
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİLİKLERİNİN TEMEL BİLEŞENLER 
ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

Aslı DEMİRCAN 

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI 

ANKARA 
2020 

Her hakkı saklıdır 







ii 

ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

MESLEK LİSELERİNİN ETKİLİLİKLERİNİN TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ 
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

Aslı DEMİRCAN 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
İstatistik Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Cemal ATAKAN 

Bu araştırmanın genel amacı resmî mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 12. sınıf 
öğrencilerinin okullarına yönelik etkililik algılarını, “Düzenli ve Güvenli Çevre”, 
“Yüksek Başarı Beklentisi”, “Öğretimsel Liderlik”, “Öğrenme Fırsatı”, “Öğrenci 
Öğrenmelerinin İzlenmesi” ve “Veli-Okul İlişkisi” olmak üzere altı etkili okul değişkeni 
bakımından Temel Bileşenler Analizi (TBA) kullanarak değerlendirmek ve bu algıların 
okulların 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı sonu akademik başarı not ortalaması ile 2017 
yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan ortalamaları ilişkisini görmektir. 
Araştırmanın evrenini, Ankara ilindeki resmî mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve 2016-
2017 Eğitim–Öğretim Yılında bu okullarda öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri 
oluşturmuştur. İlk olarak Ankara ilindeki 135 resmî mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 
basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak 30 okul seçilmiştir. Bu okullarda öğrenim 
gören 6326 öğrenciden basit rasgele örnekleme yöntemi kullanarak 1740 tanesi 
örnekleme alınmıştır. Araştırmanın sonucunda örneklem varyans-kovaryans matrisi 
kullanarak yapılan TBA’nın iki amacı olan bağımsızlaştırma ve boyut indirgeme amaçları 
gerçekleştirilmiştir. TBA sonucunda tek bir temel bileşen elde edilmiştir. Araştırma 
kapsamına alınan okullar bu değişken değerlerine göre sıralanarak en etkili ve etkisi en 
düşük okul belirlenmiştir. Toplam varyansın yaklaşık %87,6’sı önemli temel bileşen 
tarafından açıklanmıştır. Ayrıca okulların ilk temel bileşen değerleri, yıl sonu akademik 
başarı ortalamaları ile YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru 
sıralandığında okullara verilen sıra numaraları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 
Hesaplanan korelasyon katsayıları incelendiğinde okul etkililiğinin; okulların çıktısı olan 
yıl sonu akademik başarı not ortalamasına ve YGS puan ortalamasına tam anlamıyla 
etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

MS Thesis 

EVALUATING EFFECTIVENESS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS WITH 
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS: ANKARA CASE 

Aslı DEMİRCAN 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Statistics 

Supervisor: Prof. Dr. Cemal ATAKAN 

The aim of this study is to evaluate effectiveness perceptions of 12th grade students in 
official vocational and technical Anatolian high schools. Six effective school variables 
are analyzing using by Principal Components Analysis (PCA). They are “Regular and 
Safe Environment”, “High Achievement Expectation”, “Instructional Leadership”, 
“Learning Opportunity”, “Monitoring Student Learning” and “Relationship of Parent-
School”. In addition, the correlation of these perceptions, the average of academic 
achievement scores in the end of 2016-2017 Academic Year and the average of Transition 
to Higher Education Examination (THE) scores in 2017 was examined. The population 
of the study is consisted of official vocational and technical Anatolian high schools in 
Ankara province and 12th grade students studying in these schools in 2016-2017 
Academic Year. Firstly, 30 schools were selected from 135 official vocational and 
technical Anatolian high schools in Ankara using simple random sampling method. Of 
the 6326 students studying in these schools, 1740 were sampled using simple random 
sampling method. As a result, independence and dimension reduction objectives were 
achieved using sample variance-covariance matrix. One principal component was 
obtained. According to values of the principal component, the schools were ranked and 
the most effective and least effective schools were determined. Approximately 87,6% of 
the total variance is explained by significant principal component. In addition, it was seen 
that there are differences between the schools’ rank when values of the first principal 
component, the average of academic achievement scores and THE scores are sorted 
separately from high to low. When the correlation coefficients are examined, it is 
concluded that school effectiveness does not have a full effect on the average of academic 
achievement scores and THE scores which are outputs of schools. 

January 2020, 55 pages 
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1. GİRİŞ 
 
 

Bir toplumun eğitim sistemi ile diğer bir toplumun eğitim sisteminde benzer hedefler 

olduğu gibi, farklı hedefler de olabilir. Eğer tüm hedefler planlandığı gibi 

gerçekleştirilirse etkili bir eğitim sisteminden bahsedilebilir (Özdemir 2013). Dolayısıyla, 

etkililik ile hedefler arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Her toplumun eğitim 

sistemlerinde yer alan tüm hedeflerin uygulandığı yerler okullardır.  

Sosyal ve teknolojik alanlarda yapılan hızlı değişiklikler, okulların tüm yönleriyle 

yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bu durum, toplumların okullardan 

taleplerini sürekli olarak arttırmaktadır. Toplumlar bu talepleri karşılamada okulların 

yeterli olmadığını düşündüklerinde, eğitim bilimciler “Bir okulu neler etkili yapar?” ya 

da “Bir okulun etkililiği nasıl artırılabilir?” gibi sorulara cevap vermek için çeşitli 

çalışmalar yürütmüşlerdir (Edmonds 1979, Bashi vd. 1990, Sammons vd. 1995, Heneveld 

ve Craig 1996, Townsend 1997, Scheerens 2000, Zhao vd. 2005, Bergeson ve Davidson 

2007, Yanık 2008, Şişman 2011, Lezotto ve Snyder 2011, Balcı 2011). 

Edmonds’a (1979) göre bir okul tüm öğrencilerinin temel becerileri kazanması için bir 

ortam oluşturursa etkili olur. Planlanmış bütün hedefleri azami düzeyde 

gerçekleştirebilen okul etkilidir (Başaran 1982, Hoy ve Miskel 2012). Etkili okul kalite 

ve eşitlik nosyonlarına sürekli olarak odaklanır (Lezotto ve Snyder 2011). Etkili okul, 

birbirinden farklı özelliklerde olan öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal 

alanlar gibi birçok alanda gelişmesine imkân sağlar (Klopf vd. 1982). Ayrıca, kusursuz 

bir okul nasıl olmalıdır sorusuna cevap arar (Çubukçu ve Girmen 2006).  

Görüldüğü üzere, etkili okulun ne olduğuna dair birçok tanım yapılmıştır. Etkili okul; 

sırasıyla öğretme, öğrenme ve yönetme davranışlarını ve eğitim sistemini daha sonra da 

toplumun niteliğini etkiler. Etkili okulun tanımı, okul paydaşlarının taleplerine göre 

değişmektedir. Örneğin, bir okuldaki öğrencilerin algıları bir okulun etkililik düzeyini 

belirleyebilir. Bu nedenle; öğrenci algılarına göre okulların etkililiklerinin 

değerlendirilmesi merak konusudur.  
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Bu araştırmanın genel amacı resmî mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 12. sınıf 

öğrencilerinin okullarına yönelik etkililik algılarını, “Düzenli ve Güvenli Çevre”, 

“Yüksek Başarı Beklentisi”, “Öğretimsel Liderlik”, “Öğrenme Fırsatı”, “Öğrenci 

Öğrenmelerinin İzlenmesi” ve “Veli-Okul İlişkisi” olmak üzere altı etkili okul değişkeni 

bakımından Temel Bileşenler Analizi (TBA) kullanarak değerlendirmek ve bu algıların 

okulların 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı sonu akademik başarı not ortalaması ile 2017 

yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan ortalamaları ilişkisini görmektir.  

Çalışma ana başlıklar halinde özetlenecek olursa; giriş bölümünden sonraki ikinci 

bölümde okul etkililiğinin ne olduğuna dair bilgiler ile bu konuyla ilgili daha önceden 

hazırlanmış çalışmalar özetlenerek tanıtılmıştır. Üçüncü bölümünde TBA uygulanarak, 

önemli temel bileşenlerin elde edilmesi, TBA’nın gerekliliği ve önemli temel bileşen 

sayısına nasıl karar verileceğine dair kuramsal alt yapı verilmiştir. Çalışmanın dördüncü 

bölümü olan uygulama bölümünde ilk olarak Ankara ilindeki 135 resmî mesleki ve teknik 

Anadolu lisesinden basit rasgele örnekleme yöntemi ile toplam 30 okul seçilmiştir. Her 

bir okuldaki görüşülecek öğrenci sayılarının belirlenmesinde basit rasgele örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Her bir okula ilişkin örneklem sayıları okullardaki mevcut öğrenci 

sayılarına göre oransal dağıtılmıştır. Bu okullarda öğrenim gören 6326 öğrenciden basit 

rasgele örnekleme yöntemi kullanarak 1740 tanesi örnekleme alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak; Günal (2014) tarafından geliştirilen “Okul 

Etkililiği Ölçeği (OEÖ) - Öğrenci Formu” (EK 3) adlı beşli likert ölçek kullanılmıştır. Bir 

okul için her bir etkili okul değişken değeri hesaplanırken öğrenci ölçeğindeki maddelere 

(sorulara) o okuldaki öğrencilerin bir ile beş arasında verdikleri cevaplar toplanmış ve 

toplam öğrenci sayısına bölünerek ilgili okul için her bir değişkene ilişkin gözlem 

değerleri elde edilmiştir. Daha sonra, okullara ilişkin etkililik algıları örneklem varyans-

kovaryans matrisi kullanılarak yapılan TBA ile değerlendirilmiştir. TBA’nın 

bağımsızlaştırma ve boyut indirgeme amaçları gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta altı 

bağımlı değişken varken TBA sonucunda tek bir temel bileşen değişken elde edilmiştir. 

