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Öz: Bütün dünyada öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin analizi ve bu analizlerden elde edilen sonuçlar
önemsenmektedir. Bu temelde iki nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi harcamaların marjinal katkısını belirleyip
doğru harcama planlaması yapmak diğeri ise ekonomi dışındaki faktörlerin etkisini doğru yönlendirebilmektir. Türkiye
için de bu kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada bu yapıya Denizli ölçeğinde katkı yaparak doğru kaynak kullanılmasına
yönelik öneriler getirmek amaçlanmıştır. Veri seti olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında lise son sınıfta eğitim alan
1089 öğrenciye ait bilgiler kullanılmıştır. Öğrencilerin başarısını temsil eden Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçları ve
bu başarıyı açıklamak için ise öğrencinin kişisel ailevi çevresel özellikleri yanında okul ve öğretmenlerinin özelliklerini
temsil eden değişkenler kullanılmıştır. Başarıyı belirleyen faktörler tahmin etmek için ise literatürde de çok az kullanılan
ve Türkiye verileriyle ilk defa kullanılacak olan mekansal modellerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda diğer faktörler
dışında öğrencilerin aynı okula gitmelerinin de bir etkileşim yaratıp yaratmadığı belirlenmiştir. Yapılan testler
sonucunda Mekansal Hata Modeli en uygun model olarak belirlenmiş ve tahminler yapılmıştır. Destekleyici eğitim almak,
okuldaki öğretmen sayısı, annenin eğitim seviyesindeki artış, okulun bir önceki ortalama YGS puanı gibi faktörlerin
öğrenci başarısı üzerinde olumlu etki yarattığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: öğrenci başarısı, mekânsal modeller, lise
Abstract: The whole world pays attention to analyses of the factors affecting student success with their results. This is
basically due to two reasons: first one is to determine the marginal contribution of expenses in order to make accurate
spending plan and the other one is to direct the impact of factors out of the economy right. This is also crucial for Turkey.
The aim of this study is to investigate correct usage of resources for Denizli. A data set of 1089 senior student in high
school for 2012-2013 academic calendar is used. Higher Education Examination (HEE) representing the student success
is taken as a parameter, and also the parameters representing the characteristics of the students’ personal, family and
environment with the characteristics of school and teacher are used. In order to determine factors in student success, the
spatial methods are used for the data of Turkey for the first time, which is actually also rarely used in the literature.
Accordingly, whether being in the same school affects the students are also determined besides other proposed factors.
According to the obtained test results, estimates are done by using the Spatial Error Model (SEM) determined as the most
appropriate model. Factors such as supporting education, the number of teachers in the school, increment of mother’s
education level, average HEE score of the school in the last year have positive impact on student success.
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1. Giriş
Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Teorisi (Biyolojik Sistem Teorisi) çocuğun gelişiminin çevresiyle
olan iletişim ve etkileşim sistemi kapsamında gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Bu sistemi oluşturan parçalar
olan öğrencinin kendisi, yakınları ve ailesi ve sosyal çevresi arasındaki etkileşim çocuğu beslemekte ve
gelişimini desteklemektedir (Paquette ve Ryan, 2016). Bu teori ve benzer teorilere dayalı olarak öğrencinin
başarısı ve gelişimini araştıran araştırmalar, başarıyı açıklamak için diğer değişkenler yanında bu tür
çevresel etkileşimi de analizlerine katmaya çalışmıştır. Bu kapsamda literatürde öğrencilerin akranlarıyla
(peer effect/akran etkisi) etkileşimlerini test eden çalışmalar bulunmaktadır. Dar anlamda akran etkisinde
öğrencilerin en yakın arkadaşları anketlerle belirlenip aralarındaki etkileşime dayalı olarak başarı üzerindeki
etkiler analiz edilmekte öte yandan geniş anlamda ise aynı okulda bulunmak veya aynı çevrede (mahalle
