3 gender
g_gender <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_line(colour = "black", size = .02) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Cinsiyete Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Male)+ scale_x_continuous(breaks
= c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_gender
#figure4 gender with quadratic growth
g_gender2 <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_jitter(size = 0.01) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Cinsiyete Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Male)+
stat_smooth( method = 'lm', formula = y ~ x + I(x^2), size = .01, se = FALSE)+ scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_gender2
long_11_math$Race <- factor(long_11_math$Race)
levels(long_11_math$Race) <- c("Asya", "Afrika", "Güney Amerika", "Avrupa")
#figure 5 race
g_race <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_line(colour = "black", size = .02) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Etnik Kökene Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Race)+ scale_x_continuous(breaks
= c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_race
#figure6 race with quadratic growth
g_race2 <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_jitter(size = 0.01) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Etnik Kökene Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Race)+
stat_smooth( method = 'lm', formula = y ~ x + I(x^2), size = .01, se = FALSE)+ scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_race2

str(long_11_math)
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long_11_math$Public <- factor(long_11_math$Public, labels = c("Özel", "Devlet"))
#Figure7 ozel- devlet
g_okul <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_line(colour = "black", size = .02) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Okul Türüne Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Public)+
scale_x_continuous(breaks = c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_okul
#Figure8 ozel- devlet quadratic
g_okul2 <- ggplot(long_11_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+
geom_jitter(size = 0.01) + theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana ve Okul Türüne Göre Değişimi",
x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + facet_grid(~Public)+
stat_smooth( method = 'lm', formula = y ~ x + I(x^2), size = .01, se = FALSE)+ scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,4,5,7,9,11))
g_okul2
#descriptives
summary(wide_11_math$Male) #cinsiyet yuzdesi
#tum zamanlar matematik ortalamalari by gender
describeBy(long_11_math, group = "Male")

cont_var <- c("math", "motiv", "att", "Age", "SES", "FLunch")
describe(long_11_math[,cont_var])[,c("mean","sd","min","max")]

wide_11_math$Race <- factor(wide_11_math$Race)
round((summary(wide_11_math$Race)/2181)*100,2) #etnik koken yuzdesi
#tum zamanlar matematik ortalamalari by race
describeBy(long_11_math[,c("math","Race")], group = "Race")
table(wide_11_math$Male)

#okul duzeyi degiskenler
length(table(wide_11_math$SchoolId))
describeBy(wide_11_math)
wide_11_math$Age
agg_wide_11_math <- aggregate(wide_11_math[, c("SchoolId","FLunch", "Public")], by = list(wide_11_math$SchoolId),
FUN = unique)
agg_long_11_math <- aggregate(long_11_math[, c("SchoolId","math")], by = list(long_11_math$SchoolId), FUN = mean)
agg_data <- merge(agg_wide_11_math, agg_long_11_math, by="SchoolId")
agg_data$Group.1.x <- NULL
agg_data$Group.1.y <- NULL

describeBy(agg_data, group = "Public")
round(((table(agg_data$Public)/165)*100),2)
str(long_11_math)
table(wide_11_math$Public)

achievement_var <- c("time0", "time1", "time2", "time3", "time4", "time5", "time7", "time9", "time11", "Male")
describeBy(wide_11_math[,achievement_var], group = "Male")
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rbind(
describe(wide_11_math[,c("SES","Age")])[,c("mean","sd","median","skew","kurtosis","se")],
describe(long_11_math[,c("math","motiv","att")])[,c("mean","sd","median","skew","kurtosis","se")],
describe(agg_wide_11_math[,"FLunch"])[,c("mean","sd","median","skew","kurtosis","se")]
)

En Çok Olabilirlik Yöntemi ile Kestirim Kodları
#MLE Analyses
library(ggplot2)

long_11_math <- readRDS("long_11_math_for_analyses.RDS")

summary(rlsm_qd_full_new <- lmer(math ~ time + I(time^2) +
Male + Race + Age + SES + motiv + att + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID) ,
REML = FALSE, data = long_11_math))

options(scipen=999)
summary(rlsm_qd_full_new)
saveRDS(rlsm_qd_full_new, file="rlsm_qd_full_new.RDS")

rlsm_qd_full_new <- readRDS( "rlsm_qd_full_new.RDS")

model_performance(rlsm_qd_full_new)