Bu değişkene göre araştırmanın kapsamına alınan okullara ilişkin etkililik değerleri 

bulunup sıralanmıştır. Ardından okulların etkililik değerleri ile yıl sonu akademik başarı 

not ortalamaları ve YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru 
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sıralandığında okullara verilen sıra numaraları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Ayrıca okul etkililiğinin; okulların çıktısı olan yıl sonu akademik başarı not ortalamasına 

ve YGS puan ortalamasına etkisi olup olmadığına bakılmış olup tam anlamıyla etkisi 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Son bölüm olan sonuç ve öneriler bölümünde, 

uygulamada elde edilen çıkarımlar özetlenmiş ve çalışmayla ilgili önerilerde 

bulunulmuştur.  
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2. OKUL ETKİLİLİĞİ 
 
 

Eğer bir okulda planlanmış bütün hedefler azami olarak gerçekleştirilmişse (Başaran 

1982, Hoy ve Miskel 2012), tüm öğrenciler temel becerileri kazanmışsa (Edmonds, 

1979), bu okul için kalite ve eşitlik gibi nosyonlar önemliyse (Lezotto ve Snyder 2011), 

birbirinden farklı özelliklerde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal 

konularda gelişmesine olanak sağlanmışsa (Klopf vd. 1982) o okul etkili bir okuldur 

denilebilir.  

Görüldüğü üzere; okul etkililiğinin tanımı yapılırken birbirinden farklı birçok nosyon 

vurgulanmaktadır. Yıllara göre bu nosyonların odak noktaları değişmiştir. 1970’li 

yıllarda odak noktası öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi iken, 1980’li yıllardan 

itibaren bu odak noktası değişmiştir. Öğrencinin akademik başarısı ve verimli olma 

durumu üzerine odaklanılmıştır (Sackney 1989). Tüm yıllardaki okul etkililiği 

nosyonunun ortak odak noktası ise öğrencidir. Tüm yıllarda zekâ ve yetenek düzeyi 

bakımından birbirinden faklı öğrencilerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine 

yoğunlaşılmıştır. 

Okul etkililiğinin ilk çıkış noktası, Carroll’un (1963) “Okulda Öğrenme Modeli” ile 

olmuştur. Daha sonra, bunu Carroll’un modelini temel olarak alan Bloom’un (1979) 

“Tam Öğrenme Modeli” izlemiştir. Bloom’a (1979) göre eğer bir okulda planlı bir 

yaklaşım içinde davranılırsa öğretilmek istenen tüm davranışları neredeyse tüm 

öğrenciler öğrenebilir. “Bütün çocuklar öğrenebilir.” diyen Edmonds (1979) da Bloom’a 

katılmaktadır. 

Belirli okulların diğer okullara göre daha başarılı olması okul etkililiğinin bir diğer çıkış 

noktası olmuştur (Schweitzer 1984, Purkey ve Smith 1983, Mortimore vd. 1988, 

Townsend 1997). ABD’de 1960’lı yıllarda “Coleman Raporu” yayımlanmıştır. Bu rapor 

ile okul etkililiği önemli bir nosyona dönüşmüştür (Edmonds 1979, Bashi vd. 1990, 

Sammons vd. 1995, Sheerens 2000, Bergeson ve Davidson 2007, Dolan ve Grosin 2008). 
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Coleman, Pettigrew, Sewell ve Pullum (1973) tarafından “Eğitimde Fırsat Eşitliği” 

konusu ele alınarak ulusal düzeyde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 

ekomomik bir yaklaşım esas alınmıştır ve yaklaşık 4000 okul inceleme altına alınmıştır 

(Coleman 1966). Okulun girdi değişkenleri aracılığıyla okulun çıktıları tahmin edilmiştir. 

Öğrenci başına yapılan harcamalar ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları gibi 

değişkenler okulun girdi değişkenleri, öğrencilerin akademik başarısı okulun çıktı 

değişkeni olarak alınmıştır. Okullarda uygulanan standart testlerden hesaplanan puanlar 

akademik başarı yani okul başarısı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, 

öğrencilerin okul başarılarının, okul kaynaklarından ziyade öğrencilerin ailevi yapısı ve 

sosyal ortamı gibi değişkenlerden etkilendiği ortaya çıkmıştır (Bloom 1979, Scheerens 

1989). Dolayısıyla öğrencinin okul başarısında farklılık getiren faktörün okul olmadığı, 

öğrencinin ailevi yapısı ve sosyal ortamı olduğu ortaya çıkmıştır.  

Plowden’ın (1967) “Çocuklar ve Devam Ettikleri İlköğretim Okulları” adındaki diğer bir 

çalışmada okul ile öğrencilerin ailevi yapısı ve sosyo-ekonomik düzeyleri kıyaslanmıştır. 

Coleman Raporu’nda yer alan sonuçlara yakın sonuçlara ulaşılarak öğrenciler arasındaki 

farklılıkları; okullar arasındaki farklılıklardan ziyade öğrencilerin ailevi yapılarındaki 

farklılıkların daha iyi bir şekilde açıkladığı ortaya çıkmıştır. 

Jencks (1972) yaptığı bir çalışma ile bir öğrencinin akademik başarısında ve ilerideki 

ekonomik hayatında göstereceği başarısında ailevi yapısının ve evdeki ortamının etkili 

olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışma ile okulu geliştirmek için yapılan faaliyetlerin 

okulun niteliğini arttırmadığı kanısına varılmıştır. Ayrıca, öğrencinin akademik başarısı 

ile okulunun nitelikleri arasında oldukça büyük bir korelasyon olmadığı, ancak 

öğrencinin akademik başarısı ile ailesinin sosyo-ekonomik durumu ile oldukça büyük bir 

korelasyon olduğunu öne sürmüştür. 

Bu araştırmaların sonuçları ile okul yöneticileri ve öğretmenlerin dolayısıyla okulun 

öğrencilerin akademik başarısını arttırmada etkili olmadığı ortaya çıkmıştır (Bakay ve 

Kalem 2009, Balcı 2011). Coleman ve Plowden’ın Raporları yayımlandıktan sonra eğitim 

camiasında bir okul gerçekten diğerine göre farklı olabilir mi veya bir okul hangi 

nitelikleri bakımından diğerine göre farklılık gösterir gibi sorular sorulmaya başlanmıştır. 
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Böylece eğitimde okulun yerinin ne olduğunu saptamak amacıyla etkili okul hareketi tam 

anlamıyla başlamıştır (Edmonds 1979, Scheerens 1989, Sammons vd. 1995, Scheerens 

2000, Bergeson ve Davidson 2007, Lezotte ve Snyder 2011). 

Okul etkililiği ile alakalı çalışmalar, birden fazla varsayıma dayanmaktadır. Bu 

varsayımlardan bazıları şunlardır (Şişman 2011); 

  Etkili okulların etkili olmalarını sağlayan birçok çevresel nitelik vardır. Bunlar 

büyük olasılıkla nitel özellik gösterir, dışarıdan müdahaleye açıktır, 

değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

  Etkili okulların niteliklerinin ne olduğunu araştıran çalışmalar, okulların 

başarısı hakkında bilgi sahibi olmak için değil, daha çok okulları 

iyileştirmek amacıyla yapılan çeşitli faaliyetlerin dayanağını oluşturabilir. 

 Etkili okullar birbirinden farklı özellikleri olan ve bilhassa da özel politika 

gerektiren öğrenciler için etkili bir eğitim sağlayabilirler.  

  Bir okul, belirli temel özellikleri bünyesinde bulundurarak ya da bu 

özellikler üzerine odaklanarak öğretme ve öğrenmenin niteliğini 

arttırabilir.  

Weber (1971) 1970-1971 Eğitim-Öğretim Yılında, New York, Kansas ve Los Angeles 

şehirlerinin merkezinde yer alan yoksul mahallelerdeki toplam dört ilkokulda bir 

araştırma yürütmüştür. Araştırmada, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin okuma 

becerilerini belirlemeye yönelik hazırlanan standart testlerin sonuçları ile bu okullarda 

yapılan gözlem ve görüşme sonuçları kullanılmıştır. Öğrencilere okuma becerileri en iyi 

şekilde nasıl kazandırılabilir üzerine odaklanılmıştır. Weber, etkili okulların; “Güçlü 

Yönetim Liderliği”, “Öğrenci Başarısına İlişkin Yüksek Beklentiler”, “Pozitif, Düzenli, 

Sessiz ve Mutlu Bir Atmosfer”, “Okuma Becerisi Üzerine Odaklanma”, “Okuma 

Becerisine İlişkin Ek Personel Kullanımı”, “Sesli Araçların Kullanımı”, “Öğretimin 

Bireyselleştirilmesi” ve son olarak da “Öğrenci Gelişiminin Sürekli Olarak 

Değerlendirilmesi” olmak üzere toplam sekiz özelliğe sahip oldukları sonucuna varmıştır 

(Weber 1971). 
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Diğer bir çalışmada Edmonds (1979) tarafından yürütülmüştür. Edmonds (1979) 21’i 

yüksek başarılı ve 21’i düşük başarılı olan toplam 42 okulda öğrenim gören 2500 

öğrencinin okuma becerileri ile matematik yeterliliklerini incelemiştir. Araştırmanın 

sonucunda; “Güvenli ve Düzenli Çevre”, “Güçlü Öğretimsel Liderlik”, “Öğrenme İçin 

Fırsat Eşitliği”, “Yüksek Başarı Beklentisi” ve son olarak da “Öğrenci Öğrenmelerinin 

İzlenmesi” olmak üzere toplamda beş özellik ortaya konmuştur. 

Lezotte (1991) Edmonds’ın etkili okul için ortaya koyduğu bu beş özelliğe “Veli Okul 

İlişkisi” ile “Açık ve Belirgin Amaçlara Odaklanan Misyon” özelliklerini de ekleyerek 

toplamda yedi özellik ortaya koymuştur. Daha pek çok araştırmacı da önceden etkili okul 

için tanımlanan özellikleri vurgulayan yakın sonuçlar elde etmişlerdir (Levine ve Lezotte 

1990, Heneveld ve Craig 1996, Townsend 1997, Hopkins 2001, Krik ve Jones 2004, 

Bergeson ve Davidson 2007, Lezotte ve Snyder 2011). 

Özetle, bir okulun etkililiğini belirleyen birçok özellik vardır. Ancak üzerinde mutabık 

kılınmış (District of Columbia Public Schools [DCPS] Effective Schools Framework 

2009) ve bu araştırmada kullanılan “Güvenli ve Düzenli Çevre”, “Öğretimsel Liderlik”, 

“Yüksek Başarı Beklentisi”, “Öğrenme Fırsatı”, “Öğrenci Öğrenmelerinin İzlenmesi” ve 

“Veli-Okul İlişkisi” olmak üzere altı özellik mevcuttur. Bu özelliklere ilişkin kısa 

açıklamalar şunlardır:  

“Güvenli ve Düzenli Çevre” özelliğine sahip bir etkili okulda fiziksel zararlardan uzak, 

düzenli ve fonksiyonel bir atmosfer mevcuttur (Lezotte, 1991). Bu değişken, diğer etkili 

okul değişkenleri bağlantılıdır. Bunların geliştirilmesi için uygun ortamı hazırlar. Bu 

özellik sayesinde öğrenci ve öğretmen performansları artar (Lezotte ve Snyder 2011).  