vb.) yaşamanın başarı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir (Duncan, 1994; Brannstrom 2008; Sykes 2009;
Crowder ve South 2011; Gibbons vd 2012, Coker 2016; Yeşilyurt ve Say 2016). Bu tür etkilerin
açıklanabilmesi için en uygun analiz yöntemlerinden birisi de mekansal modellerdir. Mekansal modeller
yakınlık ilişkisini ele alarak etkileşimleri test etme fırsatı sağlamaktadır. Bu çalışmada ilk defa Türkiye’deki
veriler kullanılarak ve öğrencilerin yaşadıkları çevreye dayalı etkileşimler dikkate alınarak öğrenci
başarısını belirleyen faktörler tahmin edilmiştir. Çalışmada Denizli’de 2012-2013 eğitim öğretim yılındaki
1089 öğrenciye ait veriler kullanılmıştır.
Bu çalışmanın katkısı iki başlık halinde ifade edilebilir. Birincisi geniş bir veri setiyle ve Denizli’deki
bütün ilçeleri kapsayan bu çalışmayla başarıyı etkileyen faktörler etkin bir şekilde belirlenmiştir. İkincisi
ise ilk defa Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin başarılarını belirleyen faktörler mekansal modellerle
tahmin edilerek çevresel etkiler test edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu tür araştırmalar literatürde de çok az
sayıdadır (Caughy vd. 2013, Ajilore 2016)
Çalışmanın geri kalan kısmı aşağıdaki gibidir: Takip eden bölümde veri seti ve teorik model
tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde yöntem, dördüncü bölümde ise bulgular tartışılmış beşinci bölümde ise
sonuçlar üzerinde çıkarımlar yapılmıştır daha sonra ise sonuç bölümü tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda ise
kaynaklar yer almaktadır.
2. Veri seti ve model
Öğrenci başarısını tahmin etmek için 2012-2013 öğretim yılında Denizli’deki bütün liselerden
mezun olan öğrencilerden toplanan veriler kullanılmıştır. Bu veri seti öğrencilerin kişisel özelliklerini,
öğrencilerin ailelerinin özelliklerini, öğrencilerin bulundukları okul, sınıf ve öğretmenlere ilişkin
özelliklerini içermektedir. Farklı gruplar için farklı anket formları uygulanmıştır. Önce öğrencilere yönelik
ve öğrencilerin aileleri ve kendi bireysel özelliklerini içeren 60 soruluk bir form uygulanmıştır. Bu
kapsamda ailenin sahip olduğu gelir, sosyal ve kültürel yapısını, öğrencinin kişisel özelliklerini anlamak
için farklı grup sorular oluşturulmuştur. Ayrı bir anket formu ile öğretmenlerin özellikleri ve yine ayrı bir
form ile okulun özellikleri elde edilmiştir.
Bilindiği üzere üniversiteye geçişte, öğrencilerin hedefledikleri bölümlere bağlı olarak farklı türden
puan türleri tanımlanmaktadır. Buradaki türlere bağlı olarak cevaplanan sorular ve soruların ağırlıkları
değişmektedir. Bu nedenlerle homojen bir öğrenci grubu oluşturulması amacıyla Yüksek Öğretime Geçiş
(YGS) sınavında eşit ağırlık puan türünden giren öğrenciler analize konu olmuştur. İlgili yılda bu sınava
giren yaklaşık olarak 1700 öğrenci bulunmuştur. Anket uygulandığı sırada bazı öğrenciler anket yapmayı
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kabul etmemiş, bir kısmına ulaşılamamış ve bir kısım formlar ise eksiklikleri nedeniyle analiz dışı
bırakılmıştır. Sonuç olarak 1089 öğrenciye ait veri elde edilmiştir.
Eşit ağırlık (EA) puan türünde YGS sınavından öğrencilerin aldıkları puanlar bağımlı değişken;
sosyo-ekonomik, çevre, okul ve öğretmenlere ait faktörler ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır.
Veri setlerine ilişkin bilgiler Çizelge 1’de yer almaktadır.
Çizelge 1. Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler
Değişken
YGS sınav sonucu (Eşit
ağırlık)
Kardeş sayısı
Evdeki tv sayısı
Otomobil sayısı
Raporlu gün
Ortalama gelir
Okuldaki öğrenci
Okul yaşı
Sınıf mevcudu
Öğretmen sayısı
Ortalama okul puanı
Son sınıf sayısı
Öğretmenlerin ortalama yaşı
Ortalama tecrübe yaşı
Cinsiyet-Erkek
Destekleyici eğitim (=1)
Öğrenci okul değiştirdi (=1)
Engelli (=1)
Cep telefonu var (=1)
Masası var (=1)
Evdeki kitap sayısı
Odasında tv var (=1)
Bir işte çalışıyor (=1)
Burs alıyor (=1)
Yurtta kalıyor (=1)
Ev ailenin (=1)
Evde bilgisayar var (=1)
Evde internet var (=1)
Anne baba birlikte (=1)
Anne çalışıyor (=1)
Annenin eğitim seviyesi
Baba çalışıyor (=1)
Babanın eğitim seviyesi
Çekirdek aile (=1)
Devamsızlık gün
Raporlu gün
Bilgisayar labaratuvarı var
(=1)
Spor salonu var (=1)
Bütün öğretmenler uzman
(=1)
Lisansüstü yapan öğretmen
var (=1)
Yönetici öğretmen var (=1)