tab_model(rlsm_qd_full_new)
rlsm_qd_full_table <- tab_model(rlsm_qd_full_new, pred.labels =c("(Kesişim)", "Zaman", "Karesel Zaman", "Erkek", "Etnik
Koken_{Afrika}",
'Güney Amerika', 'Avrupa', 'Yaş', "SED",
'Motivasyon',"Dikkat","Devlet Okulu",'Ücretsiz Yemek',
"Zaman x Erkek", "Zaman x SED", "Karesel Zaman x Male", "Karesel Zaman x
SED"),
dv.labels= "En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Değişkenlerin Matematik Başarısına Etkisi")
rlsm_qd_full_plot <- plot_model(rlsm_qd_full_new,
axis.labels=c("Karesel Zaman x SED", "Karesel Zaman x Male", "Zaman x SED", "Zaman x Erkek",
'Ücretsiz Yemek', "Devlet Okulu", "Dikkat",
'Motivasyon', "SED",'Yaş',
'Avrupa', 'Güney Amerika', 'Afrika','Erkek', "Karesel Zaman", 'Zaman'),
show.values=TRUE, show.p=TRUE,
title="En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Değişkenlerin Matematik Başarısına Etkisi",
value.size = 6) + ylab("Kestirimler") + xlab("Değişkenler") +
theme_bw() + geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 20), axis.text=element_text(size=18), axis.title=element_text(size=20)) +
scale_y_continuous(breaks = seq(-12, 12, 4))

rlsm_qd_full_plot

rlsm_qd_full_table
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Öncül Bilgi İçermeyen Bayes Yöntemine Ait Kodlar
#Noninformative brms
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)) #easy function to setwd whereever the R script is

library(brms)
library(sjPlot)
#load the data
long_11_math <- readRDS( "long_11_math_for_analyses.RDS")
library(fastDummies)
race <- dummy_cols(long_11_math$Race)[,3:5]
names(race) <- c("Black", "Hispanic", "White")
long_11_math$Race

long_11_math <- cbind(long_11_math,race)
long_11_math$Age_yr <- long_11_math$Age/12

model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars <- brm(math ~ time + I(time^2) + motiv + att + #level - 1 time
Male + Black + Hispanic + White + Age_yr + SES + #level - 2 student
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*Black) + I(time*Hispanic) + I(time*White) + I(time*Age_yr) +
I(time*SES) + #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*Black) + I(time^2*Hispanic) + I(time^2*White) + I(time^2*Age_yr) +
I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
I(time*Public) + I(time^2*Public) +
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID),
data = long_11_math,
warmup = 2000,
iter = 4000, chains = 4,
seed = 123,
cores = 4,
control = list(adapt_delta = .97, max_treedepth = 20), save_pars = save_pars(all = TRUE))

saveRDS(model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars, file ="model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars.RDS")

model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars <- readRDS("model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars.RDS")
plot(model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars) #figure10-14#
tab_model(model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars)

Öncül Bilgi İçeren Bayes Yöntemine Ait Kodlar
rm(list = ls())
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)) #easy function to setwd whereever the R script is

library(tidyr)
library(varhandle)
library(ggplot2)
library(psych)
library(brms)

d_98_noMiss <- read.csv("d_98_noMiss.csv")
d_98_noMiss$Public <- ifelse(d_98_noMiss$Public == "PUBLIC", 1, 0)

107

wide_98_math <- d_98_noMiss

#remove school with lower than 10 students per school

flag <- ifelse(table(wide_98_math$SchoolId)>9, 1, NA)
flag <- row.names(na.omit(data.frame(flag)))
wide_98_math_schools_have_morethan10 <- wide_98_math[which(wide_98_math$SchoolId %in% flag),]
wide_98_math <- wide_98_math_schools_have_morethan10

long_98_math <- gather(wide_98_math, time, math, time0:time11, factor_key=TRUE)

#make time points numeric
long_98_math$time <- factor(long_98_math$time, labels = c(0,1,2,3,7,11))
long_98_math$time <- unfactor(long_98_math$time)

long_98_math$Male <- factor(long_98_math$Male, labels = c("Kız","Erkek"))
levels(long_98_math$Male)

length(table(long_98_math$SchoolId)) # the number of level 3 units - 88 school
length(table(long_98_math$ChildID))