“Öğretimsel Liderlik” özelliğine sahip bir etkili okulda okul yöneticisi sorumluluğunda 

olan her şeyi yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü öğrencisine, velilerine ve 

personeline sürekli olarak hissettirir (Lezotte ve Snyder, 2011) ve okul yöneticisi güncel 

öğretim yöntem ve tekniklerini sürekli olarak araştırmak ve geliştirmek zorundadır 

(Özdemir ve Sezgin 2002).  
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Etkili bir okulda okuldaki tüm personel, tüm öğrencilerin temel becerileri kazanabilecek 

yeterliliğe sahip olduğuna inanır ve tüm öğrencilerin bu yeterliliği kazanmasını 

sağlayacak kapasiteye sahiptir (Lezotte ve Snyder 2011). Dolayısıyla bu okulda “Yüksek 

Başarı Beklentisi” mevcuttur. Yüksek başarı beklentisine sahip olan okul personeli 

öğrencilerinin cinsiyetini, etnik kökenini veya diğer farklılıklarını gözetmez. Tüm 

öğrencilerinin başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla uygun ortamlar oluşturur 

(Hopkins 2001).  

“Öğrenme Fırsatı” okulun tamamının temel becerileri kazanmaları için ayrılan süredir 

(Teaching and Learning International Survey [TALIS] 2010). Etkili bir okulda tüm 

öğretmenler, temel becerilerin öğretimine çok fazla zaman ayırır ve özellikle diğer 

öğrencilere göre öğrenmesi yavaş olan öğrencilere ekstra zaman ayırır (Lezotte 1991, 

Hopkins ve Levin 2000). 

“Öğrenci Öğrenmelerinin İzlenmesi” özelliğine sahip bir etkili okulda öğrencilerin 

akademik başarısı çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak sürekli olarak 

izlenir ve değerlendirilir. Bu sonuçlara göre öğrencinin performansı artırılır ve öğretim 

programları ve materyalleri bunlara göre geliştirilir (Lezotte 1991). 

Son olarak, etkili okullarda “Veli-Okul İlişkisi” özelliği sayesinde öğrenci velileri okulun 

sahip olduğu misyonu bilir ve bu misyonu destekler. Dolayısıyla bu okuldaki öğrenci 

velileri okulun başarıya ulaşmasına sağlayacak önemli görevler alır (Lezotte 1991).  

Tüm bu özellikler düşünüldüğünde; bir okulun etkililiğini sağlamak için tüm bu 

özelliklerin bir arada olması ve bunların uygun düzeyde uygulanması gerekir (Marco vd. 

1976, Good 1983, Fraser 1990, Balcı 2011). Dolayısıyla bir okulda etkili okul 

özelliklerinin tek başına bir tanesinin ya da sadece birkaç tanesinin olması o okulu etkili 

kılmamaktadır. Tümünün birlikteliği ve uygun değerlerde uygulanması önemlidir. Sonuç 

olarak, bir okulun etkililik düzeyini belirlemek için tüm etkili okul değişkenlerinin 

birlikte ölçülmesi gerekmektedir.
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3. TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ 
 
 

Bir olgu eğer onu tanımlayan birden çok özelliğe sahipse bu olguyu tanımlayabilmek için 

bu özelliklerin tamamının ölçülmesi gerekir. Bir olguyu çok boyutlu olarak tanımlamak 

için çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri kullanılır.  

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri, her bir olguya ait birden çok, birbirinden 

farklı ve ilişkili özelliklerin ya da değişkenlerin ölçülerek bir bütünsel çerçevede analiz 

edildiği yöntemlerdir (Tatlıdil 2002, Albayrak 2006, Özdamar 2010). Tek değişkenli 

istatistiksel analiz yöntemleri istenilen düzeyde sonuç vermediğinde çok değişkenli 

istatistiksel analiz yöntemleri tercih edilir. Bu yöntemler birden çok özelliğe sahip 

olguları daha basit bir düzeye getirir. Bunu da bu özellikleri sınıflayarak, 

bağımsızlaştırarak, indirgeyerek ve sıralayarak yapar. Böylece çok sayıdaki değişken 

yerine daha az sayıdaki değişkenle incelenen bir olgu, tatmin edebilecek düzeyde 

özetlenmiş ve tanımlanmış olur. 

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinde, n sayıdaki birime ya da nesneye ilişkin 

p sayıdaki değişken ya da özellik analiz edilmektedir. Bu yöntemlerle çok değişkenli ya 

da birden fazla özelliğe sahip olan bir yapı orijinal değişkenlerin doğrusal birleşimi olan 

daha az sayıdaki bileşen ile tanımlanır. Ancak, bu çok sayıdaki değişken ya da 

özelliklerden çoğunun birbirleriyle ilişkili olması analizde sorun teşkil etmektedir 

(Johnson ve Wichern 2002, Tatlıdil 2002).  

Tek değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerine göre kapsamlı ve karışık olan bu analiz 

yöntemleri, değişken ya da özellik sayısının fazlalığından dolayı işlem yükünü artırır ve 

sonuçların yorumlanması zorlaşır. Bu gibi durumlarda çok değişkenli istatistiksel analiz 

yöntemlerinden biri olan Temel Bileşenler Analizi’ne (TBA) başvurulur (Johnson ve 

Wichern 2002, Tatlıdil 2002, Jolliffe 2010). TBA ile sonuçlar daha kısa sürede elde edilir 

ve daha kolay bir şekilde yorumlanır.  

TBA, bir olguyu aralarında ilişki bulunan p sayıdaki orijinal değişkenden ya da özellikten 

aralarında ilişki bulunmayan daha az sayıda ve bu değişken ya da özelliklerin doğrusal 
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bileşenleri olan k sayıdaki yeni değişken ya da özellikle ifade etme yöntemidir (Johnson 

ve Wichern 2002, Stevens 2002, Özdamar 2010). TBA’nın üç önemli amacı vardır. TBA 

ilk olarak boyut indirger, başka analiz yöntemler için veri kümesini hazırlar ve son olarak 

da ilişkili değişken kümeleri kullanarak birimlere ya da nesnelere ilişkin ilişkisiz temel 

bileşenlerin değerlerini (skorları) hesaplayarak bu değerlere göre her bir temel bileşen 

için birimleri ya da nesneleri sıralar (Johnson ve Wichern 2002, Tatlıdil 2002, Özdamar 

2010). 

Cebirsel olarak düşünüldüğünde; temel bileşenler p-tane 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋  rasgele değişkenin 

doğrusal bileşimleri iken geometriksel olarak düşünüldüğünde; bu doğrusal bileşimler, 

koordinat eksenleri 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋  olan sistemi döndürerek elde edilen yeni koordinat 

sistemini oluştururlar. Yeni eksenler, en üst düzeyde değişkenlik içerir ve değişkenlik 

yapısının daha basit ve az sayıda değişken ile açıklar (Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 

2010). 

TBA’daki bazı önemli hususlar şöyle özetlenebilir (Johnson ve Wichern 2002, Stevens 

2002, Tatlıdil 2002, Albayrak 2006, Jolliffe 2010, Özdamar 2010): 

 Birimlerin ya da nesnelerin her bir eksene göre koordinatları yeni değişkenlerin 

(temel bileşenlerin) değerlerini gösterir. Bunlara temel bileşen değerleri 

(skorları) denir. 

 Her bir temel bileşen orijinal değişkenlerin doğrusal bir birleşimidir.  

 Birinci temel bileşen, varyansı maksimum düzeyde açıklar. İkinci temel bileşen 

ise geriye kalan toplam varyansı maksimum düzeyde açıklar. Dolayısıyla birinci 

temel bileşen en fazla, diğer bileşenler ise gittikçe azalan miktarlarda varyansı 

açıklar. 
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3.1 Temel Bileşenlerin Elde Edilmesi 
 
 

TBA’da p sayıda rasgele değişkenden en çok p sayıda temel bileşen elde edilir. Bu temel 

bileşenleri elde etmek için varyans-kovaryans ya da korelasyon matrisinin özdeğerleri ve 

özvektörleri kullanılır. Temel bileşenler; 1 2, , , pX X X  rasgele değişkenlerden oluşan X  

rasgele vektörünün   varyans-kovaryans matrisi veya   kitle korelasyon matrisinden 

elde edilir. Temel bileşenleri elde etmek için normallik varsayımının sağlanmasına gerek 

yoktur (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). 

TBA’da X  rasgele vektörü doğrudan kullanılabildiği gibi Z  standartlaştırılmış rasgele 

vektörü de kullanılabilmektedir. X  rasgele vektörü kullanılacaksa temel bileşenlerin elde 

edilmesinde   varyans-kovaryans matrisinden, Z  standartlaştırılmış rasgele vektörü 

kullanılacaksa   kitle korelasyon matrisinden yararlanılmaktadır. Bunun en önemli 

belirleyicisi verilerin (değişkenlerin) ölçü birimleridir. Eğer değişkenlerin ölçü birimleri 

birbirine yakınsa   varyans-kovaryans matrisinden, değilse   korelasyon matrisinden 

yararlanılması önerilir (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Tatlıdil 2002, Jolliffe 

2010). 

1 2, , , T
pX X X X     rasgele vektörü için 

1

2

.
( )

.

.

p

E X








 
 
 
 

   
 
 
 
  

 

ve 

 



12 
 

( ) ( )( )TCov X E X X     

           

1 1 2 1

2 1 2 2

1 2

( ) ( , ) ... ( , )

( , ) ( ) ... ( , )

. . ... .
  

. . ... .

. . ... .

( , ) ( , ) ... ( )

p

p

p p p

Var X Cov X X Cov X X

Cov X X Var X Cov X X

Cov X X Cov X X Var X

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

               

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

. . ... .
,

.
, 1,     

. .
2

..
 

.

. . ...

