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ÖZET 

 

ÖZ DÜZENLEMELİ HARİTALAR YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN YAPI 

GEÇERLİĞİ KANITLARININ FAKTÖR ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Eriş Hasırcı, Hayriye Merve 

Doktora, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu 

Ocak 2019, xii + 88 sayfa 

 

Bu çalışmada farklı örneklem büyüklüklerinde, farklı faktör yük değerlerine sahip 

ve çok boyutlu veri setlerinin yapı geçerliklerinin belirlenmesinde faktör analizi, 

kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde edilen yapı geçerliği 

kanıtlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma için, R programında simülatif 

veriler üretilmiştir. 3, 5 ve 7 boyutlu, 0.4, 0.6 ve 0.8 faktör yük değerlerine sahip 1000000 

gözlemlik dokuz veri seti üretilmiş ve her bir veri setinden 100 iterasyonla  n=250 n=500 

ve n=1000 büyüklüğünde  örneklemler seçilmiştir. Elde edilen 2700 örnekleme 

MATLAB programı ile faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar 

yöntemleri uygulanmış ve hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları yüzde olarak 

hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, faktör yük 

değerinin hedeflenen yapının doğru belirlenmesinde önemli bir ölçüt olduğu, faktör yük 

değerleri ne kadar yüksekse hedeflenen yapının daha iyi temsil edildiği görülmüştür. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen üç farklı yöntemin de düşük faktör yüklerinde ve 

küçük örneklemlerde çok iyi sonuçlar vermediği, var olan yapıyı yeterince güçlü bir 

şekilde ortaya koyamadığı belirlenmiştir. Ayrıca öz düzenlemeli haritalar yöntemi, boyut 

belirlemede ve yapı geçerliği çalışmalarında, yapı geçerliği kanıtlarını destekleyici yeni 

bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapı geçerliği, öz düzenlemeli haritalar, kümeleme analizi, faktör 

analiz 
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SUMMARY 

 

COMPARISON OF CONSTRUCT VALIDITY PROOFS OBTAINED FROM SELF-

ORGANIZING MAPS METHOD WITH THE FACTOR ANALYSIS AND 

CLUSTERING ANALYSIS  

 

Eriş Hasırcı, Hayriye Merve 

Ph.D., Measurement and Evaluation in Education Department  

Supervisor: Prof. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu  

January 2019, xii + 88 pages 

 

In this study, it is aimed to compare the proofs of construct validity obtained from 

factor analysis, clustering analysis and self-organizing maps for multi-dimensional data 

sets with various sample size and factor loadings. For this aim, simulative data have been 

generated by using R programming environment. Nine different data sets with 3, 5, and 

7 dimension, and 0.4, 0.6, and 0.8 factor loadings for each have been generated and then 

samples with n=250, n=500, and n=1000 sample size have been selected from each data 

set in 100 iterations. Factor analysis, clustering analysis, and self- organizing maps 

method have been applied to these 2700 samples by using MATLAB programming 

environment and then, percentages of determination ratio of desired construct for all three 

methods have been compared. Results show that factor loading value is a very important 

criterion and, the more the factor loadings are high, the more desired construct is 

represented well. It has been also found that, for all three methods, low factor loadings 

and small sample size lead to poor results, that is, the existing construct has not been 

determined sufficiently well for such cases. It is concluded that self- organizing maps 

method can be used as a new and complimentary method to determine dimensions in 

construct validity studies. 

  

Keywords: Construct validity, self organizing maps, cluster analysis, factor analysis 
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BÖLÜM I 

1. GİRİŞ

1.1. Problem Durumu 

Eğitimde ve psikolojide ölçülmek istenen özellikler, genellikle soyut ve gizil 

özelliklerdir. Psikolojide “yapı” olarak adlandırılan bu özellikleri Cronbach ve Meehl 

(1955)  bireylerde var olduğunu kabul ettiğimiz özellikler olarak tanımlamaktadır 

(Baykul, 2000). Yapı, davranışı tanımlamak ve açıklamak üzere geliştirilen veya 

denenmek üzere ileri sürülen bilimsel bir düşüncedir. Yapılar araştırmacının, ölçme aracı 

geliştirirken ölçütünü tanımlamada yardımına başvurabileceği,  doğrudan gözlenemeyen 

fakat var olduğu kabul edilen gizil özelliklerdir (Cohen ve Swerdlik, 2013). 

Lord ve Novick (1968), doğrudan gözlenemeyen bu yapıların iki şekilde 

tanımlanabileceğini belirtmiştir. İlki, yapıların ölçülmesi için gereken operasyonel 

tanımlardır. İkincisi ise bu operasyonel tanımlara ek olarak yapının, diğer yapılarla 

ilişkisini ve dış dünyadaki ölçütlerle ilişkisini ortaya koyan sözdizimsel tanımlardır 

(Crocker ve Algina, 1986). 

Psikolojik yapılar somut olarak doğrudan gözlenemezler. Bu nedenle eğitim ve 

psikolojinin araştırma konusuna giren, zeka, ilgi, tutum, yetenek gibi psikolojik yapılar 

dolaylı yollardan ölçülebilmektedir (Baykul, 2000). Bu yapılar doğada soyut olarak var 

olduklarından, belirli yapıların bir ölçme aracı tarafından yeterince ölçülüp ölçülmediğini 

belirlemek karmaşık bir işlemdir (Murphy ve Davidshofer, 1991). Psikolojik yapılar, 

doğrudan ölçülemediğinden, ölçmeye hata karışma ihtimali, doğrudan yapılan ölçmelere 

oranla daha fazladır. Ölçme işlemi sonucunda, ölçülmek istenen özelliğe başka 

özelliklerin karışmadığından emin olunması ise geçerlik kavramıyla açıklanmaktadır. 

Geçerlik, bir ölçme aracının, sadece ölçme aracıyla ölçülmek istenen özelliği 

ölçmesi, başka özelliklerle karıştırmamasıdır (Thorndike, 1971). Bir ölçme aracının 

geçerliği, aracın neyi ölçtüğü ve bu işi ne kadar iyi yaptığı anlamına gelmektedir 

(Anastasi ve Urbina, 1997). Aslında geçerlik, test puanlarından ulaşılan sonuçların 

uygunluğuna ilişkin toplanan kanıtların bir değerlendirmesidir. 
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Geçerlik, farklı yazarlar tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Fakat 

genel olarak kapsam geçerliği, bir ölçüte dayalı geçerlik ve yapı geçerliği olarak üç başlık 

altında toplamak mümkündür. (Crocker ve Algina, 1986; Baykul, 2010). Araştırmacılar, 

kullanılacak geçerlik türünün, araştırmanın amacına göre seçilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. 1954 yılında yayımlanan test standartları raporunda, geçerlik kavramının 

yapı geçerliği şemsiyesi altında bütünleşmesi gerekliliği de tartışılmıştır (Şencan, 2005). 

Murphy ve Davidshofer (2001), geçerlik inceleme stratejilerinin, araştırmacılar 

tarafından yapı geçerliği genel başlığı altında gruplandırıldığını belirtmiştir.  

Yapı geçerliği, en basit şekliyle, test ya da ölçek maddelerinin ölçülmek istenen 

faktörle yüksek ilişki içerisinde olması ve faktörler arası ilişkilerin de kuramsal olarak 

anlamlı ve tutarlı olmasıdır (Anastasi ve Urbina, 1997). Diğer bir ifadeyle yapı geçerliği, 

ölçülmek istenen kuramsal yapının, ölçme aracı ile ne derece ortaya konulabildiğinin bir 

ölçüsüdür (Murphy ve Davidshofer, 2001). Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi yapı 

geçerliğinin test edilebilmesi için, kuramsal bir yapının olması gereklidir. Bir testin yapı 

geçerliği test edilirken tek bir yapı diğerinden bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Bir 

yapıyla o yapının göstergeleri arasındaki ilişkiler ve farklı yapılar ya da değişkenler 

arasındaki ilişkilerin niteliği de ortaya konur. Yapı geçerliği, yapı ve birçok farklı 

davranış arasındaki bağlantının ayrıntılı tanımına dayalıdır. Yapıyla ilgili ne kadar çok 

şey bilinirse testin bu yapıyı ne derece ölçtüğü hakkında o kadar bilgi edinilir (Murphy 

ve Davidshofer, 2001). 

Bir ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemeye çalışırken, ölçme aracından 

yüksek ve düşük puan alan cevaplayıcıların beklenen davranışlarına ilişkin hipotezler 

oluşturulması gerekmektedir. Bu hipotezler, ölçülmesi amaçlanan yapının doğasına 

ilişkin denenebilir bir kuramın ortaya çıkmasına neden olur. Eğer düşük ve yüksek puan 

alan cevaplayıcılar,  kurama uygun şekilde beklenen davranışlar sergilemiyorlarsa, söz 

konusu yapının doğası veya bu yapıya ilişkin kurulan hipotezler yeniden gözden 

geçirilmelidir (Cohen ve Swerdlik, 2013). 

Araştırmacılar, karmaşık bir şekilde, bir yapının diğer yapılarla ilişkisini ortaya 

koymak yerine, ölçme aracından elde edilen puanlara göre psikolojik yapı hakkında hangi 

çıkarımların yapılabileceğine ve hangi koşullar altında bu çıkarımların geçerli olduğuna 

ilişkin çalışmalara yönelmişlerdir (Murphy ve Davidshofer, 2001). Bu nedenle yapı 

geçerliği belirleme çalışmaları, ölçme aracının ilgili yapıyı ne derece ölçtüğüyle 

ilişkilidir. Bazı durumlarda, beklenenin aksine, ölçme aracının ilgili yapıyı ölçmediği 
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görülür. Bu durumda, gerçekten ölçme aracı ilgili yapıyı yeterince temsil etmiyor 

olabileceği gibi, diğer bir sebep de, kullanılan istatistiksel yöntemler ve bu yöntemlerin 

kullanılış biçimi olabilir. Belirli varsayımlar göz önünde bulundurulduğunda,  bir 

yöntemin diğerinden daha uygun olması söz konusu olabilir. Bu nedenle, geçerlikle ilgili 

tek bir kanıtın sunulması yerine, birden çok kanıt sunulması gerekmektedir (Cohen ve 

Swerdlik, 2013). 

Yapı geçerliği, öncelikle literatür taraması ve gözlemlere dayanarak, değişkenler 

ve faktörler arasında bir ilişki kurulması ile başlar. Daha sonra bu ilişkilerin test 

sonuçlarıyla doğrulanması durumunda yapı geçerliği sağlanmış olur. Ancak bu test 

sürecinde, tek bir yönteme bağlı kalmaksızın birden fazla yöntem kullanılması ve yapı 

geçerliği için mümkün olduğunca çok kanıt toplanması önerilmektedir.  

Yapı geçerliğinin, farklı teknikler (faktör analizi, regresyon analizi vb.) 

kullanılarak yapılan niceliksel bir analiz olduğunu savunan araştırmacılar olduğu gibi, 

bunu yetersiz bulup, yapı geçerliğinin tek bir katsayı ile ifade edilemeyeceğini ve geçerlik 

kanıtlarının niteliksel bir boyuta sahip olması gerektiğini belirten araştırmacılar da 

bulunmaktadır (Angoff, 1988; Cronbach ve Quirk, 1976). Her iki durumda da, bir ölçme 

aracının yapı geçerliği belirlenirken, birden fazla yöntemle, mümkün olduğunca çok kanıt 

elde edilmelidir. Tüm kanıtlar bir araya getirilerek, ölçme aracı ile ölçülmek istenen 

yapının ortaya konulup konulmadığına karar verilebilir (Atılgan, Kan ve Doğan, 2006). 

Literatür incelendiğinde, yapı geçerliğinin faktör analizi ile ilişkilendirildiği 

belirlenmiştir. Geçmişten günümüze yapılan birçok araştırmada, yapı geçerliği 

belirlemede en çok tercih edilen yöntemin faktör analizi olduğu görülmektedir. 

Araştırmacıların çok fazla zaman gerektirmeyen ve düşük maliyetli yöntemlere 

yönelmesi bu tercihin en önemli nedenlerinden biridir. Son yıllarda faktör analizinin yanı 

sıra diğer çok değişkenli analiz yöntemleri (Kümeleme analizi, diskriminant analizi, çok 

boyutlu ölçekleme vb. )  de yapı geçerliğinin belirlenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde de yapı geçerliğinin belirlenmesinde kümeleme analizi, çok boyutlu 

ölçekleme ve diskriminant analizinin kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma (Şimşek, 2006; 

Çokluk, Büyükzötürk ve Kayri, 2010; Doğan ve Başokçu, 2010, Kozan; 2016, 

Ertürk;2016) bulunmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, yapı geçerliği belirlemeye alternatif bir yöntem 

olabileceği düşüncesi ile sınıflama yapabilen bir yapay sinir ağları türü olan öz 



4 

 

düzenlemeli haritalar (ÖDH) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması için ise, faktör analizi (FA) ve kümeleme analizi (KA) tercih edilmiştir. 

FA yönteminin seçim nedeni, yapı geçerliği belirlenmesinde kullanılan en yaygın ve 

temel analiz türü olmasıdır.  KA yöntemi ise,  hem yapı geçerliği belirlemede kullanıldığı 

(Newby ve Tucker, 2004; Çokluk, Büyükzötürk ve Kayri, 2010), hem de literatürde bir 

sınıflama yöntemi olan ÖDH yöntemi ile karşılaştırması yapılan en temel sınıflama 

analizi olduğu için (Kuo, Ho ve Hu, 2002; Aksoy, 2004;  Stambuk, Stambuk ve 

Konjevoda , 2007;  Şahin, 2009;  Deniz, 2017) araştırmaya dahil edilmiştir. Aşağıda 

sırasıyla FA, KA ve ÖDH yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

1.1.1.Faktör Analizi 

Faktör analizi,  geçerlik çalışmalarında yararlanılan temel istatistiksel analiz 

tekniklerinden biridir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Faktör analizi, sosyal bilimlerde, 

ölçme aracı geliştirme ve uyarlama çalışmalarında yapı geçerliğine ilişkin kanıt elde 

etmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. 

Eğitim ve psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesinde pek çok teknik,  testin 

tek boyutlu olduğu varsayımına dayanır. Birden çok boyuta sahip ölçme araçlarının 

geliştirilmesinde,  tek boyutlu bileşenler bir araya getirilir. Ölçme aracı geliştirilirken, 

maddelerin hangi boyuta ait olacağının bilinmesi gerekir. Bu durum faktör analizinin 

ölçme aracı geliştirmede yaygın olarak kullanılma durumunu açıklamaktadır (Baykul, 

2000). 

Faktör analizi ilk olarak, 1904 yılında Sperman tarafından önerilen iki faktör 

teorisi ile ortaya çıkmıştır. İki faktör teorisine göre zeka,  farklı zihinsel testlerin ölçtüğü 

bir genel yetenek olarak tanımlanan G faktörü ve her birinin ayrı birer yetenekten 

oluştuğu S faktörünün bileşimidir (Baykul, 2000). 1930’lu yıllarda Kelly ve Hotelling 

tarafından temel bileşenler faktör analizi ortaya atılmış ve korelasyon matrislerinden 

faktörlerin hesaplanması sağlanmıştır. Bu gelişmeleri 1950’li yıllarda Thurstone’un çoklu 

faktör teorisi izlemiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 1950’li yıllarda 

faktör analizi hemen her alanda her türlü veriye uygulanmış ve sınıflama amaçlı 

kullanılmıştır. 1960’lı yılların sonlarına doğru ise, faktör analizi hipotezlerin test edilmesi 

amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır (Baykul, 2000). Spearman’in temelini attığı ilk 

faktör analizi tanımı, geliştirilerek 1960’lı yılların sonlarında nihai halini almıştır. 
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Faktör analizi, birbiri ile ilişkili birçok değişkeni bir araya getirerek, daha az 

sayıda, anlamlı yeni değişkenler bulmayı amaçlayan bir istatistik olarak tanımlanabilir 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk; 2010).  Araştırmacının, bir veri setindeki hangi 

değişkenlerin, bir diğerinden bağımsız olarak tutarlı alt değişkenler oluşturduğunu 

belirlemeyi sağlayan bir tekniktir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Özdamar (2004), faktör analizini, birbirleriyle ilişkili p sayıda değişkenden oluşan 

veri setinin korelasyon ya da kovaryans matrisinden yararlanarak eşit ya da daha az sayıda 

ve birbirinden bağımsız yeni değişkenler belirlemek amacıyla kullanılan yöntem olarak 

tanımlamıştır. Bir ölçmede, ortak boyutların saptanması ve bağımlılık yapısının yok 

edilmesi faktör analizi yöntemi ile mümkündür (Tavşancıl, 2010). Faktör analizi 

değişkenler arasındaki ilişkilerden faydalanarak yeni yapılar ortaya koyar ve gizil yapıyı 

anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. 

Sonuç olarak faktör analizi, 

1. Ölçme aracındaki maddelerin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirler.

2. Ölçülecek yapıyı etkileyen, arka plandaki gizil değişkenleri ve örtük yapıyı

ortaya çıkarır.

3. Faktörler ve değişkenler arasındaki yapıyı belirler (Şencan, 2005).

Faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi, ölçme aracının ölçtüğü 

faktör yapısı hakkında bilgi sahibi olunmadığı durumlarda, faktör yapısı hakkında bilgi 

edinmek amacıyla yapılan bir analiz türüdür (Crocker ve Algina, 2006). Doğrulayıcı 

faktör analizi ise, açımlayıcı faktör analizinden daha sonra uygulanmaya başlanmış bir 

tekniktir. Açımlayıcı faktör analizi ile belirlenen faktör yapıları, doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanarak teyit edilmektedir. (Kline, 2011).  Açımlayıcı faktör analizi teorinin 

geliştirilmesi sürecinde kullanılmaktayken, doğrulayıcı faktör analizi bir teoriyi test 

etmeyi amaçlamaktadır (Kozan, 2016). 

Faktör analizinin yaygın kullanımına, bilgisayar programlarındaki gelişmelerin de 

önemli katkısı olmuştur. Literatürde, faktör analizinin gelişim sürecinde yapılan tüm 

tanımlar, günümüzde kullanılan açımlayıcı faktör analizine denk gelmektedir. Bir başka 

deyişle, aksi belirtilmedikçe faktör analizi ile kastedilen açımlayıcı faktör analizidir. 
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1.1.1.1. Faktör Analizine İlişkin Temel Kavramlar. 

Faktör analizinin temel amacı, değişken azaltma ve faktörleştirmedir. Ayrıca, 

ortaya çıkan faktörleri isimlendirme ve anlamlandırma da bu süreçte oldukça önemlidir. 

İsimlendirilen faktörlerin, araştırılan kuramın yapıları ile benzer olması beklenir. Özetle 

FA, kuramın yapılarını desteklemek amacıyla, kuramın geliştirilme sürecinde 

kullanılmaktadır.  FA’ya ilişkin temel kavramlara aşağıda yer verilmiştir. 

Korelasyon Matrisi 

Gözlenen değişkenlerden oluşturulan korelasyon matrisine gözlenen korelasyon 

matrisi,  faktörlerden üretilen korelasyon matrisine üretilmiş korelasyon matrisi adı 

verilir. Hata korelasyon matrisi ise, gözlenen ve üretilmiş korelasyon matrisleri arasındaki 

farktır.  Hata matrisindeki korelasyonların küçük olması, iyi bir faktör analizi sonucuna 

işaret etmektedir.  Bu durum gözlenen ve üretilen matrisler arasındaki uyumun bir 

sonucudur (Büyüköztürk, 2002; Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Öz Değer (Eigenvalue) 

Öz değer, faktör sayısını belirlemek amacıyla kullanılır. Her bir faktörü açıklayan 

varyansın, tüm varyansa oranına eşittir. Öz değer ne kadar yüksek ise, o faktörün 

açıkladığı varyans da o kadar yüksektir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Öz değeri 1’den 

büyük olan faktör anlamlı olarak kabul edilir (Kalaycı, 2010). 

Faktör analizi sonucu, faktör sayısına karar verilirken,  öz değerlerin kümülatif  

(toplamalı) açıklama oranları göz önüne alınır. Eğer n tane öz değer, toplam varyansın 

%80-90 bir oranını karşılıyorsa,  n sayıda faktör belirlenir ya da yamaç-birikinti grafiği 

incelenerek, grafikte eğimin kaybolduğu ya da çok düşük olduğu noktaya kadar olan öz 

değerler baz alınarak faktör sayısı belirlenir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 

Yamaç-Birikinti Grafiği (Scree-Plot) 

Catell tarafından önerilen tekniklerden biri olan yamaç-birikinti grafiği, faktör 

sayısında karar vermek amacıyla kullanılmaktadır. Grafiğin Y ekseninde öz değer, X 

ekseninde ise bileşenler yer almaktadır (Field, 2005). 

Yamaç-birikinti grafiği, her faktörle ilişkili toplam varyansı gösterir. Grafiğin 

yatay şekil aldığı noktaya kadar olan faktörler, elde edilecek maksimum faktör sayısı 

olarak kabul edilir (Kalaycı, 2010). Faktör sayısı, grafiğin düzleşmeye başladığı, eğimin 
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azaldığı ya da sıfırlandığı (plato yaptığı)  noktadan önceki noktaların sayısına bakarak 

belirlenir. 

Faktör Yük Değeri 

Maddelerin faktörler ile olan ilişkisini açıklayan katsayıya faktör yük değeri adı 

verilmektedir.  Maddelerin faktör yük değerlerinin olabildiğince yüksek olması beklenir 

(Kline, 1994). Faktör yük değeri yüksek olan maddeler bir araya gelerek bir küme 

oluşturmuşsa, bu kümede yer alan maddelerin birlikte bir yapıyı ölçtükleri sonucuna 

varılır. Faktör yük değeri, değişkenlerin her bir faktöre ait gizil değişken içerme oranıdır. 

Faktör yükleri standardize edilmiş regresyon katsayılarıdır ve değişkenle faktör 

arasındaki korelasyona işaret eder (Şencan, 2005).   

Faktör yük değerinin büyüklüğü, o maddenin ilgili faktörle güçlü bir ilişki 

içerisinde olduğunu gösterir. Literatürde, birçok araştırmada faktör yük değerinin alt 

sınırının 0.40 olarak belirlendiği görülebilir. Ancak maddelerin içerikleri incelenerek; 

çıkarılan faktörle yakın ilişki içerisinde olduğu düşünülüyorsa, bu durumda alt sınır 

0.30’a kadar çekilebilir (Şencan, 2005). Tabachnick ve Fidell (2013) ise, faktör yük 

değerinin en az 0.32 olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bir maddenin bir faktöre ait yük 

değeri ne kadar yüksek olursa, maddenin o faktörü temsil derecesi o kadar yüksek 

olmaktadır.  

Kim-Yin (2004), faktör yükü değeri alt sınırı belirlenirken, örneklem 

büyüklüklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir maddenin;  

a) faktör yük değerinin alt sınırının 0.30 olabilmesi için, örneklem büyüklüğünün

350 ve üzeri olması, 

b) faktör yük değerinin alt sınırının 0.40 olabilmesi için, örneklem büyüklüğünün

200 ve üzeri olması, 

c) faktör yük değerinin alt sınırının 0.50 olabilmesi için örneklem büyüklüğünün

120 ve üzeri olması, 

d) faktör yük değerinin alt sınırının 0.60 olabilmesi için örneklem büyüklüğünün

85 ve üzeri olması, 

e) faktör yük değerinin alt sınırının 0.70 olabilmesi için örneklem büyüklüğünün

60 ve üzeri olması gerekmektedir. 
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Örneklem sayısının 200’den büyük olduğu durumlarda yamaç-birikinti (scree 

plot) grafiğinin kullanılması önerilmektedir (Field, 2005). 

