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• Not: Sunuş slaytları Andy Field’ın
Discovering Statistics Using SPSS (Sage, 
2005) adlı eserinin 15. bölümünden ve 
kitapta kullanılan veri setlerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Niçin faktör analizi?

• Sosyal bilimciler çoğunlukla doğrudan ölçülemeyen gizli 
değişkenleri ölçmeye çalışırlar (ör., SB5002 son ödevi 
üzerinde çok sıkı çalışan öğrencilerin bir anda 
motivasyonlarını yitirmeleri ve bilgisayarı yumruklamak 
istemeleri –bunun adı psikolojide “tükeniş” –burnout-
olarak geçiyor)

• Tükenişi doğrudan ölçemeyebilirsiniz ama bunun birçok 
boyutu var (motivasyon, stres düzeyi, kişinin yeni fikirleri 
olup olmaması vs.)

• Başka bir deyişle bu değişkenler acaba tek bir 
değişkenle (tükeniş) ilgili olabilir mi?

• Faktör analizi değişken gruplarını/kümelerini saptamak 
için kullanılır 
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Faktör analizinin kullanım alanları

• Bir dizi değişkenin yapısını anlamak (ör., 
Spearman ve Thurstone FA’yı “zeka” 
kavramını anlamak için kullanmışlar)

• Tek bir değişkeni (ör., tükeniş) ölçmek için 
anket geliştirmek

• Özgün bilgiyi olabildiğince koruyarak veri 
setini azaltmak 



SLIDE 5

Faktörler

• Psikolojide kişilik özellikleri (içe dönük, dışa 
dönük, nevrotik)

• Ekonomide şirket büyümesi (verimlilik, kâr ve iş 
gücü)

• Ör., kişiyi popüler yapan özellikler nelerdir? 
(toplumsal beceriler, bencillik, başkalarının o 
kişiye ilgi göstermesi, o kişinin başkaları 
hakkında konuşması, o kişinin kendisi hakkında 
konuşması, yalan söyleme)

• Bu değişken çiftleri için korelasyon matrisi 
oluşturulduğunu varsayalım. 
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Korelasyon matrisi
Konuşma 
1

Soyal
Beceriler

İlgi Konuşma 
2

Bencil Yalan

Konuşma 1 1,000

Sosyal 
beceriler 0,772 1,000
İlgi 0,646 0,879 1,000

Konuşma 2 0,074 -0,120 0,054 1,000

Bencil -0,131 0,031 -0,101 0,441 1,000
Yalan 0,068 0,012 0,110 0,361 0,277 1,000

Birbiriyle ilişkili iki değişken kümesi var; 
Bu kümeler ortak bir boyutu ölçüyor 

olabilir.  

Koyu olanlar anlamlı
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Yorum

• Bir kişinin toplumsal becerileriyle o kişinin başkaları 
hakkında konuşması ve o kişiye başkalarının ilgi 
göstermesi birbiriyle ilişkili

• Yani kişinin toplumsal becerileri arttıkça daha ilginç ve 
konuşkan biri olma ihtimali artıyor

• Öte yandan, kişiler kendileri hakkında ne kadar çok 
konuşuyorsa bencil olma ve yalan yapma ihtimalleri de o 
derecede artıyor

• Yani bencillikle yalan söyleme ve kendi hakkında 
konuşma arasında bir ilişki var.

• Sonuç olarak, ilk faktör sosyal olup olmamayla, ikinci 
faktör başkalarına karşı davranışlarla ilgili.

• Bu nedenle kişinin popülaritesi sadece sosyal olmanızla 
değil, başkalarına karşı nasıl davrandığınızla da ilgili.
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Grafik gösterim

Toplumsallık

İlgi

Toplumsal 
beceriler

-1

1

10

Bencillk Yalan

Konuşma 2

Konuşma 1

Sencillik
-1

0

Faktör yüklemeleri bir faktörle değişken 
arasındaki korelasyonu gösterir
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Faktörlerin matematiksel gösterimi

Yi = (b0 + b1X1 + b2X2+…bnXn)+ ei

Faktöri = b1Değişken1 + b2Değişken2+ …bnDeğişkenn) + ei

Sosyalliki = b1Konuşma 11 + b2TopBeceriler2+ b3İlgi3+ b4Konuşma 24+ b5Bencillik5+ 
b6Yalancılık6) + ei

Sencilliki = b1Konuşma 11 + b2TopBeceriler2+ b3İlgi3+ b4Konuşma 24+ b5Bencillik5+ 
b6Yalancılık6) + ei

Örnek: 
Sosyalliki = 0,87*Konuşma 11 + 0,96*TopBeceriler2+ 0,92*İlgi + 0,00*Konuşma 2 + 

0,10*Bencillik + 0,09*Yalancılık) + ei

Sosyallik faktörü için ilk üç b değeri yüksek, diğerleri düşük.Yani bu üç 
değişken sosyallik faktörü için çok önemli. 