.

,      

.

 

..

,    

p

p

p p pp

i k p i k

  
  

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 





 



 

                 

dır. Ayrıca 

( , )
( , )

( ) ( )
i k

i k

i k

Cov X X
Corr X X

Var X Var X
  

                      =     ,      , 1,2, ,ik

ii kk

i k p


 
   

                      = ik  

olmak üzere 

( ) pxpCorr X   

12 1

21 2

1 2

1 ...

1 ...

. . ... .
               =

. . ... .

. . ... .

... 1

p

p

p p

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



13 
 

dır (Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). 

3.1.1 Temel bileşenlerin varyans-kovaryans matrisi kullanılarak elde edilmesi 
 
 

1 2, , , T
pX X X X     rasgele vektörünün varyans-kovaryans matrisi özdeğerleri 

1 2 ... 0p       olan   matrisi olsun.   temel bileşenin katsayı vektörü olmak üzere 

rasgele değişkenlerin doğrusal bileşimi olan 1 2, , , pT T T temel bileşenler,  

1 11 1 21 2 1

12 1 22

1

22 2 2

1 1 2 2

...

...

.

.

.

...

p p

p p

p p pp p

T

T

T
pp

T X X X X

X X X X

X X X

T

T X



 

   

  

   

  

 

 



 



 

şeklinde gösterilir. Temel bileşenler aralarında herhangi bir korelasyon bulunmayan 

doğrusal bileşenlerdir. Varyanslarının büyüklüklerine göre sıralanırlar. 

.i  temel bileşenin varyansı, 

X)( ) ( T
iiVar T Var   

         ,                   1 , 2, ,T
i i i p     

olarak bulunur ve. .i ve .k temel bileşenlerin kovaryansı, 

(, , ) ( )i
T T
i kkCov T CovT X X    

                     , 1, 2, ,       ,          ,  T
i k i k p i k     

olur. 
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Birinci temel bileşen en yüksek varyans değerine sahip temel bileşendir. Birinci temel 

bileşenin varyansı, 

1 11( ) TVar T     

dir. Birinci temel bileşenin varyansı, 1  gibi herhangi bir sabitlerden oluşan vektör ile 

çarpılarak artırılabilir. Ancak bu durum bir belirsizlik oluşturur. Bu belirsizliği yok etmek 

amacıyla çeşitli kısıtlar tanımlanmıştır. Bunlar (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 

2002, Jolliffe 2010): 

 Birinci temel bileşen, 1 1 1T    olacak şekilde 1 )( TVar X  değerini maksimum 

yapan 1
T X  doğrusal birleşimidir.  

 İkinci temel bileşen, 2 2 1T    ve 1 2, ) 0( T TCov X X    kısıtlarına göre 2 )( TVar X

değerini maksimum yapan 2
T X  doğrusal birleşimidir.  

Böylece i. temel bileşen,  

1T
i i    

, ) , ) 0    ( (  ,    k
T T
i kiC iov T CovT X X k    

kısıtlarına göre )( ) ( T
iiV T Var Xar    değerini i. sırada maksimum yapan 

T
i X  doğrusal 

birleşimidir. 

 , 1 2, , , T
pX X X X     rasgele vektörüne ilişkin varyans-kovaryans matrisi ve ’nın 

özdeğer-birim özvektör çiftleri  

1 21 2( , ), ( , ),..., ( , )ppe e e    
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olmak üzere .i  temel bileşen 

1 1 2 2 ...      ,    1,2,...,i i pi i p
T

i X e X e X e X i pT e       

dir. Burada 1 2 ... 0p       ve  

( X) ( )i
T
iV V r ear T a  

            T
i ie e   

            ( )T
i iie e  

            T
i ii e e  

                    1   ,       , ,  , 2i i p    

ve 

(, X, )( ) XT
i k

T
i kC o eC eov T T v  

                 T
i ke e   

                 ( )T
i kke e  

                 T
i kk e e  

                 0  

olarak bulunur. Burada, 

1,     i k 

0,     i k 
T
i ke e

 
   

 

dır. 
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Buradan temel bileşenlerin ilişkisiz olduğu ve varyanslarının  ‘nın özdeğerlerine eşit 

olduğu görülür. Eğer bazı 𝜆  ‘ler eşit ise ilişki katsayı vektörleri ℓ  ‘ler de eşit olacaktır. 

Bu durumda temel bileşenler tek olmaz ve bazı temel bileşenler birbirine eşit çıkar 

(Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). 

Bir diğer önemli husus ise rasgele değişkenlerin varyanslarının toplamı temel bileşenlerin 

varyanslarının toplamına eşit olduğu hususudur (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 

2002, Jolliffe 2010). 

Yani, 

p p

i i
i 1 i 1

Var(X ) Var( )T
 

   

11 22 pp                 σ σ σ    

1 2 p                 λ λ λ    

olmalıdır. Bu durumu göstermek için  

11 22 ppσ σ σ ( )tr     

dir.  ,    ‘nın özdeğerlerinden oluşan diagonal bir matris ve ,     ‘nın özdeğerlerine 

karşılık gelen birim özvektörlerden oluşan ortogonal bir matris 

1 2( [ , ,..., ],  )T T
pe e e         olmak üzere spektral ayrışımdan 

T    

olur. Buradan 
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( ) ( )Ttr tr    

        ( )Ttr    

        ( )tr   

1 2 p              

dir. Böylece  

p

i
i 1

Var(X ) ( )tr


   

                 ( )tr   

p

i
i 1

)                 Var(T


   

olur ve 

11 22 pp 1 2 pσ σ σ         

olarak elde edilir (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). Buradan .k  

temel bileşenin varyansının toplam varyansa oranı  

1 2

     ,        1, 2,...,k

p

k p


   
  

dır.  1, 2,...,k p  bileşenin varyans oranları toplamı %67’den büyük olmak koşulu ile 

%70, 80, 90 gibi büyük bir orana ulaşıyor ise p ’nin büyük olduğu durumlarda ilk k  tane 

( k p ) temel bileşen orijinal değişkenliği açıklayacak yeterlilikte sayılabilir. Böylece, 

p  sayıdaki değişken yerine ilk k  sayıdaki temel bileşen fazla bilgi kaybı olmadan 

orijinal yapıyı açıklamak üzere kullanılabilir (Özdamar 2010). 
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  varyans-kovaryans matrisinden elde edilen 1 21 2,   ,...,  T T T
ppT e T e TX XeX    temel 

bileşenler ile kX  arasındaki korelasyon katsayısı 

,
( , )      ,     , 1, 2,...,

i k

ik i
i k

kk

T X

e
Corr T X i k p





    

şeklinde hesaplanır (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). Burada 

1 21 2( , ), ( , ),..., ( , )ppe e e    ,   varyans-kovaryans-matrisinin özdeğer-birim özvektör 

çiftleri olmak üzere 

[0,..., 0,1,0,..., 0]T
k   

olsun. Dolayısıyla, 

T
kkX X   

ve 

( , ) ( , )T T
k ik iCov X T Co X e Xv   

                   = i
T
k e  

olur. i iie e  olduğundan, 

( , ) ( ),T
ki ikCov X T Co X Xev   

                  i
T
k e   

                  ik i
T e   

                    = i kie  
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olur. Dolayısıyla 

( )i iVar T   

( )k kkVar X   

olduğundan, 

,

( , )

( ) ( )i k

i

i
X

k

k
T

Var T Va

Cov

r

X

X

T   

              ,      , 1, 2,...,ki ii ki

i kk kk

ee
i k p


  

    

olur (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002, Jolliffe 2010). 

3.1.2 Temel bileşenlerin korelasyon matrisi kullanılarak elde edilmesi 
 
 

Eğer TBA yapılacak veri kümesindeki değişkenlerin ölçü birimleri birbirinden farklıysa 

veri kümesindeki tüm değişkenleri aynı şekilde ifade etmek için standartlaştırma işlemi 

yapılır. Standartlaştırılmış değişkenler; 

 

 

 

1 1
1

11

2

2

2
2

2

.

.

.

p p

p

pp

X
Z

X
Z

X
Z
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şeklinde hesaplanır. V  diagonal elemanları ii ’ler olan diagonal matris ve 1/2V diagonal 

standart sapma matrisi olmak üzere matris gösterimi; 

 
1

 
2

1
( ) pxp px

Z V X 


   

şeklinde olur. Burada 1/2V diagonal standart sapma matrisi, 

1/2

11

22

0 ... ... 0

0 0 ... 0

. . . ... .

. . . ... .

.. . . ...

0 0 . ... pp

V







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

biçimindedir. Burada 

1
 
2 ( ))( ) (E Z E V X 


   

 
1

 
2 )       ( XV E 


   

       0  

1
 
2( ) ( ( ))Cov Z Cov V X 


   

1
 
2            ( )V XCov


  

1 1
  
2 2        (     = )V v X VCo

 
 

1 1
  
2 2            V V
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olur. Z  ‘nin temel bileşenleri X  rasgele vektörünün kitle korelasyon matrisi olan   

‘nun özvektörlerinden elde edilebilir.   ‘dan elde edilen .i  temel bileşen iT  ile ( , )ii e

özdeğer-birim özvektör çiftleri,   ‘dan elde edilenlerle aynı değildir (Anderson 1958, 

Johnson ve Wichern 2002). 

Standartlaştırılmış değişkenler 1 1, ,...,T
pZ Z Z Z     ve ( )Cov Z   olacak şekilde .i  

temel bileşen, 

T
i iT e Z  

1/2 1  ( ) ( )     ,      1, 2,...,T
ie V X i p    

şeklinde ifade edilir.  

Ayrıca 

( ) ( )
p p

i i
i i

Var T Var Z p    

ve 

,      ,    , 1,2,...,
i kT Z ik ie i k p    

dir. Böylece 1 2 ... 0p       olmak üzere 1 21 2( , ), ( , ),...., ( , )ppe e e    çiftleri   için 

öz değer-birim öz vektör çiftleridir. 

Standartlaştırılmış değişkenler için toplam kitle varyansının p ’ye eşit olduğu 

görülmektedir ve p ,   matrisinin köşegen elemanlarının toplamına eşittir. Bu durumda 

.k  temel bileşenin Z ’nin toplam kitle varyansına oranı, 
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     ,      1, 2,...,k k p
p


  

olur. Bu formüldeki k  ‘lar   ‘nun öz değerleridir (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 

2002). 