# the number of level 2 units - 1162 student

g1 <- ggplot(long_98_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+ geom_line(colour = "black", size = .02) +
theme_bw() +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişimi", x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) + scale_x_continuous(breaks = c(0,1,2,3,7,11))
g1

#figure2
g2 <- ggplot(long_98_math, aes(x = time, y = math, group = ChildID))+ #geom_line(colour = "black", size = .02) +
theme_bw() + geom_jitter(size = 0.01) +
labs(title = "Öğrencilerin Matematik Başarılarının Zamana Göre Değişimi", x = 'Zaman', y = 'Matematik Puanı') +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), text = element_text(size=18)) +
stat_smooth( method = 'lm', formula = y ~ x + I(x^2), size = .01, se = FALSE)+ scale_x_continuous(breaks =
c(0,1,2,3,7,11))
g2

describe(wide_98_math)
table(wide_98_math$Race)
#data iyi gorunuyor, analize baslayabiliriz

long_98_math$Male <- ifelse(long_98_math$Male=="Erkek", 1, 0)
saveRDS(long_98_math, "long_98_math_for_analyses.RDS")

#######################
### START HERE #######
long_98_math <- readRDS( "long_98_math_for_analyses.RDS")

library(fastDummies)
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race <- dummy_cols(long_98_math$Race)[,3:5]
names(race) <- c("Black", "Hispanic", "White")

long_98_math <- cbind(long_98_math,race)
long_98_math$Age_yr <- long_98_math$Age/12

#model changed
summary(rlsm_qd_full_new_addpars_98 <- lmer(math ~ time + I(time^2) + #level - 1 time
Male + Black + Hispanic + White + Age_yr + SES + #level - 2 student
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*Black) + I(time*Hispanic) + I(time*White) + I(time*Age_yr) + I(time*SES)
+ #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*Black) + I(time^2*Hispanic) + I(time^2*White) + I(time^2*Age_yr) +
I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
I(time*Public) + I(time^2*Public) +
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID) ,
REML = FALSE, data = long_98_math, control = lmerControl(optimizer = "bobyqa")))

saveRDS(rlsm_qd_full_new_addpars_98, file="rlsm_qd_full_new_addpars_98.RDS")
rlsm_qd_full_new_addpars_98 <- readRDS(file="rlsm_qd_full_new_addpars_98.RDS")
summary(rlsm_qd_full_new_addpars_98)
rlsm_qd_full_new_addpars_98
confint(rlsm_qd_full_new_addpars_98)

#get plot for the model
rlsm_qd_full_new_addpars_plot <- plot_model(rlsm_qd_full_new_addpars,
axis.labels=c(expression('t'^2 ~x ~'OT'), 't x OT',
expression('t'^2 ~x ~'SED'), expression('t'^2 ~x ~'Yaş'), expression('t'^2 ~x ~'EK'['Avr']),
expression('t'^2 ~x ~'EK'['GA']),
expression('t'^2 ~x ~'EK'['Afr']), expression('t'^2 ~x ~'Cns'),
"t x SED", "t x Yaş",expression('t' ~x ~'EK'['Avr']), expression('t' ~x ~'EK'['GA']),
expression('t' ~x ~'EK'['Afr']), "t x Cns",
'ÜY',"OT", "SED",'Yaş',expression('EK'['Avr']), expression('EK'['GA']),
expression('EK'['Afr']), "Cns",
"Dikkat",'Motiv', expression('t'^2), 't', 'Kesişim'),
show.values=TRUE, show.p=TRUE, show.intercept = TRUE,value.offset = .3,
title="En Çok Olabilirlik Kestirim Yöntemine Göre Değişkenlerin Matematik Başarısına Etkisi",
value.size = 6) + ylab("Kestirimler") + xlab("Değişkenler") +
theme_bw() + geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 20), axis.text=element_text(size=18), axis.title=element_text(size=20)) +
scale_y_continuous(breaks = seq(-12, 12, 4))

#####################
#FREQUENTIST - I USED BAYESIAN FOR PRIORS
summary(rlsm_qd_full_new_98 <- lmer(math ~ time + I(time^2) +
Male + Race + Age + SES + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID) ,
REML = FALSE, data = long_98_math, control = lmerControl(optimizer = "bobyqa")))
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options(scipen=999)
summary(rlsm_qd_full_new_98)

saveRDS(rlsm_qd_full_new_98, file="rlsm_qd_full_new_98.RDS")
rlsm_qd_full_new_98 <- readRDS(file="rlsm_qd_full_new_98.RDS")