Faktörleştirme 

Faktör analizi, ortak faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir faktörleştirme 

süreci olarak tanımlanabilir. İyi bir faktörleştirme sürecinde, a) değişken azaltma olmalı, 

b) üretilen yeni faktörler arasında ilişkisizlik sağlanmalı, c) yeni elde edilen faktörler 

anlamlı olmalıdır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,  2010). 

Faktör analizinde, faktörleştirme için kullanılan pek çok teknik vardır. Bu 

teknikler arasında temel bileşenler analizi, temel faktörler analizi, maksimum olabilirlik, 

ağırlıklandırılmış en küçük kareler analizi ve çoklu gruplandırma analizi sayılabilir. 

Bunlar arasında en sık kullanılanlar temel bileşenler analizi ve temel faktörler analizidir 

(Büyüköztürk, 2002). Hangi yöntemin seçileceği araştırmacının analiz yapmadaki 

amacına göre değişmektedir (Field, 2005). 

Aralarında güçlü ilişkiler olan çok sayıda değişken için faktör çıkartma 

tekniklerinin sonuçlarının benzer olduğu belirtilmektedir. Gözlenen farkların ise 

döndürme işlemi gerçekleştirildikten sonra ortadan kalktığı gözlemlenmiştir (Tabachnick 

ve Fidell, 2013). 

Döndürme (Rotasyon) 

Bir faktör analizi tekniği uygulanarak elde dilen faktörler, yorumlama kolaylığı 

ve faktörleri daha anlamlı hale getirmek amacıyla bir eksen üzerinde döndürülebilir. 

Döndürme işlemi, çözümün temel matematiksel yapısını değiştirmez. Eksen döndürmesi 

sonrası, maddelerin ait oldukları faktördeki yükü artarken diğerlerinde azalır 

(Büyüköztürk, 2002). Bu işlem ile faktörler, birbirleri ile yüksek ilişki veren maddelerle 

bir araya gelirler ve yorumlama kolaylaşır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Faktör 

döndürmede amaç, isimlendirilebilir ve yorumlanabilir faktörler elde etmektir (Kalaycı, 

2010). 

Faktör döndürmede dik (orthogonal) ve eğik (oblique) olmak üzere iki tür 

yaklaşım bulunmaktadır. Dik döndürme yöntemlerinde, eksenlerin konumları 

değiştirilmez, 90 derecelik açı ile döndürme gerçekleştirilir. Eğik döndürmede ise, 

eksenlerin birbirine dik olması gerekli değildir. Her faktör birbirinden bağımsız şekilde 

döndürülür. Dik döndürmede faktörlerin ilişkisiz olduğu varsayılırken,  eğik döndürmede 
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bu koşul aranmamaktadır. Dik döndürme yöntemleri arasında varimax, quartimax, 

orthomax, biquartimax  ve equamax yer almaktadır. Eğik döndürme yöntemleri ise, 

promax, oblimax, quartimin, covarimin, biquartimin, oblimin ve binoramin yöntemleridir 

(Büyüköztürk, 2002, Tatlıdil, 1996, Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Araştırmada hangi döndürme yönteminin kullanılacağına karar verilmesi, 

tamamıyla araştırmacının neyi amaçladığı ile ilgilidir. Eğer verilere en uygun olan 

sonuçları elde etmek amaçlanıyorsa eğik döndürme, öncelikle sonuçların 

genellenebilirliği amaçlanıyor ise dik döndürme önerilir. Faktörler arasında ilişki 

olduğuna dair sağlam teorik bir yapı ortaya konulmuşsa eğik döndürme, eğer faktörler 

arasında önemli bir ilişki ortaya çıkmamışsa dik döndürme yöntemleri kullanılmalıdır 

(Field, 2005). Fakat her iki döndürme yöntemi genellikle benzer sonuçlar ürettiğinden,  

uygulamaların tamamına yakınında yorumlamada kolaylık sağladığı için dik döndürme 

yapılması önerilmektedir (Rennie, 1997; Akt. Büyüköztürk, 2002).  

Faktör İsimlendirme 

Faktör analizi yapıldıktan sonra, her bir faktör altında toplanan maddeler 

belirlenir. Bir faktörün kuramsal yapısı ve ölçmek istediği özellik dikkate alınarak 

isimlendirme yapılır. Faktörleri isimlendirme, sonuçları değerlendirmeyi ve yorum 

yapmayı kolaylaştırır. Faktör analizi sonucunda bir isim verilemeyen faktörlerin (bir 

başka deyişle anlamlandırılamayan faktörlerin) kullanılabilmesi söz konusu değildir. 

1.1.2. Kümeleme Analizi 

İnsanlar var olduklarından beri çevrelerindeki nesneleri sınıflandırmaya 

çalışmışlardır.  Sınıflandırma, insanların yaşadıkları çevreyi anlamlandırabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Günümüzde, bilim dallarının gelişmesiyle birlikte sınıflandırmaya 

duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. Sınıflandırma işleminde yaygın kullanılan analizlerden 

biri de kümeleme analizidir. 

Kümeleme analizi, temel amacı birey ya da nesneleri sahip oldukları özelliklerine 

göre gruplara ayırmak için kullanılan çok değişkenli bir istatistiktir (Tatlıdil, 1996; Hair, 

Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006). Kümeleme analizi, gruplanmamış verileri 

benzerliklerine göre gruplandırarak araştırmacılara özet bir bilgi sunmaktadır (Kalaycı, 

2010). Kümeleme analizi, gruplanmamış X veri matrisindeki gözlemleri (bazen de 
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değişkenleri) sahip oldukları özellikler çerçevesinde kümelemek (homojen alt gruplara 

ayırmak) amacıyla geliştirilmiştir (Alpar, 2011). 

Kümeleme analizi, belirlenen özellikler açısından birbirlerine diğerlerinden daha 

çok benzeyen bireyleri ya da objeleri bir kümede toplar. Böylece küme içi homojenlikler 

ve kümeler arası heterojenlikler maksimum hale getirilir (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2010). Eğer gerçekleştirilen kümeleme işlemi başarılı ise,  grafiksel 

gösterimde, aynı kümede yer alan nesneler birbirine yakın, farklı kümelerde yer alan 

nesneler ise birbirinden uzak olacaktır (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006). 

Kümeleme analizinin en temel amacı, belirli özelliklerine göre birimlerin 

benzerliklerini ortaya koymak ve bu benzerlikleri esas alarak birimleri doğru 

sınıflandırmaktır. Analiz bu yönüyle, diğer bir çok değişkenli istatistiksel analiz türü olan 

diskriminant analizine benzemektedir. Fakat iki analiz arasında önemli bir fark 

bulunmaktadır. Kümeleme analizinde geleceğe yönelik kestirim yapılamayıp anlık durum 

ortaya konulurken, diskriminant analizinde,  eldeki sınıflandırma bilgileri kullanılarak 

yeni durumun tespiti yapılıp geleceğe yönelik kestirimde bulunulabilir (Alpar, 2013; 

Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 

Verilerin kümelenmesi ilk olarak biyoloji ve zooloji alanlarında gerçekleşmiştir. 

Bu alanında verilen ilk eser 18. yüzyılda İngiltere’de bitkilerin ve hayvanların 

sınıflandırılması amacıyla yazılmıştır. Buna rağmen, “Küme” kavramının ilk kullanımı 

1930’lu yıllarda olmuştur (Yıldız, 1998). 1963 yılında Sokal ve Sneath tarafında 

yayımlanan “ Principles of Numerical Taxonomi” adlı kitaptan sonra kümeleme 

analizinin kullanımı yaygınlaşmıştır (Aldenderfer ve  Blashfield, 1984). 1970’li yıllarda 

kümeleme analizi ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve farklı kümeleme yöntemleri 

bu dönemde ortaya atılmıştır. Analizin sosyal bilimler alanında kullanımın yaygınlaşması 

ise oldukça yenidir. 

1.1.2.1. Kümeleme Analizinin Kullanım Amaçları 

Kümeleme analizinin genel amacı, toplanan çok sayıdaki sınıflandırılmamış 

gözlemden oluşan veri setini, birimlerin benzerliklerine göre anlamlı alt gruplara bölerek 

veriyi indirgemektir. 

Özdamar’a  (2004) göre kümeleme analizinin kullanım amaçları; 
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1. n sayıda gözlemi p değişkene ilişkin özelliklerine göre, kendi içinde

olabildiğince homojen ve kendi aralarında da heterojen alt kümelere ayırmak, 

2. p sayıda değişkeni, n sayıda gözlemde saptanan değerlere göre ortak özellikleri

açıkladığı varsayılan alt kümelere ayırmak ve ortak faktör yapıları ortaya koymak, 

3. Hem gözlemleri, hem de değişkenleri birlikte ele alarak n gözlemi p değişkene

göre ortak özellikli alt kümelere ayırmak, 

4. p değişkene göre saptanan değerler bakımından gözlemlerin biyolojik ve

taksonomik sınıflamasını ortaya koymaktır. 

Alpar (2011), kümeleme analizinin kullanım amaçlarını aşağıdaki gibi 

açıklamaktadır.  

1. Kümeleme analizi bir veri içindeki doğal grupların tanımlanması amacıyla

kullanılır. 

2. Çoğunlukla gözlemleri kümelemek amacı ile kullanılmakla birlikte

değişkenleri kümelemek amacı ile de kullanılır. Ancak bu tür bir çözüm için çoğunlukla 

faktör analizinden yararlanılır.  

3. Bazen gözlemler arasında nesnel olmayan yaklaşımlarla kümeler

oluşturulabilmekte ya da nesnel olduğu düşünülen kümelendirmeler üzerinde tartışmalar 

yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda, kümeleme analizi, soruna nesnellik 

getirebilmekte ve nesnel sınıflamalar yapılmasına yardımcı olabilmektedir.  

4. Kümeleme analizi boyut indirgemek amacı ile de kullanılabilmektedir.

5. Kümeleme analizi yardımıyla, incelenen p değişken açısından aykırı/aşırı değer

olarak nitelendirilebilecek gözlemler belirlenebilmektedir. 

6. Kümeleme analizi, verinin yapısı hakkında öne sürülen ya da önceden

belirlenen hipotezleri incelemek amacı ile de kullanılabilmektedir. 

Tatlıdil (1996) ise, kümeleme analizinin bazı özel amaçlar için kullanılabileceğini 

dile getirmiştir. Bu amaçlar ise aşağıda sıralanmıştır. 

1. Gerçek tiplerin belirlenmesi,

2. Model uydurmanın kolaylaştırılması,
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3. Gruplar için ön tahmin,  

4. Hipotezlerin testi,  

5. Veri yapısının netleştirilmesi,  

6. Veri indirgemesi (veriler yerine kümelerin değerlendirilmesi),  

7. Uç değerlerin belirlenmesi. 

1.1.2.2. Kümeleme Analizinin Aşamaları 

Bir veri setine kümeleme analizi uygulanırken, belirli aşamaların takip edilmesi 

önerilmektedir. Bu aşamalar aşağıda özetlenmiştir. 

 1. Veri Matrisinin Belirlenmesi: Veri matrisinde yer alacak olan kümeleme 

değişkenlerinin, konunun kuramsal ve uygulamaya yönelik yanları dikkate alınarak 

seçilmesi önerilmektedir. 

2. Benzerlik ya da Uzaklık Matrislerinin Elde Edilmesi:  

Gözlemlerin/değişkenlerin birbirleriyle olan benzerliklerini ya da farklılıklarını gösteren 

uygun benzerlik ölçüsü ile değişkenlerin ya da gözlemlerin birbirine uzaklıklarının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

3. Kümeleme Yönteminin Belirlenmesi ve Kümelerin Oluşturulması:  Bu 

aşamada birçok kümeleme yönteminden hangisinin kullanılacağına karar verilir.  

4. Elde Edilen Kümelerin Yorumlanması: Doğru küme sayısını belirlemede 

nesnel ve belirgin bir yaklaşım olmadığı için, yorum yaparken bir ya da bir-iki gözlemli 

kümelere kuşku ile bakılmalı, kümeleme değişkenleri açısından kümeler arasında anlamlı 

farkların olmasına dikkat edilmeli ve sonuçların kuramsal açıdan geçerli olmasına özen 

gösterilmelidir (Alpar, 2011; Özdamar, 2004). 

Kümeleme analizi uygulama aşamaları aşağıda açıklanmıştır (Sharma, 1995; 

Kozan, 2016);    

1. Başlangıçta küme sayısının belli olup olmaması duruma göre uygun 

kümeleme analizi tekniği seçilir.  

2. Kümelerin oluşturulmasında kullanılacak olan bağlantı tekniğine karar verilir.  

3. Eğer tüm değişkenler aynı ölçme düzeyinde ölçülmediyse veriler standardize 

edilir.  
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4. Uygun uzaklık ölçüsü seçilerek benzerlik ya da uzaklık matrisi oluşturulur.

5. Kümeleme analizi sonucunda elde edilen çizelge ve ağaç grafiği incelenir.

6. Küme sayısına karar verirken her bir adımda oluşturulan kümeler arasındaki

mesafeler dikkate alınır. Kümeler arasındaki mesafelerin arttığı adım artık

birbirine çok da benzemeyen kümelerin birleştirildiği anlamına gelmektedir.

7. Ağaç grafiğinden, belirlenen adımda oluşan kümeler ve bu kümelerde yer alan

maddeler kolayca görülebilir.

1.1.2.3. Ölçek Tipine Göre Benzerlik Ölçülerinin Belirlenmesi 

Kümeleme analizinin aşamalarından biri benzerlik ya da uzaklık matrislerinin 

belirlenmesidir.  Bu matris,  satırlarında ve sütunlarında analiz birimleri olan ve 

hücrelerinde her bir gözlem çifti için benzerlik ya da uzaklık ölçümleri olan bir tablodur 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010).  Uzaklık ölçümleri, iki kümenin birbirine 

ne kadar uzak olduğunu, benzerlik ölçümleri ise, küme içindeki gözlemlerin birbirleri ile 

ne kadar benzer olduğunu gösterir.  

Kümeleme analizi benzer olan gözlemleri tanımlamak ve bu gözlemleri de 

kümelere sınıflandırmak için kullanıldığından, birçok yöntem gözlem çiftleri arasındaki 

benzerlik ya da yakınlık göstergelerini kullanır. Uygun bir yakınlık ölçüsü iki gözlem 

arasındaki mesafedir. İki birim arasındaki farklılaşmanın artması aralarındaki mesafenin 

arttığını gösterir. Bu mesafe de aslında bir uzaklık ölçüsüdür (Rencher, 2002).    

Kümeleme analizinde amaç, küme içindeki gözlemlerin homojen, kümeler 

arasındaki gözlemlerin heterojen olmasını sağlamaktır.  Bu amaç için benzerlik ve 

farklılık ölçümleri kullanılır. Benzerlik ve farklılık ölçümleri gözlemlerin birbirinden 

ayırt edilmesini sağlar ve bu sayede gözlemler gruplara ayrılır  (Doğan, 2002). Benzerlik 

ölçümlerinin hesaplanması,  değişkenlerin nicel / nitel, kesikli / sürekli, aralıklı ölçek / 

oran ölçeğinde olmaları gibi durumlara göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bu 

ölçümlere ilişkin açıklamalar sunulmaktadır (Garson, 2009; Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2010).     

Nicel (Metrik) Veriler İçin Benzerlik Ölçümleri 

Öklid Uzaklığı: En yaygın kullanılan uzaklık ölçüsüdür. Geometrik olarak iki 

nokta arasındaki en yakın uzaklık şeklinde tanımlanır. Nesne sayısının 100’den fazla 
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olduğu durumlarda tercih edilir. Öklid uzaklığı hesaplanırken veriler hakkında bir ön 

bilginin bilinmesi gerekli olmadığı için daha çok tercih edilmektedir.  

Kosinüs: Değerlerin iki vektörü arasındaki açının kosinüsüne dayalı metrik 

düzeyde benzerlik ölçümüdür.  

City-Blocked (Manhattan) Uzaklığı: Değişkenler arası korelasyon olmadığı 

durumlarda kullanılan bir uzaklık ölçümüdür. 

Minkowsky Uzaklığı: Öklid uzaklığı ve City-Blocked (Manhattan) uzaklığının 

genellenmiş halidir. n sayıda birim ve p sayıdaki değişkene göre birimler ya da 

değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan uzaklık ölçülerine genel 

olarak bu ad verilir. 

Mahalonobis Uzaklığı: Öklidyen ve Minkowski uzaklıklarının ölçümlerinde 

karşılaşılan sıkıntılardan kurtulmak amacıyla değişkenler arasındaki korelasyonunda 

hesaplamaya eklenilmesiyle oluşan uzaklık ölçüm birimidir.  

Hotelling T2 Uzaklığı : İki grubun ya da iki kümenin uzaklığını hesaplamada 

kullanılır.  

Korelasyon Benzerlik Ölçümü: Korelasyon değeri ile hesaplanan benzerlik 

ölçümü değeri, Öklidyen ve Mahalanobis uzaklık ölçümleri gibi sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kategorik Veriler İçin Benzerlik Ölçümleri 

Ki-Kare Uzaklığı: İki frekans setinin eşitliği için ki-kare testine dayanır. 

Phi-Kare Uzaklığı: Ki-kare ölçüsünü, birleşik frekansın karekökünü almak 

yoluyla normalleştirir. 

İkili (Binary) Veriler İçin Benzerlik Ölçümleri 

Öklid uzaklığı ve Kareli öklid uzaklığı: Metrik ölçek için olan uzaklığın ikilem 

veriler için olan şeklidir. 

  Büyüklük farkı (Size difference): 0 ile 1 arasında değişen asimetri indeksidir. 

  Örüntü farkı (Pattern difference): 0 ile 1 arasında değişen uzaklık ölçüsüdür.  

Varyans: 2x2'lik tabloda (b+c)/4n formülüyle hesaplanır ve 0 ile l arasında değişir.  

Dağılım (Dispersion): -1 ile 1 arasında değişen benzerlik ölçüsüdür. 
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Biçim (Shape): 0 ile 1 arasında değişen uzaklık ölçüsüdür. 

Basit eşleşme (Simple matching): Eşlerin (çiftlerin), toplam değer sayısına 

oranıdır. 

Phi dört noktalı korelasyon: Pearson korelasyon katsayısının ikili eşidir (analog) 

ve -1 ile 1 arasında değişir.  

Lambda: Goodman ve Kruskal'ın lambdası, bir maddeden diğerini kestirmede 

(çift yönlü kestirim) hatanın oransal olarak azaltılması olarak yorumlanır. 0 ile 1 arasında 

değişir ve 1, mükemmel yordamaya karşılık gelir. 

Abderberg'in D'si: Lambda'nın bir başka şeklidir. Çift yönlü kestirimde bir 

maddeden diğerini kestirmede hatanın gerçek (actual) azaltımıdır ve 0 ile 1 arasında 

değişir.  

Hamann: Eşleşmiş çiftlerin sayısından eşleşmeyenlerin sayısının çıkartılıp toplam 

madde sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu indeks -1 ile 1 arasında değişir. 

Jaccard: Bu indekste ortak yokluklar (joint absences) göz ardı edilir. Eşleşmiş 

çiftlerle eşleşmeyenler eşit ağırlıklandırılır. Aynı zamanda benzerlik oranı olarak da 

bilinir. Bu indeks ikilem olan veriler için en fazla önerilen indekslerden biridir.  

Kulczynski-1: Ortak varlıkların (joint presence), tüm eşleşmeyenlere oranıdır. Alt 

sınırı 0'dır, üst sınırı yoktur. Teorik olarak, hiç eşleşmeyen kalmadığı durumlarda 

tanımsızdır 

1.1.2.4. Kümeleme Yöntemleri 

Kümeleme yöntemleri için birçok farklı algoritma bulunmaktadır. Literatür 

incelendiğinde, kümeleme yöntemlerinin genellikle iki temel algoritma altında toplandığı 

görülmektedir: Bunlar “hiyerarşik kümeleme yöntemleri” ve “hiyerarşik olmayan 

kümeleme yöntemleri”dir. 

Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri 

Bu kümeleme yöntemi özellikle küçük örneklemler için (n<250) uygundur 

(Everitt ve Landau, 2001). Anderberg (1973),  hiyerarşik kümeleme yöntemlerinin, 

incelenen veri setinde başlangıçta kaç grup olduğunun bilinmediği durumlarda uygun bir 

yöntem olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu yöntem,  veri setinde daha önce 
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gözlemlenmemiş ilişkileri gözleme ve keşfetme olanağı sağladığı için tercih edilmektedir 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010).  

 Hiyerarşik kümelemede iki adet ana teknik vardır. Birincisi birleştirici 

(agglomerative) diğeri ise ayırıcı (divisive) tekniktir. Her birimin başlangıçta bir küme 

olarak kabul edildiği, daha sonra en yakın iki kümenin yeni bir kümede toplanarak 

birleştirilip, küme sayısının bu şekilde her seferinde bir azaltıldığı yönteme birleştirici 

hiyerarşik yöntem denir. Birleştirici hiyerarşik yöntemdeki sürecin tam tersi olan yönteme 

de ayırıcı hiyerarşik yöntem denir. Bu yöntemde tüm birimler bir kümede toplanır. Sonra 

benzer olmayan birimler başka bir kümeye atanır (Öztürk, 2012). Uygulamalarda 

çoğunlukla birleştirici hiyerarşik kümeleme yöntemi kullanılmaktadır. Birleştirici 

hiyerarşik yöntemler arasında ise en çok tek bağlantı, tam bağlantı, grup ortalama yöntemi 

ve Ward yöntemi kullanılmaktadır. 

Tek Bağlantı Kümeleme Tekniği: En yakın komşuluk olarak da bilinen tek 

bağlantı tekniği, uzaklıklar matrisini kullanarak birbirine en yakın (uzaklık değerleri en 

küçük) birey ya da nesneleri birleştirmeye dayanmaktadır. En kısa mesafe esasına dayanır 

(Kalaycı, 2010). Bu yöntem birbirinden yeterince ayrık olan kümeleri tespit etmekte 

oldukça iyi,  birbirinden çok az farkı bulunan kümeleri ayırt etmekte ise yetersizdir 

(Everitt ve Dunn, 2001). 

Tam Bağlantı Kümeleme Tekniği: Tek bağlantı kümeleme yöntemine oldukça 

benzeyen bir diğer kümeleme yöntemi tam bağlantılı kümeleme yöntemidir. Tek bağlantı 

tekniğinden farklı olarak, birimler arasındaki maksimum uzaklıklar hesaplanır. 

Aralarındaki uzaklıkları en az olan birimlerin bir kümede toplanmasıyla, tek bağlantı 

tekniğindeki gibi kümeleme işlemi gerçekleştirilir.  Tam bağlantı tekniği,  aynı kümede 

yer alan gözlemlerin uzaklıklarının belirli bir değerden küçük olması durumunda, tüm 

kümelerin doğru bir şekilde oluşturulmasını garanti edememektedir (Tatlidil, 1996). 

