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Üç Düzeyli HLM 

• Gerçek dünyadaki verilerde üç düzeyli problemler 
sıklıkla ortaya çıkar: örneğin, okullar (Düzey 3) 
içine kümelenmiş sınıflarda (Düzey 2) 
kümelenmiş öğrencilerin (Düzey 1) kesitsel 
çalışmaları buna bir örnek olabilir. 

• Bu durumlarda iki düzeyli HLM modelleri 
kolaylıkla üçüncü düzeye genişletilebilir. 

• Aynı şekilde bağımlı değişkenimiz birinci düzeyde 
ölçülen bir ölçüm olmalıdır. 
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Üç Düzeyli HLM 

• Bu gruplandırmayı daha önce göstermiştik 

Analiz Birimi = Öğrenciler + Sınıflar + Okullar 

Okul 1 Okul 2 

Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 1 Sınıf 2 
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Üç Düzeyli HLM 

• Üç veya daha yüksek düzeyli bir modelin formülasyonu basittir ve 
model, hemen hemen tüm HLM programlarında kolayca 
çalıştırılabilir.  

• Bununla birlikte, gerçek araştırmalarda, yeterli sayıda 3.Düzey veya 
daha yüksek düzey birimlerle tatmin edici bir çok düzeyli veri seti 
bulmak genellikle zordur.  

• Örneğin, araştırmaya katılan yeterli devlet olmayabilir. Bu nedenle, 
üç düzeyli modelleme için tatmin edici, hiyerarşik olarak 
yapılandırılmış bir veriye sahip olmayabiliriz. Bu durumda 
araştırmacılar, üç düzeyli veriyi iki seviyeli bir veri yapısına 
indirgeyerek, verileri analiz etmek için 2. düzeye sahip bir HLM 
model uygulayabilir.  

• Üç veya daha yüksek düzeyli HLM modellerin sık sık yapılmamasının 
bir diğer önemli nedeni, özellikle farklı düzeylerde daha fazla 
değişken ve daha fazla rasgele katsayı bulunduğunda, modellerin 
çok fazla model parametresi ile çok karmaşık hale gelmesidir. 
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Koşulsuz Model 

• En basit 3 Düzeyli HLM modeli koşulsuz 
(unconditional) modeldir. 

• Koşulsuz modelde düzeylerin hiçbirinde yordayıcı 
değişken eklenmez. 

• Koşulsuz model bağımlı değişkendeki değişimin 
her üç düzeyde ne kadar açıklandığını gösterir. 

• Bir tane gruplar içi iki tane de gruplar arası 
varyans bulunmaktadır 

• İki düzeyli modelde iki düzey için eşitlik yazdığımız 
gibi üç düzeyli modelde de üç düzey için ayrı ayrı 
eşitlikler oluştururuz. 
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Koşulsuz Model 

Düzey-1 

Düzey-2 

Düzey-3 

Birleştirilmiş eşitlik 
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Düzey-1 Model 

• i, j, k sırayla düzey-1, düzey-2 ve düzey 3 
elemanlarını temsil eder.  

• Yijk= k’nci okuldaki j’nci sınıftaki i’nci öğrencinin 
puanı 

• π0jk= k’nci okuldaki j’nci sınıfın ortalama puanı 

• eijk= rasgele Düzey 1 etkisi.  ijk’ncı öğrencinin 
sınıf ortalamasından sapmasıdır. 
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Düzey-2 Model 

• Bu modelde sınıf ortalamasının (π0jk) okul 
ortalaması etrafında rasgele dağıldığını 
gösteriyoruz. 

• β00k= k’nci okuldaki ortalama başarı 
• r0jk = rasgele sınıf etkisi. Sınıf ortalamasının okul 

ortalamasından sapmasını temsil eder.  
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Düzey-3 Model 

• Bu modelde okul ortalamasının (β00k) genel ortalama 
etrafında rasgele dağıldığını gösteriyoruz. 