#brms again
model_bayes_rslm_98 <- brm(math ~ time + I(time^2) +
Male + Race + Age + SES + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID),
data = long_98_math,
warmup = 1000,
iter = 2000, chains = 4,
seed = 123,
cores = 4,
control = list(adapt_delta = .97, max_treedepth = 20))

saveRDS(model_bayes_rslm_98, file="model_bayes_rslm_98.RDS")
model_bayes_rslm_98 <- readRDS("model_bayes_rslm_98.RDS")

#plot(model_bayes_rslm_98)
model_bayes_rslm_98 #1000 WARMUP 2000 TOTAL

#let's use these values for informative brms
my_prior <- my_prior <- c(prior("normal(0, 10)", class = "b"),
prior("normal(9.62, 1.83*sqrt(10))", class = "b", coef = "time"),
prior("normal(.14, .15*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2"),
prior("normal(3, 15)", class = "b", coef = "motiv"),
prior("normal(5, 15)", class = "b", coef = "att"),
prior("normal(.66, .64)", class = "b", coef = "Male"),
prior("normal(-1.96, 2.22)", class = "b", coef = "Black"),
prior("normal(-2.02, 1.99)", class = "b", coef = "Hispanic"),
prior("normal(0.19, 1.78", class = "b", coef = "White"),
prior("normal(6.3, .95)", class = "b", coef = "Age_yr"),
prior("normal(3.33, .5)", class = "b", coef = "SES"),
prior("normal(-.99, 1.01)", class = "b", coef = "Public"),
prior("normal(-.03, .02)", class = "b", coef = "FLunch"),
prior("normal(1.08, .22*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUMale"),
prior("normal(-3.12, .74*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUBlack"),
prior("normal(-.90, .68*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUHispanic"),
prior("normal(-.04, .61*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUWhite"),
prior("normal(.61, .32*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUAge_yr"),
prior("normal(1.37, .16*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUSES"),
prior("normal(-.05, .02*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUMale"),
prior("normal(0.15, .06*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUBlack"),
prior("normal(0.02, .06*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUHispanic"),
prior("normal(-.01, .05*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUWhite"),
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prior("normal(-.09, .03*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUAge_yr"),
prior("normal(-0.07, .01*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUSES"),
prior("normal(.33, .27*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeMUPublic"),
prior("normal(-.01, .02*sqrt(10))", class = "b", coef = "ItimeE2MUPublic"),
prior("gamma(21.5, .4)", class = "sd", group = "ChildID", coef = "Intercept"),
#https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/applets/gamma.html
prior("gamma(13.76, .1)", class = "sd", group = "ChildID", coef = "time"),
prior("gamma(11.2, .2)", class = "sd", group = "SchoolId", coef = "Intercept"),
prior("gamma(82.62, .1)", class = "sigma")
)

prior_summary(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars)

model_bayes_rlsm_inf_full_allpars <- brm(math ~ time + I(time^2) + motiv + att + #level - 1 time
Male + Black + Hispanic + White + Age_yr + SES + #level - 2 student
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*Black) + I(time*Hispanic) + I(time*White) + I(time*Age_yr) + I(time*SES)
+ #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*Black) + I(time^2*Hispanic) + I(time^2*White) + I(time^2*Age_yr) +
I(time^2*SES) + #interaction with quadratic time
I(time*Public) + I(time^2*Public) +
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID),
data = long_11_math,
warmup = 10,
iter = 20, chains = 4,
seed = 123,
cores = 4,
control = list(adapt_delta = .97, max_treedepth = 20), prior = my_prior, save_pars = save_pars(all =
TRUE))

saveRDS(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars, file="model_bayes_rlsm_inf_full_allpars.RDS")

Model Karşılaştırma Kodları
#Model Comparison
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)) #easy function to setwd whereever the R script is
getwd()
library(performance)
library(Metrics)
library(merTools)
library(sjPlot)

model_bayes_rlsm_inf_full_allpars <- readRDS("model_bayes_rlsm_inf.RDS") #with criterion loo
model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars <- readRDS("model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars.RDS")
rlsm_qdx_full_new_addpars <- readRDS( "rlsm_qdx_full_new_addpars.RDS")

bayes_rlsm_noninf_predict <- predict(model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars)
bayes_rlsm_inf_allpars_predict <- predict(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars)
actual <- long_11_math$math
PI <- predictInterval(merMod = rlsm_qdx_full_new_addpars,
level = 0.95, type = "linear.prediction", stat = "mean", n.sims = 1000)
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Metrics::rmse(actual, PI$fit)
Metrics::rmse(actual, bayes_rlsm_noninf_predict[,1])
Metrics::rmse(actual, bayes_rlsm_inf_allpars_predict[,1])