Ortalama Bağlantı Kümeleme Yöntemi: Hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden bir 

diğeri de ortalama bağlantı kümeleme yöntemidir. Gözlemler arasındaki benzerliğin 

ortalamasına dayanmaktadır. Tek bağıntı ve tam bağıntı yöntemlerinden tek farkı; 

uzaklıkların hesaplanmasındaki farklılıktır. Bir küme içindeki birimler ile diğer bir küme 

içindeki birimler arasındaki ortalama (yaygın olarak aritmetik ortalama) uzaklıklar 

kullanılır. Aşırı uç gözlemlerden başlamaz. Kümenin ortasına düşen gözlemi esas alır 

(Kalaycı, 2010). 
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Ward Kümeleme Yöntemi: Önceki yöntemler gibi grup elemanları arasındaki 

uzaklık hesaplanmaz. Bu teknikte yöntem birleştirilecek kümelerin elemanlarının toplam 

hatayı en az olacak şekilde kabul etmesidir. Şöyle ki; iki küme birleştirildiğinde grup içi 

hata diğer bir kümeyle birleştirilmesine kıyasla daha az olacaksa uygulama sonlanır, aksi 

bir durum söz konusuysa üçüncü olan diğer küme ile birleşim sağlanır (Hair, Black, 

Babin, Anderson ve Tatham, 2006). Amaç, küme içi homojenliği, kümeler arası 

heterojenliği maksimum olan kümeler oluşturmaktır (Tatlıdil, 1996). Yukarıda sayılan 

yöntemlerin yanı sıra, “Merkezi Bağlantı Kümeleme Yöntemi”,  “McQuitty Bağlantı 

Yöntemi” ve “Ortanca Bağlantı Yöntemi” gibi yöntemler de bulunmaktadır. 

Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemleri 

Küme sayısının belirlenmiş olduğu durumlarda kullanılır. Bir başka deyişle 

araştırmacının küme sayısı konusunda ön bilgisinin olduğu durumlarda ya da küme 

sayısına karar verilmiş olması durumunda kullanılması önerilmektedir (Özdamar, 2004). 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri değişkenlerden ziyade nesneleri 

gruplandırmaya yarar ve bu nesneleri K adet kümeye ayırır. Küme sayısı K başlangıçta 

belirlenebileceği gibi kümeleme sürecine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Hiyerarşik 

olmayan yöntemler çok daha büyük ve kompleks veri setlerine hiyerarşik olan yöntemlere 

göre daha rahat uygulanır (Johnson, 2002). Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri; k-

ortalama yöntemi ve en çok olabilirlik yöntemleridir. 

K-ortalama Yöntemi: En kolay ve en çok uygulanan kümeleme tekniklerinden

biridir. Bu yöntemde, birimler, sayısı önceden belirlenen k tane kümeye rastgele atanır. 

K tane kümenin ortalamaları hesaplanır ve bu ortalamalar kümenin merkezini oluşturur. 

Tüm birimlerin küme merkezlerine olan uzaklıkları hesaplanır. Hesaplanan uzaklık 

değerlerine göre,  her birim kendine uygun kümeye atanır ve bu işlem, birimin ait olduğu 

kümeye olan uzaklığı en az olana kadar devam eder. Amaç, diğer kümeleme 

yöntemlerinde olduğu gibi küme içi benzerliklerinin maksimum, kümeler arası 

benzerliklerinin ise minimum olmasını sağlamaktır (Han ve Kamber, 2001). 

En Çok Olabilirlik Yöntemi: Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden “En 

Çok Olabilirlik” yönteminde, her bir gözlem en büyük olabilirlik değerini verecek 

biçimde daha önceden belirlenen kümelere atanır. Kuramsal dayanağı güçlü olmakla 

birlikte en çok olabilirlik yöntemi yaygın olarak kullanılmamaktadır (Tatlıdil, 1996). 
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Bunların dışında metoid kümeleme, bulanık (fuzzy) kümeleme gibi farklı 

hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri de söz konusudur (Alpar, 2011). 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinin hiyerarşik kümeleme yöntemlerine 

göre bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıda özetlenmiştir (Alpar, 2011):  

1. Hiyerarşik kümeleme yöntemleri daha çok küçük veri setleri için uygun iken, 

hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri çok daha büyük veri setlerine (n>1000) 

kolaylıkla uygulanabilmektedir.  

2. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri verideki uç değerlere karşı daha az 

duyarlıdır. 

1.1.2.5. Küme Sayısına Karar Verme ve Küme Geçerlik Yöntemleri 

Kümeleme analizinde önemli noktalardan biri de öznelliği en aza indirerek, nesnel 

bir şekilde küme sayısına karar vermektir. Bu amaçla literatürde önerilmiş birçok 

hesaplama tekniği bulunmaktadır. İlk önerilen formül, birim sayısının yarısının 

karekökünü alarak elde edilen sayıdır. Bu sayı küme sayısını vermektedir. Küçük 

örneklemlerde kullanılması önerilmektedir (Everitt, 1974). 

Küme sayısına karar vermek için bir diğer yaklaşım ise Lewis ve Thomas 

tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşıma göre,  kümeler, toplam varyansın en az %80’ini 

açıklamalıdır. Eğer varyansta %5’e kadarlık bir artış söz konusu ise yeni bir küme 

eklenebilmektedir. (Ruiz 1998). 

Yaygın kullanılan bir diğer yaklaşım ise, Wilk’s Lamda ölçütüdür. 30 ve üzerinde 

birim sayısında diğer ölçütlere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Everitt (1979) ve 

Anderberg (1973)’e göre,  gruplararası varyansın grup içine göre maksimum olduğu 

durumları Wilk’s Lamda ölçütü çok daha duyarlı sonuçlar vermektedir. 

Küme sayısına karar verdikten sonra oluşan küme yapılarının kalitesini 

değerlendirmek için küme geçerliliği teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerin en çok 

kullanılanları Silhouette indeksi, Calinski-Harabazs indeksi, Davies-Bouldin 

indeksleridir. (Maulik ve Bandyopadhyay, 2002).   

Calinski-Harabasz indeksi, kümelenme geçerliliğini, kümeler toplamı ile kümeler 

toplamı arasındaki ortalamaya dayalı olarak değerlendirir. İndeksin en yüksek değeri 
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aldığı küme, uygun küme sayısını verir. Siluet indeksi, kümelenme performanslarını, 

küme içi küme mesafeleri arasındaki ve aralarındaki çift yönlü farka dayanarak doğrular. 

Davies-Bouldin indeksi ise, her bir küme için ve diğer tüm kümeler arasındaki 

benzerlikler hesaplanır ve en yüksek değer, küme benzerliği olarak atanır. . İndeks ne 

kadar küçük olursa, kümelenme sonucu o kadar iyidir (Liu, Li, Xiong, Xuedong, Wu, 

2010). 

1.1.3. Yapay Sinir Ağları ve Öz Düzenlemeli Haritalar 

Öz Düzenlemeli Haritalar (ÖDH) yöntemi,  istatistiksel bir yöntem değil, bir 

yapay zeka yöntemidir. Yapay sinir ağlarının (YSA) özelleşmesi ile ortaya çıkmıştır. 

Aşağıda YSA ve ÖDH yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

1.1.3.1. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, insan beyninin özelliklerinden yola çıkarak geliştirilen, yeni 

bilgiler oluşturabilme,  keşfedebilme vb. yetenekleri öğrenme yolu ile gerçekleştirebilen 

bilgisayar sistemleridir. YSA ile ilgili yapılan ilk çalışmalar 20. yüzyılın ilk yarısında, 

Alan Mathison Turing tarafından başlatılmıştır.  İlk YSA modeli, 1943 yılında nöroloji 

uzmanı McCulloch ve matematikçi Pitts tarafından uygulanmıştır (Zhang, 2007). 

Kohonen’e (1987) göre YSA, paralel bağlı çok sayıdaki basit elemanın, biyolojik sinir 

sistemine benzer bir yolla, gerçek dünyadaki nesnelerle etkileşim kurduğu hiyerarşik bir 

organizasyondur. Başlıca kullanım alanları sınıflandırma, modelleme ve tahmindir. 

Yapay sinir ağlarının yapısı, biyolojik sinir ağlarına oldukça benzerdir. YSA’lar 

yapay sinir hücrelerinden meydana gelir ve temel olarak üç katmandan oluşur. Girdi 

katmanı, yapay sinir hücresine karşılık gelen bilgileri içerir. Bu bilgiler ara katmanda 

işlenir ve işlenmiş bilgi çıktı katmanına aktarılır. YSA, öğrenme yoluyla girişler ve 

çıkışlar arasında bir ilişki kurma yeteneğine sahiptir. Bu yönüyle de çok karmaşık 

problemlere dahi çözüm üretebilmektedir (Haykin, 1994).  

Yapay sinir ağlarında analiz süreci genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır 

(Hamzaçebi, 2011); 

1. YSA modelinin oluşturulması,

2. YSA’nın eğitilmesi,

3. YSA’nın test edilmesi.
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Yapay sinir ağlarında öncelikle hangi modelin tercih edileceğine karar 

verilmelidir. YSA’da tercih edilen modellerin farklılaşmasının nedeni,  kullanım 

amaçlarının farklı olmasıdır. YSA modelleri genel olarak öğretme algoritmalarına, 

tipolojilerine ve katmanlarına göre sınıflandırılmaktadır (Öztemel, 2012). Sinirsel 

sistemleri modellemek için kullanılan ağ yapıları üç sınıfa ayrılır (Kohonen, 1990): İleri 

Beslemeli Ağlar, girdi sinyalleri kümesini çıktı sinyalleri kümesine dönüştürür. Arzu 

edilen girdi-çıktı dönüşümü, genellikle sistem parametrelerinin harici (danışmanlı) 

ayarlanması ile belirlenir (Rumelhart, Hinton ve Williams, 1986). İleri beslemeli 

YSA’larda ara katmandaki birimlerin birbiriyle bağlantısı yoktur ve sadece çıktı birimiyle 

bağlantıları mevcuttur. Bu nedenle statik bir yapıya sahiplerdir ancak çok hızlı bir şekilde 

girdi katmanındaki verileri okuyup çıktı üretebilirler. (Chiang, Chang ve Chang, 2004). 

Geri Beslemeli Ağlar, girdi bilgisinin bir geri besleme sisteminin başlangıç aktivite 

durumunu belirlediği ve daha sonra bu geri besleme sisteminin sonuçtaki çıktıyı 

belirlediği ağ türüdür (Hopfield, 1982).  Dinamik bir yapıya sahiptirler ve bu nedenle de 

girdi sayısının az olması durumunda dahi çıktı üretebilirler. Üçüncü sınıfta ise, sinirsel 

ağdaki komşu nöronlar, karşılıklı etkileşim yoluyla kendi aralarında rekabet ederler ve 

değişik sinyal örüntülerini adaptif (uyarlamalı) olarak geliştirirler. Bu üçüncü sınıfta 

öğrenme işlemi, “rekabetçi”, “danışmansız” ya da “öz düzenlemeli” olarak adlandırılır. 

Öz düzenlemeli haritalar (ÖDH) bu üçüncü sınıfa aittir (Kohonen, 1990). 

Yapay sinir ağlarında, işlemci elemanlar arasındaki bağlantıların ağırlık 

değerlerinin değiştirilmesine “ağın eğitilmesi” denilmektedir (Hamzaçebi, 2013). Ağın 

eğitilmesindeki amaç, yeni gelen verilerle,  ağın uygun sonuçlar vereceği ağırlık 

değerlerinin belirlenmesidir. Diğer bir ifadeyle, ağın kendi kendini eğitmesidir. YSA’nın 

eğitilmesi belirli kurallar çerçevesinde olmaktadır. Ağırlıkların doğru değerlere ulaşması, 

ağın genellemeler yapabileceği anlamına gelir. Ağın genelleme yapabilme özelliği 

kazanmasına ise “ağın öğrenmesi” adı verilir (Yurtoğlu, 2005). 

Ağın öğrenmesi için üç temel algoritma tanımlanmıştır. Bu bağlamda yapay sinir 

ağları, öğrenme algoritmalarına göre "danışmanlı öğrenme", "danışmansız öğrenme" ve 

“destekleyici öğrenme” olmak üzere üçe ayrılır. Danışmanlı öğrenmede sisteme girdi ve 

çıktı değerleri verilir. Sistem, verilen girdiler için istenen çıktıları üretmek amacıyla 

kendini günceller. Danışmansız öğrenme algoritmasında, sadece örnek girdiler sisteme 

verilir. Herhangi bir çıktı bilgisi verilmez ve sistemin kendi kurallarını oluşturup çıktı 
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vermesi beklenir. Destekleyici öğrenmede ise,  sistemin her iterasyonu sonucu elde edilen 

veriler iyi ya da kötü oluşuna göre değerlendirilir (Elmas, 2003). 

1.1.3.2. Öz Düzenlemeli Haritalar 

Öz düzenlemeli haritalar, otomatik bir veri analiz yöntemidir (Kohonen, 2013). 

Endüstri, finans, doğa bilimleri ve dil bilimi gibi geniş bir yelpazede kümeleme 

problemleri için yaygın olarak kullanılır. Mountcastle, 1957 yılında insan beynindeki 

belirli bazı sinir hücrelerinin, sadece belirli bazı uyarılara tepki verdiğini keşfetmiştir. Bu 

şekildeki hücre sistemleri “beyin haritaları” olarak isimlendirilmiştir. Zamanla, bu tür 

sistemlerin yapay olarak da üretilip üretilemeyeceğine yönelik araştırmalar yapılmış ve 

bu yönde ilk modeller önerilmiştir (Grossberg, 1976; Amari, 1980). Hatta bu modeller, 

hangi giriş için hangi yapay sinir hücresinin aktif olacağını belirlemek amacıyla, “öz 

düzenleme” yeteneğine de sahiptir. Ancak bu ilk modellerin en büyük dezavantajı, sadece 

küçük veriler için çözüm üretebiliyor olmalarıdır. 

İlk defa 1982 yılında Finlandiyalı bilim insanı Tuevo Kohonen tarafından önerilen 

ÖDH, yüksek hacimli ve büyük veri setlerinde, farklı girdi sinyali örüntüleri için, yapay 

sinir hücrelerinden oluşan iki boyutlu bir ağdaki hücrelerin o girdi sinyaline özel olarak 

ayarlandığı sinirsel ağ türüdür. En basit formunda, o anki girdi için belli bir hücre ya da 

hücre grubu aktif çıktı verir. Yani belirli bir girdi için, her bir hücre ya da hücre grubu, 

ayrı bir kod çözücü gibi davranır, ancak bu kodu (giriş sinyalini) sadece bir hücre ya da 

hücre grubu çözer ve o hücre ya da hücre grubu çıktı verir (Kohonen, 1982). Kohonen 

tarafından sunulan en genel tanımıyla ÖDH; bir veri setindeki benzerlik ilişkilerini görsel 

olarak ortaya koyan bir veri analiz yönetimidir (Kohonen, 2014). ÖDH, çok boyutlu bir 

girdi vektörünü iki boyutlu bir haritaya indirger. Bu nedenle hacmi büyük ve karmaşık 

verilerin basit bir formda görsel olarak sunumu için oldukça idealdir. Bu nedenle verilerin 

kümelenmesi ve görselleştirilmesinde oldukça kullanışlıdırlar.  

Kohonen (1990),  insan beyninin gerçekte bir “ilişkisel bellek” karakteristiğinde 

olduğunu iddia etmiş ve teorisini, ilişkisel bellek tiplerinde öğrenmenin iki nesnenin 

birbiriyle ilişkilendirilmesi yoluyla gerçekleştiği görüşüyle desteklemiştir. İlişkisel 

belleğe günlük yaşamdan “Limon – Ekşi Tat” örneği verilebilir. Burada limon, öğrenmeyi 

gerçekleştiren yapı (beyin) için “girdi” özelliği oluşturur. Beklenen “çıktı” ise beyin 

tarafından üretilen “ekşi tat” algısıdır. Yapı (beyin), bu iki unsuru (limon – ekşi tat) 

birbiriyle ilişkilendirerek bir öğrenme gerçekleştirmiş olur. Bir başka deyişle beyin, artık 
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tüm “limon” girdileri için “ekşi tat” çıktısı üretmeyi öğrenir. Bu yönüyle ÖDH, yukarıda 

vurgulandığı gibi, Danışmansız Öğrenme Algoritmaları için tipik bir örnektir; çünkü 

beyin bu öğrenmeyi gerçekleştirmek için bir başka “meyve – tat” ilişkisi girdisine ihtiyaç 

duymaz. 

İnsan ve hayvan beyni, milyonlarca yıl süren evrim süreci sonunda, bilgiyi geçmiş 

tecrübe formunda depolayan ve bu tecrübeleri gelecekte karşılaşacağı durum ve sorunlara 

çözüm üretmek için kullanan bir sinir ağı yapısına bürünmüştür (Miljkovic, 2017). Bu 

ağlar, karmaşık problemlere analitik çözümler üretirler. ÖDH, bu yapıyı taklit eder. 

Öğrenme, genelleştirme, benzer yapıları eşleştirme yetenekleri vardır. Herhangi bir 

soruna analitik bir çözüm üretebilmesi için, önce ağın eğitilmesi gerekir. Bu eğitilme 

sürecinde ağ, kendini düzenler; yani uygulanan girişe bağlı olarak ağın çeşitli bileşenleri 

arasında bağ kuvvetlenirken, çeşitli bileşenleri arasındaki bağ zayıflar. Ağın içindeki 

nöronlar, uygulanan girişe göre daha kuvvetli ya da daha zayıf komşuluk bağları türetir. 

Bu öğrenme işleminde herhangi bir harici öğretmene ihtiyaç duymaması ÖDH’ın en 

güçlü yönlerinden biridir. Diğer bir güçlü yönü ise, çok boyutlu giriş verisini 

görselleştirmesidir. Örneğin insan beyni, bir beyaz kağıt üzerine 4 farklı renkte yazılmış 

ve kağıda rastgele yerleştirilmiş 20 kelimeyi bir anda renklerine göre gruplayıp, bu 

kümelemenin görsel haritasını bir anda kafasında canlandıramazken, ÖDH bu 20 adet 

giriş verisini kullanarak 2X2 bir ağ yapısı içinde toplam 4 tane nöronun her birine aynı 

renkte olan kelimeleri toplar ve bu sonucu görsel olarak gösteren haritayı çıktı olarak 

üretir. Her bir nöron, doğru renkte kelimeleri kendinde toplamak için bir biri ile rekabet 

eder ve bunun için harici bir danışmana da ihtiyaç duymaz. Hem Yin (2008), hem de 

Ritter, Martinetz ve Schulten (1992), Kohenen’in ÖDH’nın, yukarıda örneklendirilen bu 

öz düzenleme yeteneğinin, aslında ilk olarak Malsburg ve Willshaw (1973) tarafından 

önerildiğini, Kohonen’in ise Malsburg ve Willshaw (1973) tarafından önerilen ağ yapısını 

oldukça basitleştirip, kümeleme algoritmasını daha karmaşık ancak daha işlevsel hale 

getirdiğini vurgulamaktadırlar. 

Öz düzenlemeli haritalar, "kümeleme ve boyut indirgeme için kullanılan 

danışmansız ve iki katmanlı bir yapay sinir ağı" olarak tanımlanmaktadır (Taşkın ve 

Emel, 2010). Danışmansız yapay sinir ağı algoritması kullanması nedeniyle ÖDH,  tıpkı 

hiyerarşik kümeleme yöntemlerinde olduğu gibi, başlangıçta grupların bilinmediği 

durumlarda kümeleme yapmak için kullanılmaktadır. Bu yöntem mühendislik bilimleri 

(Kohonen, Oja, Simula, Visa ve Kangas, 1995), sağlık bilimleri (Kıyan ve Yıldırım, 
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2003), eğitim bilimleri (Cooper ve Kilmer, 2012) gibi birçok bilim dalında kendine 

uygulama alanı bulmuştur. Kohonen tarafından sunulan en tipik kullanım örneği, 

ekonomi alanında, çok sayıda farklı şirketin karşılaştırma analizinin yapılması yoluyla 

finansal büyüklük gibi çeşitli ölçütler açısından bu şirketlerinin kümelemesinin 

yapılmasıdır. 

Öz düzenlemeli haritalar, geleneksel yapay sinir ağı yöntemlerine bir alternatif 

olarak önerilmiştir. Ağın, öğrenme sürecindeki adaptif (öz düzenlemeli) yapısı, insan 

beyninin tepkilerini taklit eder niteliktedir. Bu haliyle, diğer yapay sinir ağı türleri gibi 

örüntü tanıma, robotik, proses kontrol, hatta semantik bilgi işleme gibi çok farklı 

alanlarda kullanılmıştır. Kohonen, önerdiği bu ağ türünün performansının diğer yapay 

sinir ağlarının performansıyla yarışır nitelikte olduğunu, önerdiği ağın daha da iyi 

kümeleme yeteneğine sahip olması için danışmanlı öğrenme ile bütünleştirilmeye de açık 

olduğunu belirtmiştir (Kohonen, 1990). 

Kümeleme algoritmalarının birçoğu, kümeleme işlemini “benzerlik” kavramı 

üzerinden gerçekleştirir. Herhangi bir dijital fotoğraf, küçük parçalara (piksel) ayrılarak, 

her bir parçanın renk niteliği için sayısal bir değer atanır. Tüm parçaların renk değeri, 

girdi vektörünü (x) oluşturur. Yeni bir dijital fotoğrafın, ilkine ne derece “benzediği”, bu 

yeni fotoğrafın da parçalara bölünüp, her bir parçanın renk niteliği için rakamsal bir değer 

atanıp, bu renk değerlerinden oluşan yeni vektörün (m), ilkine ne derece yakın olduğunu 

belirlemek yoluyla tayin edilir. Kohonen tarafından önerilen ÖDH iki boyutlu (n*n) bir 

harita oluşturur. Bu haritanın her bir düğümü, insan beynindeki nöronları temsil eder. m 

vektörünün herhangi bir elemanının renk değeri ile, x vektörünün herhangi bir elemanının 

renk değeri arasında yakınlık varsa, ilgili nöron aktif olur ve bir çıktı üretir. Bu iki 

vektörün farklı elemanları arasında da benzerlik varsa, nöronlar arasındaki bağın ağırlığı 

(komşuluk) artar. ÖDH, bu benzerliği belirlemek, yani öğrenmek için ön bilgiye 

(danışmanlı öğrenmeye) ihtiyaç duymaz. Haritanın kendi kendini düzenlemesiyle, yani 

ağırlıkları sürekli olarak güncellemesiyle çıktı üretilir. Yukarıda sunulan ağ yapısı ve 

algoritma, aşağıda Şekil 2’te görselleştirilmiştir. Buradaki ağ yapısı 9 nöron (n=3) 

içermektedir. Herhangi bir t anındaki giriş vektörü v(t)’nin bileşenleri için, ağdaki 

nöronlardan biri (bu örnek için kalın çizilmiş nöron) aktif olur. Ayrıca diğer girdiler ile 

v(t) girişi arasındaki benzerlik miktarına göre, bu nöron ile komşu nöronlar arasında bağ 

oluşur ve bu bağların ağırlığı, belirli algoritmalar dahilinde sürekli güncellenir. Bu şekilde 

tüm girdiler, ait oldukları nörona atanırlar. Bir nörona atanmış tüm girdiler aynı 
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kümededir ve herhangi iki nöronun arasındaki bağ çok güçlü ise, bu nöronlardaki 

girdilerin de aynı kümede oldukları ifade edilir. 