Uygulamalarda örneklemler üzerinden çalışıldığında örneklem temel bileşenleri 

örneklem varyans-kovaryans matrisi S’den veya örneklem korelasyon matrisi R’den elde 

edilir. 

1 2, ,..., nX X X  ; n birimlik rasgele bir örneklem olmak üzere, örneklem varyans-

kovaryans matrisi  

1

1
( )( )

1

n
T

j j
j

S X X X X
n 

  
   

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

. . ... .
  

. . ... .

. . ... .

...

p

p

p p pp

S S S

S S S

S S S

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

dir ve burada X  örneklem ortalama vektörüdür. Ayrıca örneklem varyans-kovaryans 

matrisinden hesaplanan örneklem korelasyon matrisi R ile gösterilir ve 

12 1

21 2

1 2

1 ...

1 ...

. . ... .
R 

. . ... .

. . ... .

... 1

p

p

p p

r r

r r

r r
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burada 

    ,     , 1,2,...,ik
ik

ii kk

S
r i k p

S S
   

dir (Anderson 1958, Johnson ve Wichern 2002). 

3.2 Temel Bileşenler Analizinin Gerekliliği 
 
 

Öncelikle veri kümesine TBA uygulanıp uygulanılmayacağına karar verilmesi gerekir. 

Eğer değişkenler arasındaki korelasyonlar büyük ya da istatistiksel olarak anlamlı ise 

TBA’nın uygulanması yerinde olur. 

Korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğü 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü ile kıyaslanır (Akgül ve Çevik 

2003). KMO değeri değişkenlerin varyanslarının elde edilen faktörlere katkısını gösterir. 

KMO değeri, 

2

2 2
      ,       

iji j

ij iji j i j

r
KMO i j

r a
 




 
 

formülü kullanılarak hesaplanır. Burada ijr ’ler değişkenler arasındaki örneklem 

korelasyonunu, ija ’ler kısmi korelasyonları göstermektedir. KMO değerinin bire yakın 

olması verilerin TBA’ya uygun olduğunu, 0,50 den küçük olması ise TBA sonuçlarının 

büyük olasılıkla kullanışlı olmayacağını gösterir (Field 2000). 

KMO ölçütü KMO değeri, 

 0,90-1,00 ise mükemmel  

 0,80-0,89 ise çok iyi 

 0,70-0,79 ise iyi  
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 0,60-0,69 ise orta 

 0,50-0,59 ise zayıf  

 0,50’den küçük ise kabul edilemez 

olarak aralıklandırılır (Akgül ve Çevik 2003). 

Değişkenler arasında herhangi bir korelasyon yoksa TBA yapmaya gerek yoktur. Eğer 

değişkenler arasında korelasyon yoksa   kitle korelasyon matrisi I  birim matrisine eşit 

ya da çok benzer olacaktır. Eğer   kitle korelasyon matrisi I  birim matrisine eşitse 

birimler p  boyutlu uzayda bir küre oluşturacaklardır. Bu durumda TBA uygulamanın bir 

anlamı olmaz. Eğer birimler elipsoid bir yapı oluşturuyorlarsa TBA uygulamak 

anlamlıdır. TBA’nın gerekliliğini test etmek için   kitle korelasyon matrisine Bartlett’in 

Küresellik Testi uygulanır.  

Bartlett’in Küresellik Testi’nde; 

0

1

:   

:   

H I

H I







 

şeklinde hipotez kurulur. R  örneklem korelasyon matrisi olmak üzere test istatistiğinin 

dağılımı, 

 
2
1

p p 1
2

2 5
1 R   ~ 

6

p
n ln 



    
 

 

olur. Bartlett’in Küresellik Testi   kitle korelasyon matrisinin anlamlı olup olmadığını 

incelemek amacıyla yapılır. Yokluk hipotezi reddedilirse TBA’ya gerek var demektir 

(Cooley ve Lohnes 1971, Johnson ve Wichern 2002). 
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3.3 Önemli Temel Bileşen Sayısına Karar Verilmesi 
 
 
p  sayıda değişken içeren bir veri matrisinden yine en çok p  sayıda temel bileşen elde 

edilebilmektedir. Önemli temel bileşen sayısını karar vermek için sıklıkla kullanılan üç 

teknik mevcuttur. Bunlar: (Johnson ve Wichern 2002, Stevens 2002, Tatlıdil 2002, 

Albayrak 2006, Jolliffe 2010, Özdamar 2010) 

 Kaiser Kriteri 

 
2

3
Açıklama Payı 

 Yamaç Eğimi Grafiği (Scree Plot) 

dir. Önemli temel bileşen sayısına karar vermede en sık kullanılan teknik olan Kaiser 

Kriteri’nde (Stevens 2002) önemli temel bileşen sayısına karar vermek için R örneklem 

korelasyon matrisinden elde edilen özdeğerler kullanılır ve özdeğeri birden büyük olan 

temel bileşen sayısı önemli temel bileşen sayısı olarak alınır (Mardia vd. 1979).  

Önemli temel bileşen sayısına karar vermek için kullanılan bir diğer teknikte; toplam 

varyansın en az 
2

3
’ünü (%67’sini) açıklayan sayıdaki temel bileşenler seçilir (Tatlıdil 

2002, Özdamar 2010). Yani, temel bileşenler korelasyon matrisi kullanılarak elde 

edilecekse, 

m
j

j 1

λ 2
 

p 3

  

koşulunun sağlandığı en küçük m değeri önemli temel bileşen sayısı olur. Eğer temel 

bileşenler varyans-kovaryans matrisi kullanılarak elde edilecekse, 

m
j

j 1 1 2 p 3( ..

λ 2
 

λ λ λ. )   
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koşulunun sağlandığı en küçük m değeri önemli temel bileşen sayısı olur (Tatlıdil 2002). 

Üçüncü teknik olan yamaç eğimi grafiğine bakılarak da önemli temel bileşen sayısına 

karar verilir. Bu grafikte özdeğerler büyükten küçüğe doğru sıralı bir şekilde gösterilir. 

Grafiğin eğiminin aniden düştüğü ya da sabitlendiği noktaya kadar olan özdeğer sayısı 

önemli temel bileşen sayısı olarak alınır (Stevens 2002). 

Sıklıkla kullanılan bu üç teknik dışında Bartlett tarafından önerilen test ile de önemli 

temel bileşen sayısına karar verilir. Bu testte (Johnson ve Wichern 2002): 

0 0 1

1 1

:  0     veya     : ... 0

:  0                   :  (herhangi ikisi eşit değil)

g m m g p

g m i m j

H H

H H

   

  

 

 

    

 
 

şeklinde hipotez kurulur. g önemsiz temel bileşen sayısı olmak üzere, 

 

11

( )( ) 

g

g m m
g

j j
jj

R g
U

p 





 

şeklinde hesaplanır. 

Test istatistiğinin dağılımı, 

 1

2

1
2

1 2
(( 1) (2 5) ) ln  ~ 

6 3 g
g

gn p m U 
 

      

olarak gösterilir. 0H  hipotezi reddelirse m  değeri bir artırılarak hipotez 

reddedilmeyeceğine kadar devam edilir. 0H  hipotezi reddedilemezse m  değeri bir 

azaltılarak hipotez kurulur. 
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4. UYGULAMA 
 
 

Araştırmada öğrencilerin okul etkililiği algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Araştırma, 

olanı olduğu gibi ortaya koymaya yönelik olduğundan betimsel bir araştırmadır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır (Kaptan 1995, Karasar 2000).  

Araştırmanın evrenini, Ankara ilindeki resmî mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve 2016-

2017 Eğitim–Öğretim Yılında bu okullarda öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri 

oluşturmuştur. İlk olarak Ankara ilindeki 135 resmî mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 

basit rasgele örnekleme yöntemi ile 30 okul seçilmiştir. Araştırmanın sonunda okulların 

etkililik düzeyleri sıralanacağı için okulların kimlikleri paylaşılmamış olup her bir okula 

Çizelge 4.1’de belirtilen sıra numaraları verilmiştir. Her bir okuldaki görüşülecek öğrenci 

sayılarının belirlenmesinde basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem 

sayısı; aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır (Çıngı 2009): 

1, /2

:   

:   

:  -1        
2 

:  

:    

1- :    

n

N Kitle b y kl

n rneklem b y kl

t n serbestlik dereceli ve anlamlılık d zeyindeki t tablo değeri

d Hoşgörü miktarı

P İlgilenilen olayın görülme olasılığı

Q P İlgilenilen olayın gör

ü ü üğü

Ö ü ü üğü

ü




  ülmeme olasılığı

 

olmak üzere örneklem büyüklüğü 

0

01

n
n

n

N




 

dır, burada 



28 
 

2
1, /2

0 2

( ) . .nt P Q
n

d
  

dir. 0,05 ; 0,02d    ve varyans hakkında bilgi olmadığından, varyans maksimum 

olacak şekilde 0,5 ;  0,5P Q   olarak alındığında 

2

0 2

(1,96) .(0,5).(0,5)
2401

(0,02)
n    

olarak hesaplanır ve buradan örneklem büyüklüğü 

2401
1740

2401
1

6326

n  


 

olarak bulunur. 