Metrics::mae(actual, PI$fit)
Metrics::mae(actual, bayes_rlsm_noninf_predict[,1])
Metrics::mae(actual, bayes_rlsm_inf_allpars_predict[,1])

prior_summary(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars)

########################3
#### 95% prediction coverage

PC_lmer <- 1- (sum(actual < PI$lwr | actual > PI$upr) / length(actual))

PC_Bnoinf <- 1- (sum(actual < bayes_rlsm_noninf_predict[,3] | actual > bayes_rlsm_noninf_predict[,4]) / length(actual))

PC_Bnoinf <- 1- (sum(actual < bayes_rlsm_inf_allpars_predict[,3] | actual > bayes_rlsm_inf_allpars_predict[,4]) /
length(actual))

tab_model(rlsm_qdx_full_new_addpars)
tab_model(model_bayes_rlsm_noninf_full_allpars)
tab_model(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars)

vars <- c("b_Intercept","b_time","b_ItimeE2", "b_motiv","b_att","b_Male",
"b_RaceBlack","b_RaceHispanic","b_RaceWhite","b_Age","b_SES",
"b_Public", "b_FLunch",
"b_ItimeMUMale","b_ItimeMURaceBlack","b_ItimeMUHispanic","b_ItimeMUWhite","b_ItimeMUAge","b_ItimeMUSES",
"b_ItimeE2MUMale","b_ItimeE2MURaceBlack","b_ItimeE2MUHispanic","b_ItimeE2MUWhite","b_ItimeE2MUAge","b_ItimeE
2MUSES",
"b_ItimeMUPublic","b_ItimeE2MUPublic", "sd_ChildID__Intercept","sd_ChildID__time","sd_SchoolId__Intercept",
"cor_ChildID__Intercept__time", "sigma")

length(vars)
plot(model_bayes_rlsm_inf_full_allpars, combo = c("dens","trace"), N=6, ask = TRUE)
plot(d, combo = c("dens","trace"), N=6, ask = TRUE)

Küçük Örneklemde Yapılan Kestirim Kodları
library(brms)
library(performance)
#Smaller Sample
long_11_math <- readRDS("long_11_math_for_analyses.RDS")

#let's randomly select 20 schools and go with that
set.seed(4435)
select_schools <- sample(long_11_math$SchoolId, 25, replace = FALSE)

sample_11 <- long_11_math[which(long_11_math$SchoolId %in% select_schools),]
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head(long_98_math)
head(long_11_math)
head(sample_11)
tail(sample_11)

dim(long_11_math)
dim(sample_11)
str(long_11_math)
head(long_11_math)
tail(long_11_math, n = 10)
summary(long_11_math)
saveRDS(sample_11,"sample_11.RDS")

######### MLE
summary(rlsm_qd_sample <- lmer(math ~ time + I(time^2) +
Male + Black + Hispanic + White + Age + SES + motiv + att + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + I(time*Black) + I(time*Hispanic) + I(time*White) + I(time*Public)
+#interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + I(time^2*Black) + I(time^2*Hispanic) + I(time^2*White) +
I(time^2*Public) + #interaction with quadratic time
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID) ,
REML = FALSE, data = sample_11, control = lmerControl(optimizer = "bobyqa")))

options(scipen = 999)
summary(rlsm_qd_sample)

saveRDS(rlsm_qd_sample,"rlsm_qd_sample.RDS")
performance(rlsm_qd_sample)

#non informative
bayes_rlsm_noninf_sample <- brm(math ~ time + I(time^2) +
Male + Black + Hispanic + White + Age + SES + motiv + att + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + I(time*Black) + I(time*Hispanic) + I(time*White) + I(time*Public)
+#interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + I(time^2*Black) + I(time^2*Hispanic) + I(time^2*White) +
I(time^2*Public) + #interaction with quadratic time
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID),
data = sample_11,
warmup = 2000,
iter = 4000, chains = 4,
seed = 123,
cores = 4,
control = list(adapt_delta = .97, max_treedepth = 20), save_pars = save_pars(all = TRUE))

saveRDS(bayes_rlsm_noninf_sample,"bayes_rlsm_noninf_sample.RDS")