 

Şekil 1. Öz Düzenlemeli Haritalarda Ağ Yapısı 

Şekil 1’de tanımlanan ÖDH algoritmasını gerçeklemek için çok sayıda yazılım 

mevcuttur. Algoritmayı ilk kez öneren Kohonen tarafından geliştirilen ve internet 

üzerinden erişilebilen iki yazılım paketi (Kohonen, Hynninen, Kangas, Laaksonen, 1996; 

Vesanto, Alhoniemi, Himberg, Kiviluoto, Parhankangas, 1999), ÖDH yazılımlarının ilk 

örnekleridir. Ancak günümüzde, yaygın olarak bilinen ve kullanılan MATLAB’da, büyük 

veri setlerinin ÖDH ile analizi mümkün olabilmektedir. Özellikle görselleştirme 

konusunda daha güçlü olan bu program, ÖDH analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada da, MATLAB tarafından geliştirilen Neural Network Toolbox kullanılmıştır. 

Kohonen (2014), ÖDH algoritmasının, MATLAB kullanılarak nasıl gerçekleneceğine 

ilişkin detaylı bir çalışma sunmuş ve ayrıca bu çalışmasında ağın nasıl 

ölçülendirileceğine, yani düğüm (nöron) sayısının nasıl seçileceğine dair pratik detaylar 

da vermiştir.  

Danışmanlı öğrenmede, öğrenme algoritmasının başlangıcında, bir başlangıç 

vektörü tanımlanır. Bir danışmansız öğrenme yöntemi olan ÖDH’da, başlangıç vektörü 

rastgele seçilir. Bu nedenle de, değişik başlangıç vektörleri için, kümeleme sonuçları da, 

nadiren de olsa, farklılık gösterebilir. ÖDH yönteminin bu niteliği, Kohonen (2013) 

tarafından tartışılmış ve ÖDH’ın genellikle büyük veri setlerinde kullanılması nedeniyle, 

rastgele seçilen başlangıç vektörünün, ağın kümeleme performansı üzerinde çok fazla 

etkisinin olmadığını belirtmiştir. Bu çalışma kapsamında kullanılan, MATLAB 

tarafından geliştirilen Neural Network Toolbox, ağın rastgele seçilen farklı başlangıç 

koşulları ile çalışmasına olanak sağlamaktadır. 

Kohonen, ÖDH yönteminin kullanım alanlarını dört ana grupta toplamıştır 

(Kohonen, 2013); açımlayıcı veri analizi uygulamaları, endüstriyel uygulamalar, 
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biyomedikal uygulamalar ve finansal uygulamalar. 1981 yılından bu yana ÖDH, 

yukarıdaki dört başlık altında çok sayıda uygulama alanı bulmuştur. Örüntü tanıma ve 

özellikle ses sinyallerinin işlenmesi (Kohonen, 1988), bu pratik uygulamalardan en tipik 

olanıdır. Robotik kolların konum kontrolü (Graf ve LaLonde, 1988) ve robotik alanında 

diğer çok sayıda uygulamada da etkin olarak kullanılmıştır (Ritter ve Schulten, 1986). 

Endüstriyel proses kontrol (Marks ve Goser, 1988), optimizasyon problemi (Angeniol, 

Vaubois, ve Texier, 1988), görüntü işleme (Nasrabadi ve Feng, 1988), deniz buzlarının 

sınıflandırılması (Orlando, Mann, ve Haykin, 1990) diğer uygulama örnekleri arasında 

yer almaktadır. Son yıllarda bu pratik uygulamalara yer altı sularının sınıflandırılması 

(Nakagawa vd., 2017), rüzgar türbinlerinin yerleştirileceği optimum alanların seçilmesi 

(Gualtieri, 2017), zararlı yazılımların sınıflandırılması (Burnap vd., 2018) gibi 

uygulamalar da eklenmiştir 

Kohonen’in ÖDH yönteminin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanımına 

ilişkin ender çalışmalardan biri, Sadesky (2007) tarafından sunulmuştur. Çalışmada ÖDH 

kullanılmasının temel amacı, test yapısını belirlemektir. Çalışmanın temel dayanak 

noktası, faktör analizi yöntemleriyle klasik yöntemlerin test yapısını belirlemekte bazı 

durumlarda yetersiz kalabileceği veya yanlış sonuçlar verebileceği, bu nedenle de 

yenilikçi bazı yöntemlere ihtiyaç duyulduğu argümanıdır. Buna ek olarak, ÖDH 

yönteminin eğitim alanında kullanımına ilişkin literatürde mevcut diğer çalışmalar, 

yükseköğretim kurumlarına ilişkin karşılaştırma (Cooper ve Kilmer, 2012), 

yükseköğretimde yönetimsel süreçlere ilişkin verilerin işlenmesi (Saadatdoost, 2011), 

okul seçimi (Kiang, Fisher ve Chi, 2007) ve pedagojik açıdan bireylerin takım 

çalışmasına katılımının incelenmesi (Silva, Silva ve Gorgonio, 2007) gibi bazı örneklerle 

sınırlıdır.  

Öz düzenlemeli haritalar yöntemi uygulanacak veri setinde, normallik şartı 

aranmamaktadır. Bu yöntem, parametrik olmayan bir yöntemdir ve varsayımları 

bulunmamaktadır. Parametrik yöntemlerde olduğu gibi karşılanması kimi zaman güç olan 

varsayımların olmaması, ÖDH yöntemini, FA ve KA yöntemlerine göre daha güçlü kılar 

(Oğuzlar, 2005). 

Hangi yapı geçerliği belirleme yönteminin hangi özelliklerdeki veri setlerinde 

daha geçerli sonuçlar verdiğinin bilinmesinin, hangi yöntemlerin seçileceğine karar 

verilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. ÖDH, KA ve FA yöntemlerinin 
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karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar kapsamında, araştırmacılar ÖDH yöntemini 

kullanmaya teşvik edilebilir. 

Öz düzenlemeli haritalar, yapı geçerliğine kanıt sağlamak adına kullanılabilecek 

uygun bir yöntem olmakla birlikte, henüz eğitim bilimleri ve test geliştirme alanındaki 

uygulamalarda kullanımı yaygınlaşmamıştır.  ÖDH yöntemi,  varsayım gerektirmeyen bir 

yöntem olduğundan,  yapı geçerliği belirlemede kullanımının yaygınlaşması,  

araştırmacılara güçlü bir alternatif sunacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bulgularla, yapı 

geçerliği belirlemede ÖDH yönteminin kullanımının yaygınlaşması öngörülmektedir. 

Yapı geçerliğini belirlemede tek bir ideal yöntem yoktur. Her yöntemin kendine 

has avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin; KA için veri setinin çok sayıda 

varsayımı sağlaması gerekirken, örneklem büyüklüğünün çok fazla olduğu durumlarda 

KA ve FA’nın kümeleme performansının düşük olduğuna dair sonuçlar mevcuttur 

(Murtagh ve Pajares, 1995). Ayrıca, herhangi bir yöntem ile yapılan kümeleme işleminde, 

kümeler arasındaki yakınlık derecesinin görsel olarak belirlenmesi ve bu yolla kümeleme 

işlemi sonucunda oluşan kümelerin ne derece ayrık olduğunun belirlenebilmesi için, 

görselleştirme performansı daha yüksek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, likert tipinde farklı veri setlerinin yapı geçerliği 

belirlenmiştir. Günümüz ölçek geliştirme çalışmalarında yaygın olarak kullanıldığı için 

likert tipi veri setleri tercih edilmiştir. Araştırma sonunda farklı örneklem büyüklüğü ile 

faktör yüklerine sahip ve çok boyutlu veri setlerinde yapı geçerliği kanıtları 

karşılaştırılmıştır. Faktör yükleri belirlenirken düşük-orta ve yüksek şeklinde belirlenmiş, 

amaç boyut sayısını belirlemek olduğundan çok boyutlu veri setleri ile çalışılmıştır. ÖDH 

yönteminden elde edilen sonuçlar,  FA ve KA yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırılmıştır. Bu alanda çalışan araştırmacılar için yararlı bir kaynak olacağı 

düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın problemini, simülasyon yoluyla üretilen farklı örneklem 

büyüklüklerine ve faktör yüklerine sahip, çok boyutlu, likert tipi veri setleri üzerinde,  öz 

düzenlemeli haritalar yöntemleriyle elde edilen yapı hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranlarının faktör analizi ve kümeleme analizi yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırılması oluşturmaktadır. 
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1.2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, Likert tipi, farklı örneklem büyüklüklerinde 

(n1=200, n2=500 ve n3=1000), farklı faktör yüklerine sahip (0.4, 0.6 ve 0.8), çok boyutlu 

(3, 5 ve 7 boyutlu) veri setlerinde,  yapı geçerliğinin belirlenmesinde ve öz düzenlemeli 

haritalar yöntemleriyle elde edilen hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarının faktör 

analizi ve kümeleme analizi yöntemlerinden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranları ile karşılaştırılmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Örneklem büyüklüğü n=200 olan veri seti için, faktör analizi, kümeleme analizi

ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde edilen sonuçların, hedeflenen yapıyı 

doğru belirleme oranları, 

a. Faktör sayısına (3, 5 ve 7 faktör)  ve

b. Faktör yüküne (0.4, 0.6 ve 0.8)  göre nasıl değişmektedir?

2. Örneklem büyüklüğü n=500 olan veri seti için, faktör analizi, kümeleme analizi

ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde edilen sonuçların hedeflenen yapıyı 

doğru belirleme oranları, 

a. Faktör sayısına (3, 5 ve 7 faktör) ve

b. Faktör yüküne (0.4, 0.6 ve 0.8)  göre nasıl değişmektedir?

3. Örneklem büyüklüğü n=1000 olan veri seti için, faktör analizi, kümeleme

analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranları, 

a. Faktör sayısına (3, 5 ve 7 faktör) ve

b. Faktör yüküne (0.4, 0.6 ve 0.8)  göre nasıl değişmektedir?

1.3. Araştırmanın Önemi 

Yapı geçerliğinin test edilmesi bir kanıt toplama sürecidir. Bu süreçte tek bir yapı 

geçerliği kanıtı ile sınırlı kalmanın, her zaman kapsamlı ve doğru sonuçlar verdiğini 

söylemek güçtür. Bu nedenle alternatif yapı geçerliği test etme yöntemlerinin bilinmesi 

ve uygulanması önemlidir. Bir ölçme aracının yapı geçerliği belirlenmeye çalışılırken,  

tek bir geçerlik kanıtı yeterli olmamakta, birden çok yapı geçerliği kanıtı sunulması 

önerilmektedir.  
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Yapı geçerliği test etme sürecinde kullanılan yöntemlerin sayısı kadar niteliği de 

önemlidir (Şencan, 2005). Hangi yöntemin hangi şartlar altında nitelikli ve doğru 

sonuçlar verdiğinin ortaya konulması büyük önem taşır.  Farklı analiz türlerinin farklı 

gereklilikleri vardır. Bu nedenle yapı geçerliği belirlenirken tercih edilecek analiz türü 

veri setine uygun olmalıdır. Örneğin faktör analizinde normallik ve örneklem 

büyüklüğünün uygunluğu varsayımlarının karşılanması gerekirken, kümeleme analizinde 

örneklemin temsililiği ve çoklu bağlantı varsayımları karşılanmalıdır. Tüm bunların yanı 

sıra,  ÖDH yönteminde ise herhangi bir varsayımın karşılanmasına ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu üç farklı yöntemin,  farklı özelliklere sahip veri setlerinde yapı 

geçerliğinin belirlenmesinde kullanılması, elde edilen kanıtların karşılaştırılması 

bakımından önemlidir. Yapı geçerliği test edilecek veri setinin özellikleri göz önünde 

bulundurularak uygun yöntemin belirlenmesi gereklidir. 

ÖDH, robotik, pazarlama, çevre gibi birçok alanda, bir kümeleme algoritması 

olarak etkin şekilde kullanılmaktadır. Ancak, sayıltılara ihtiyaç duymayan ve kümeleme 

işleminin sonuçlarını görsel olarak sunabilen ÖDH’ın eğitim bilimlerinde ve özellikle 

ölçme ve değerlendirme alanında kullanımı oldukça sınırlıdır. Anılan bu güçlü özellikler 

ile ÖDH’ın yapı geçerliğine ilişkin ek bir kanıt sunma anlamında önemli bir alternatif 

olup olamayacağı araştırılmıştır. 

Yapı geçerliği belirlemenin en önemli amacı, ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı 

yapıyı tam olarak ortaya koyup koyamadığının belirlenmesidir. Var olan birden çok 

yapıyı ayırt etme gücünün sınanması amacıyla, tek boyutlu veri seti yerine, çalışma 

kapsamında çok boyutlu veri setlerine yer verilmiştir. Farklı boyutlanan veri setleri 

üzerinde araştırma yapılması, faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar 

yöntemlerinin var olan yapıyı ortaya çıkarma gücünün belirlenmesi açısından önemlidir. 

Yapı geçerliğinin belirlenmesinde kullanılan faktör analizi ve kümeleme analizi 

yöntemleri örneklem büyüklüğünden etkilenmektedir (Crocker ve Algina,1986). Bu 

nedenle farkı örneklem büyüklüğüne sahip veri setleri ile çalışmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir.  Bu sayede, örneklem büyüklüğünün yapı geçerliği kanıtları üzerinde 

nasıl bir etkisi olduğunun karşılaştırılmalı olarak incelenmesi öngörülmektedir. 

ÖDH ile ilgili çalışmalara bakıldığında, genellikle ÖDH yönteminin 

uygulanmasına yönelik  araştırmaların yer aldığı (Hyötyniemi, 1996; Thuneberg ve 

Hotulainen, 2007; Wen‐Shung Tai , 2008; Taşkın ve Emel, 2010;  Oğuzlar, 2010; 
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Skaletskya,  Soremekunb ve Galliersc, 2014; Pellicer-Chenoll, Garcia-Massó, Morales, 

Serra-Añó, Solana-Tramunt, González ve Toca-Herrera, 2015; Kurczewska, Kyrö, 

Lagus, Kohonen, Oskar ve  Lindh-Knuutila, 2018; Oliver, Vallés-Ṕerez, Baños, Cebolla, 

Botella ve Soria-Olivas, 2018; Curiel-Marín, Passoni, Eva ve  Fernández-Cano, 2018) , 

sadece birkaç çalışmada (Kuo, Ho ve Hu, 2002; Aksoy, 2004;  Stambuk, Stambuk ve 

Konjevoda , 2007;  Şahin, 2009;  Deniz, 2017) ÖDH yönteminin başka kümeleme 

yöntemleri ile karşılaştırıldığı görülmektedir. Yapı geçerliği belirleme çalışmalarında 

kullanımı ise az sayıda çalışma ile (Verdugo, Gómez, Arias, and. Schalock, 2010, 

Tezbaşan, 2016) ile sınırlıdır. Yukarda bahsedilen nedenlerden dolayı, yapı geçerliğine 

kanıt oluşturması amacıyla ÖDH yönteminin tercih edilmesi bu araştırma açısından 

önemlidir. 

Çalışma kapsamında, çok boyutlu, farklı örneklem büyüklüklerine ve faktör 

yüklerine sahip veri setlerinde öz düzenlemeli haritalar yönteminden elde edilen doğru 

belirleme oranları,  faktör analizi ve kümeleme analizi yöntemlerinden elde edilen 

doğruluk oranları karşılaştırılacaktır. Üç farklı yöntem ile farklı özelliklerdeki veri 

setlerinden elde edilen doğruluk oranlarının karşılaştırılması, bu alanda çalışacak 

araştırmacılara ışık tutması bakımından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, gerçek 

verilerle değil, simülasyon verileri ile çalışılması hata payını azaltacağı düşünüldüğünden 

bu çalışmanın önemli noktalarından bir tanesidir. 

1.4. Sınırlılıklar 

Simülasyon yoluyla üretilen veri setleri beşli likert tipindedir ve normal dağılım 

göstermektedir. Her bir boyut başına düşen madde sayısı beş ile sabitlenmiştir.  

1.5. İlgili Araştırmalar 

İlgili araştırmalar bölümü, kümeleme yöntemlerini karşılaştıran çalışmalar ve öz 

düzenlemeli haritalar yöntemi ile ilgili çalışmalar olmak üzere iki başlık altında ele 

alınmıştır. 

1.5.1. Kümeleme Yöntemlerini Karşılaştıran Çalışmalar 

Sireci ve Geisinger (1992), test içeriğinin analiz edilmesinde çok boyutlu 

ölçekleme ve kümeleme analizlerini kullanılmışlardır. Üç uzman tarafından 30 çoktan 

seçmeli test maddesinin çalışma becerileri benzerliklerine göre puanlanmıştır. Benzerlik 
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verileri çok boyutlu ölçekleme ve hiyerarşik kümeleme analizleri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Sonuçlar test planında öngörülen madde düzenlemeleri ve veri benzerlikleri 

arasında güçlü bir eşleşme göstermiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizi ve kümeleme 

analizi ile madde benzerliklerinin analiz edilmesi ile testin içeriğine dair sağlam, 

güvenilir, tutarlı bilgi elde edilebileceği söylenebilir.   

Newby ve Tucker (2004), faktör analizi ve kümeleme analizini kullandıkları 

çalışmalarında, 1980'den bu yana, 65'i hipotezleri test etmek ya da örüntüler ve hastalık 

sonuçları ya da biyobelirteçler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılan, diyet ile 

ilişkili durumları tanımlamak için, kümeleme ya da faktör analizi kullanılan en az 93 

çalışmayı incelemişlerdir. Her iki yöntemle de, yemek örüntülerinin benzer şekilde ortaya 

çıktığı ve bu örüntülerin sağlıklı bir diyet değerlendirme yöntemi olarak kullanılabileceği 

sonucuna varmışlardır. 

Filiz (2005) Türkiye’deki illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 

gruplandırılmasında kümeleme analizi, diskriminant analizi, çok boyutlu ölçekleme ve 

temel bileşenler analizini kullanmıştır. Çalışmada 16 değişkenden yararlanılmıştır. Tüm 

illerin seçilen sosyal ve ekonomik gelişmişliklerin göstergeleri olan değişkenlerin toplu 

bir biçimde değerlendirilmesine imkan tanıyan kümeleme analizinin kullanılmasıyla 

homojen il grupları oluşturulmuştur. Elde edilen grupların anlamlılığı, diskriminant 

analizi ile test edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki bağımlılık yapısı giderilerek, 

değişkenlerin bileşimi olarak ifade edilen yeni hipotetik değişkenler elde etmek amacıyla 

verilere temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Temel bileşenlere ilişkin skor değerleri ve 

bileşen toplamları üzerinden sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasına göre illerin sıralaması 

elde edilmiştir. İllerin sosyoekonomik ilişki yapısının mümkün olduğu kadar az boyutla 

göstermek amacıyla uygulanan Çok Boyutlu Ölçeklemeye göre iller 3 grupta 

toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyoekonomik açıdan en gelişmiş illerin 

Marmara ve Ege bölgelerinde, sosyoekonomik açıdan geride bulunan illerin ise Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer aldığı tespit edilmiştir. 

Şimşek (2006), yüksek lisans tez çalışmasında, çok değişkenli istatistiksel 

tekniklerden kümeleme, çok boyutlu ölçekleme, doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi 

ile elde edilen yapı geçerliği kanıtlarını karşılaştırmıştır. Çok boyutlu öfke ölçeğinin 542 

üniversite öğrencisine uygulanmasıyla elde edilen verilerin kullanıldığı çalışmada, 

açımlayıcı faktör analizi diğer analiz yöntemleri ile ikili olarak karşılaştırılmıştır. 

Kümeleme analizi ile açımlayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlarda 9 madde farklı 
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kümelerde yer almıştır. Çok boyutlu ölçekleme de maddelerin boyutlardaki yerleri 

açımlayıcı faktör analizine göre oldukça farklı çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinden 

elde edilen sonuçlar ise kümeleme analizinden elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. 

Stambuk, Stambuk ve Konjevoda (2007), temel bileşenler analizi, kümeleme 

analizi ve ÖDH’ın sosyal bilimlerde veri kümelemede karşılaştırılmasına ilişkin örnek bir 

durum incelemesi yapmışlardır. 473 bireyden elde edilen gerçel veri seti kullanılarak, 

insanların dini motivasyonları her üç yöntem de kullanılarak sınıflandırılmış ve sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, insanların dini motivasyonlarına göre 

sınıflandırılması her üç yöntemde de aynı küme sayısını verirken, ÖDH, bu sonuçların 

daha anlaşılır ve grafiksel şekilde sunumunu sağlar. 

Sangün (2007), çok değişkenli istatistik analizlerinden temel bileşenler analizi, 

ayırma analizi ve kümeleme analizlerinden elde edilen sonuçları karşılaştırmayı 

amaçlamıştır. Bir yıl boyunca yapılan avcılık sonunda yakalanan 68 farklı türe ilişkin 

veriye temel bileşenler analizi uygulanarak türler tekrar belirlenmiştir. Yeni oluşturulan 

türler ile kümeleme analizi arasında % 90 benzerlik olduğu görülmüştür.  

Cengiz (2008) üniversite öğrencilerini, algılanan eğitim hizmeti kalitesi kriterine 

göre belirli kümelere ayırmak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinin 372 öğrencisi üzerinde araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamında, 

faktör analizi, kümeleme analizi, diskriminant analizi ve ki-kare istatistik tekniklerini 

kullanmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen değişkenlere ilk olarak açımlayıcı 

faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre öz değeri 1’in üzerinde olan 

beş faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla; üniversite eğitiminde öğrencilerin 

algıladıkları eğitim materyallerinin kalitesi, eğiticilerin kapasiteleri, üniversitenin 

yerleşim yeri, çalışma atmosferi ve öğrenme faaliyetleri şeklindedir. Daha sonra yapılan 

kümeleme analizi sonucunda ise öğrencilerin birbirinden farklı iki kümeye ayrılabileceği 

görülmüştür. Diskriminant analizi sonucunda ise iki kümeyi birbirinden en iyi ayıran 

algılanan hizmet kalitesi boyutunun eğitim materyalleri kalitesi faktörü olduğu bunu ise 

sırasıyla eğiticilerin kapasiteleri, öğrenme faaliyetleri, çalışma atmosferi ve üniversitenin 

yerleşim yeri faktörlerinin izlediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki kümenin cinsiyet, sınıf 

ve aylık gelir demografik değişkenleri itibariyle de birbirinden ayrıldığı belirlenmiştir. 

“İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme 

Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması” isimli çalışmalarında Doğan ve Başokçu (2010); 
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ölçek geliştirme sürecinde boyut sayısını ve boyutlara düşen maddeleri belirlemede 

kullanılabilen faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi tekniklerinin benzer sonuç verip 

vermediğini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda döndürülmüş faktör 

analiziyle elde edilen yapı ile aşamalı kümeleme analiziyle elde edilen yapıya ilişkin 

doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarının büyük benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Buna 

karşılık boyutlardaki maddeler ve madde sayısı bakımından faktör analizi ve aşamalı 

kümeleme analizinin göreceli de olsa farklı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

Yılmaz (2011); çalışmasında, Türkiye’deki 81 ilin gelişmişlik düzeylerini tahmin 

etmeyi amaçlamıştır. Çalışmada, demografik, eğitim, sağlık, ekonomik ve tarım 

değişkenleri kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) yayınlarından elde edilmiştir.  Verilere uygulanan faktör analizi sonucunda, 

demografik ve sağlık göstergeleri, tarım göstergeleri, istihdam göstergeleri, ekonomi 

göstergeleri ve eğitim göstergeleri şeklinde isimlendirilen beş faktör elde edilmiştir. 

Kümeleme analizi sonucunda ise üç faktör elde edilmiştir. 

Kılıç, Saraçlı ve Kolukısaoğlu (2011) yaptıkları çalışmada, sosyoekonomik 

göstergeler bakımından Türkiye'deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok 

değişkenli analizlerden çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizi ile incelemişlerdir. 

Araştırmada Devlet Planlama Teşkilatı’nın “illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin 

belirlenmesi" çalışmasında kullanılan değişkenler kullanılmıştır. Öncelikle değişkenler 

belirlenmiş, bölgeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar çok boyutlu ölçekleme ve 

kümeleme analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda kümeleme analizi ile çok 

boyutlu ölçekleme analizinin sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

Akın ve Eren (2012), “OECD Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Kümeleme 

Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı 

çalışmalarında, OECD ülkelerinin temel eğitim göstergelerini kullanarak Çok Değişkenli 

İstatistik Analiz tekniklerinden, Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri 

kullanarak karşılaştırmalar yapmıştır. Bu iki analiz sonucunda ele alınan değişkenlere 

göre Türkiye’nin konumu diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, diğer ülke 

gruplarından oldukça uzaklaşmış bir konumda olduğu görülmüştür. Kümeleme ve Çok 

Boyutlu Analiz sonuçları, benzer yapı ve gruplandırma sergilemektedir 

Ertürk (2016), üniversite öğrencilerinin akademik güdülenmelerine etki eden 

faktörlerin belirlenmesi ve öğrencilerin güdülenme durumlarına göre sınıflandırılmasında 
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faktör analizi, kümeleme analizi, diskriminant analizi ve lojistik regresyon tekniklerinin 

karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Araştırmaya katılan 671 üniversite öğrencisinin 

akademik güdülenmelerini belirlemek amacıyla Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie 

(1991) tarafından geliştirilen güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğindeki güdülenme 

alt ölçeği kullanılmıştır. Hem açımlayıcı faktör analizi hem de kümeleme analizi, ölçeğin 

faktör yapısını açıklamada benzer sonuçlar vermiştir. Öğrencilerin güdülenme 

durumlarına göre sınıflandırılmasında ise genel doğru sınıflandırma yüzdelerine 

bakıldığında diskriminant analizi %93,9’luk bir doğru sınıflandırma performansı 

gösterirken, lojistik regresyon analizi %91,2’lik doğru sınıflandırma performansı 

göstermiştir.   

Kozan (2016), PISA 2012 öğrenci anketi tutum maddelerinin sınıflandırılmasında 

açımlayıcı faktör analizi, çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizi sonuçlarını oluşan 

boyut sayısı ve maddelerin boyutlara dağılımı bakımından karşılaştırmıştır. Faktör analizi 

sonucunda 7, çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda 7 ve kümeleme analizi sonucunda 

ise 8 faktör/küme elde edilmiştir. Maddelerin kümelere dağılımları ve oluşan faktör 

sayıları incelendiğinde her üç analizinde benzer madde gruplandırmaları yaptığı 

görülmüştür. PISA 2012 ulusal nihai raporu gruplandırmaları incelendiğinde, FA ve 

KA'nın, ÇBÖ'ye göre bu gruplandırmalara daha yakın sonuçlar verdiği söylenebilir. ÇBÖ 

benzer faktörleri ayrıştırmada yetersiz kalmıştır. FA madde gruplandırmaları daha net ve 

bilgilendirici olmuştur. 

1.5.2. Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemi İle İlgili Çalışmalar 

Hyötyniemi (1996), “Öz Düzenlemeli Haritalarla Metin Belgelerinin 

Sınıflandırması” başlıklı makalesinde, metin belgelerini ÖDH yöntemi kullanarak 

modellemiş ve grupları gösteren bir şema elde etmiştir.  

Kuo, Ho ve Hu (2002), gerçek veriler ve simülasyon verileri ile üç kümeleme 

yöntemini karşılaştırmışlardır. Bu yöntemler, iki aşamalı geleneksel kümeleme yöntemi, 

ÖDH yöntemi ve kendi önerdikleri iki aşamalı yöntemdir. Önerilen üçüncü yöntem, ÖDH 

yöntemi ve iki aşamalı kümeleme yönteminin bir birleşimidir. Bulgular, önerilen 

yöntemin doğruluk oranlarının diğer iki yönteme göre az da olsa daha iyi sonuç verdiğini 

göstermektedir. 
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Aksoy (2004), yüksek lisans tez çalışmasında, Türkiye’nin ilçe verilerini 

kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemi ile kümelemiştir. ÖDH yöntemi, 

kümeleme analizi  ile tutarlı sonuçlar vermiştir. 

Kiang ve Kumar (2004),  araştırmalarında, girdiyi daha fazla kümelemek için bir 

gruplama fonksiyonu içeren genişletilmiş bir ÖDH ağı uygulanmıştır. Genişletilmiş ÖDH 

ağlarını uygulamak için bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve bilinen küme 

çözümleriyle simüle edilmiş veri kümeleri kullanılarak deneysel bir tasarımın K-means 

analizi ile ilk karşılaştırması yapılmıştır. Test sonuçları, veriler eğildiğinde genişletilmiş 

ÖDH ağlarının daha iyi performans gösterdiğini belirlenmiştir. 

“Psiko-eğitim araştırmalarına madenciliğinin katkıları: ÖDH, üstün yetenekli 

öğrencilerin iyi oluşu hakkında bize ne anlatır?” başlıklı makalelerinde Thuneberg ve 

Hotulainen (2007) ; ilkokul ve ortaokuldaki 795 öğrencinin psikolojik iyi oluş, öz 

düzenleme ve motivasyon stillerini incelemektedir. Makalenin amacı ÖDH yönteminin 

psiko-eğitim verilerinin görselleştirilmesi, kavranması ve yorumlanması için eşsiz bir 

araç olduğunu göstermektir. ÖDH, istisnai alt grupları ve doğrusal olmayan 

korelasyonları tanımlamak ve teorik varsayımları incelemek için kullanılan uygun bir 

yöntemdir. Sonuçlar yüksek akademik başarının bazı yetenekli alt gruplarda dışsal ve 

içsel baskıların yanı sıra kaygı ile ilişkili olduğunu göstermiştir.  

“Büyük çevresel veri kümeleri için kümeleme ve temel bileşenler analizi ile ÖDH  

sınıflandırma yaklaşımının karşılaştırılması” başlıklı çalışmalarında Tsakovski, Barbieri 

ve Simeonov (2007), nehir suyu kalitesine ilişkin kimyasal göstergelerden oluşan geniş 

bir çevresel veri setine üç sınıflandırma tekniğini (temel bileşenler analizi, kümeleme 

analizi ve öz düzenlemeli haritalar) uygulamıştır. ÖDH yöntemi, geniş veri setlerini 

gruplandırmadaki avantajları ve görselleştirme yeteneği ile öne çıkmıştır. ÖDH yöntemi, 

su kalitesindeki mekansal ve zamansal değişikliklerin eşzamanlı olarak gözlemlenmesine 

olanak tanır. 

Wen‐Shung Tai (2008); e‐öğrenme sisteminin ders önerisi için bir veri ağının 

ÖDH’ın veri madenciliği yöntemiyle birleştirilmesi için hibrit bir sistem önermektir. İlk 

olarak, ÖDH e-öğrenme sistemine kayıtlı öğrenci tiplerini sınıflandırmak için kullanılır. 

Bu e-öğrenen gruplara dayanarak, kullanıcılar gruptan ders tavsiyesi alabilirler. İlişkili 

çıkar grupları oluşturulduğunda, en iyi öğrenme yolunun kurallarını ortaya çıkarmak için 

veri madenciliği kullanılmıştır. E-öğrenme sistemlerinin verimliliğini ve kabiliyetini 
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arttırmak için, ÖDH yöntemi ve veri madenciliği, kümelenme problemleriyle baş etmek 

üzere birleştirilmiştir. Bu hibrit yöntemin mükemmel performansa sahip olduğu 

bulunmuştur. 

Şahin (2009), yapay sinir ağlarının iklim bölgelerinin belirlenmesinde 

kullanılması ve Ward metodu ile karşılaştırılması amacıyla bir çalışma yapmıştır. 

Çalışmada, Ward metodu, ÖDH metodu ve geliştirilen yeni bir bulanık-YSA metodu ile 

Türkiye yağış rejimi bölgeleri ve Türkiye iklim bölgeleri belirlenmiştir. Bulanık-YSA 

metodu, literatürde küme analizi metotlarının performansının test edilmesi için sıkça 

kullanılan Iris verisi üzerinde denenmiş ve %94'lük bir performans göstererek küme 

analizi problemlerinde kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Taşkın ve Emel (2010), “Veri Madenciliğinde Kümeleme Yaklaşımları ve 

Kohonen Ağları ile Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı makalelerinde, bir 

işletmenin müşterilerini Kohonen ağları (öz düzenlemeli haritalar) ile kümelemişlerdir. 

Yapılan kümeleme analizi ile işletmenin mevcut pazarının anlamlı ve etkin pazar 

bölümlerine ayrılabilmesi için önceden bilinmeyen kritik müşteri özellikleri ve önem 

dereceleri de ortaya çıkarılmıştır. 

Oğuzlar (2010), ÖDH kullandığı çalışmasında,  Bursa Emniyet Müdürlüğünden 

sağlanan veriler ile suçlu profilini belirlemeyi amaçlamıştır. Suçlu profili tanımlamaları, 

C5.0 adlı özel bir karar algoritması ile değerlendirilerek yapılmıştır. Bu karar algoritması 

uygulanması sonucunda, ağır suç işleyen bireyler için 5 kümenin söz konusu olduğu 

anlaşılmıştır. 

Skaletskya,  Soremekunb ve Galliersc (2014), “dijital bölünmenin değişen ve 

değişmeyen yüzü: Kohonen öz düzenlemeli haritalarının uygulaması” başlıklı 

çalışmasında,  ülkeler arasındaki, dijital bölünme sonucu oluşan uçurumun genişleyip 

genişlemediğini ve nasıl kapanabileceğini anlamayı amaçlamaktadır. 1999-2007 yılları 

arasında dijital gelişimlerine göre ülkeleri sınıflandırmıştır.  Bu sınıflandırmada ÖDH 

yöntemini kullanmıştır. Bu yöntem,  haritadaki ülke konumlarının net bir şekilde 

görselleştirilmesine ve yorumlanmasına olanak tanır ve belirli bir zaman diliminde 

gerçekleşmiş olabilecek tüm değişiklikleri gösterir. Elde edilen sonuçlara göre Slovakya 

ve Litvanya gibi doğu Avrupa ülkelerinin önemli bir ilerleme kaydettiği görülürken, çoğu 

Afrika ülkesinin çok az ilerleme kaydettiği görülmektedir. 
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Ergenlerde fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve akademik başarıyı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen Pellicer-Chenoll,  Garcia-Massó, Morales, Serra-Añó,  Solana-

Tramunt, González ve Toca-Herrera  (2015), ÖDH yöntemi ile bu ilişkinin görsel bir 

analizini yapmayı amaçlamışlardır. Çalışmaya 444 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 

fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluğu ölçülerek,  katılımcıların not ortalamaları da 

çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuç olarak, erkek ve kız öğrenciler arasında az farklılık 

gösteren iki temel öğrenci profilini temsil eden dört ana grup gözlemlenmiştir. Analiz 

sonuçları,  daha yüksek enerji harcaması ve daha iyi fiziksel uygunluğu olan öğrencilerin 

düşük vücut kitle indeksi ve daha yüksek akademik performans sergilediklerini, daha 

düşük enerji harcaması olan ergenlerin ise daha kötü fiziksel uygunluk, daha yüksek 

vücut kütle endeksi ve daha düşük akademik performans sergilediklerini göstermiştir. 

Nielsen ve Yezierski (2016), ortaokul öğrencilerinin kimya öz-kavramını ÖDH ve 

KA yöntemleri ile incelemişlerdir. Ortaöğretim öğrencilerinin kimya öz-kavram puanları 

üzerine uzun süreli bir çalışma yapılmıştır. Kimya öz-kavram envanterinin kimya ve 

matematik alt ölçeklerinden elde edilen puanlar kullanılarak KA gerçekleştirilmiştir. 

Analiz, kimya ve matematik öz-kavram puanları arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

gösteren beş kümelenme sağlamıştır. Bununla birlikte, bir küme düşük kimya öz-kavram 

puanları ve yüksek matematik öz-kavram puanları olan öğrencilerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin benlik kavramını daha iyi anlamak ve kümelenmelerdeki daha küçük 

öğrenci gruplarını tanımlamak için ise ÖDH yöntemi kullanılmıştır. 

Tezbaşaran (2016),  yapı geçerliğini belirlemede temel bileşenler analizi ile yapay 

sinir ağı modellerini karşılaştırmıştır. Yapay sinir ağları modellerinden genelleştirilmiş 

Hebb algoritması ve ÖDH yöntemleri kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak 30 maddeden 

oluşan Öğretmenlere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmiş ve 400 öğretmen adayına 

uygulanmıştır. Döndürme öncesi temel bileşenler analizinden çıkan ölçek yapısı ile 

Genelleştirilmiş Hebb Algoritması sonucu karşılaştırılmıştır. Her iki yapının doğrulayıcı 

faktör analizi sonucunda ortaya çıkan uyum ve hata indekslerinin de birbirine çok yakın 

olduğu görülmüştür. Döndürme sonrasında temel bileşenler analizinden çıkan ölçek 

yapısı ile ÖDH yönteminden çıkan ölçek yapısının birbirinden farklı olduğu görülmüştür. 

Deniz (2017), öğrencilerin açı kavramı üzerindeki imajlarını belirlemek amacıyla 

ÖDH yöntemi ile KA’nin Ward yöntemini kullanmıştır.  Araştırmaya 250 7. sınıf 

öğrencisi katılmış ve “kavramsal anlama aracı” ile veri toplanmıştır. Analiz sonucunda, 
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öğrencilerin daha çok matematik ve diğer bilimlerle ilişkilendirerek açı kavramını sayılar, 

ışık, grafikler, kesir, alan  gibi terimlerle açıkladıklarını görülmüştür. 

Kurczewska, Kyrö, Lagus, Kohonen, Oskar ve  Lindh-Knuutila (2018), girişimci 

öğrenme süreci boyunca bilişsel, kuramsal ve duyuşsal yapılar arasındaki etkileşimi 

incelemişlerdir. ÖDH yöntemini kullanarak,  öğrencilerin iki yıl boyunca bilişsel, 

duyuşsal ve kuramsal yönler arasındaki etkileşiminin nasıl olduğunu incelemişlerdir. 

Daha sonra, bu etkileşimin bireysel öğrenme sürecinde nasıl geliştiğini ve bu öğrenme 

süreçlerin benzerliklerini araştıran yazarlar, öğrencilerin yansıtıcı öğrenme sürecinin 

kalıplarını belirlemeye çalışmışlardır. Belirlenen kalıpların, öğrenme süreci boyunca 

değişime açık olduğu, bireysel kalıpların tek başına anlamlı olmadığı, alt gruplar 

arasındaki etkileşimlerin de incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

“Öz- izleme veri analizi için öz düzenlemeli haritalar ile görsel veri madenciliği” 

isimli çalışmalarında  Oliver, Vallés-Ṕerez, Baños, Cebolla, Botella ve Soria-Olivas 

(2018), tüm verilerin global görselleştirmelerini sağlamak için kullanılan çok değişkenli 

bir görsel veri madenciliği tekniği olan ÖDH yöntemini kullanmışlardır. Özellikle, ÖDH 

yöntemi, çocukluk çağı obezitesi için bilişsel ve davranışsal tedavinin etkinliği üzerine 

bir çalışmada toplanan verileri analiz etmek için kullanılmıştır.  Çalışma,  çocukluk çağı 

obezite tedavisinde yeni alışkanlıkların edinimini incelemek için gerekli olan büyük 

miktarda veriyi analiz etmek için ÖDH’ın potansiyelini göstermiştir.  

“Doktora tezlerinin değerlendirmesi için öz düzenlemeli haritalar: ispanya'daki 

sosyal bilimler öğretimin durumu” başlıklı çalışmada (Curiel-Marín, Passoni, Eva ve  

Fernández-Cano, 2018), İspanyol doktora tezlerinin analizi ve görselleştirilmesinde 

açıklayıcı bir araç olarak, ÖDH yönteminin  kullanımı amaçlanmıştır. Sosyal Bilimler 

öğretiminde, TESEO'da (İspanya ulusal doktora veri tabanı) indekslenmiş,  1976 ile 2014 

arasında yapılmış 301 doktora tezi incelenmiştir. Otonom topluluklar, (Endülüs ve 

Katalonya) ve beş yıllık dönemler tematik kategoriler olarak dikkate alınmıştır. 

Endülüs'te 1986-1990 ve 2001-2005 arasındaki beş yıllık dönemde üretim en yüksektir. 

Katalonya'da en verimli beş yıllık dönemler 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 ve 2006-

2010 yılları arasıdır. ÖDH’ın çok değişkenli verileri açıklayıcı yaklaşımı olarak belirgin 

bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. 

Kümeleme yöntemlerini karşılaştıran araştırmalar incelendiğinde, KA temel 

alınarak, diğer sınıflama amaçlı analizler (faktör analizi, çok boyutlu ölçekleme, 
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diskriminant analizi ve lojistik regresyon gibi) ile karşılaştırmalar yapıldığı 

görülmektedir. Çalışmaların çoğunluğunda, KA ile çok boyutlu ölçekleme analizi (Sireci 

ve Geisinger, 1992; Filiz, 2005; Şimşek, 2006; Kılıç, Saraçlı ve Kolukısaoğlu, 2011; Akın 

ve Eren, 2012; Kozan, 2016) karşılaştırılmıştır. Şimşek, (2006) ve Kozan (2016), KA 

yönteminden elde edilen sonuçların çok boyutlu ölçekleme yönteminden elde edilen 

sonuçlara göre daha tutarlı olduğu sonucuna varmış, diğer araştırmacılar ise (Sireci ve 

Geisinger, 1992; Filiz, 2005; Kılıç, Saraçlı ve Kolukısaoğlu, 2011; Akın ve Eren, 2012)  

her iki analizin birbirine yakın sonuçlar verdiklerini raporlamıştır. Yapılan çalışmalarda, 

en temel sınıflama analizi yöntemlerinden biri olduğundan KA yönteminin esas alındığı 

ve karşılaştırmaların bu bağlamda yapıldığı görülmektedir. 

İlgili araştırmalarda çoğunlukla gerçek verilerin kullanıldığı, simülasyon verileri 

üzerinde yapılan kümeleme yöntemleri karşılaştırmalarına (Kuo, Ho ve Hu, 2002;  Kiang 

ve Kumar, 2004) oldukça az rastlandığı görülmektedir.  Bu nedenle bu araştırma 

kapsamında da simülasyon verileri tercih edilmiştir. 

ÖDH ile ilgili çalışmalar incelendiğinde,  çoğunlukla ÖDH yönteminin bir 

problemin çözümüne ilişkin kullanıldığı (Hyötyniemi, 1996; Thuneberg ve Hotulainen, 

2007; Wen‐Shung Tai , 2008; Taşkın ve Emel, 2010;  Oğuzlar, 2010; Skaletskya,  

Soremekunb ve Galliersc, 2014; Pellicer-Chenoll, Garcia-Massó, Morales, Serra-Añó, 

Solana-Tramunt, González ve Toca-Herrera, 2015; Kurczewska, Kyrö, Lagus, Kohonen, 

Oskar ve  Lindh-Knuutila, 2018; Oliver, Vallés-Ṕerez, Baños, Cebolla, Botella ve Soria-

Olivas, 2018; Curiel-Marín, Passoni, Eva ve  Fernández-Cano, 2018) görülmektedir.  

KA ve ÖDH yönteminin karşılaştırıldığı çalışmalarda (Kuo, Ho ve Hu, 2002; 

Aksoy, 2004;  Stambuk, Stambuk ve Konjevoda , 2007;  Şahin, 2009;  Deniz, 2017) her 

iki yöntemin de birbirine yakın sonuçlar verdiği, fakat ÖDH yöntemini yorumlamanın 

daha kolay olduğu belirtilmiştir. 

İlgili tüm araştırmalar incelendiğinde, ÖDH yöntemi ile yapılan çalışmaların 

gerçek veri ağırlıklı olduğu ve ölçek geliştirme alanında yapı geçerliği belirleme 

noktasında yaygın olarak kullanılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışma 

kapsamında yapı geçerliği beliremeden en temel yöntemlerden biri olan FA, 

sınıflandırma alanında temel analizlerden biri olan ve yapı geçerliği belirlemede de 

kullanılan KA ile bu alandan yaygın olarak kullanılmayan fakat uygun sonuçlar elde 
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edildiği durumda alternatif olarak kullanılabilecek olan ÖDH yöntemi seçilerek, simülatif 

veriler üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. 



40 

BÖLÜM II 

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, kullanılan veri seti ve verilerin analizi hakkında 

bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, yapı geçerliği belirlemede kullanılan faktör analizi, kümeleme analizi 

ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde edilen, hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranlarının simülasyon verileri kullanılarak saptanmasını amaçlamaktadır. Bu 

nedenle bu çalışma, üç farklı yapı geçerliği belirleme yönteminin birbirleriyle ilişkilerini, 

farklarını, benzerliklerini ortaya çıkarmayı amaçladığından simülasyon verileri ile 

yürütülen bir temel araştırma niteliğindedir.  Temel araştırmalar, salt amacı var olan 

bilgiye yenilerini eklemek olan araştırmalardır (Karasar, 1995). Aynı zamanda simülatif 

verilerle çalışıldığından, simülasyon çalışması olarak da nitelendirilebilir. 

2.2 Veri Seti 

Çalışma kapsamında, R programı ile üretilen simülasyon verileri kullanılmıştır. R 

programı, internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilen ve her türlü işletim sistemine 

indirilip kurulabilen açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Kod yazma temeline dayalı olan R 

yazılımı, bu nedenle sürekli geliştirilmeye açıktır. Belirli analizler için özel olarak 

hazırlanmış paketler bulunduğu gibi, sadece ilgili kodu yazarak da istenilen analiz 

sonuçlarına ulaşılabilir.  

Veri simülasyonu için R yazılımında bulunan {psych} paketindeki “sim.VSS” 

komutu kullanılmıştır. Bu komut kullanılarak çok boyutlu (3,5 ve 7) ve farklı faktör 

yüklerine (0.4, 0.6 ve 0.8) sahip 9 veri seti üretilmiştir. Her bir veri setinde 1000000 

gözlem bulunmaktadır. Kod, Ek 1’de verilmiştir. 