Bu formülle Konuşma 1, TopBeceriler vd. değerleri (diyelim 1 ile 10 arasında) 
verilen bir kişinin sosyallik faktörü hesaplanabilir (basit yöntem). Regresyon
yöntemi ise değişkenlerin kendi aralarındaki başlangıç korelasyonlarını da 
hesaba katarak faktör skorunu hesaplar. 
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Faktörlerin keşfedilmesi

• Çeşitli yöntemler var.
• İki önemli nokta:

– Örneklem bulgularını genellemek mi 
istiyorsunuz? (çıkarımsal yöntem)

– Yoksa verileri incelemek veya spesifik bir 
hipotezi test mi etmek istiyorsunuz? 
(doğrulayıcı faktör analizi)  
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Faktör analizi – Temel bileşen analizi

• FA verilerdeki belirleyici boyutları ortaya 
çıkarır ve dolayısıyla ortak varyansla
ilgilidir.

• TBA ise özgün verileri bir dizi doğrusal 
değişken olarak kabul edip her değişkenin 
temel bileşene katkısını ortaya çıkarmaya 
çalışır (MANOVA ve diskriminant analizine 
benzer)

• Birbirinden pek farklı değil.
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Faktör çıkarma

• Bir analizde tüm faktörler kullanılmaz.
• Eigen değerleri (eigenvalues) büyük olan 

faktörler kullanılmalı. (Eigenvalue kabaca iki 
değişken arasındaki korelasyonu gösterir. 
Korelasyon varsa dış sınırlar elipse benzer.)

• Eigen değerinin büyüklüğüne nasıl karar 
vereceğiz?
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Grafik

• Her eigen değeriyle (y ekseni) ilgili olduğu 
faktörün (x ekseni) grafiği çizilir (scree plot)
Scree Plot
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Kırılma noktası

Genellikle az sayıda faktörün 
Eigen değeri yüksek olur. 
Bazıları 1’in üzerinde olan tüm faktörlerin 
kabul edilmesini öneriyor.
Faktör seçiminde başka yöntemler de var
Atılan her faktör ortak varyansın daha 
azının açıklanması anlamına geliyor.
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Faktör rotasyonu örneği
• Akademisyenlerde alkolizm ve başarı
• İlk faktör alkolizmle ilgili değişkenler kümesi kadeh sayısı, bağımlılık ve 

obsesif kişilik
• İkinci faktör başarıyla ilgili değişkenler maaş, statü ve yayın sayısı
• Başlangıçta kırmızı noktalar faktör 2’ye (başarı) yüklenmiş, mavi noktalar 

faktör 1’e (alkolizm)
• Eksenler döndürülünce (noktalı çizgiler) değişken kümeleri en ilgili oldukları 

faktörle kesişirler.
• Döndürmeden sonra değişken yüklemeleri ilgili faktör üzerine maksimize 

edilir, ilgisiz faktör üzerine minimize edilir.
• İlgisiz rotasyon (soldaki şekil) faktörleri birbirinden bağımsız olarak 

döndürmeyi ifade eder. Döndürmeden önce tüm faktörler bağımsızdır. 
(Döndürmeden sonra eksenler birbirine dik)

• Eğik rotasyondaysa faktörlerin birbiriyle ilişkili olmasına izin verilir (sağdaki 
şekil) 

• Hangi döndürme yönteminin kullanılacağı faktörlerin birbiriyle ilgili ya da 
bağımsız olması konusunda sağlam kuramsal nedenler olmasına bağlı

• Alkolizmin başarıdan tamamen bağımsız olduğunu söyleyemeyiz (yüksek 
başarı -> aşırı stres -> alkol tüketimi) 
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Faktör rotasyonu gösterimi

Faktör 1 (alkolizm)

Faktör 2 (başarı)

Faktör 1 (alkolizm)

Faktör 2 (başarı

θ

İlgisiz (orthogonal) rotasyon

θ

θ

Eğik (oblique) rotasyon
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SPSS’te faktör rotasyonu

• Üç ilgisiz rotasyon (varimax, quartimax ve 
equamax)

• İki eğik rotasyon (direct oblimin ve 
promax)

• İlk analiz için varimax’ı seçmekte yarar var 
(faktörlerin yorumlanması basit)
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Faktör yüklemelerinin önemi