• ϒ000= genel ortalama 

• u00k = rasgele okul etkisi. k’nci okul ortalamasının 
genel ortalamadan sapmasını temsil eder.  
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Varyans Ayrıştırması 

• Basit üç düzeyli model, bağımlı değişkendeki 
değişkenliği üç bileşene ayırmaktadır:  

• (Düzey-1) sınıf içerisindeki öğrenciler arası 
varyans: σ2,  

• (Düzey-2) okullar içerisindeki sınıflar arası 
varyans: 𝝉𝝅 

• (Düzey-3) okullar arası varyans: 𝝉𝜷 
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Açıklanan Varyans Oranları 

• Sınıflar içinde açıklanan 
varyansın oranı 

 

• Okullar içindeki sınıflar 
arasında açıklanan 
varyans oranı 

 

• Okullar arasında 
açıklanan varyansın oranı 
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3 Düzeyli HLM Örnek 

 
• HLM öğrenci versiyonunda 3-düzeyli modeller için, 

maksimum veri sayısı düzey 1, 2 ve 3 için sırasıyla 8000, 
1700 and 60’dır. Bu sebeple Düzey-3’te 60 okul olan bir 
veri kullanarak örnek uygulamalar göstereceğiz.  

• Bu sunumda West, Welch & Galecki (2007) kitabında 
da kullanılan veri seti üzerinden analizler yapılmıştır. Bu 
veriye 

• http://www-
personal.umich.edu/~bwest/almmussp.html 

• adresinden ulaşılabilir. İlk 60 okulu seçerek analizleri 
tekrarlayabilirsiniz. 
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Örnek Veri 

• Bu örnekte, 107 okulda 312 sınıftan örneklenen 1190 
birinci sınıf öğrencisi için verileri analiz edilmekte. 
Bizim sunumumuzda HLM Student version kullanıldığı 
için ilk 60 okulu içerecek şekilde veri seti kısaltılmıştır. 

• Bağımlı değişken MATGELISIM, öğrenci matematik 
başarı puanlarında anaokulunun ilkbaharından birinci 
sınıfın ilkbaharına kadar olan değişimi ölçer. 

• Seçilen öğrenci seviyesi, sınıf seviyesi ve okul seviyesi 
değişkenlerinin öğrencilerin matematik başarı 
kazanımlarındaki değişime (MATGELISIM puanı) katkısı 
incelenecektir. 
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Örnek Veri 

• Öğrenci (DÜZEY 1) Değişkenleri 

• ÖĞRENCİNO (CHILDID)= Öğrenci numarası 

• MATGELISIM (MATHGAIN) = Anaokulundan 1.sınıfa 
kadar öğrencinin matematik puanındaki gelişim 

• ANAOKULUMAT (MATHKIND) = Öğrencinin 
anaokulundaki matematik puanı 

• CINSIYET (SEX) = (0 = erkek, 1 = kız) 

• AZINLIK (MINORITY) = (0 = azınlık gruplarından 
olmayan, 1 = azınlık gruplarından olan) 

• SES = Sosyo-Ekonomik-Statu 
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Örnek Veri 

• Sınıf (Düzey 2) Değişkenleri 
• SINIFNO (CLASSID) = Sınıf numarası 
• TECRUBE (YEARSTEACH) = 1.Sınıf öğretmeninin eğitim 

tecrübesi 
• HAZIRLIK (MATHPREP) = 1.Sınıf öğretmeninin aldığı 

matematik hazırlığı 
• BILGI (MATHKNOW) = 1.Sınıf öğretmeninin aldığı 

matematik alan bilgisi 
 

• Okul (Düzey 3) Değişkenleri 
• OKULNO (SCHOOLID) = Okul numarası 
• FAKIRLIK (HOUSEPOV) = Okulun bulunduğu mahalledeki 

yoksulluk seviyesinin altındaki hane halkı yüzdesi 
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Örnek Veri 

• Düzey-1 veri 
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Örnek Veri 

• Düzey-2 veri 
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Örnek Veri 

• Düzey-3 veri 
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HLM Programı 
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HLM Programına Veri Aktarımı 
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HLM Programına Veri Aktarımı 
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HLM Programına Veri Aktarımı 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Veri dosyalarını kaydettiğimiz yerden seçiyoruz 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Düzey-1 değişkenlerinin seçimi 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Düzey-2 değişkenlerinin seçimi 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Düzey-3 değişkenlerinin seçimi 
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HLM Programına Veri Aktarımı 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Mdmt uzantılı dosyadan sonra ekranda mdm uzantılı 
dosya oluşturmamız adına bir uyarı çıkar 
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HLM Programına Veri Aktarımı 

• Mdm uzantılı dosya oluşturma 
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HLM Programı Analiz Ekranı 
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3-Düzeyli Veri 

• Betimsel İstatistikler 
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Hipotezler 

• Hipotez 1. Okullara yerleştirilen sınıflar için 
yapılan kesenler ile ilgili rasgele etkiler, Model 
1'den çıkarılabilir. 