2.3. Simülasyon Deseni 

 Simülasyon verileri üretilirken, faktör yükü ve boyut sayısı olmak üzere iki temel 

koşul dikkate alınmıştır. Yapı geçerliği belirlemede kullanılan yöntemler ile ilgili 
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çalışmalar incelenerek, boyut başına düşen madde sayısı sabitlenmiş ve simülasyon 

verileri üretilirken bağımsız değişken olarak bu iki değişken kullanılmıştır. Her bir durum 

için 1000000 gözlemlik veri setleri üretilmiştir.  

Boyut Sayısı 

Araştırma çok boyutlu veri setleri üzerinden yürütüleceğinden 3, 5 ve 7 boyutlu 

veri setleri üretilmiştir. 

 Faktör Yükü 

Düşük-orta ve yüksek faktör yüklerini temsil etmesi amacıyla 0.4, 0.6 ve 0.8 

faktör yüklerine sahip veri setleri üretilmiştir. 

Örneklem Büyüklükleri 

1000000 gözlemlik simülasyon verilerinden, yapılacak analizler için 200, 500 ve 

1000 gözlemlik örneklemler seçilecektir. 

Simülasyon verileri oluşturulurken ele alınan değişkenler ve koşullar Çizelge 1’de 

özetlenmiştir. 

Çizelge 1. 

Simülasyon Koşulları 

Değişkenler Koşullar 

Boyut Sayısı 3,5 ve 7 

Faktör Yükü 0.4,  0.6 ve 0.8 

Örneklem Büyüklükleri 200, 500 ve 1000 

Bu koşullarda 3, 5 ve 7 faktöre ve 0.4, 0.6 ve 0.8 faktör yüklerine sahip toplam 9 

adet 1000000 gözlemli veri seti üretilmiştir. Bu veri setlerinin her birinden 100 

iterasyonla, 200, 500 ve 1000 gözlemlik örneklemler seçilmiştir. Elde edilen tüm veri 

setleri Çizelge 2’de listelenmiştir.  
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Çizelge 2. 

Simülasyon Veri Setlerinin Özellikleri 

Üretilen Veri 

Seti 

Koşullara Göre Veri 

Setlerinin Adı 
Boyut Sayısı Faktör Yükü 

Örneklem 

Büyüklüğü 

Veri Seti 1 

Örneklem 1 3 0.4 200 

Örneklem 2 3 0.4 500 

Örneklem 3 3 0.4 1000 

Veri Seti 2 

Örneklem 4 3 0.6 200 

Örneklem 5 3 0.6 500 

Örneklem 6 3 0.6 1000 

Veri Seti 3 

Örneklem 7 3 0.8 200 

Örneklem 8 3 0.8 500 

Örneklem 9 3 0.8 1000 

 Örneklem 10 5 0.4 200 

Veri Seti 4 Örneklem 11 5 0.4 500 

 Örneklem 12 5 0.4 1000 

 Örneklem 13 5 0.6 200 

Veri Seti 5 Örneklem 14 5 0.6 500 

 Örneklem 15 5 0.6 1000 

 Örneklem 16 5 0.8 200 

Veri Seti 6 Örneklem 17 5 0.8 500 

 Örneklem 18 5 0.8 1000 

 

Veri Seti 7 

Örneklem 19 7 0.4 200 

Örneklem 20 7 0.4 500 

Örneklem 21 7 0.4 1000 

 Örneklem 22 7 0.6 200 

Veri Seti 8 Örneklem 23 7 0.6 500 

 Örneklem 24 7 0.6 1000 

 Örneklem 25 7 0.8 200 

Veri Seti 9 Örneklem 26 7 0.8 500 

 Örneklem 27 7 0.8 1000 

 

Çizelge 2’de yer alan 9 farklı veri setinden elde edilen 27 koşul için 100 

iterasyonla örneklemler seçilmiş ve elde edilen toplam 2700 örnekleme FA, KA ve ÖDH 

yöntemleri uygulanmıştır. Analizlerin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar “Verilerin 

Analizi” bölümünde verilmiştir. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında belirlenen 27 adet veri setinden rastlantısal olarak 100’er 

örneklem seçilerek, bu örneklemlere yapı geçerliğini belirlemek için FA, KA ve ÖDH 

yöntemleri uygulanmış ve elde edilen sonuçların doğruluk oranları karşılaştırılmıştır. 

Verilerin analizi, “Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler” ve “Veri Analizi Örneği” 

olmak üzere iki başlık altında sunulmuştur. 

2.4.1.Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler 

Verilerin analizi için, MATLAB programı kullanılmıştır. Öncelikle 1000000 

gözlemlik her bir veri setinden rastlantısal olarak seçilecek örneklemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir kod yazılmıştır. Seçilen her bir örneklem dosyalanmıştır. Daha sonra yine 

MATLAB kullanarak, bu seçilen örneklemleri FA, KA ve ÖDH yöntemleri ile analiz 

edecek kodlar yazılmıştır. Bu kodlar içim MATLAB’ın yardım dosyaları ve 

kütüphanesinden yararlanılmıştır. Analizler tamamlandığında,  her bir analiz için 

sonuçlar ayrı ayrı dosyalanmış ve elde edilen 8100 analiz sonucu incelenerek, hedeflenen 

yapıyı doğru belirleme oranları hesaplanmıştır. 

Faktör analizi için likert tipi veri setleri kullanıldığından, korelasyon matrisi temel 

alınmıştır. Faktör analizinde, faktörleştirmede yaygın olarak kullanılan “temel bileşenler 

analizi” ve döndürme yöntemi olarak ise, dik döndürme yöntemlerinden “varimax” 

kullanılmıştır. Boyut sayısının belirlenmesinde “yamaç-birikinti grafiği” ve “özdeğerler” 

temel alınmıştır. Uyar (2012), faktör analizinde faktör çıkarma yöntemlerini 

karşılaştırdığı çalışmasında, en tutarlı sonuçları veren yöntemin “yamaç-birikinti grafiği” 

olduğunu belirtmiştir. 

Kümeleme analizi için, değişkenleri gruplamada tutarlı sonuçlar veren, hiyerarşik 

kümeleme yöntemlerinden “Ward’s Hata Kareler Toplamı” yöntemi tercih edilmiştir. 

Literatürde KA ile ölçek yapısı belirleme çalışmaları incelediğinde  (Çokluk, 

Büyüköztürk ve Kayri, 2010; Doğan ve Başokçu,, 2010; Şimşek 2006),  Ward’s Hata 

Kareler Toplamı yönteminin faktör yapısını belirlemede başarılı olduğu  belirlenmiştir. 

KA ile analiz edilen veri setlerinin boyut sayısını belirlemek için ise “Calinski Harabasz 

Indeksi” kullanılmıştır. Bu indeks, kümeleme analizinde optimum küme sayısını 

belirlemede kullanılan bir indekstir ve hiyerarşik kümeleme yöntemlerinde doğru 

sonuçlar verdiğinden sıklıkla kullanılmaktadır (Günay Atbaş, 2008). 
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Öz düzenlemeli haritalar yöntemi için MATLAB programının “neural networks” 

araç kutusu kullanılmıştır. 100 iterasyonla ağ tek bir seferde eğitilmiş ve nöron sayısı 3x3 

ile sınırlandırılmıştır. Öz düzenlemeli haritalar yönteminde, nöron sayıları oluşabilecek 

grup sayısı gözetilerek, 3x3, 5x5, 10x10 gibi matrislerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, 

nöron sayısı tüm koşullarda sabit tutularak ve en yüksek boyut sayısı olan 7 boyutu 

kapsayacak şekilde 3x3’lük matris olarak belirlenmiştir. 

Faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinden elde 

edilen yapı geçerliği kanıtları, örneklem, boyut ve faktör yükü bazında karşılaştırılmıştır. 

Sonuçların raporlanmasında, alt amaçlar doğrultusunda, her bir koşul için yöntemlerin 

doğru sınıflama yüzdeleri verilmiştir. Ayrıca her bir analiz türü için, faktör yükü ve boyut 

sayısına göre doğru belirleme oranlarının değişimleri grafikler aracılığıyla da 

sunulmuştur. 

2.4.2.Veri Analizi Örneği 

Araştırma kapsamında, 2700 farklı özellikteki örnekleme FA, KA ve ÖDH 

yöntemleri uygulanmıştır. Uygulanan her bir analizin daha iyi anlaşılması, uygulama 

aşamalarının ayrıntılarının görülmesi ve elde edilen sonuçlar hakkında okuyucuya fikir 

verebilmesi adına örnek bir analiz sonucu aşağıda verilmiştir. Analiz örneği için seçilen 

örneklem 5 boyutlu, 0.6 faktör yüküne sahip ve 500 örneklem büyüklüğündendir. 

2.4.2.1. Örnek Veri Setine İlişkin Faktör Analizi Uygulamasından Elde Edilen Sonuçlar 

Örnek veri setine FA uygulanmış, yamaç-birikinti grafiği çizilmiştir. Varimax 

döndürme yöntemi uygulanarak örneklemin boyutları ve bu boyutlardaki maddelere 

ilişkin faktör yükleri belirlenmiştir. 

 

Çizelge 3. 

KMO-Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

KMO Örneklem Yeterliği Ölçüsü .765 

Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare Değeri 2248.200 

Sd 300 

Sig .000 
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Çizelge 3’te örnek veri seti için KMO değeri-Bartlett Küresellik Testi sonucu yer 

almaktadır. KMO değeri 0.765 bulunmuştur. Bu değer 0.50’in (Field, 2005)  üzerinde 

olduğundan örneklemin FA uygulamaya uygun olduğu belirtilebilir. Bartlett Küresellik 

Testi sonucu incelendiğinde ise,  elde edilen ki-kare değerinin 0.01 düzeyinde manidar 

olduğu görülmüştür. Bu değer de, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğinin 

bir göstergesidir. 

Çizelge 4. 

Özdeğerler ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri 

Faktör Özdeğer Varyans Birikimli Varyans 

1 2.65 10.617 10.617 

2 2.55 10.217 20.834 

3 2.44 9.78 30.612 

4 2.28 9.11 39.724 

5 2.04 8.18 47.901 
 

Çizelge 4 incelendiğinde; özdeğeri 2’den büyük beş boyut olduğu ve açıklanan 

toplam varyansın %47.901 olduğu görülmektedir.  Faktör sayısına karar vermede 

özdeğerin 1’den büyük olması bir ölçüttür. Beş faktörün açıkladığı varyanslar ayrı ayrı 

incelendiğinde, en yüksek birinci faktör (10.617) ve en düşük ise beşinci faktör (8.18) 

olduğu görülmektedir. Beş faktörün de açıkladığı varyanslar birbirlerine oldukça 

yakındır.  

 

Şekil 2. Faktör Analizi Sonuçlarına ait Yamaç-Birikinti Grafiği  

Bileşen Sayısı 
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Şekil 2’teki yamaç-birikinti grafiği incelendiğinde, eğimin beşinci düğümden 

sonra olduğu görülmektedir. Bu durum; Çizelge 5’teki veri setinin beş boyutlu olduğu 

bulgusunu desteklemektedir. 

 

Çizelge 5. 

Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu Elde Edilen Boyutlar ve Döndürülmüş Faktör Yük 

Değerleri 

Maddeler 1.Boyut 2.Boyut 3.Boyut 4. Boyut 5. Boyut 

1 .700 -.033 -.045 -.002 .000 

6 .693 -.131 .066 .034 .064 

11 .704 .076 .090 -.001 -.003 

16 .660 -.052 -.018 -.007 .023 

21 .691 .033 -.072 -.031 -.041 

2 -.057 .730 .003 -.028 -.063 

7 -.016 .654 -.019 -.004 .095 

12 -.022 .686 .072 .005 .026 

17 -.054 .690 -.018 .056 -.063 

22 .047 .651 -.020 -.012 .081 

3 -.044 -.021 .650 .026 -.044 

8 .079 .067 .680 -.077 -.048 

13 .062 .078 .704 -.106 -.007 

18 -.022 -.061 .615 .020 -.062 

23 -.052 -.033 .609 .053 -.031 

4 .006 .012 -.032 .716 .057 

9 -.077 .092 -.007 .673 -.021 

14 -.022 -.038 .000 .722 .034 

19 .033 .013 .052 .646 -.028 

24 .048 -.063 -.087 .684 -.057 

5 005 .017 -.085 .004 .669 

10 -.007 .046 .058 .025 .740 

15 .053 .070 -.079 .030 .697 

20 .002. -.032 -.069 -.045 .707 

25 -.012 -.010 -.020 -.028 .642 

 

Döndürülmüş faktör analizi sonuçları incelendiğinde, örneklemin beşer maddeden 

oluşan beş boyuta doğru şekilde ayrıldığı görülmektedir. Döndürmeden kaynaklı olarak 

faktör yük değerleri, belirlenmiş faktör yükü olan 0,6’dan daha yüksek olma 

eğilimindedir. 
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2.4.2.2. . Örnek Veri Setine İlişkin Kümeleme Analizi Uygulamasından Elde Edilen 

Sonuçlar 

Araştırma kapsamında ele alınan örnek veri setinin boyut sayısını belirlemek 

amacıyla, hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden Ward’s hata kareler toplamı yöntemi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar, Çizelge 6’da yer almaktadır. 

 

Çizelge 6. 

Kümeleme Analizine İlişkin Sonuçlar 

Adım 
Birleşik Küme 

Katsayılar 

Kümenin Ortaya Çıktığı 

İlk Adım Sonraki 

Adım 
Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

1 10 15 366.000 0 0 4 

2 2 17 736.500 0 0 15 

3 4 9 1108.000 0 0 8 

4 10 20 1497.333 1 0 11 

5 1 6 1888.833 0 0 18 

6 14 24 2285.333 0 0 13 

7 8 13 2687.333 0 0 20 

8 4 19 3099.833 3 0 13 

9 3 18 3516.833 0 0 19 

10 7 12 3936.833 0 0 15 

11 10 25 4360.500 4 0 16 

12 16 21 4785.500 0 0 14 

13 4 14 5217.400 8 6 23 

14 11 16 5654.400 0 12 18 

15 2 7 6091.650 2 10 17 

16 5 10 6531.450 0 11 21 

17 2 22 6978.900 15 0 21 

18 1 11 7431.400 5 14 22 

19 3 23 7887.067 9 0 20 

20 3 8 8354.400 19 7 22 

21 2 5 9793.000 17 16 23 

22 1 3 11274.300 18 20 24 

23 2 4 12771.700 21 13 24 

24 1 2 14408.880 22 23 0 
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Çizelge 6 incelendiğinde, ilk satır analizin ilk aşamasını göstermektedir. Analiz, 

24 kümeden oluşmaktadır. Birleşik küme sütunu incelendiğinde, Küme 1’deki 10. madde 

ile Küme 2’deki 15. maddenin birbirine en yakın maddeler olduğu ve aralarındaki 

mesafenin 366 olduğu görülmektedir. Maddelerin kümelere dağılımını gösteren 

dendrogram Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Kümeleme Analizi Sonucu Oluşan Dendrogram  

 

Şekil 3’teki grafik incelendiğinde, Küme 1: 2, 7, 22, 12 ve 17 numaralı 

maddelerden; Küme 2: 1, 16, 21, 6, 11 numaralı maddelerden,  Küme 3: 3, 18, 8, 12 ve 

23 numaralı maddelerden, Küme 4: 4, 14, 9, 24 ve 19 numaralı maddelerden ve Küme 5: 

5, 10, 15, 20, 25 numaralı maddelerden oluşmaktadır. Bu sonuçlar açımlayıcı faktör 

analizinden elde edilen sonuçlar ile birebir aynıdır. 

Örnek veri seti için en uygun küme sayısının, diğer bir deyişle boyut sayısının 

belirlenmesi için  “Calinski Harabasz İndeksi” hesaplanılmıştır. Bu indekse ilişkin grafik 

Şekil 4’te sunulmaktadır. 
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Şekil 4. Calinski-Harabasz İndeksi Sonucuna İlişkin Grafik  

 

Şekil 4’te Calinski-Harabasz indeksinin her bir küme sayısındaki değeri 

görülmektedir. İndeksin en yüksek değeri aldığı boyut, en uygun küme sayısını verir.  

Grafikten de görüleceği üzere, 5 boyutta Calinski-Harabasz indeksi en yüksek değerini 

almıştır. 

2.4.2.3.  Örnek Veri Setine İlişkin Öz Düzenlemeli Haritalar Uygulamasından Elde 

Edilen Sonuçlar 

Öz düzenlemeli haritalar yöntemi, temeli sınıflamaya dayanan bir yapay zeka 

yöntemidir. MATLAB programında yapılan analiz sonucu elde edilen çıktı 2 boyutludur. 

Çıktı nöronları daha önceden belirlenir ve ağa tanımlanır. Çalışma kapsamında, beklenen 

kuramsal yapıya ve 3, 5 ve 7 boyutlu örneklemlere de uygun olacak şekilde nöron sayısı 

sabitlenmiş ve 3 olarak belirlenmiştir. Her bir veri seti için 3x3’lük (9 küme) nöronlar 

tanımlanmıştır. 
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Şekil 5. Öz Düzenlemeli Haritalar Analizine ilişkin Madde-Öbek Grafiği 

 

Şekil 5’te Madde Öbek grafiği görülmektedir. 3x3’lük yapay sinir ağı yapısında, 

her bir nöronun numarası oklarla belirtilmiştir. Nöronların içindeki sayılar, her bir 

nöronda kaç madde olduğunu göstermektedir. Her bir altıgen, bir nöronu temsil 

etmektedir. Nöronlar, sol alttaki nöron 1 numaralı nöron olmak üzere 

numaralandırılmaktadır (The Mathworks, 2014). Grafiğe göre; 1 numaralı nöronda beş 

madde, 2 numaralı nöronda bir madde, 3 numaralı nöronda dört madde, 4 ve 5 numaralı 

nöronlarda birer madde, 6 ve 7 numaralı nöronlarda dörder madde, 8 numaralı nöronda 

bir madde ve son olarak 9 numaralı nöronda dört madde toplanmıştır. ÖDH yöntemi, 

nöronlara maddeleri atarken, boş nöron bırakmama eğilimindedir. Grafik incelendiğinde, 

maddelerin temel olarak 5 boyutta toplandığı, dört maddenin kendi başına bir nöronda 

yer aldığı görülmektedir. Her bir nöronu temsil eden altıgen şekillerde, koyu renk 

çevresinde beyaz boşluk kalmaması o nöronun doyuma ulaştığı anlamına gelmektedir. 

Grafik incelendiğinde, 3, 6, 7 ve 9 numaralı nöronların doyuma ulaşmadığı 

görülmektedir. Nöronlar arasındaki yakınlığı görmek için “Komşuluk Grafiği” 

incelenmektedir. 

7 numaralı nöron         8 numaralı nöron           9 numaralı nöron              

1 numaralı nöron       2 numaralı nöron     3 numaralı nöron              

6 numaralı 

nöron 

4 numaralı 

nöron 
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 Şekil 6. Öz Düzenlemeli Haritalar Analizine İlişkin Komşuluk Grafiği 

 

Şekil 6’da gri altıgenler nöronları, renkli bağlantılar ise nöronlar arası uzaklıkları 

göstermektedir.  Renk koyulaştıkça, nöronlar arası uzaklıklar artmaktadır. Sarı renk en 

yakın nöronları göstermektedir. İçlerinde birer değişken bulunan 2, 4, 5 ve 7 numaralı 

nöronlar arasındaki bağlantıların siyah renk olduğu görülmektedir. Bu durum, bu dört 

nöron arasında hiçbir şekilde benzerlik olmadığı ve dördünün ayrı gruplar içerisinde yer 

alması gerektiği şeklinde yorumlanır. Sarı renkle birbirine bağlanan nöronlar 

incelendiğinde, 2-3, 5-6, 4-7 ve 8-9 numaralı nöronlar arasında bir bağ olduğu 

görülmektedir. Bu nöron çiftlerinde yer alan maddeler tek bir boyut altında ele alınabilir. 

Boyutlardaki maddeler belirlenirken, uzaklıkları gösteren grafik mutlaka incelenmelidir. 

Araştırmacı, kuramsal yapıyı ve bağlantıları dikkate alarak, boyut ve madde sayısına 

karar vermelidir. 

Öz düzenlemeli haritalar, boyutlarla ilgili grafiklerin yanı sıra, hangi maddenin 

hangi boyutta olduğuna dair bir çıktı dosyası da sunmaktadır. Bu dosyaya ilişkin bilgileri 

Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7. 

Nöronlarda Yer Alan Maddeler 

Nöron Maddeler 

1 5, 10, 15, 20, 25 

2 11 

3 1, 6, 16, 21 

4 4 

5 8 

6 3, 13, 18, 23 

7 9, 14, 19, 24 

8 7 

9 2, 12, 17, 22 

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, boyutlarda yer alan maddeler, faktör analizi ve 

kümeleme analizi ile tutarlıdır. Nöronların uzaklıklarını gösteren grafikte, 2-3, 5-6, 4-7 

ve 8-9 numaralı nöronlar arasında uzaklığın az olduğu ve bir grupta ele alınabileceği 

görülmüştür. Maddelerin nöronlara dağılımını gösteren bu çizelgede de aynı durumun 

desteklendiği görülmektedir. 
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BÖLÜM III 

3. BULGULAR ve YORUMLAR

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar 

alt amaçlar doğrultusunda sunulmaktadır. 200, 500 ve 1000 örneklem büyüklüklerine 

göre elde edilen bulgulara sırasıyla yer verilmiştir. 

3.1. Örneklem Büyüklüğü n=200 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde, öncelikle faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli 

haritalar yöntemlerinden, n=200 örneklem büyüklüğünde elde edilen doğruluk 

oranlarının yer aldığı grafikler sunulmuştur. Daha sonra ise  “Örneklem büyüklüğü n=200 

olan veri seti için, faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar 

yöntemlerinden elde edilen sonuçların hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları nasıl 

değişmektedir?” sorusu doğrultusunda, sırasıyla boyut sayısına ve faktör yüküne göre 

değişime ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

Şekil 7. Örneklem Büyüklüğü n= 200 İçin Faktör Analizinin Hedeflenen Yapıyı Doğru 

Belirleme Oranları 
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Şekil 7 incelendiğinde, FA yönteminin hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranının faktör yükü arttıkça yükseldiği görülmektedir. FA, boyut sayısına göre 

incelendiğinde ise, düşük faktör yükünde (0.4) boyut sayısı arttıkça bu oran düşmekte, 

orta  (0.6) faktör yükünde ise boyut sayısına bağlı olarak hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranı önemli değişiklikler göstermemektedir. Yüksek (0.8) faktör yükünde ise,  

tüm boyutlarda doğru belirleme oranı %100 olmaktadır. 

 

Şekil 8. Örneklem Büyüklüğü n=200 İçin Kümeleme Analizinin Hedeflenen Yapıyı 

Doğru Belirleme Oranları 

 

Kümeleme analizinin n=200 örneklem büyüklüğünde hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranının Şekil 9’da yer almaktadır. 5 ve 7 boyutlu veri setleri için doğru 

belirleme oranları, orta (0.6) ve yüksek (0.8)  faktör yüklerinde  %90’ın üzerindedir. 