• Korelasyon ya da regresyon katsayısı kullanılır
• Araştırmacılar 0,3’ü önemli sayıyorlar 
• Ama örneklem büyüklüğü de önemli  (p = 0,01 için)

– Örneklem büyüklüğü 50 için 0,722 anlamlı
– Örneklem büyüklüğü 100 için 0,512 anlamlı
– Örneklem büyüklüğü 200 için 0,364 anlamlı
– Örneklem büyüklüğü 300 için 0,298 anlamlı
– Örneklem büyüklüğü 600 için 0,210 anlamlı
– Örneklem büyüklüğü 1000 için 0,162 anlamlı

• Bir değişkenin bir faktördeki varyansın ne kadarını 
açıkladığını bulmak için faktör yüklemesinin karesi alınır

• Bazıları faktör yüklemesi 0,4 (varyansın %16’sını 
açıklıyor) ve üzeri olanların alınmasını öneriyor
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Örnek: Anket geliştirme (SPSS kaygısı)

23 önerme, 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle katılıyorum, 5: -Kes. katılmıyorum)
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Ham veriler
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Örneklem büyüklüğü

• Her değişken için en az 10-15 ölçüm 
gerekli

• Faktör analizi için örneklem büyüklüğü 100 
yetersiz, 300 idare eder, 1000 mükemmel.
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Veri İnceleme

• Değişkenler arasındaki korelasyonlara 
bakılmalı

• Başka hiçbir değişkenle arasında 
korelasyon olmayan (katsayı sıfır) 
değişken çıkarılmalı

• Bir başka değişkenle 0,9 veya üzeri 
korelasyon (multicollinearity) ile 
mükemmel kotelasyon (singularity) olan 
değişkenler de çıkarılmalı
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SPSS’te Faktör Analizi
Mönüden Analyze Data Reduction Factor seçilir. 

Analizde yer alması istenen değişkenler atanır. 
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Descriptives (Tanımlayıcı istatistikler)
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Factor extraction
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Rotasyon

Faktörler birbirinden bağımsızsa varimax seçilir. (Bkz. slayt 14)
Bilgisayarın en iyi çözümü bulmak için maksimum tekrar sayısı 
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Factor Scores

Veri editörüne her dene
analiz

ğin her faktörle ilgili skorlarını kaydeder. Daha sonraki 
ler için yararlı olabilir (ör., belli faktörler için yüksek skoru olan denekler)

Anderson-Rubin yöntemi faktörlerin ilgisiz olduğunu varsayıyor (ilgiliyse 
Regression seçilmeli)
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Options

Eksik veriler problematik.
Değişkenlerin katsayıların büyüklüğüne göre sıralanması

0,4’ten yüksek faktör yüklemesi olanların seçilmesi 
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Tanımlayıcı istatistikler
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Korelasyon matrisi

Değişkenler arasındaki 
Pearson korelasyon katsayıları

Determinant = 0,001 > 0,00001 
olduğundan multicollinearity

Sorunu yok 
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Korelasyon matrisi – istatistiksel 
anlamlılık
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KMO ve Bartlett testi

KMO and Bartlett's Test

,930

19334,492
253

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

KMO testi örneklem büyüklüğünün uygunluğuyla ilgili. 
0,93 bu veriler için faktör analizinin mükemmel bir biçimde 

kullanılabileceğini gösteriyor (0,7-0,8 iyi, 0,5-0,7 arası orta, en az 0,5 olmalı)
0,5’ten küçükse daha fazla veri toplanmalı

Bartlett testi özgün korelasyon matrisi kimlik matrisi (tüm korelasyon katsayıları 
sıfır) ile aynıdır boş hipotezini test ediyor. Bu test anlamlı olmalı –ki burada öyle-

çünkü aksi takdirde değişkenler arasında ilişki olmadığı anlamına gelir 
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Anti-image matrisi
Bu matristeki çapraz ilişki katsayıları 0,5’in üzerinde olmalı, 

0,5’ten küçük olanlar çıkarılıp test yeniden yapılmalı.
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Factor extraction
Total Variance Explained

7,290 31,696 31,696 7,290 31,696 31,696 3,730 16,219 16,219
1,739 7,560 39,256 1,739 7,560 39,256 3,340 14,523 30,742
1,317 5,725 44,981 1,317 5,725 44,981 2,553 11,099 41,841
1,227 5,336 50,317 1,227 5,336 50,317 1,950 8,476 50,317
,988 4,295 54,612
,895 3,893 58,504
,806 3,502 62,007
,783 3,404 65,410
,751 3,265 68,676
,717 3,117 71,793
,684 2,972 74,765
,670 2,911 77,676
,612 2,661 80,337
,578 2,512 82,849
,549 2,388 85,236
,523 2,275 87,511
,508 2,210 89,721
,456 1,982 91,704
,424 1,843 93,546
,408 1,773 95,319
,379 1,650 96,969
,364 1,583 98,552
,333 1,448 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Faktör çıkarmadan önce, sonra ve 
rotasyondan sonra eigenvalues.