Ortalama

Standart Sapma

274.47

56.07

2.51
2.67
1.82
9
1821.05
787.3
20.92
25.36
58.06
255.41
8.58
40.1
16.08
437
957
176
12
1020
975
2.48
138
36
77
126
794
815
650
1009
273
1.33
0.82
1.64
744
2.41
1.8

0.89
0.8
0.77
6.96
3015.72
526.09
15.35
6.79
58.69
35.1
4.49
4.72
5.03

1.03

0.61
0.38
0.83
0.54
1.02

1062
413
1072
292
64

Bağımlı değişken olarak kullanılan öğrenci başarısını temsil edeceği düşünülen YGS sınavından
alınan puan dışında başarıyı temsil ettiği düşünülen ve literatürde kullanılan başka değişkenler de

602

bulunmaktadır. Örneğin öğrencilerin okul süresince matematik, edebiyat vb. derslerin sınavlarından
aldıkları puanlar da başarıyı temsil etmek için kullanılabilir. Ancak öğrenci başarısını temsil eden
değişkenin nasıl olması gerektiği konusunda literatürde başvurulan kaynaklardan birisi British Committee
of Vice Chancellors and Principals’a aittir. Bu komiteye göre öğrenci başarısını temsil eden bağımlı
değişken aşağıdaki özellikleri içermelidir (Higgins 1989).



Kurum amaçlarıyla uyumlu olmalı
Mümkün olduğunca basit olmalı



Kabul edilebilir ve geçerli olmalı



Denetlenmeye açık olmalıdır

Dolayısıyla lise öğrencileri için Türkiye’de bu özellikleri bünyesinde taşıyan sınav üniversiteye
geçiş sınavlarıdır. Bu nedenle YGS sınav sonucu bağımlı değişken olarak alınmıştır.
Tahmin edilen model aşağıdaki gibi olup literatüre dayalı olarak belirlenmiştir (Hanushek 1971,
Yeşilyurt ve Say 2016).
Öğrenci Başarısı = f(öğrenciye ait değişkenler, aileye ait değişkenler, okul/öğretmenlere ilişkin
değişkenler, çevreye ilişkin değişkenler) (1)
Bu model literatürdeki yapıya uygun olarak öğrencinin kişisel, ailevi, çevresel ve okula ilişkin
faktörlerini temsil etmektedir ve Çizelge 1’de yer alan değişkenler bu modelin tahmin edilmesinde
kullanılmıştır
Çalışma iki temel kısıta sahiptir. Birincisi bütün okullarda ve sınıflarda homojen bir eğitim
verildiğini söylemek mümkün değildir. İkincisi sınava girmeyen ve ankete katılmayan öğrenciler
fonksiyonu tahmin etmede kullanılmamıştır.
3. Yöntem
Bu çalışmada mekânsal modellerden yararlanılmıştır. Mekansal yaklaşımlar ve ekonomik coğrafya
fikri daha eski bir literatüre sahip olmasına rağmen (Paelink and Klaassen,1979) mekansal modellerin
sosyo-ekonomik değişkenleri tahmin etmede yaygın olarak kullanılması çok eski değildir. Bu modellerin
ana fikri çok açıktır: Tobler (1970)’e göre “herşey herşeyle ilişkilidir fakat yakın olanlar uzak olanlardan
daha fazla ilişkilidir”. Buradan yola çıkarak meksansal model tahmini yapılırken önce teorik modelin
parametrik olarak mekansal etkileşime sahip olup olmadığı test edilir. Daha sonra veri setine en uygun
model belirlenir. Mekansal modelleme kullanmanın nedeni En küçük kareler (EKK) yöntemi varsayımlarını
geçersiz hale getirmesidir. Bu nedenle EKK ile elde edilen sonuçlar güvenli olmayacaktır.
Mekânsal etkilerin varlığı için en önemli aşama mekânsal ilişkilerin varlığını ortaya koyacak ağırlık
matrisinin oluşturulmasıdır. Ağırlık matrisi w ile ifade edilir. Örneğin i ve j birimlerinin komşu oldukları
durumda ağırlık matrisinin elemanları wij =1 değerini alırken, komşu olmadıklarında wij=0 değerini alır.
Ağırlık matrisinin oluştulması sonrasında mekânsal etkilerin analiz edilmesi gerekir bunun için de Moran’s
I ve LM (Lagrange Multiplier) testleri kullanılmaktadır. Bu test bize etkilerin olup olmadığını ve hangi
mekânsal modelin kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi verir. Bunlardan ilk model mekânsal gecikme
modelidir (SAR). Denklem 2’de SAR modeli yer almaktadır.
𝑦 = 𝛼𝑊𝑌 + 𝛽𝑋 + 𝑢 (2)
İkinci model ise mekânsal hata modelidir (SEM). SEM modelinde mekânsal ilişkiler hata terimi içinde yer
almaktadır.