#informative
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my_prior <- c(prior("normal(0, 10)", class = "b"),
prior("normal(12.8, 3)", class = "b", coef = "time"),
prior("normal(-.3, 3)", class = "b", coef = "ItimeE2"),
prior("normal(.6, 3)", class = "b", coef = "Male"),
prior("normal(-2.9, 3)", class = "b", coef = "RaceBlack"),
prior("normal(-1.8, 3)", class = "b", coef = "RaceHispanic"),
prior("normal(0, 3)", class = "b", coef = "RaceWhite"),
prior("normal(.7, 3)", class = "b", coef = "Age"),
prior("normal(3.2, 5)", class = "b", coef = "SES"),
prior("normal(2, 10)", class = "b", coef = "motiv"),
prior("normal(2, 10)", class = "b", coef = "att"),
prior("normal(-1, 3)", class = "b", coef = "Public"),
prior("normal(0, 3)", class = "b", coef = "FLunch"),
prior("normal(1, 3)", class = "b", coef = "ItimeMUMale"),
prior("normal(1.6, 3)", class = "b", coef = "ItimeMUSES"),
prior("normal(0, 1)", class = "b", coef = "ItimeE2MUMale"),
prior("normal(0, 1)", class = "b", coef = "ItimeE2MUSES"),
prior("gamma(8, 1)", class = "sd", group = "ChildID", coef = "Intercept"),
prior("gamma(1.4, 1)", class = "sd", group = "ChildID", coef = "time"),
prior("gamma(2.4, 1)", class = "sd", group = "SchoolId", coef = "Intercept"),
prior("gamma(8.3, 1)", class = "sigma")
)

bayes_rlsm_inf_sample_allpars <- brm(math ~ time + I(time^2) +
Male + Race + Age + SES + motiv + att + #student level
Public + FLunch + #school level
I(time*Male) + I(time*SES) + #interaction with linear time
I(time^2*Male) + I(time^2*SES) + #interaction with quadratic tkime
(1 | SchoolId) + (1 + time | ChildID),
data = sample_11,
warmup = 2000,
iter = 4000, chains = 4,
seed = 123,
cores = 4,
control = list(adapt_delta = .97, max_treedepth = 20), prior = my_prior, save_pars = save_pars(all
= TRUE))

saveRDS(bayes_rlsm_inf_sample_allpars,"bayes_rlsm_inf_sample_allpars.RDS")
bayes_rlsm_inf_sample_allpars

#compare these three models

bayes_rlsm_noninf_sample <- add_criterion(bayes_rlsm_noninf_sample, c("loo", "waic"), moment_match = TRUE)
bayes_rlsm_inf_sample_allpars <- add_criterion(bayes_rlsm_inf_sample_allpars, c("loo", "waic"), moment_match = TRUE)
loo_compare(bayes_rlsm_noninf_sample, bayes_rlsm_inf_sample_allpars)

model_performance(rlsm_qd_sample)
model_performance(bayes_rlsm_noninf_sample)

114

model_performance(bayes_rlsm_inf_sample_allpars)

rlsm_qd_sample_predict <- predict(rlsm_qd_sample)
bayes_rlsm_noninf_sample_predict <- predict(bayes_rlsm_noninf_sample)
bayes_rlsm_inf_sample_allpars_predict <- predict(bayes_rlsm_inf_sample_allpars)
actual <- sample_11$math

library(Metrics)

Metrics::rmse(actual, rlsm_qd_sample_predict)
Metrics::rmse(actual, bayes_rlsm_noninf_sample_predict[,1])
Metrics::rmse(actual, bayes_rlsm_inf_sample_allpars_predict[,1])

mae(actual, rlsm_qd_sample_predict)
mae(actual, bayes_rlsm_noninf_sample_predict[,1])
mae(actual, bayes_rlsm_inf_sample_allpars_predict[,1])

looic(bayes_rlsm_noninf_sample)
looic(bayes_rlsm_inf_sample_allpars)

library(sjPlot)

tab_model(rlsm_qd_sample)
tab_model(bayes_rlsm_noninf_sample)
tab_model(bayes_rlsm_inf_sample_allpars)
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EK-B: Etik Komisyonu Onay Bildirimi
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EK-C: Etik Beyanı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak
hazırladığım bu tez çalışmasında,
•

tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde
ettiğimi,

•

görsel, işitsel ve yazılı bütün bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına
uygun olarak sunduğumu,