Düşük (0.4) faktör yükünde ise, hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranı 3 boyut için 

%30, 5 boyut için %4 ve 7 boyut içinse %0’dır. Düşük faktör yükü ve boyut sayısının 

arttığı durumlarda kümeleme analizinin doğruluk oranının sıfır olduğu ve yapı geçerliği 

belirlemede kullanılmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 9. Örneklem Büyüklüğü n=200 İçin Öz Düzenlemeli Haritalar Yönteminin 

Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 

Şekil 9’da ÖDH yönteminden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranları yer almaktadır. 0.4 faktör yükünde, 5 ve 7 boyut için ÖDH’ın var olan yapıyı 

doğru belirleme oranı sıfırdır.  Düşük faktör yükünde (0.4), ÖDH’ın boyut belirleme 

performansının kötü olduğu söylenebilir. Orta (0.6) ve yüksek (0.8) faktör yükünde ise, 

ÖDH’ın var olan yapıyı yüksek doğruluk oranında belirlediği görülmektedir. 

3.1.1. Örneklem Büyüklüğü n=200 Olan Veri Setleri İçin Açımlayıcı Faktör Analizi, 

Kümeleme Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların 

Boyut Sayısına Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

Farklı faktör yüklerinde (0.4, 0.6 ve 0.8), ve farklı boyutlanan (3, 5 ve 7) 

simülasyon verilerinden, n=200 örneklem büyüklüğüne sahip, rastlantısal olarak 100 tane 

veri seti seçilmiştir. Elde edilen toplam 900 veri seti, açımlayıcı faktör analizi, kümeleme 

analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu üç 

yöntemden elde edilen sonuçlar incelenmiş ve boyut sayılarına göre elde edilen 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları tablolar halinde sunulmuştur. 
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Çizelge 8. 

Örneklem Büyüklüğünün n=200 ve Faktör Yük Değerinin 0.4 Olduğu Veri Setleri için 

FA, KA ve ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme 

Oranlarının Boyut Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru 49 30 5 

Eksik 5 70 95 

Fazla 46 0 0 

5 

Doğru 35 4 0 

Eksik 10 96 100 

Fazla 55 0 0 

7 

Doğru 18 0 0 

Eksik 58 100 100 

Fazla 24 0 0 

 

Çizelge 8’de, n = 200 örneklem büyüklüğü ve 0.4 faktör yüküne sahip veri 

setlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. FA’nın hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranının 3 boyutta %49 olduğu, boyut sayısı arttıkça sırasıyla 5 boyutta %35’e, 7 boyutta 

ise %18’e düştüğü görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizinde, 3 ve 5 boyut için boyut 

sayısının hedeflenenden fazla, 7 boyut için ise hedeflenenden eksik çıkma eğiliminde 

olduğu görülmektedir. 

Kümeleme analizi için, 3 boyutlu veri setinde % 30 olan doğru belirleme oranı, 5 

boyutta % 4’e inmiş, 7 boyutta ise % 0’a indiği görülmüştür. KA tüm boyutlar için 

hedeflenen boyut sayısından eksik sayıda boyut belirleme eğilimindedir. 

Öz düzenlemeli haritalar yöntemi içinse, 3 boyutlu veri setinde oldukça düşük 

olan hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranı, 5 ve 7 boyut için sıfırdır. ÖDH’ın var olan 

3 boyutlu yapıyı daha az sayıda boyut olarak belirlediği görülmektedir. 

Düşük faktör yükünde, üç yönteminde, %50’nin altında doğru sonuç verdiği ya 

da hiç doğru sonuç vermediği görülmektedir. Her üç boyut için, 200 örneklem büyüklüğü 

ve 0.4 faktör yükünde hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranı en yüksek olan yöntemin 

FA olduğu, ÖDH yönteminin ise doğru belirleme oranının sıfıra yakın olduğu 

görülmektedir. Genel olarak boyut sayısı arttıkça, yöntemlerin doğru belirleme oranı 

azalmaktadır. 
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Örneklem büyüklüğü n=200 ve 0.6 faktör yüküne sahip veri setlerine ilişkin 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları Çizelge 10’da verilmiştir. 

Çizelge 9. 

Örneklem Büyüklüğünün n=200 ve Faktör Yük Değerinin 0.6 Olduğu Veri Setleri için 

FA, KA ve ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme 

Oranlarının Boyut Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru 97 96 4 

Eksik 0 4 96 

Fazla 3 0 0 

5 

Doğru 85 98 77 

Eksik 0 2 23 

Fazla 15 0 0 

7 

Doğru 94 100 77 

Eksik 0 0 23 

Fazla 6 0 0 

Çizelge 9 incelendiğinde,  her üç yöntem ve her üç boyut için hedeflenen yapıyı 

doğru belirleme oranlarının  %70’in üzerine çıktığı görülmektedir. Örneklem büyüklüğü 

200 ile sınırlı tutulmasına karşın, faktör yükü 0.4’ten 0.6’ya yükseldiğinde, yöntemler çok 

daha iyi sonuçlar vermiştir.  

Faktör analizi ve kümeleme analizi yöntemlerinin doğru belirleme oranları 

birbirine oldukça yaklaşmıştır. KA yöntemi için; 0.4 faktör yüküne sahip veri setlerinde, 

boyut sayısı arttıkça elde edilen doğru belirleme oranları azalırken, 0.6 faktör yüküne 

sahip veri setlerinde boyut sayısı arttıkça doğru belirleme oranı artmış ve %100 olmuştur. 

ÖDH yönteminde ise, faktör yükünün artması yöntemin doğru belirleme oranını 

arttırırken, boyut sayısının artması doğru belirleme oranını düşürmektedir. 

Üç analiz türünde eksik ve fazla belirleme oranları incelendiğinde, FA yönteminin 

fazla, KA yönteminin ise eksik belirleme eğiliminde olduğu, fakat yüzdelerinin yüksek 

olmadığı görülmektedir. ÖDH ise 0.6 faktör yükü ve 200 örneklem büyüklüğünde, büyük 

oranda eksik faktör yükü belirlemiştir. 
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Çizelge 10. 

Örneklem Büyüklüğünün n=200 ve Faktör Yük Değerinin 0.8 Olduğu Veri Setleri için 

FA, KA ve ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme 

Oranlarnını Boyut Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

5 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

7 

Doğru 100 100 96 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 4 

 

Örneklem büyüklüğü n= 200 ve faktör yük değeri 0.8 olan veri setleri için FA, 

KA ve ÖDH yöntemlerinden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarını 

gösteren Çizelge 11 incelendiğinde, faktör yükü yükselip 0.8 olduğunda, FA ve KA 

yöntemlerinin her üç boyut için de  %100 doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir. 

Bu iki yöntem için doğru belirleme oranı boyut sayısına göre değişmemektedir. ÖDH 

yönteminde ise doğru belirleme oranlarının %90’ın üzerine çıktığı fakat diğer iki 

yöntemden daha düşük oranlara sahip olduğu görülmektedir. ÖDH yönteminde de doğru 

belirleme oranları boyut sayısına göre ciddi değişiklikler göstermemektedir. 

Öz düzenlemeli haritalar yöntemi için yüzdeler incelendiğinde, yöntemin az da 

olsa fazla boyut belirlemeye eğilimli olduğu, fakat faktör yükü arttıkça, doğru belirleme 

oranının arttığı görülmektedir. 

3.1.2. Örneklem Büyüklüğü n=200 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların Faktör 

Yüklerine Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

 0.4, 0.6 ve 0.8 faktör yüklerine sahip çok boyutlu simülasyon verilerinden, 

rastlantısal olarak 200 örneklem büyüklüğüne sahip, 100 adet veri seti seçilmiştir. Elde 

edilen veri setleri, faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemleri 

ile analiz edilmiştir. Bu üç yöntemden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranları faktör yüklerine göre incelenmiş tablolar halinde sunulmuştur. 
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Çizelge 11. 

Örneklem Büyüklüğü n=200 ve Boyut Sayısı 3 Olan Veri Setleri için FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru 49 30 5 

Eksik 5 70 95 

Fazla 46 0 0 

0.6 

Doğru 97 96 96 

Eksik 0 0 4 

Fazla 3 4 0 

0.8 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

Çizelge 11‘de yer alan hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarına göre, 3 

boyutlu veri setleri için, faktör yükü arttıkça, yöntemlerin doğru belirleme oranının da 

arttığı görülmektedir. FA için, 0.4 faktör yükünde %49, 0.6 faktör yükünde %97 ve 0.8 

faktör yükünde ise %100 doğruluk oranına ulaşılmaktadır. KA için de doğru belirleme 

oranları incelendiğinde, 0.4 faktör yükünde %30 iken, 0.8 faktör yükünde %100’e 

ulaşmaktadır. ÖDH yöntemi için de faktör yükü arttıkça doğruluk oranı artmıştır. 

Çizelge 12. 

Örneklem Büyüklüğü n=200 ve Boyut Sayısı 5 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü FA (%) KA (%) ÖDH  (%) 

0.4 

Doğru 35 4 0 

Eksik 10 96 100 

Fazla 55 0 0 

0.6 

Doğru 85 98 77 

Eksik 0 2 23 

Fazla 15 0 0 

0.8 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 
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5 boyutlu veri setleri için n=200 örneklem büyüklüğündeki hedeflenen yapıyı 

doğru belirleme oranlarının faktör yüklerine göre karşılaştırıldığı Çizelge 13’e göre,  0.4 

faktör yükünde doğruluk oranlarının oldukça düşük olduğu ve en iyi performansı %35 ile 

FA yönteminin gösterdiği görülmektedir. 0.6 faktör yükünde doğru belirleme oranı %85 

olan FA yönteminde, 0.8 faktör yükünde bu oran %100’e çıkmaktadır.  

Kümeleme analizi yöntemi için, başlangıçta %4 olan doğru belirleme oranı, orta 

ve yüksek faktör yüklerinde %100’e ulaşmaktadır. 0.6 faktör yükünde en yüksek doğru 

belirleme oranını KA verirken, 0.8 faktör yükünde üç yöntem de en iyi sonucu (%100) 

vermiştir. Faktör yükü düştükçe hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları azalmaktadır. 

Çizelge 13. 

Örneklem Büyüklüğü n=200 ve Boyut Sayısı 7 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  18 0 0 

Eksik  58 100 100 

Fazla  24 0 0 

0.6 

Doğru  94 100 77 

Eksik  0 0 23 

Fazla  6 0 0 

0.8 

Doğru  100 100 96 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 4 

 

7 boyutlu veri setleri için, en yüksek doğru belirleme oranlarına 0.8 faktör 

yükünde ulaşılmıştır. KA 0.6 ve 0.8 faktör yüklerinde %100 doğruluk gösterirken, 0.4 

faktör yükünde %100 yanlış boyutları belirlemiştir. FA, 0.4 faktör yükü ve 7 boyut için 

en yüksek doğruluk oranını veren yöntem olmuştur.  ÖDH yönteminde de faktör yükü 

arttıkça doğru belirleme oranı artmış fakat %100’e ulaşamamıştır. 

3.2. Örneklem Büyüklüğü n=500 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Bulgular 

Faktör analizi, kümeleme analizi ve öz düzenlemeli haritalar yöntemlerinin n=500 

örneklem büyüklüğünde elde edilen hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarını 

gösteren grafiklere Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil 13’de yer verilmiştir. 
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Şekil 10. Örneklem Büyüklüğü n=500 İçin Faktör Analizinin Hedeflenen Yapıyı Doğru 

Belirleme Oranları 

Şekil 10’da 500 örneklem büyüklüğü için, FA yönteminin doğru belirleme 

oranlarına ilişkin grafik yer almaktadır. Grafik incelendiğinde, düşük faktör yükünde 

dahi, doğru belirleme oranlarının %60’ın üzerinde olduğu görülmektedir. Fakat düşük 

faktör yükünde, boyut sayısı arttıkça doğruluk oranı da azalmaktadır. Orta ve yüksek 

faktör yüklerinde ise, boyut sayısına göre hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranında bir 

değişiklik olmamakta, her üç boyutta da %100 doğru boyutlara ayrıldıkları 

görülmektedir. 

Şekil 11. Örneklem Büyüklüğü n=500 İçin Kümeleme Analizinin Hedeflenen Yapıyı 

Doğru Belirleme Oranları 
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Kümeleme analizi yöntemine ilişkin hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları 

incelendiğinde, düşük faktör yükünde, %30’un üzerinde olduğu görülmektedir. Bu oran, 

FA yöntemine göre düşüktür. Düşük faktör yükünde KA, FA yöntemi kadar yüksek 

doğruluk oranına sahip değildir. Boyut sayısı arttıkça, düşük faktör yükünde doğru 

belirleme oranı da azalmaktadır. Her üç boyutta da, orta ve yüksek faktör yüklerinde 

doğru belirleme oranı maksimum değer olan %100’e eşittir. 

Şekil 12. Örneklem Büyüklüğü n=500 İçin Öz Düzenlemeli Haritalar Yönteminin 

Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 

Öz düzenlemeli haritalar yöntemini n=500 örneklem büyüklüğündeki hedeflenen 

yapıyı doğru belirleme oranlarını gösteren grafik incelendiğinde,  düşük faktör yükünde 

sonuç vermediği ve boyutları doğru belirleme oranının sıfıra yakın olduğu görülmektedir. 

Orta ve yüksek faktör yükünde ise, doğru belirleme oranında hızlı bir sıçrama olmuş ve 

yüzde %80 üzerinde bir oran elde edilmiştir.  
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3.2.1. Örneklem Büyüklüğü n= 500 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların Boyut 

Sayısına Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde, n=500 örneklem büyüklüğünde, 3, 5 ve 7 boyutlu veri setleri için, 

FA, KA ve ÖDH yöntemlerinin hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarını gösteren 

tablolara yer verilmiştir. 

Çizelge 14. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Faktör Yük Değeri 0.4 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Boyut 

Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru 91 71 1 

Eksik 0 29 99 

Fazla 9 0 0 

5 

Doğru 67 43 0 

Eksik 0 57 100 

Fazla 33 0 0 

7 

Doğru 68 31 0 

Eksik 2 69 100 

Fazla 30 0 0 

Çizelge 14 incelendiğinde,  3, 5 ve 7 boyut için en iyi sonucu FA yönteminin 

verdiği görülmektedir. Düşük faktör yükünde, 200 örneklem büyüklüğünde de olduğu 

gibi doğru belirleme oranlarında bir düşüş söz konusudur. Boyut sayısı arttıkça, düşük 

faktör yükü ve 500 örneklem büyüklüğünde FA ile elde edilen doğru belirleme 

oranlarının azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde KA yönteminde de, doğru belirleme 

oranı boyut sayısı arttıkça azalmaktadır. Boyut sayısı 7 olduğunda, KA için hedeflenen 

yapıyı doğru belirleme oranları %31 iken yanlış belirleme oranı %69’dur.  ÖDH yöntemi 

ise, 3 farklı boyut sayısında da hiçbir şekilde doğru sonuç vermemiştir.   
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Çizelge 15. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Faktör Yük Değeri 0.6 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarnın Boyut 

Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru 100 100 99 

Eksik 0 0 1 

Fazla 0 0 0 

5 

Doğru 100 100 92 

Eksik 0 0 8 

Fazla 0 0 0 

7 

Doğru 100 100 85 

Eksik 0 0 15 

Fazla 0 0 0 

Orta faktör yükünde, n=500 örneklem büyüklüğünde FA, KA ve ÖDH 

yöntemlerinin hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları karşılaştırıldığında, FA ve KA 

yöntemlerinin 3, 5 ve 7 boyutta %100 doğru sonuç verdiği görülmektedir. ÖDH 

yönteminde ise, bu oran boyutlara göre küçük farklar göstermekle beraber, %80’in 

üzerinde olmuştur. Orta faktör yükü ve n=500 örneklem büyüklüğünün, 1000000 

gözlemlik veri setini iyi temsil ettiği söylenebilir. 

Çizelge 16. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Faktör Yük Değeri 0.8 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Boyut 

Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı FA (%) KA(%) ÖDH(%) 

3 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

5 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

7 

Doğru 100 100 92 

Eksik 0 0 - 

Fazla 0 0 8 
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Yüksek faktör yükünde,  FA, KA ve ÖDH yöntemlerinin en yüksek doğruluk 

oranlarına ulaştıkları görülmektedir. 3, 5 ve 7 boyutlu veri setlerinde, FA ve KA 

yöntemlerinin doğru belirleme oranları boyut sayısına göre değişmemektedir ve  

%100’dür. ÖDH yöntemi için ise, bu koşullar altında oldukça yüksek doğru belirleme 

oranlarına ulaşılmış ve oran %90’ın üzerine çıkmıştır. ÖDH yöntemi, yapıyı yanlış 

belirlediği durumlarda, olması gerekenden daha fazla boyut belirleme eğilimindedir. 

3.2.2. Örneklem Büyüklüğü n= 500 Olan Veri Setleri İçin Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların Faktör 

Yüklerine Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

500 örneklem büyüklüğü için, FA, KA ve ÖDH yöntemlerinden elde edilen 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarının faktör yüklerine göre dağılımlarına ilişkin 

bilgilere, bu bölümde yer verilmiştir. 

Çizelge 17. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Boyut Sayısı 3 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru 91 71 1 

Eksik 0 29 99 

Fazla 9 0 0 

0.6 

Doğru 100 100 99 

Eksik 0 0 1 

Fazla 0 0 0 

0.8 

Doğru 100 100 100 

Eksik 0 0 0 

Fazla 0 0 0 

Çizelge 17 incelendiğinde,  3 boyutlu veri setlerinde, düşük faktör yükünde ÖDH 

yönteminin doğru sonuçlar vermediği görülmektedir. ÖDH, var olan boyut sayısından 

daha az boyut sayısı bulmaktadır.  Ancak, KA %71, FA ise %91 oranında doğru sonuçlar 

vermiştir. Orta ve yüksek faktör yüklerinde, FA ve KA tam doğru sınıflandırma yapmıştır 

ve doğruluk oranları %100’dür. ÖDH ise,  0.6 faktör yükünde %99 doğruluk oranı 

gösterirken, 0.8 faktör yükünde bu oran %100’e ulaşmıştır. 
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Çizelge 18. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Boyut Sayısı 5 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Doğruluk Oranlarının Faktör Yüklerine Göre 

Karşılaştırılması. 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  67 43 0 

Eksik  0 57 100 

Fazla  33 0 0 

0.6 

Doğru  100 100 92 

Eksik  0 0 8 

Fazla  0 0 0 

0.8 

Doğru  100 100 100 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 0 

 

5 boyutlu veri setlerine ait hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarının yer 

aldığı Çizelge 18’e göre,  faktör yükü arttıkça,  her üç boyutta da doğru belirleme oranı 

artmaktadır. Yüksek faktör yükü olarak tanımlanmış 0.8 faktör yükünde, tüm yöntemlerin 

%100 doğrulukla boyutları belirlediği görülmektedir.  Düşük faktör yükünde ÖDH 

yöntemi %100 doğru sonuç vermemiş, en iyi performansı ise FA yöntemi %67 doğruluk 

oranı ile göstermiştir. 

 

Çizelge 19. 

Örneklem Büyüklüğü n=500 ve Boyut Sayısı 7 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması. 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  68 31 0 

Eksik 2 69 100 

Fazla  30 0 0 

0.6 

Doğru  100 100 85 

Eksik  0 0 15 

Fazla  0 0 0 

0.8 

Doğru  100 100 92 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 8 
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7 boyutlu veri setleri için üç yöntemin faktör yüküne göre karşılaştırmalı doğru 

belirmeme oranlarının yer aldığı Çizelge 19’da, düşük faktör yükünde 5 boyutlu verilere 

benzer şekilde FA yönteminin %68, KA yönteminin %31 oranında hedeflenen yapıyı 

doğru belirlediği ve ÖDH yönteminin hiç bir şekilde boyut sayısını doğru belirleyemediği 

görülmektedir. 0.6 ve 0.8 faktör yüklerinde hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları üç 

yöntem için de artmıştır. FA ve KA için oranlar %100’e ulaşırken, ÖDH için %92’de 

kalmıştır. 

3.3.Örneklem Büyüklüğü n=1000 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, 

Kümeleme Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen 

Bulgular 

Bu bölümde öncelikle örneklem büyüklüğü 1000 olan veri setlerinde, FA, KA ve 

ÖDH yöntemleri için hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarını gösteren grafikler 

verilmiştir. Daha sonra bu üç yöntemin, boyut sayılarına ve faktör yüklerine göre 

değişimleri incelenmiştir.  

Şekil 13. Örneklem Büyüklüğü n=1000 İçin Faktör Analizinin Hedeflenen Yapıyı 

Doğru Belirleme Oranları 

Şekil 13 incelendiğinde, n=1000 örneklem büyüklüğü için FA yönteminin üç 

farklı faktör yükünde de boyut sayısını doğru belirleyebildiği görülmektedir.  Faktör yükü 

arttıkça, 200 ve 500 örneklem büyüklüklerinde de olduğu gibi, doğru belirleme oranı 

artmış ve %100’e ulaşmıştır. FA yöntemi, orta ve yüksek faktör yüklerinde 1000 

örneklem büyüklüğü için oldukça iyi performans göstermiştir. 
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Şekil 14. Örneklem Büyüklüğü n=1000 İçin Kümeleme Analizinin Hedeflenen Yapıyı 

Doğru Belirleme Oranları 

Kümeleme analizinin n=1000 örneklem büyüklüğü için hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranlarını gösteren grafik incelendiğinde, düşük faktör yüklerinde doğru 

belirleme oranlarının orta düzeyde kaldığı görülmektedir. 0.6 ve 0.8 faktör yüklerinde ise 

doğruluk oranı %100’e ulaşmaktadır. KA yönteminin 0.4 faktör yükünde 3 boyutlu veri 

setlerinde daha iyi sonuç vermiştir. 

 

Şekil 15. Örneklem Büyüklüğü n=1000 İçin Öz Düzenlemeli Haritalar Yönteminin 

Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 
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Şekil 15 incelendiğinde, ÖDH yönteminin örneklem büyüklüğü artmasına rağmen 

düşük faktör yükünde boyut sayısını doğru belirleyemediği görülmektedir. Orta ve 

yüksek faktör yüklerinde bu oranın arttığı ve ÖDH yönteminin performansının arttığı 

görülmektedir. Boyut sayısına göre bir değerlendirme yapıldığında, en iyi performansı 5 

boyutlu veri setinden elde edilen örneklemlerde göstermektedir. 

3.3.1. Örneklem Büyüklüğü n=1000 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların Boyut 

Sayısına Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

        Bu bölümde, 1000 örneklem büyüklüğüne ait hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranları, boyut sayısına göre değerlendirilmiştir. 