Her bir okula ilişkin örneklem sayıları okuldaki mevcut öğrenci sayılarına göre orantılı 

dağıtılmıştır. Bu okullarda öğrenim gören toplam 6326 öğrenciden basit rasgele 

örnekleme yöntemi kullanarak 1740 tanesi örnekleme alınmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturan okulların genel mevcut ve örnekleme alınan öğrenci sayıları Çizelge 

4.1’de verilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak; Günal (2014) tarafından geliştirilen “Okul 

Etkililiği Ölçeği (OEÖ) - Öğrenci Formu” (EK 3) adlı beşli likert ölçek kullanılmıştır. Bu 

form, 6 alt boyut ve 26 maddeden (sorudan) oluşmaktadır. 
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Çizelge 4.1 Evren ve örneklem sayıları 

Okul 𝑁öğ  𝑛öğ  

1 330 91

2 181 50

3 291 80

4 287 79

5 117 32

6 203 56

7 305 84

8 108 30

9 123 34

10 111 30

11 134 37

12 265 73

13 154 42

14 266 73

15 160 44

16 125 34

17 266 73

18 241 66

19 145 40

20 368 101

21 123 34

22 131 36

23 312 86

24 117 32

25 268 74

26 228 63

27 326 89

28 348 96

29 105 29

30 188 52

Toplam 6326 1740
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OEÖ ile elde edilen verilerle oluşturulan altı etkili okul değişkeni üzerinde TBA 

yapılmıştır. Bu değişkenler; “Güvenli ve Düzenli Çevre”, “Öğretimsel Liderlik”, 

“Öğrenme Fırsatı”, “Öğrenci Öğrenmelerinin İzlenmesi”, “Veli-Okul İlişkisi” ile 

“Yüksek Başarı Beklentisi”dir. Değişkenlere göre ölçek maddelerinin sınıflandırması 

Çizelge 4.2’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.2 Etkili okul değişkenlerine göre ölçek maddelerinin sınıflandırması 

Değişken OEÖ-Öğrenci Formu 

1-Güvenli ve 

Düzenli Çevre 

m1. Okulumun içi, bahçesi temiz ve bakımlıdır. 

m2. Okulumda saygı ve sevgi ortamı hâkimdir. 

m3. Okulumla gurur duyuyorum. 

m4. Okul yönetiminin yeterli güvenlik önlemleri aldığını 

düşünüyorum. 

2-Öğretimsel 

Liderlik 

m6. Okul yöneticisi, yardımcıları bütün öğrencilerin öğrenmesi ve 

başarılı olması için çaba gösterir. 

m7. Okulumda bütün öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en iyi 

şekilde faydalanması önemlidir. 

m9. Okul yöneticisi birçok yeniliği başlatan kişidir. 

m10. Okul yöneticisi ve yardımcıları öğrencilerle sürekli ilgilenir. 

m11. Okul yöneticileri için okuldaki en önemli konu, eğitim-

öğretimin iyi bir biçimde yürütülmesidir. 

m13. Sınıfta yaptığım çalışmaları okulda tamamlamaya zamanım 

yetiyor. 

3-Öğrenme 

Fırsatı 

m5. Okul içerisinde kendi ilgi alanlarımla ilgili çeşitli kol/kulüp 

faaliyetleri vardır. 

m15. Öğretmenlerim yaptığım ödev ve projelerin sonuçları hakkında 

bana ayrıntılı bilgi verir. 

m16. Öğretmenlerim ne kadar öğrendiğimi ölçmek için sınav sonuçlarına 

bakar. 
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Çizelge 4.2 Etkili okul değişkenlerine göre ölçek maddelerinin sınıflandırması (devam) 

Değişken OEÖ-Öğrenci Formu 

4-Öğrenci 

Öğrenmelerinin 

İzlenmesi 

m17. Öğretmenlerim başarılarımla ilgili yaptığı 

değerlendirmelerde objektiftir. 

m18. Öğretmenlerim dersleri, derse bütün öğrencilerin katılmasını 

sağlayacak şekilde işler. 

m19. Öğretmenlerim günlük çalışma, proje ve sınav sonuçlarıma 

bakarak ders başarımı belirler. 

5-Veli-Okul 

İlişkisi 

m20. Anne-Babam öğretmenimle rahatlıkla konuşma fırsatı bulur. 

m21. Anne-Babam okul yöneticisi ve yardımcıları ile rahatlıkla 

konuşma fırsatı bulur. 

m22. Anne-Babam okulda neler olduğunu bilir. 

m23. Anne-Babam okulda düzenlenen seminer ve toplantılara 

düzenli olarak katılır. 

m24. Anne-Babam okulumun etkinliklerine destek verir. 

m25. Anne-Babam okulumu ve öğretmenlerimi sıkça ziyaret eder. 

m26. Anne-Babam okul faaliyetlerinde bana yardımcı olur. 

6-Yüksek Başarı 

Beklentisi 

m8. Okul yöneticisi ve yardımcıları bütün öğrenciler için yüksek 

beklentilere sahiptir. 

m12. Okul yöneticisi okulumuzun amaçlarını belirlerken 

öğrencilerin de görüşlerini sorar. 

m14. Okulumun benim için belirlediği amaçların neler olduğunu 

biliyorum. 

Örneğin; bir okul için “Güvenli ve Düzenli Çevre” değişken değeri hesaplanırken öğrenci 

ölçeğindeki bir, iki, üç ve dört nolu maddelere (sorulara) o okuldaki öğrencilerin bir ile 

beş arasında verdikleri cevaplar toplanmış ve toplam öğrenci sayısına bölünerek ilgili 

okul için “Güvenli ve Düzenli Çevre” değişkeni değeri elde edilmiştir. Bu işlem tüm 

değişkenlere göre yapılarak 30 okul için altı değişkene göre elde edilen gözlem değerleri 

Çizelge 4.3’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.3 Etkili okul değişkenlerine göre her bir okul için elde edilen gözlem değerleri 

Okul 1-Güvenli 

ve Düzenli 

Çevre 

2-

Öğretimsel 

Liderlik 

3-Öğrenme 

Fırsatı 

4-Öğrenci 

Öğrenmelerinin 

İzlenmesi 

5-Veli 

Okul 

İlişkisi 

6-Yüksek 

Başarı 

Beklentisi 

1 14,132 19,626 10,692 10,187 25,758 10,527 

2 11,760 18,960 9,480 9,260 24,340 10,140 

3 11,675 18,900 8,650 9,138 24,150 13,725 

4 10,671 18,494 9,152 8,924 23,924 8,797 

5 9,406 5,750 7,000 6,313 19,563 6,094 

6 14,911 19,946 10,375 10,964 26,661 11,071 

7 6,024 13,357 6,905 7,393 20,702 6,643 

8 17,133 24,067 12,367 13,333 30,533 9,667 

9 17,294 23,588 12,500 12,118 29,059 13,118 

10 15,190 20,260 11,900 11,390 27,770 8,580 

11 15,135 20,135 11,135 11,027 27,378 11,378 

12 14,288 19,630 10,479 10,260 26,055 10,466 

13 13,452 19,357 9,881 9,952 25,690 10,905 

14 13,384 19,123 8,534 9,795 25,329 10,370 

15 10,023 18,864 9,045 9,136 23,955 9,295 

16 10,588 18,176 9,765 8,824 23,588 11,824 

17 10,575 17,438 8,534 8,397 22,753 8,301 

18 10,318 17,348 8,030 8,136 22,561 8,091 

19 10,775 17,125 12,050 8,125 22,175 10,150 

20 14,624 19,703 10,574 10,307 26,465 10,941 

21 15,412 21,471 7,882 11,471 28,294 11,853 

22 6,833 12,972 6,472 6,944 20,639 6,472 

23 13,128 19,081 9,523 9,326 24,837 7,988 

24 9,500 16,563 7,813 7,781 21,906 7,469 

25 6,108 12,000 6,905 6,703 20,568 6,189 

26 8,667 15,921 6,429 7,429 20,873 6,667 

27 5,620 16,120 7,600 7,670 21,820 7,480 

28 7,781 11,750 6,323 6,594 20,000 5,250 

29 9,310 16,103 5,724 7,552 21,793 7,966 

30 5,865 7,538 5,904 6,365 19,808 5,462 
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4.1 Temel Bileşenler Analizinin Uygulanması 
 
 

Bu bölümde etkili okul değişkenlerinin ölçü birimleri aynı olduğu için örneklem varyans-

kovaryans matrisi kullanarak TBA Minitab 14 programı ile yapılmıştır. Analiz sonuçları 

ve yorumları aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. 

TBA’ya geçmeden önce etkili okul değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistikler Çizelge 4.4’te gösterilmiştir. 

Çizelge 4.4 Tanımlayıcı istatistikler 

Değişken n Minimum

Değer 

Maksimum 

Değer 

x  s 

1-Güvenli ve Düzenli Çevre 1740 4 20 11,024 4,463

2-Öğretimsel Liderlik 1740 6 30 17,167 5,515

3-Öğrenme Fırsatı 1740 3 15 8,787 3,131

4-Öğrenci Öğrenmelerinin İzlenmesi 1740 3 15 8,877 3,307

5-Veli Okul İlişkisi 1740 7 35 23,730 5,934

6-Yüksek Başarı Beklentisi 1740 3 15 8,972 3,571

Çizelge 4.4 incelendiğinde maksimum değer ile minumum değer arasındaki en yüksek 

farka (maksimum-minimum=35 7 28)   ve standart sapmaya   ( 5,934)Veli Okul İlişkisis   

“Veli Okul İlişkisi” değişkenine ilişkin dağılımın sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 

23,730 ortalama ile en yüksek ortalamaya söz konusu değişkene ilişkin dağılım sahiptir. 

İlk olarak veri kümesine TBA’nın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için sırasıyla 

Pearson korelasyon katsayıları, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri ve Bartlett’in 

Küresellik Testi sonuçları incelenmiştir. 

Eğer değişkenler arasındaki korelasyonlar büyük ya da istatistiksel olarak anlamlı ise 

TBA uygulanabilir. Bunu incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları Çizelge 

4.5’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.5 Değişkenler arası korelasyonların karşılaştırılması 

 1-

Güvenli 

ve 

Düzenli 

Çevre 

2-

Öğretimsel 

Liderlik 

3-

Öğrenme 

Fırsatı 

4-Öğrenci 

Öğrenmelerinin 

İzlenmesi 

5-Veli 

Okul 

İlişkisi 

6-Yüksek 

Başarı 

Beklentisi

1-Güvenli ve 

Düzenli Çevre 

Pearson 

Korelasyonu 
1,000 0,814 0,816 0,938 0,942 0,759

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 30 30 30 30 30 30

2-Öğretimsel 

Liderlik 

Pearson 

Korelasyonu 
0,814 1,000 0,755 0,894 0,889 0,782

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 30 30 30 30 30 30

3-Öğrenme 

Fırsatı 

Pearson 

Korelasyonu 
0,816 0,755 1,000 0,823 0,811 0,694

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 30 30 30 30 30 30

4-Öğrenci 

Öğrenmelerinin 

İzlenmesi 

Pearson 

Korelasyonu 
0,938 0,894 0,823 1,000 0,996 0,753

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 30 30 30 30 30 30

5-Veli Okul 

İlişkisi 

Pearson 

Korelasyonu 
0,942 0,889 0,811 0,996 1,000 0,758

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 30 30 30 30 30 30

6-Yüksek 

Başarı 

Beklentisi 

Pearson 

Korelasyonu 
0,759 0,782 0,694 0,753 0,758 1,000

Anlamlılık 

Düzeyi 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

n 30 30 30 30 30 30
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Çizelge 4.5 incelendiğinde tüm değişkenler arasında yüksek ilişkiler olduğu ve tüm 

değişkenler arasındaki korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 

(p<0,05). 