• Hipotez 2. Öğrenci düzeyinde dört değişkenle 
ilişkili sabit etkiler, Model 1'e eklenmelidir. 

• Hipotez 3, 4 ve 5. Sınıf düzeyinde değişkenlerle 
ilişkili sabit etkiler Model 3'te muhafaza 
edilmelidir. 

• Hipotez 6. Okul düzeyinde yordayıcı değişken 
FAKIRLIK ile ilişkili sabit etki Model 2'ye 
eklenmelidir. 
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Koşulsuz Model (Model1) 

• Not: File>Preferences menüsü altında «use level subscripts» seçeneğini 
tıklarsak yukarıdaki gibi her parametre altında ijk alt imlerini görebilirsiniz. 
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Koşulsuz Model 

• Bir öğrencinin MATGELISIMI, sabit bir kesene, 
γ000 (tüm öğrencilerin genelindeki 
MATGELISIMI‘nin genel ortalamasını temsil eder), 
öğrencinin sınıfıyla ilişkilendirilen rasgele bir 
etkiye, r0jk, öğrencinin okulu ile ilişkili, u00k, ve 
artık ile ilişkili, eijk, rasgele etkilere dayanır. 
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Koşulsuz Model 

• Öğrenci (Düzey-1) ve Sınıf düzeyi (Düzey-2) varyansları ve 
standart hataları 
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Koşulsuz Model 

• Okul düzeyi (Düzey-3) varyansı 
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Koşulsuz Model 

• Sabit etki parametre kestirimi. Genel ortalama (grand 
mean)=57.08 (popülasyon ortalaması tüm 
öğrenciler/sınıflar/okullar boyunca) 
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Koşulsuz Model 

• Varyans bileşenleri: Tabloya göre MATGELISIM sınıflar 
içi, sınıflar arası anlamlı değişim göstermektedir. 
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Koşulsuz Model 

• Kümelenmiş rasgele sınıf etkisinin varyansı için 
ki-kare testi istatistiği manidardır (χ2=175.912, 
p <0.001), bu nedenle Hipotez 1'in yokluk 
hipotezini reddediyoruz ve Model 1'de ve 
bundan sonraki tüm modellerde sınıflar ve 
okullarla ilgili rasgele etkileri koruyoruz.  
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Sınıf İçi Korelasyon (Intra Class 
Correlation) 

• Bazı kaynaklara göre 3-düzeyli modellerde iki 
tane ICC değeri hesaplanabilir. Birincisi ikinci 
ve üçüncü düzey varyansının toplam varyansa 
bölünmesiyle bulunan SINIF DÜZEYİ ICC 
değeri iken ikinci ICC Düzey-3 varyansının 
toplam varyansa bölünmesiyle hesaplanan 
OKUL DÜZEYİ ICC’dir. 
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Sınıf İçi Korelasyon 

• Eğer toplam rasgele değişim rasgele okul etkisinin 
varyansı tarafından domine edilirse, OKUL-ICC 
değeri yüksek olur.  

• Başka bir deyişle, aynı okuldaki öğrencilerin 
MATGELISIM puanları nispeten homojen ise ve 
okullar arasındaki MATGELISIM puanları büyük 
farklılıklar gösterme eğiliminde ise OKUL-ICC 
değeri yüksektir. 

• Aynı şekilde, aynı sınıftaki öğrencilerin 
cevaplarında toplam rasgele varyasyona kıyasla 
çok az bir değişiklik olursa(σ2 düşükse), SINIF-ICC 
değeri yüksektir. 
 Dr. Sedat ŞEN 41 



Intra Class Correlation 

• SINIF DÜZEYİ ICC: (174.15+46.89)/ 
(174.15+46.89+991.58)=0.18 

• OKUL DÜZEYİ ICC: (46.89)/ (174.15+46.89+991.58)=0.038 
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Intra Class Correlation 

• Bazı kaynaklarda her üç düzey için de ICC hesaplanabileceği 
belirtilmiştir (Raudenbush ve Bryk, 2002) 
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Intra Class Correlation 

• Düzey-1: 991.57/1212.62= 0.817       %81.8 
• Düzey-2: 174.15/1212.62= 0.143       %14.3 
• Düzey-3: 46.89/1212.62= 0.039          %3.9 

 
 

• MATGELISIM puanındaki varyansın %81.7’si öğrenciler 
arasında, %14.3’ü sınıflar arasında, %3.9’u da okullar 
arasında değişim göstermektedir. 