 

Çizelge 20. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Faktör Yük Değeri 0.4 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 

Boyut Sayısı  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru  89 93 3 

Eksik  11 0 97 

Fazla  0 7 0 

5 

Doğru  72 90 0 

Eksik  0 10 100 

Fazla  28 0 0 

7 

Doğru  91 92 0 

Eksik  0 8 100 

Fazla  9 0 0 

 

Çizelge 20 incelendiğinde,  0.4  faktör yükünde, en iyi performansı KA 

göstermiştir. Her üç boyutta da doğru belirleme oranı  %90’ın üzerindedir. FA ise KA 

yönteminden sonra en iyi performansı göstermiştir. ÖDH yönteminin düşük faktör 

yükünde doğru belirleme oranı 3 boyut için %3, 5 ve 7 boyut için ise %0 olmuştur. 
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Çizelge 21. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Faktör Yük Değeri 0.6 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 

Boyut Sayısı  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru  100 100 98 

Eksik  0 0 2 

Fazla  0 0 0 

5 

Doğru 100 100 97 

Eksik  0 0 3 

Fazla  0 0 0 

7 

Doğru  100 100 81 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 19 

 

 0.6 faktör yüküne sahip n=1000 örneklem büyüklüğündeki veri setleri için, FA ve 

KA yöntemleri %100 doğruluk oranına sahiptir. Bu oran, ÖDH yöntemi için 3 boyutta 

%98, 5 boyutta %97 ve 7 boyutta %81 olmaktadır. Örneklem sayısı arttıkça yöntemlerin 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları artış göstermektedir 

 

Çizelge 22. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Faktör Yük Değeri 0.8 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve 

ÖDH Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Boyut 

Sayısına Göre Karşılaştırılması 

Boyut Sayısı  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

3 

Doğru  100 100 100 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 0 

5 

Doğru  100 100 100 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 0 

7 

Doğru  100 100 88 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 12 

 

 Çizelge 22 incelendiğinde, yüksek faktör yükünde FA KA ve ÖDH yöntemlerinin 

doru belirleme oranlarının %100’e ulaştığı görülmektedir. Sadece 7 boyutta ÖDH 

yöntemi %88 doğrulukla boyutları belirlemiş, diğer tüm koşullarda bu oran %100 

olmuştur. 
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3.3.2. Örneklem Büyüklüğü n=1000 Olan Veri Setleri İçin, Faktör Analizi, Kümeleme 

Analizi ve Öz Düzenlemeli Haritalar Yöntemlerinden Elde Edilen Sonuçların Boyut 

Sayısına Göre Değişimine İlişkin Bulgular 

 n=1000 örneklem büyüklüğündeki veri setleri için, boyut sayısına göre hedeflenen 

yapıyı doğru belirleme oranlarının değişimine ilişkin çizelgelere ve yorumlara yer 

verilmiştir. 

 

Çizelge 23. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Boyut Sayısı 3 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Faktör 

Yüküne Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  89 93 3 

Eksik  2 7 97 

Fazla  11 0 0 

0.6 

Doğru  100 100 98 

Eksik  0 0 2 

Fazla  0 0 0 

0.8 

Doğru  100 100 100 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 0 

 

 Çizelge 23’te, 3 boyutlu veri seti için hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları 

yer almaktadır. FA için 0.4 faktör yükünde %89 iken, faktör yükü artığında bu oran %100 

olmuştur. KA yönteminde de benzer şekilde düşük faktör yükünde %93 olan doğru 

belirleme oranı, orta ve yüksek faktör yüklerinde %100’e ulaşmıştır. ÖDH için düşük 

faktör yükünde %4 olan doğru belirleme oranı, orta faktör yükünde %98, olup, yüksek 

faktör yükünde %100 olmuştur. Yüksek faktör yükünde her üç analiz türüm de boyut 

sayısını tam olarak doğru belirlemiştir. 
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Çizelge 24. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Boyut Sayısı 5 Olan Veri Setleri İçin FA, KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranları 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  72 90 0 

Eksik  0 10 100 

Fazla  28 0 0 

0.6 

Doğru  100 100 97 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 3 

0.8 

Doğru 100 100 100 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 0 

 

 5 boyutlu veri setleri için, düşük faktör yükünde FA %72, KA %90 doğruluk 

oranıyla boyutları belirlemiştir. ÖDH yöntemi içinse bu oran sıfırdır. 0.6 faktör yükünde 

FA ve KA yöntemleri %100, ÖDH ise %97 doğruluk oranıyla performans göstermiştir. 

Faktör yükü 0.8 olduğunda, üç yöntem de %100 doğruluk oranına ulaşmıştır. 

 

Çizelge 25. 

Örneklem Büyüklüğü n=1000 ve Boyut Sayısı 7 Olan Veri Setleri İçin FA KA ve ÖDH 

Yöntemlerinden Elde Edilen Hedeflenen Yapıyı Doğru Belirleme Oranlarının Faktör 

Yüklerine Göre Karşılaştırılması 

Faktör Yükü  FA (%) KA (%) ÖDH (%) 

0.4 

Doğru  91 92 0 

Eksik  0 8 100 

Fazla  9 0 0 

0.6 

Doğru  100 100 81 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 19 

0.8 

Doğru  100 100 88 

Eksik  0 0 0 

Fazla  0 0 12 

 

 Çizelge 25’de 7 boyutlu veri setleri için orta ve yüksek faktör yüklerinde 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranının FA ve KA için %100 olduğu, ÖDH yöntemi 

için ise %80’lerde kaldığı görülmektedir. Düşük faktör yükü olarak belirlenen 0.4 faktör 

yükünde, FA ve KA %90’ın üzerinden doğru sonuç vermiştir. Fakat ÖDH yönteminden 
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bu oran sıfırdır. Diğer örneklem büyüklüklerinde de olduğu gibi, 1000 örneklem 

büyüklüğünde de ÖDH düşük faktör yüklerinde çalışmamıştır. ÖDH’ın 7 boyutlu, 0.6 ve 

0.8 faktör yükü şartları altında,  olması gerekenden daha fazla boyut belirlediği 

görülmektedir. 

 Araştırma kapsamında örneklem büyüklüğü (200, 500 ve 1000), boyut sayısı (3,5 

ve 7) ve faktör yükü (0.4, 0.6 ve 0.8) birer değişken olarak alınmış, bu koşullardaki 

simülasyon verilerine FA, KA ve ÖDH yöntemleri uygulanmıştır. FA ve KA 

yöntemlerinden elde edilen bulgular incelendiğinde, 200 örneklem büyüklüğünde FA’nın 

KA yöntemine göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür Bu bulgular Ertürk (2016)’nın 

çalışmasında elde ettiği bulgularla örtüşmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan tüm 

koşullar değerlendirildiğinde FA ve KA yöntemlerinin birbirine oldukça yakın sonuçlar 

verdikleri ve birbirleri yerine alternatif olarak kullanılabilecekleri söylenebilir. 

Literatürde bunu destekleyen çalışmalar  (Şimşek, 2006; Doğan ve Başokçu 2010; 

Hofsteller, Dusseldorp, Empelen ve Paulussen, 2004; Kayri, Elkonca ve Ceyhan, 2016; 

Çokluk Büyüköztürk ve Kayri; 2010) bulunmaktadır. 

 Öz düzenlemeli haritalar yöntemi, düşük faktör yüklerinde doğru sonuç 

vermemektedir. Kline (2005), psikometrik özelliklerin doğru bir şekilde ortaya 

çıkarılabilmesi için, faktör yükünün en az 0.6 olması gerektiğini belirtmektedir. ÖDH, 

boyut sayısını doğru belirleyemediği durumlarda, hedeflenen yapıda olması gerekenden 

daha az boyut belirleme eğilimindedir. Tezbaşaran (2016) da ölçek yapısı ve madde 

sayıları göz önüne alındığında ÖDH yönteminin belirlediği boyut ve madde sayısının 

daha az olduğunu söylemektedir.  

 Faktör analizi, boyut azaltma temeline dayanan bir yöntemdir. Benzer şekilde 

ÖDH yönteminin de temel işlevi boyut azaltmaktır (Bikary, 2007). ÖDH parametrik 

olmayan bir yöntem olduğundan ve hiçbir varsayım gerektirmediğinden,  varsayımları 

sağlayamayan çarpık verilerde diğer analizlere göre daha iyi sonuçlar verebilir (Kiang, 

Hu ve Fisher, 2006). Bu nedenle ÖDH, FA ve KA yöntemine iyi bir alternatif olabilir 

(Kiang ve Kumar, 2001). Kohonen (2013), ÖDH’ın istatistiksel yöntemlerden FA yerine 

kullanılabileceğini belirtir. 

Murtagh ve Pajares (1995), KA (K-Ortalama) ile ÖDH yöntemlerini 

karşılaştırmıştır. Elde edilen kümeleme sonuçları aynı olmakla beraber, ÖDH yönteminin 

kümeleme işlemi için herhangi bir sayıltıya ihtiyaç duymaması bir avantaj olarak 
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vurgulanmıştır. Ayrıca bu çalışmada kullanılan veri setinin büyük bir veri seti olmadığı 

da not edilmelidir. Çünkü ÖDH yönteminin temel avantajlarından biri, büyük veri 

setlerinde iyi kümeleme performansı ortaya koymasıdır. Kümeleme performansları aynı 

olan tüm bu yöntemler arasında, ÖDH yönteminin en büyük avantajının sonuçların 

yorumlanması aşamasında ortaya çıktığını vurgulamıştır (Murtagh ve Pajares ,1995). 

Çünkü görsel açıdan daha zengin sonuçlar üreten ÖDH, oluşan kümelerin kendi 

arasındaki komşuluk derecelerini de verir ve herhangi iki ayrık kümenin (nöronun) 

arasındaki komşuluk derecesi çok yüksekse, bu iki kümenin tek bir küme olarak 

değerlendirilebileceğine dair yorum yapma olanağı sağlar. Diğer yöntemler ise, 

oluşturduğu kümelerin kendi aralarındaki benzerliklerine ilişkin herhangi bir veri 

sağlamaz. Araştırma kapsamında, 0.4 faktör yükünden yüksek faktör yüklerinde ÖDH ve 

KA benzer sonuçlar vermiş ve ÖDH yönteminde, görsel grafikler kullanılarak 

benzerlikler hakkında yorumlama yapmak çok daha kolay olmuştur. 

 Öz düzenlemeli haritalar yöntemi, kümeleme sonuçlarını görsel olarak iki boyutlu 

bir haritaya aktarır. Gruplar arası yakınlık-uzaklık ölçüleri ve küme dağılımları görsel 

olarak sunulur. Murtagh ve Pajares (1995), KA ve FA yöntemi ile benzer sonuçlar veren 

ÖDH yönteminin, görsel açıdan daha zengin olduğunu ve bu görsel zenginliğin belirli 

özel uygulamalarda daha avantajlı olabileceğini değerlendirmiştir. Peters ve Dossargues 

(2006) ise, görsellik nedeniyle sonuçların daha iyi yorumlandığından bahsetmektedir. 

Kiang ve Kumar (2001), bir veri setine FA, K-Ortalama Analizi ve ÖDH 

yöntemini uygulamıştır. Karşılaştırma işlemi için, yapılandırılmış simülasyon verisi 

kullanılmıştır. Simülasyon verisi üretilirken, her iki durumda da yöntemlerin 

performansını karşılaştırabilmek amacıyla, hem normal dağılım özelliği gösteren veri 

seti, hem de çarpıklık içeren veri seti üretilmiştir. Ayrıca aynı veri seti için hem faktör 

döndürme işlemi yapılmış durumda, hem de yapılmamış durumda sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, özellikle kümelenecek olan giriş verisinde 

çarpıklık bulunması durumunda, ÖDH yönteminin çok daha doğru sonuç ürettiği 

vurgulanmıştır. Bu çalışmada da normal dağılıma sahip veri setleri kullanılmıştır. Çarpık 

veri setlerinde daha farklı sonuçlar elde edilebilir.  

Araştırma kapsamında FA yönteminde varimax döndürme sonuçları 

karşılaştırılmış ve bazı koşullarda FA yönteminin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Kiang ve Kumar (2001); döndürülmemiş faktör analizi sonuçlarında, ÖDH yönteminin 

kümeleme performansının, diğer iki yönteme göre daha iyi olduğu belirtilmiştir. Bu iki 
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sonucu temel alarak, gerçek dünyaya ilişkin verilerin (örneğin test sonuçlarının) çoğu 

zaman normal dağılım özelliği göstermemesi ve faktör döndürme işlemi uygulanmamış 

ham veriler olması sebebiyle, ÖDH yönteminin gerçek veriler için diğer iki yönteme göre 

daha güçlü sonuçlar ürettiğini vurgulamışlardır.  

Kiang ve Kumar (2001) yine aynı çalışmada, YSA yöntemlerine yapılan en büyük 

eleştirinin, yeni bir veri seti için ağın kümeleme performansını iyileştirmek amacıyla, 

deneme-yanılma yöntemiyle her seferinde ağın tekrar tekrar yapılandırılmasına duyulan 

ihtiyaç olduğunu, ancak ÖDH yönteminin diğer YSA yöntemlerine göre, bu ihtiyacın en 

az hissedildiği yöntem olduğunu belirtmiştir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, ÖDH yönteminin yapı 

geçerliği belirlemede kullanılabilecek bir yöntem olduğu, geçerlik kanıtı toplama 

sürecinde ÖDH yönteminden elde edilen sonuçların kullanılabileceği görülmektedir. 

ÖDH görselleştirmedeki gücü ve varsayım gerektirmemesi ile KA ve FA yönteminden 

ayrışmaktadır. Fakat düşük faktör yüklerinde doğru sonuçlar vermemesi kullanımını 

sınırlamaktadır. 
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BÖLÜM IV 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen sonuçlara yer verilmiş ve bu araştırmadan 

sonra ele alınacak ileriki araştırmalara öneriler sunulmuştur. 

4.1. Sonuç 

Bu çalışmada, simülasyon yoluyla üretilmiş likert tipi ölçek verilerinin yapı 

geçerlikleri, farklı faktör yükü (0.4, 0.6 ve 0.8), farklı örneklem büyüklüğü (n=250, n=500 

ve n=1000) ve farklı boyut sayıları (3, 5 ve 7) koşulları altında, FA, KA ve ÖDH 

yöntemleri ile sınanmıştır.  Üretilen simülasyon verileri, her bir boyutta 5 madde olmak 

üzere, 3 boyut için 15, 5 boyut için 25 ve 7 boyut için 35 maddeden oluşmaktadır. Her bir 

boyut ve faktör yükü kombinasyonu için 1000000 gözlemlik toplam dokuz veri seti 

üretilmiştir. Daha sonra bu dokuz veri setinden 100 iterasyon ile n=250, n=500 ve n=1000 

büyüklüğe sahip örneklemler seçilmiş ve bu örneklemler üzerinden analizle 

gerçekleştirilmiştir. 

Simülasyon verilerinden 100 iterasyonla seçilen her bir örnekleme, hedeflenen 

boyut sayısı ne derece belirlediklerini tespit etmek amacıyla FA, KA ve ÖDH analizleri 

uygulanmıştır. Her bir yöntem ve koşul için,  hedeflenen yapıdan fazla, eksik ve 

hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları hesaplanmıştır. Böylece ÖDH yöntemi, diğer 

yapı geçerliği belirleme yöntemleri olan FA ve KA yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın bulgularından yola çıkılarak elde edilen sonuçlar aşağıda 

listelenmiştir. 

4.1.1. Farklı Örneklem Büyüklüğü Koşullarında Elde Edilen Sonuçlar 

1. Düşük örneklem büyüklüğünde, düşük faktör yük değeri olması durumunda

FA, KA ve ÖDH yöntemlerinin hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarının düşüktür. 

2.Orta büyüklükteki örneklemlerde,  FA ve KA yöntemleri düşük boyut sayısında

yüksek doğru belirleme oranları vermektedir. Boyut sayısı arttıkça bu oran düşmektedir. 
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3. ÖDH yönteminin, küçük ve orta büyüklükteki örneklemlerde, düşük faktör yük

değeri koşulunda hedeflene yapıyı doğru belirleme oranı sıfıra yakındır. 

4. Yüksek örneklem büyüklüğünde, FA ve KA yöntemleri düşük faktör yük

değerlerinde bile hedeflenen yapıyı yüksek doğrulukla belirlerken,  ÖDH yönteminde bu 

oran oldukça düşüktür. 

4.1.2. Farklı Faktör Yük Değeri Koşullarında Elde Edilen Sonuçlar 

1. Faktör yük değeri arttıkça, FA, KA ve ÖDH yöntemlerinin üçünde de hedeflene

yapıyı doğru belirleme oranları artık göstermektedir. Üç yöntem de en iyi sonucu yüksek 

faktör yük değerlerinde vermektedir. 

2. Boyut sayısı arttıkça,  hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranlarının artabilmesi

için yüksek faktör yük değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.Düşük faktör yük değerlerinde,  ÖDH yöntemi sonuç vermemektedir. ÖDH

yöntemini kullanabilmek için yüksek faktör yük değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. Düşük faktör yük değerlerinde, en yüksek doğru belirleme oranlarını FA

yöntemi vermektedir. 

5. KA yöntemi, düşük faktör yük değerlerinde sadece az boyutlu örneklemlerde

sonuç vermektedir. Boyut sayısı arttıkça hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranı 

düşmektedir. KA, hedeflenen yapıdan eksik boyut belirleme eğilimindedir. 

6. Orta faktör yük değerinde, FA ve KA yöntemleri %90 ve üzerinde hedeflene

yapıyı doğru belirlemektedir 

7. ÖDH yönteminin orta faktör yük değeri ve üzerinde doğru sonuçlar verdiği

görülmektedir. 

4.1.3.  Farklı Boyut Koşullarında Elde Edilen Sonuçlar 

1. Boyut sayısı arttıkça, FA, KA ve ÖDH yöntemlerinin hedeflenen yapıyı doğru

belirleme oranlarında azalma gözlenmektedir. 

2. Boyut sayısının artması durumunda,  ancak yüksek faktör yük değerinde FA,

KA ve ÖDH yöntemlerinin hedeflenen yapıyı doğru belirleme oranları artmaktadır. 
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3. Orta ve yüksek büyüklükteki örneklem ve faktör yük değeri için, boyut 

sayısının artması FA ve KA yöntemlerinden elde edilen hedeflenen yapıyı doğru 

belirleme oranlarını arttırmaktadır. 

4. ÖDH yöntemi için, boyut sayısı arttıkça hedeflenen yapıyı doğru belirleme 

oranı az da olsa düşmektedir. Boyut sayısı arttıkça ÖDH yöntemi daha düşük sonuçlar 

vermekte ve olması gerekenden daha fazla boyut sayısı bulmaktadır. 

4.1.4. Genel Sonuçlar 

1. Faktör yük değeri, FA, KA ve ÖDH yöntemleri için, hedeflene yapıyı doğru 

belirlemede önemli bir ölçüttür. Faktör yük değeri arttıkça, yöntemler daha doğru 

sonuçlar vermektedir. 

2. Örneklem büyüklüğünün orta ve yüksek olduğu durumlarda,  FA, KA ve ÖDH 

yöntemleri hedeflenen yapıyı yüksek oranda doğru belirlemektedir. 

 3. Öz düzenlemeli haritalar yöntemi, boyut belirlemede ve yapı geçerliği 

çalışmalarında yapı geçerliği kanıtlarını destekleyici olarak kullanılabileceği 

görülmüştür. Fakat veri setinin faktör yük değerinin yüksek olmasına ve örneklem 

büyüklüğünün çok küçük olmamasına dikkat edilmelidir. 

4. Çalışma kapsamında değerlendirilen 3 farklı boyut belirleme yönteminin de 

düşük faktör yüklerinde ve küçük örneklemlerde çok iyi sonuçlar vermediği, var olan 

yapıyı yeterince güçlü bir şekilde ortaya koyamadığı görülmüştür. 

4.2. Öneriler 

 Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, bundan sonra 

yapılacak araştırmalar için öneriler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

4.2.1.Araştırmacılara Öneriler 

1. Araştırma kapsamında ÖDH yöntemi, FA ve KA yöntemleri ile 

karşılaştırılmıştır.  ÖDH yönteminin, yapı geçerliğini belirlemek amacıyla 

kullanılabilecek diğer yöntemler ile karşılaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılabilir. 

2. Bu çalışma, beşli Likert tipi veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Likert tipi 

veriler dışında ikili (binary) veriler ile de araştırma gerçekleştirilebilir. 
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3. Araştırmada küçük (200), orta (500) ve büyük (1000) örneklem büyüklükleri

ile çalışılmıştır. Daha küçük ve daha büyük örneklemlerle de ÖDH yönteminin 

performansı sınanabilir. 

4. Araştırma kapsamında boyut başına düşen madde sayısı beş ile

sınırlandırılmıştır. Farklı madde sayılarında ne gibi sonuçlara ulaşılacağı ÖDH yöntemi 

ile belirlenebilir. 

5. Sadece simülasyon verileri ile değil, PISA, TIMSS gibi geçerli ve güvenilir

gerçek verilerle de yöntemlerin karşılaştırılması yapılabilir. 

6. Öz düzenlemeli haritalar yönteminde nöron sayısı araştırmacıya bağlıdır. Bu

çalışmada 3x3 ile sınırlandırılmıştır. Bir veri setinin farklı nöron sayıları ile analizinden 

elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 

7. Bu araştırma kapsamında çok boyutlu veri setleri kullanılmıştır. Benzer bir

çalışma tek boyutlu veri setleri üzerinde de uygulanabilir. 

8. Araştırmada, ÖDH yöntemi uygulanırken, her bir analiz için ağ bir kez

eğitilmiş ve elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Ağ birçok kez eğitilerek elde edilen 

sonuçların karşılaştırıldığı bir araştırma yapılabilir. 

4.2.2. Uygulayıcılara Öneriler 

1. Yapı geçerliği belirlemede, ÖDH yöntemini kullanabilmek için madde faktör

yüklerinin 0.60 ve üzeri olması, daha isabetli sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir. 

2. ÖDH yöntemi, büyük veri setlerinde (n >  500 )rahatlıkla kullanılabilir.

3. Yapı geçerliği belirleme bir kanıt toplama süreci olduğundan, olabildiğince

fazla yöntemden elde edilen bilgiler kullanılmalı ve birbirleri ile tutarlılığı bağlamında 

incelenmelidir. 
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EKLER 

Ek 1. Simülasyon Veri Üretimi İçin R Kodu 

rm(list=ls()) 

set.seed(123) 

a200<-as.matrix(-sim.VSS(ncases=1000000, nvariables=30, nfactors=5, meanloading=.8, 

dichot=FALSE, cut=0)) 

summary(a200) 

cor(a200) 

is.matrix(a200) 

colnames(a200)= c(paste0("x",1:30)) 

summary(a200[,1:5]) 

write.table(a200, file = "a222.txt") 

kategorik<-function(data=a200,madsay=30){ 

catdata<-matrix(NA,1000000,madsay) 

for (i in 1:madsay){ 

catdata[,i]<-as.factor(cut(a200[,i],breaks=c(-100,-1.2815516, -0.4537622, 0.4537622,  

1.2815516,100),labels = c("1","2","3","4","5"))) 

} 

catdata1<-as.data.frame(catdata) 

colnames(catdata1)=c(paste0("x",1:madsay)) 

write.table(catdata1, file = "result222.txt") 

print(summary(catdata1)) 

} 

kategorik() 

****** 

sampdf200<-catdata1[sample(nrow(catdata1),200), ] 

sampdf500<-catdata1[sample(nrow(catdata1),500), ] 

sampdf1000<-catdata1[sample(nrow(catdata1),1000), ] 

write.table(sampdf200,file="result111200") 

write.table(sampdf500,file="result111500") 

write.table(sampdf1000,file="result1111000") 
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