TBA sonuçlarının kullanışlı olup olmayacağını test etmek için KMO değeri 

hesaplanmıştır. Elde edilen değer Çizelge 4.6’da gösterilmiştir. 

Çizelge 4.6 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri ve Bartlett’in Küresellik Testi sonuçları 

KMO Değeri Bartlett’in Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-kare sd Anlamlılık Düzeyi 

0,865 289,321 15 0,00

Çizelge 4.6 incelendiğinde KMO değeri 0,50’den büyük olduğu için TBA sonuçlarının 

kullanışlı olacağı denilebilir. 

TBA’nın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için son olarak Bartlett’in Küresellik 

Testi’ne göre karar verilebilir. Burada hipotezler, 

0

1

:   

:   

H I

H I







 

biçimindedir. Test sonucuna bakıldığında p=0,00<0,05 olduğundan yokluk hipotezi 

reddedilir. Örneklemin alındığı kitleye ilişkin değişkenler arasındaki kitle korelasyon 

matrisi birim matristen farklıdır. Dolayısıyla değişkenler arasındaki korelasyonlar 

anlamlıdır. Böylece veri kümesine TBA’nın uygulanması yerinde olur. 

Ardından TBA için örneklem varyans-kovaryans matrisi kullanarak elde edilen 

özdeğerler ve herbir özdeğerin varyans açıklama oranları incelenmiş olup Çizelge 4.7’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.7 Örneklem varyans-kovaryans matrisi kullanılarak elde edilen özdeğerler ve 
herbir özdeğerin toplam varyansı açıklama oranları 

i   Varyans Açıklama 

Oranı 

Kümülatif Varyans 

Açıklama Oranı 

1 43,855 0,876 0,876 

2 2,883 0,058 0,933 

3 1,720 0,034 0,968 

4 1,113 0,022 0,990 

5 0,487 0,010 1,000 

6 0,016 0,000 1,000 

Değişken sayısı altı olduğundan, altı tane temel bileşen elde edilir. Çizelge 4.7’deki 

özdeğerler kullanılarak önemli temel bileşen sayısına karar vermek için öncelikle 
2

3

Açıklama Payı tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğe göre toplam varyansın en az 
2

3
’ünü 

(%67’sini) açıklayan temel bileşenlerin sayısı, önemli temel bileşen sayısını vermektedir. 

Bu teknikte, 

m
j

j 1 1 2 p 3( ..

λ 2
 

λ λ λ. )   
  

koşulu kullanılır. Buradan oran, 


  

2

1

61

43,855 2
0,876

50,074 3...


  

  
  

 

olarak hesaplanır. Toplam varyansın yaklaşık %87,6’sı birinci temel bileşen tarafından 

açıklanmaktadır. Bu oran, 
2

3
’ten büyük olduğu için önemli temel bileşen sayısı 1 olarak 
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alınır. Bununla birlikte Şekil 4.1’deki yamaç eğimi grafiğine (scree plot) bakılarak da 

önemli temel bileşen sayısına karar verilebilir. 

 

Şekil 4.1 Yamaç eğimi grafiği 

Yamaç eğimi grafiğinde eğrinin yatay eksene paralel olmaya başladığı bileşen sayısı, 

önemli temel bileşen sayısı olarak alınmaktadır. Şekil 4.1 incelendiğinde en son büyük 

düşüş birinci ve ikinci bileşenler arasında olduğu için birinci bileşenin önemli temel 

bileşen olarak seçilmesi uygun görülmüştür.  

Önemli temel bileşene ait katsayıları hesaplamak için özdeğerlerden yararlanılarak elde 

edilen birim özvektörlere bakılmıştır. Bunlar Çizelge 4.8’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.8 Özdeğerlerden yararlanılarak elde edilen birim özvektörler 

 1ê    2ê    3ê    4ê   5ê     6ê  

0,490 -0,596 0,003 -0,237 -0,590 -0,012 

0,590 0,724 -0,248 0,027 -0,254 0,013 

0,257 -0,199 0,098 0,939 0,037 0,037 

0,268 -0,120 -0,158 -0,064 0,386 -0,858 

0,437 -0,214 -0,236 -0,185 0,641 0,512 

0,288 0,143 0,921 -0,150 0,160 -0,016 

Çizelge 4.8’deki değerler, her bir temel bileşene ait katsayıları verir. Bir önemli temel 

bileşen elde edildiği için birinci temel bileşen; 

1 1 2 3 4 5 6
ˆ 0, 490 0,590 0, 257 0, 268 0, 437 0, 288T x x x x x x       

olarak gösterilir. Her bir okulun değişkenlere ilişkin gözlem değerleri 1̂T  ‘de yerine 

yazılarak burada okullar için temel bileşen skorları elde edilir. 30 okulun önemli temel 

bileşen değerleri (skorları) büyükten küçüğe doğru sıralı bir şekilde Çizelge 4.9’da 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.9 Okullara göre önemli temel bileşen değerleri  

Okul Değer (𝑇 ) 

8 45,474

9 45,328

21 41,097

11 40,354

10 40,117

6 39,519

20 38,987

12 38,426

1 38,271

13 37,587

14 36,714

3 36,051

23 35,792

2 35,425

16 34,501

15 33,961

4 33,873

19 33,273

17 32,249

18 31,726

24 30,245

29 29,376

26 28,325

27 27,967

7 25,550

22 25,410

25 24,415

28 24,389

5 21,794

30 20,773
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Çizelge 4.9 incelendiğinde önemli temel bileşen değeri en büyük olan Okul 8’in 

öğrenciler tarafından en etkili okul olduğu, önemli temel bileşen değeri en küçük olan 

Okul 30’un etkisi en düşük okul olduğu görülmektedir. 

4.2 Temel Bileşen Değerleri ile Yıl Sonu Akademik Başarı Not Ortalamaları ve YGS 
Puan Ortalamaları Arasındaki Korelasyonlar 
 
 

Bu bölümde ilk olarak araştırma kapsamına alınan 30 okulun önemli temel bileşene göre 

elde edilen değerleri, yıl sonu akademik başarı not ortalamaları ile YGS puan ortalamaları 

ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru sıralandığında okullara verilen sıralamalar arasında fark 

olup olmadığına bakılmıştır. Ardından söz konusu değişkenler arasındaki korelasyonları 

incelemek için Pearson korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Araştırma kapsamına 

alınan okullarda öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinin tüm derslerden almış oldukları yıl 

sonu akademik başarı notlarının ortalaması okulun yıl sonu akademik başarı not 

ortalaması, YGS’de altı puan türünde almış oldukları yerleştirme puanlarının ortalaması 

okulun YGS puan ortalaması olarak alınmıştır. 

Okulların birinci temel bileşenden elde edilen değerleri, yıl sonu akademik başarı not 

ortalamaları ile YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru sıralandığında 

verilen sıra numaraları (Değeri en yüksek olan okula 1, en düşük olan okula 30 sıra 

numarası verilmiştir.) Çizelge 4.10’da gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.10 Okulların önemli temel bileşen değerleri, yıl sonu akademik başarı 
ortalamaları ile YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru 
sıralandığında verilen sıra numaraları 

Okul Değer 

(𝑇 ) 

Değer 

(𝑇 ) 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru 

Sıra No 

Yıl Sonu 

Akademik 

Başarı Not 

Ortalaması 

Yıl Sonu 

Akademik 

Başarı Not 

Ortalaması 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru Sıra 

No 

YGS Puan 

Ortalaması 

YGS Puan 

Ortalaması 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru Sıra 

No 

1 38,271 9 80,384 12 151,259 23

2 35,425 14 78,475 15 179,534 6

3 36,051 12 82,344 9 156,533 16

4 33,873 17 71,645 26 160,564 10

5 21,794 29 75,804 19 159,086 11

6 39,519 6 85,156 6 152,543 22

7 25,550 25 77,167 16 156,361 17

8 45,474 1 89,533 2 155,825 19

9 45,328 2 78,837 14 164,066 7

10 40,117 5 86,405 4 208,447 2

11 40,354 4 84,286 7 153,551 20

12 38,426 8 81,662 10 152,953 21

13 37,587 10 73,262 25 163,476 8

14 36,714 11 92,955 1 205,422 3

15 33,961 16 79,270 13 143,893 29

16 34,501 15 81,662 11 157,967 15

17 32,249 19 73,980 22 138,745 30

18 31,726 20 69,082 28 158,970 12

19 33,273 18 82,536 8 203,488 4

20 38,987 7 73,906 23 156,361 18

21 41,097 3 86,997 3 147,068 26
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Çizelge 4.10 Okulların önemli temel bileşen değerleri, yıl sonu akademik başarı 
ortalamaları ile YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru 
sıralandığında verilen sıra numaraları (devam) 

Okul Değer 

(𝑇 ) 

Değer (𝑇 ) 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru 

Sıra No 

Yıl Sonu 

Akademik 

Başarı Not 

Ortalaması 

Yıl Sonu 

Akademik 

Başarı Not 

Ortalaması 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru Sıra 

No 

YGS Puan 

Ortalaması 

YGS Puan 

Ortalaması 

Büyükten 

Küçüğe 

Doğru Sıra 

No 

22 25,410 26 86,177 5 146,235 28

23 35,792 13 77,041 17 158,255 14

24 30,245 21 75,499 20 150,603 24

25 24,415 27 74,097 21 146,502 27

26 28,325 23 68,438 30 158,327 13

27 27,967 24 76,577 18 217,085 1

28 24,389 28 69,676 27 194,248 5

29 29,376 22 73,777 24 149,864 25

30 20,773 30 68,749 29 160,591 9

Çizelge 4.10 incelendiğinde okullara verilen sıra numaraları arasında farklar olduğu 

görülmüştür. Örneğin; önemli temel bileşen değeri en yüksek olan Okul 8; yıl sonu 

akademik başarı not ortalaması bakımından 2. sırada, ancak YGS puan ortalaması 

bakımından 19. sıradadır. Önemli temel bileşen değeri en düşük olan Okul 30; yıl sonu 

akademik başarı not ortalaması bakımından 29. sırada, ancak YGS puan ortalaması 

bakımından 9. sıradadır. Yıl sonu akademik başarı not ortalaması en yüksek olan Okul 

14; önemli temel bileşen değeri bakımından 11. sırada, YGS puan ortalaması bakımından 

3. sıradadır. Yıl sonu akademik başarı not ortalaması en düşük olan Okul 26; önemli temel 

bileşen değeri bakımından 23. sırada, YGS puan ortalaması bakımından 13. sıradadır. 