Eigenvalues 1’den büyük olan 4 faktör var.
İlk faktör varyansın yaklaşık %32’sini açıklıyor.

Rotasyon faktörlerin göreli önemini eşitliyor 
(faktör 1’in katkısı %32’den %16’ya düşüyor).
4 faktör toplam varyansın yaklaşık yarısını 

Açıklıyor. 

önce Rotasyondan sonrasonra
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Ortak varyans

Faktör çıkarmadan önceki ve sonraki ortak varyanslar.
İlk sütundaki tüm değerler 1, çünkü temel bileşen analizi

tüm varyansın ortak olduğunu varsayıyor.
Faktör çıkarmadan sonra varyansın ne kadarının ortak 
olduğu konusunda daha iyi bir fikrimiz oluyor. Örneğin, 

1. Soruyla ilgili varyansın %43,5’i ortak.
Eigen değeri 1’den küçük olan faktörler atıldığı için 

bilgi kaybı var. Mevcut 4 faktörün varyansın
tümünü açıklaması mümkün değil, ama bir kısmını 

açıklıyor
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Bileşen matrisi
Component Matrixa

,701    

,685    

,679    

,673    

,669    

,658    

,656    

,652   -,400

,643    

,634    

-,629    

,593    

,586    

,556    

,549 ,401  -,417

,437    

,436  -,404  

-,427    

 ,627   

 ,548   

 ,465   

,562  ,571  

   ,507

SPSS always crashes
when I try to use it
All computers hate me
I weep openly at the
mention of central
tendency
I worry that I will cause
irreparable damage
because of my
incompetenece with
computers
People try to tell you that
SPSS makes statistics
easier to understand but 
doesn't
I wake up under my duve
thinking that I am trapped
under a normal distribtion
Computers have minds of
their own and deliberately
go wrong whenever I use
them
I did badly at mathematic
at school
I slip into a coma
whenever I see an
equation
I dream that Pearson is
attacking me with
correlation coefficients
Standard deviations excit
me
Computers are out to get
me
Statiscs makes me cry
I don't understand
statistics
I have never been good a
mathematics
Computers are useful
only for playing games
I can't sleep for thoughts
of eigen vectors
Everybody looks at me
when I use SPSS
My friends are better at
statistics than me
My friends will think I'm
stupid for not being able
to cope with SPSS
My friends are better at
SPSS than I am
I have little experience of
computers
If I'm good at statistics my
friends will think I'm a
nerd

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
4 components extracted.a. 

0,4 ve üzeri faktör yüklemeleri bu matriste yer alıyor 
(0,4’ün altında olanlar boş bırakılmış). Rotasyondan önce çoğu 
değişkenler ilk faktörle ilişkili.  SPSS 4 faktöre karar verdi. Ama
Bu hususu SPSS’e bırakmamak lazım (örneklem büyüklüğü, 

Eigenvalue’nun 1 yerine 0,7’den büyük olması, değişken sayısı
vs. bu sayıyı etkiler. Scree plot’a bakmakta yarar var. 

Scree Plot
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Grafik ya 2 ya da 4 faktör 
olabileceğini gösteriyor. 

2 olmasına karar verilirse 
analizin yeniden yapılması lazım.
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Reproduced correlations

Gözlenen veriye değil, modele dayanıyor. Çapraz değerleri gözlenen verilerle 
(slayt 34) karşılaştırınız. 1. ve 2. sorular arasındaki gözlenen verilere 

dayalı korelasyon -0,099 (slayt 29). Modelde (bu slayt) ise -0,091. 
Aradaki fark tablonun altındaki “Residual” kısmında veriliyor.
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Residuals
Artıkların %50’sinden fazlası 0,05 ve üzeri 

değerlere sahipse kaygılanmak gerekli 
(burada %33’ü; sorun yok).
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Faktör rotasyonu
Rotated Component Matrix a