• Aynı sınıftan çekilen iki öğrencinin MATGELISIM puanı 
arası korelasyon 0.14 iken aynı okuldan seçilen iki 
öğrencinin puanı arasındaki korelasyon 0.039 olarak 
yorumlanabilir. 
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Koşullu Model (Model2) 

• Bu modelde öğrenci düzeyi değişkenleri sabit 
etkiler olarak Düzey-1’e ekleyeceğiz. HLM 
programında ilk önce ANAOKULU değişkenini 
seçeriz, merkezlenmemiş değişken ekleyi seçip 
ve sonra bu işlemi CINSIYET, AZINLIK ve SES 
değişkenleri için tekrarlarız.  

• Her bir ortak değişken Düzey 1 modeline 
eklendikçe, Düzey 2 ve Düzey 3 modellerinin de 
güncellendiğine dikkat edin. 
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Model2 
• Düzey-1 değişkenlerinin sabit etkiler olarak eklendiği (yani bu 

değişkenlerin sınıflar arası sabit tutulduğu) 3 düzeyli model. Kesen 
değeri her üç düzeyde de rasgele yani okullar ve sınıflar arası değişim 
göstermektedir. 
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Model2 

• Bu noktada, Düzey 1 (öğrenci seviyesi) 
değişkenleri ile ilişkili sabit etkilerin Model 
2‘ye eklenmesi gerekip gerekmediğine karar 
vermek için Hipotez 2'yi test etmek istiyoruz. 
Model 2 için bir analiz yapmadan önce 
HLM'deki Hipotez 2 için olasılık oranı 
(likelihood ratio) testini ayarladık. 
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Model2 

• Hipotez 2 olasılık oranı testini ayarlamak için, Other 
Settings‘i tıklayın ve Hypothesis Testing (Hipotez 
Testi'ni) seçin.  

• Model 1'in çıktısında görüntülenen Sapma (veya –2 ML 
log olabilirlik)‘yı (Sapma = 5923.92) ve Model 1'deki 
Parametre Sayısı'nı (parametre sayısı = 4: sabit kesen ve 
üç varyans bileşeni) Hypothesis Testing menüsünde 
gerekli yerlere yazıyoruz. 

• Model 2'nin analiz edilmesinden sonra, HLM, Model  2 
(referans model) için Model 1 (iç içe model)'den sapma 
istatistiklerini çıkartarak uygun olasılık oranı testi 
istatistiğini ve Hipotez 2 için karşılık gelen p değerini 
hesaplar. 
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Model2 

• Model karşılaştırmasını HLM üzerinden 
aşağıdaki gibi yapabiliriz 
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Model2 

• Düzey-1 ve Düzey-2 varyansı ve standart hatası 
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Model2 

• Düzey-3 varyansı ve standart hatası 
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Model2 

• Sabit etkiler: Düzey-1 yordayıcıları  
• MATGELISIM puanları, SES'teki her birim artış için ortalama 6.87 puan 

artmıştır. 
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Model2 

• Rasgele etkiler: Varyans bileşenleri 
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Model2 

• Öğrenci düzeyinde sabit etkiler için olabilirlik oranı 
testinin anlamlı (p <0.001) sonucuna dayanarak, 
Hipotez 2 için koşulsuz değeri reddeder ve Düzey 1'deki 
sabit etkilerin modelde kalması gerektiği sonucuna 
varırız. Bu sonuçla Model 2’de sabit etkileri tutarak 
Model 3 analizlerine başlayabiliriz. 
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Koşull Model (Model3) 

• Bu modelde Düzey 2 (sınıf düzeyinde) 
değişkenleri Model 2'ye ekleyerek Model 3'ü elde 
edeceğiz.  

• Bunu yapmak için önce Düzey 2'ye, ardından 
kesen terimi için Düzey 2 modeline tıklayın (j0jk); 
iç içe rasgele sınıf etkilerini, r0jk'yi dahil edin ve 
sınıf seviyesindeki değişkenlerin, TECRUBE, 
HAZIRLIK ve BILGI‘nin merkezsiz versiyonlarını, 
kesen için Düzey 2 modeline ekleyin.  
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Model3 
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Model3 

• Düzey-1 ve Düzey-2 varyansı 
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Model3 

• Düzey-3 varyansı 
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Model3 

• Düzey-2’ye ait sabit etki parametreleri manidar 
bulunmamıştır. Bu değerler de model uyumunu 
kötüleştirmektedir. 
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Model3 

• Rasgele etkiler: Varyans bileşenleri 
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Model3 

• Model 3 ve Model 2’yi HLM üzerinden 
karşılaştırdığımızda Model 2’nin daha iyi 
uyuma sahip olduğunu görebiliriz (p>0.05). 
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Koşull Model (Model4) 

• Bu adımda, Model 4'ü elde etmek için okul 
düzeyinde (Düzey-3) yordayıcı değişkeni Model 
2'ye ekledik. 