YGS puan ortalaması en yüksek olan Okul 27; önemli temel bileşen değeri bakımından 

24. sırada, yıl sonu akademik başarı ortalaması bakımından 18. sıradadır. YGS puan 
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ortalaması en düşük olan Okul 17; önemli temel bileşen değeri bakımından 19. sırada, yıl 

sonu akademik başarı ortalaması bakımından 22. sıradadır.  

Okulların birinci temel bileşene göre elde edilen değerleri, yıl sonu akademik başarı not 

ortalamaları ile YGS puan ortalamalarının birbirileriyle olan korelasyonları Minitab 14 

kullanılarak test edilmiştir. Buna göre; yıl sonu akademik başarı not ortalaması ile YGS 

puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan %16,5’lik pozitif yönlü 

zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (p>0,05). Yıl sonu akademik başarı not ortalaması ile 

birinci temel bileşen arasında istatistiksel olarak anlamlı yaklaşık %57’lik pozitif yönde 

ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05). YGS puan ortalaması ile birinci 

temel bileşen arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan %1,5’lik negatif yönde zayıf 

bir ilişki olduğu görülmüştür (p>0,05). 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
 

Bu bölümde çalışma süresince elde edilen temel bileşen değerleri ile yıl sonu akademik 

başarı not ortalamaları ve YGS puan ortalamaları arasındaki korelasyonlara ilişkin 

sonuçlar özetlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak çeşitli öneriler ortaya konmuştur.  

5.1 Sonuçlar 
 
 

Çalışmanın sonucunda örneklem varyans-kovaryans matrisi kullanılarak yapılan 

TBA’nın bağımsızlaştırma ve boyut indirgeme amaçları gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta 

altı bağımlı değişken varken, TBA sonucunda tek bir temel bileşen elde edilmiştir. 

Toplam varyansın yaklaşık %87,6’sı önemli temel bileşen tarafından açıklanmaktadır. 

Her bir okul için temel bileşen değerleri hesaplanmış olup bu değerler büyükten küçüğe 

doğru sıralandığında, önemli temel bileşen değeri en yüksek olan Okul 8’in öğrenciler 

tarafından en etkili okul olduğu, önemli temel bileşen değeri en düşük olan Okul 30’un 

ise etkisi en düşük okul olduğu görülmüştür.  

Okulların önemli temel bileşen değerleri, yıl sonu akademik başarı not ortalamaları ile 

YGS puan ortalamaları ayrı ayrı büyükten küçüğe doğru sıralandığında, okullara verilen 

sıra numaraları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca hesaplanan korelasyon 

katsayıları incelendiğinde okul etkililiğinin; okulların çıktısı olan yıl sonu akademik 

başarı not ortalamasına ve YGS puan ortalamasına tam anlamıyla etkisi olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

5.2 Öneriler 
 
 

Sonuç olarak, TBA ile okulların etkililiğini tanımlayan altı etkili okul değişkeni 

indirgenerek okul etkililiği sadece bir değişken üzerinden tanımlanmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan 30 okulun etkililiği tek bir değişken üzerinden değerlendirilmeye 

alınmıştır. Dolayısıyla, altı değişken yerine TBA ile elde edilen tek bir değişken 

kullanılarak okulların etkililikleri değerlendirilebilir. TBA ile sonuçlar daha kısa sürede 
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elde edilir ve daha kolay bir şekilde yorumlanır. Böylece yeniden yapılandırmaya ihtiyaç 

duyan okullar belirlenerek eğitim sistemine ilişkin politikalar bu analiz yönteminden elde 

edilen sonuçlarla şekillenebilir. Ayrıca çalışmanın kapsamı genişletilerek farklı 

kademelerdeki okul türleri üzerinde de çalışmalar yürütülebilir ve aynı sonuçların elde 

edilip edilmediğine bakılabilir.  

Ancak hesaplanan korelasyon katsayılarına bakıldığında okul etkililiğinin; okulların 

çıktısı olan yıl sonu akademik başarı not ortalamasına ve YGS puan ortalamasına tam 

anlamıyla etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla okulların etkililiklerinin 

sadece akademik başarı notları ya da yükseköğretime geçiş sınavlarından aldıkları 

puanlar üzerinden değerlendirilmesi hatalı sonuçlar verebilir. Keza yapılan çalışmalar 

(Plowden 1967, Jencks 1972, Coleman vd. 1973, Bloom 1979, Scheerens 1989) bu 

sonucu destekler niteliktedir. Akademik başarısı yüksek veya yükseköğretime geçiş 

sınavlarında başarı göstermiş bir okul etkili bir okul olmayabilir. Bir okulun etkili 

olabilmesi için üzerinde uzlaşı sağlanmış ve bu araştırmada kullanılan “Güvenli ve 

Düzenli Çevre”, “Öğretimsel Liderlik”, “Yüksek Başarı Beklentisi”, “Öğrenme Fırsatı”, 

“Öğrenci Öğrenmelerinin İzlenmesi” ve “Veli-Okul İlişkisi” gibi faktörlerin tümünün 

birlikteliği ve uygun değerlerde uygulanması önemlidir.  
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EK 2 Ölçek Kullanım İzni 
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EK 3 Okul Etkililiği Öğrenci Ölçeği 
 
 

ÖĞRENCİ FORMU 

1. İl: 

2. İlçe: 

3. Okul Adı: 

 

Açıklama: Bu bölümde, okulların çeşitli özelliklerine 

yönelik ifadeler bulunmaktadır. Okulunuzun bu 

özellikleri gösterme düzeyini düşünerek görüşlerinizi 

verilen tepki seçeneklerinden birini işaretleyerek 

belirtiniz. 
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1. Okulumun içi, bahçesi temiz ve bakımlıdır.      
2. Okulumda saygı ve sevgi ortamı hâkimdir.      
3. Okulumla gurur duyuyorum.      
4. Okul yönetiminin yeterli güvenlik önlemleri aldığını 
düşünüyorum. 

   
  

5. Okul içerisinde kendi ilgi alanlarımla ilgili çeşitli kol/kulüp 
faaliyetleri vardır. 

   
  

6. Okul yöneticisi, yardımcıları bütün öğrencilerin öğrenmesi 
ve başarılı olması için çaba gösterir. 

   
  

7. Okulumda bütün öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en 
iyi şekilde faydalanması önemlidir. 

   
  

8. Okul yöneticisi ve yardımcıları bütün öğrenciler için 
yüksek beklentilere sahiptir. 

   
  

9. Okul yöneticisi birçok yeniliği başlatan kişidir.      
10. Okul yöneticisi ve yardımcıları öğrencilerle sürekli 
ilgilenir. 

   
  

11. Okul yöneticileri için okuldaki en önemli konu, eğitim-
öğretimin iyi bir biçimde yürütülmesidir. 

   
  

12. Okul yöneticisi okulumuzun amaçlarını belirlerken 
öğrencilerin de görüşlerini sorar. 

   
  

13. Sınıfta yaptığım çalışmaları okulda tamamlamaya 
zamanım yetiyor. 

   
  

14. Okulumun benim için belirlediği amaçların neler 
olduğunu biliyorum. 

   
  

15. Öğretmenlerim yaptığım ödev ve projelerin sonuçları 
hakkında bana ayrıntılı bilgi verir. 
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Açıklama: Bu bölümde, okulların çeşitli özelliklerine 

yönelik ifadeler bulunmaktadır. Okulunuzun bu 

özellikleri gösterme düzeyini düşünerek görüşlerinizi 

verilen tepki seçeneklerinden birini işaretleyerek 

belirtiniz. 

T
am

am
en

 K
at

ıl
ıy

or
u

m
 

K
at

ıl
ıy

or
u

m
 

O
rt

a 
D

er
ec

ed
e 

K
at

ıl
ıy

or
u

m
 

K
at

ıl
m

ıy
or

u
m

 

H
iç

 K
at

ıl
m

ıy
or

u
m

 

16. Öğretmenlerim ne kadar öğrendiğimi ölçmek için sınav 
sonuçlarına bakar. 

   
  

17. Öğretmenlerim başarılarımla ilgili yaptığı 
değerlendirmelerde objektiftir. 

   
  

18. Öğretmenlerim dersleri, derse bütün öğrencilerin 
katılmasını sağlayacak şekilde işler. 

   
  

19. Öğretmenlerim günlük çalışma, proje ve sınav 
sonuçlarıma bakarak ders başarımı belirler. 

   
  

20. Anne-Babam öğretmenimle rahatlıkla konuşma fırsatı 
bulur. 

   
  

21. Anne-Babam okul yöneticisi ve yardımcıları ile rahatlıkla 
konuşma fırsatı bulur. 

   
  

22. Anne-Babam okulda neler olduğunu bilir.      
23. Anne-Babam okulda düzenlenen seminer ve toplantılara 
düzenli olarak katılır. 

   
  

24. Anne-Babam okulumun etkinliklerine destek verir.      
25. Anne-Babam okulumu ve öğretmenlerimi sıkça ziyaret 
eder. 

   
  

26. Anne-Babam okul faaliyetlerinde bana yardımcı olur.      



55 
 

ÖZGEÇMİŞ 
 
 

Adı Soyadı : Aslı DEMİRCAN 

Doğum Yeri : Kars 

Doğum Tarihi : 17.04.1985 

Medeni Hali : Bekar 

Yabancı Dili : İngilizce 

 
 
Eğitim Durumu  

Lise                  : Gebze Anadolu Lisesi (2003) 

Lisans              : Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü (2011) 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı, 

                           İstatistik Bölümü (Eylül 2013-Şubat 2020) 

 
 
Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

Millî Eğitim Bakanlığı (2013-Devam) 