,696    

,646    

,574    

,551 ,433   

,541    

,538    

-,535   ,425

,488    

 ,800   

 ,658   

 ,629   

 ,613   

 ,552   

 ,550   

 ,445   

  ,839  

  ,770  

  ,742  

   ,715

   ,658

   ,622

   ,487

I wake up under my duvet
thinking that I am trapped
under a normal distribtion
I can't sleep for thoughts
of eigen vectors
I dream that Pearson is
attacking me with
correlation coefficients
People try to tell you that
SPSS makes statistics
easier to understand but it
doesn't
Statiscs makes me cry
I weep openly at the
mention of central
tendency
Standard deviations excite
me
I don't understand
statistics
I have little experience of
computers
SPSS always crashes
when I try to use it
I worry that I will cause
irreparable damage
because of my
incompetenece with
computers
All computers hate me
Computers are useful
only for playing games
Computers have minds of
their own and deliberately
go wrong whenever I use
them
Computers are out to get
me
I have never been good at
mathematics
I did badly at mathematics
at school
I slip into a coma
whenever I see an
equation
My friends are better at
statistics than me
My friends will think I'm
stupid for not being able
to cope with SPSS
My friends are better at
SPSS than I am
Everybody looks at me
when I use SPSS

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

Rotasyondan önce çoğu değişkenler ilk faktörle ilişkiliyken 
rotasyondan sonra daha dengeli hale geldi.

Bundan sonraki adım faktörleri oluşturan değişkenlerin ortak 
teması olup olmadığına bakmak. Örneğin, Faktör 1 bilgisayar
Korkusuyla, faktör 2 istatsitik korkusuyla, faktör 3 matematik

Korkusuyla, faktör 4 arkadaşların negatif 
değerlendirmelerinden korkmayla ilgili. Yani anketin dört 

alt ölçeği var. 
İki olasılık var: Ya SPSS kaygısı anketi SPSS kaygısını ölçmüyo

ama bazı ilgili yapıları ölçüyor, ya da bu 4 alt bileşen SPSS
Kaygısının alt bileşenleri. SPSS hangisi olduğunu

söylemiyor.
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Bileşen Dönüştürüm Matrisi

Component Transformation Matrix

,635 ,585 ,443 -,242
,137 -,167 ,488 ,846
,758 -,513 -,403 ,008
,067 ,605 -,635 ,476

Component
1
2
3
4

1 2 3 4

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Deneyimsiz faktör analistlerinin bu tabloyu görmezden gelmeleri öneriliyor!
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Güvenilirlik Analizi

• Cronbach alfa değeri en az 0,7 olmalı
• Bu değer ölçekteki soru sayısıyla da ilgili
• Çok soru varsa alfa yüksek olabilir ama bu, 

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermeyebilir.
• Belirleyici faktör sayısı da önemli. Tek faktörle 

de 0,8 gibi bir değer elde edilebilir, iki orta 
düzeyde ilişkili ve iki ilişkisiz faktörle  de. 

• Olumsuz önermelerin doğru kodlanması lazım 
(olumsuz önermelerde seçenek sayısına bir 
ekleyip cevabı bu sayıdan çıkardıktan sonra 
girmek gerekli- bunun için “Transform Compute
komutu kullanılabilir)
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Transform Compute

3. Sorunun diğerlerinden farklı kodlanması gerekli.
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SPSS’te Güvenilirlik Analizi
Mönüden Analyze Scale Reliability analysis’i seçin. Bilgisayar korkusu ile 

ilgili soruları (6, 7, 10, 13, 14, 15, 18) Items’a aktarın. Statistics’i şekildeki gibi işaretleyin.
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Sorular arasındaki korelasyonlar: 
Güvenilir bir ölçekte tüm sorular ilişkili olmalı, 

0,3’ten düşük olanlar çıkarılmalı. 
Korelasyon eksi çıkarsa yanlış kodlama 

yapılmış demektir.
Herhangi bir soru çıkarıldığında 

diğer sorular arasındaki 
korelasyonu gösteriyor. Alfa 
değerine 0,823 yakın olmalı.

10. soruyu çıkarırsak alfa değeri 
0,824’e çıkıyor ama bu, çok önemli

bir artış değil. Diğer soruları çıkarırsak
toplam alfa hep düşüyor 
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Ve diğer alt bileşenler

• İstatistik (1, 3, 4, 5, 12, 14, 10 ve 21 no’lu
sorular), matematik (8, 11, 17 no’lu
sorular) ve arkadaş değerlendirme 
korkularıyla (2, 9, 19, 22 ve 23 nô’lu
sorular) ilgili güvenilirlik analizleri de 
benzeri bir şekilde yapılabilir.

• Alfa değerleri sırasıyla 0,828, 0,605 ve 
0,819.
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Faktör Analizi
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