•

başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel
normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,

•

atıfta bulunduğum eserlerin bütününü kaynak olarak gösterdiğimi,

•

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,

•

bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversitede veya başka bir üniversitede
başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

…..…/……/…….
(İmza)
Sinan YAVUZ
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EK-Ç: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu
……/……./..…
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığına,

Tez Başlığı : BAŞARI PUANLARI ÜZERİNE KURULAN BÜYÜME MODELLERİNİN EN ÇOK
OLABİLİRLİK KESTİRİM VE BAYES YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Yukarıda başlığı verilen tez çalışmamın tamamı (kapak sayfası, özetler, ana bölümler, kaynakça)
aşağıdaki filtreler kullanılarak Turnitin adlı intihal programı aracılığı ile kontrol edilmiştir. Kontrol
sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Rapor
Tarihi

Sayfa
Sayısı

Karakter
Sayısı

Savunma
Tarihi

Benzerlik
Oranı

Gönderim
Numarası

13/05 /2021

86

127316

28/05/2021

%3

1585372264

Uygulanan filtreler:
1. Kaynaklar hariç
2. Alıntılar dâhil
3. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve
Kullanılması Uygulama Esasları’nı inceledim ve çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini;
aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi
ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, gereğini saygılarımla arz ederim.
Ad Soyadı:
Öğrenci No.:
Ana Bilim Dalı:
Programı:
Statüsü:

Sinan Yavuz
N12147678

İmza

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Y.Lisans

Doktora

Bütünleşik Dr.

DANIŞMAN ONAYI

UYGUNDUR.
(Unvan, Ad Soyadı, İmza)
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
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EK-D: Dissertation Originality Report
……/……./………

HACETTEPE UNIVERSITY
Graduate School of Educational Sciences
To The Department of Educational Sciences

Thesis Title: INVESTIGATING GROWTH MODELS OF ACADEMIC ACHIEVVEMNT SCORES BY
MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYESIAN ESTIMATIONS.
The whole thesis that includes the title page, introduction, main chapters, conclusions and
bibliography section is checked by using Turnitin plagiarism detection software take into the
consideration requested filtering options. According to the originality report obtained data are as
below.
Time
Submitted
13/05/2021

Page
Count

Character
Count

Date of
Thesis
Defense

Similarity
Index

Submission ID

86

127316

28/05/2021

%3

1585372264

Filtering options applied:
1. Bibliography excluded
2. Quotes included
3. Match size up to 5 words excluded
I declare that I have carefully read Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences
Guidelines for Obtaining and Using Thesis Originality Reports; that according to the maximum
similarity index values specified in the Guidelines, my thesis does not include any form of
plagiarism; that in any future detection of possible infringement of the regulations I accept all legal
responsibility; and that all the information I have provided is correct to the best of my knowledge.
I respectfully submit this for approval.
Name Lastname:

Sinan Yavuz

Student No.:

N12147678

Department:

Educational Sciences

Program:
Status:

Signature

Educational Mesurement and Evaluation
Masters

Ph.D.

Integrated Ph.D.

ADVISOR APPROVAL
APPROVED
(Title, Name Lastname, Signature)
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
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EK-E: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını,
basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini
Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları
dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün
gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım haklan bana ait olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili
sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden
yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde
suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge" kapsamında tezim aşağıda
belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde
erişime açılır.
Enstitü/ Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 2
yıl ertelenmiştir. (1)
Enstitü/Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren 1 ay ertelenmiştir. (2)
Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)

……… /……… /………

(imza)

Sinan YAVUZ

"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"

(1) Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez

(2)

(3)

danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü Üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre
ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.
Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle
korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç; imkânı oluşturabilecek bilgi
ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanın önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü
veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir .
Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin
lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir*. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği
protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü
veya fakültenin uygun görüşü Üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler
Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde
muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir
* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim
kurulu tarafından karar verilir.
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