• Rasgele okul etkilerini içeren kesen için ilk Düzey 
3 denklemine tıklayın (u00k).  

• Okul düzeyinde yordayıcı değişken olan FAKIRLIK 
değişkeninin merkezsiz versiyonunu Model 2’ye 
ekleyin.  
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Model4 
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Model4 

• Düzey-1 ve Düzey-2 varyansı 
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Model4 

• Düzey-3 varyansı 
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Model4 

• Bu t testinin manidar olmayan sonucuna dayanarak (p 
= 0.417), FAKIRLIK değişkeninin sabit etkisini 
koruyamıyoruz ve HLM analizlerine dayanarak final 
modelimiz olarak Model 2'yi seçiyoruz. 
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Model4 

• Rasgele etkiler: varyans bileşenleri 

Dr. Sedat ŞEN 67 



Model4 

• Model 4 vs Model 2 

• Olasılık oranı testine göre Model 4 Model 2’ye 
göre kötü uyum göstermektedir (p>0.05). Bu 
bulgular ışığında Model 2’yi tercih ediyoruz. 
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Model2 Parametrelerinin Yorumları 

• Model 2'den elde edilen sonuçlara dayanarak, birinci 
sınıfın ilkbaharındaki (MATGELISIM) matematik 
puanındaki kazancın, anaokulu ilkbaharındaki 
(ANAOKULUMAT), azınlık statüsündeki (AZINLIK) ve 
öğrenci SES'teki matematik başarı puanıyla manidar 
düzeyde ilişkili olduğunu görüyoruz.  

• HLM çıktısı bu üç sabit etki parametrelerinin her biri 
için ayrı ayrı testlerin manidar olduğunu 
göstermektedir (p <0.05).  

• CINSIYET'in tahmini sabit etkisi (erkeklere göre 
kadınlar), Model 2'deki tek manidar olmayan sabit 
etkidir (p = 0.087). 
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Model2 

• Sabit etkiler: Düzey-1 yordayıcıları 
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Model2 Parametrelerinin Yorumları 

• Anaokulu matematik puanının, ANAOKULUMAT'in, 
birinci sınıfta matematik başarı puanına, MATGELISIM, 
olan tahmini sabit etkisi negatiftir (-.49).  

• Bu değer, anaokulu sınıflarının baharında matematik 
puanları daha yüksek olan öğrencilerin, diğer 
değişkenlerin (yani, CINSIYET, AZINLIK ve SES) etkilerini 
sabit tutulduktan sonra, birinci sınıf baharında 
matematik başarısında daha az öngörülen bir kazanç 
olduğuna işaret eder. 
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Model2 Parametrelerinin Yorumları 

• Azınlık öğrencilerinin, diğer değişkenlerin 
etkilerini sabit tutulduktan sonra, azınlık olmayan 
yaşıtlarına göre 7.78 birim daha düşük bir 
ortalama MATGELISIM puanına sahip oldukları 
tahmin edilmektedir.  

• Ayrıca, yüksek SES seviyesine sahip öğrencilerin, 
diğer değişkenlerin modeldeki etkilerini kontrol 
ederek, düşük SES seviyesine sahip öğrencilere 
göre daha yüksek (6.87) matematik başarısı 
kazandıkları tahmin edilmektedir. 
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Model2 

• Rasgele etkiler: Varyans bileşenleri 
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Model2 Parametrelerinin Yorumları 

• HLM programının varyans bileşenleri için ki-kare testleri 
ürettiğini biliyoruz. 

• Bu testler, okul düzeyinde (u00) ve sınıf düzeyindeki (r0) 
rasgele etkilerin, öğrenci düzeyinde değişkenlerin sabit 
etkilerinin dahil edilmesinden sonra bile, sıfırdan manidar 
düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir (p <0.05). 

• Bu test sonuçları, bu veri setinin her üç seviyesindeki yanıt 
değerlerinde önemli miktarda rasgele değişimin 
açıklanamadığını göstermektedir.  

• Bu noktada, verinin farklı seviyelerinde rasgele değişimleri 
açıklamaya yardımcı olup olmadıklarını görmek için modele 
ek değişkenlerle ilişkili sabit etkiler eklenebilir. 
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