603

𝑦 = 𝛽𝑋 + 𝑢
𝑢 = 𝛾𝑊𝑢 + 𝜀 (3)
Modelimizde en iyi model seçimi için genelden özele yaklaşımı takip edilmiş ve en iyi model elde
edilinceye kadar anlamsız değişkenler modelden çıkarılarak nihai modele ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra
mekansal ilişkiler incelenmiştir (Yeşilyurt ve Elhorst, 2014).
4. Analiz sonuçları
Mekansal testlerden önce En Küçük Kareler tahmin yöntemi ile ve genelden özele yaklaşımı
kullanılarak model belirlenmiştir. Bu belirlenen modele dayalı olarak mekansal analizlere geçilmiştir.
Mekansal modellerle tahmin yapılırken, komşuluk ilişkilerini analize katmak için ağırlık matrisleri
kullanılmaktadır. Bu çalışmada aynı okulda (aynı mekanda) eğitim almaktan doğan ilişkilerin varlığı ve
etkileri analiz edilmiştir. Bu nedenle ağırlık matrisinde aynı okulda eğitim alanlar komşu kabul edilmiştir.
Bu çalışmada en uygun ağırlık matrisi ve modeli belirlemek için aşağıdaki adımlar takip edilmiştir.
İlk olarak veri setinde herhangi bir mekansal bağımlılık olup olmadığı test edilmiştir. Bu amaçla Moran I
ve LM testleri kullanılmıştır. Çizelge 2’de testler mekansal bağımlılığın olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla mekansal modelleri kullanmanın yararlı olacağı anlaşılmıştır. Daha sonra hangi mekansal
modelin kullanılması gerektiği araştırılmıştır. LM testleri sonucunda gecikme ve hata modelleri anlamlı
bulunmuştur. Literatür takip edilerek Robust LM testi ile kullanılması gereken modelin SEM modeli olduğu
görülmektedir.
Çizelge 2. Mekansal testler
Sonuç

Test ismi
LM Test (Gecikme)
LM Test(Hata)
LM Test(Robust gecikme)
LM Test(Robust Hata)
Moran’s I

495.15***
571.56***
6.65
103.06***
0.027***

***0.01 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir.

SEM tahmin sonucu Çizelge 3’de yeralmaktadır.
Çizelge 3. SEM tahmin sonucu
Değişken

Katsayı

p-Olabilirlik

Sabit
Destekleyici eğitim alıyor
Öğrenci yurtta kaliyor
Annenin eğitim seviyesi
Cekirdek aile
Ln raporlu gun sayısı
Ln okulyasi
Ln sinif mevcudu
Spor salonu var
Ln ogretmen sayisi
Rho

5.35
0.098
0.015
0.017
0.018
-0.014
-0.072
0.018
0.016
0.525
0.087

0.00
0.00
0.34
0.07
0.01
0.00
0.00
0.68
0.66
0.00
0.00

SEM tahminin anlamlılığını gösteren Rho katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. Anlamlı olan
kukla değişkenlerden dershaneye devam etmek, çekirdek aile içerisinde yaşamak ve öğrencinin yurtta
kalması, okulda spor salonunun olması öğrenci başarısını pozitif yönde etkilerken ve öğrencinin
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öğretmenleri arasında yöneticinin bulunması başarı üzerinde negatif etkiye sahiptir. Raporlu gün sayısı,
okuldaki öğretmen sayısı, okulun bir önceki seneye ait ortalama puanı öğrenci başarısı üzerinde olumlu
etkiye sahip iken raporlu gün sayısı olumsuz etkiye sahiptir. EKK tahminlerinde istatistiksel olarak anlamlı
olan ailenin ortalama geliri, okul yaşı, sınıf mevcudu bu modelde anlamsıza dönmüştür.
5. Sonuç
Literatürde öğrencilerin başarısını analiz eden çok sayıda çalışma olmasına rağmen çevresel
etkileşimleri etkin bir şekilde analize katan çalışma sayısı çok fazla değildir. Bu çalışmada Denizli’de son
sınıfta okuyan öğrencilerin başarısını belirleyen faktörler öğrencinin okuduğu okuldaki etkileşim dikkate
alınarak analiz edilmiştir. Bu amaçla mekansal yöntemler kullanılmıştır. Yapılan test ve analizler aynı
okulda okuyan öğrenciler arasında güçlü bir etkileşim olduğunu doğrulamıştır. Elde edilen sonuçlara göre
öğrencinin destekleyici eğitim alması ve yurtta kalması öğrencinin başarısını arttırırken öğrencinin raporlu
günleri ve yönetici öğretmenlerin varlığı öğrenci başarısını azaltmaktadır. Diğer önemli bir faktörde
annenin eğitim seviyesinin yüksek olmasının öğrenci başarısını arttırmasıdır. Özellikle 2023 hedeflerinde
eğitimin önemi yer almaktadır. Beşeri sermayenin geliştirilmesinde annenin eğitim düzeyinin yüksek olması
da etkilidir.
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