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ÖN SÖZ 

Bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak karmaşık yapıdaki 

problemlerin çözümünde, tek boyutlu veya değişkenli istatistiksel 

analiz yöntemlerinin yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. Tarım ve 

hayvancılık alanında yapılan araştırmalarda birden fazla değişkene ait 

verilerin elde edilmesi durumunda, bu verilerin analizinde tek 

değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu 

çalışmada çok değişkenli istatistik yöntemleri içerisinde yer alan 

faktör analizi yöntemleri detaylı bir şekilde incelenerek hayvancılık 

denemesine uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın faktör analizi 

yöntemleri konusunda bilgi eksikliğini gidermesi ve hayvancılık 

araştırmalarında kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlaması 

amaçlanmaktadır.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında yapıcı ve yönlendirici fikirleri ile bana 

daima yol gösteren danışman hocam Sayın Prof. Dr. G. Tamer 

KAYAALP’e sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kitabın 

hazırlanma aşamasında yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Sayın 

İbrahim KAYA’ya, yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen 

İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 

Dr. Öğr. Üyesi Yadigar POLAT 
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GİRİŞ 

Tarım sektörünün insan beslenmesinin ana kaynağı olmasından 

dolayı insanoğlu var olduğundan beri tarım ile iç içe olmuştur. 

Tarım sektörünün bir alt dalı olan hayvancılık sektörü birçok 

alanda endüstri hammaddesi olup, nüfusun yeterli ve dengeli 

beslenmesi için önemlidir (Tapkı, vd, 2018; Er ve Özçelik, 2016).  

Hayvansal protein kaynakları arasında yer alan kırmızı et 

insanların kas gelişimini ve hücre onarımını sağlamaktadır. Etin 

bileşimi protein eçısından zengin olmalıdır. Bu ancak uygun besi 

yöntemi ile sağlanabilir.  Besi faaliyetleri ülkemizde farklı 

şekillerde yapılmakta olup mevcut besi türleri; besi süresine göre 

(60-120 günlük kısa süreli besi, 120-220 günlük orta süreli besi, 

220 günden fazla uzun süreli besi), yıl içinde yapım zamanına göre 

(kış besisi, yaz besisi), besiye alınan hayvan türüne göre (kuzu 

besisi , koyun besisi, sığır besisi), besiye alınan hayvanın yaşına 

göre (genç hayvan besisi, yaşlı hayvan besisi), besinin yapıldığı 

yere göre (anız besisi, ahır besisi, mera besisi), besin maddeleri 

yoğunluğuna göre (kaba yem ağırlıklı besi-ekstansif besi, kesif 

yem ağırlıklı besi-entansif besi) ve rasyonlarda ağırlıklı olarak 

kullanılan yeme göre (pancar yaprağı silo yemi besisi, mısır silo 

yemi besisi, vb.) sınıflandırılabilmektedir (Aygül vd., 2006).   

En ekonomik rasyonların ortaya konulması, kuzu besisinde 

besicilerin karlılığı açısından oldukça önemlidir. Öte yandan 

tüketicilerin isteği doğrultusunda daha az yağlı karkasların elde 
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edilmesi zorunluluğu uygun besi yöntemleri seçiminin önemini 

arttırmıştır (Görgülü, 1994).  

Bu çerçevede, Kuzuların karkas değerleriyle ilgili yapılacak olan 

çalışmalarda, karkas değerlerini içeren değişkenlerden fazla bilgi 

kaybı olmadan daha az sayıda hangi değişkenlerin seçilmesi 

gerektiğini belirlemek için kullanılacak en uygun faktör analizi ve 

en uygun döndürme yöntemini bulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

SPSS paket programında yer alan bütün faktör bulma yöntemleri 

ve dik döndürme yöntemlerinden Varimax, Quartimax ve 

Equamax yöntemleri uygulanmış, analizler yapılmış ve çıkan 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Çalışmada faktör analizi, faktör çıkartma yöntemleri ve faktör 

döndürmeleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise 

uygulama ve bulgulardan bahsedilmistir. 

Literatür incelendiğinde; SPSS paket programında yer alan yedi 

tane faktör çıkartma yöntemleri olan Temel Bileşenler Analizi, 

Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler Analizi, Genelleştirilmiş 

En Küçük Kareler Analizi, Maksimum Olabilirlik Analizi, Temel 

Eksen Analizi, Alfa Analizi ve Görüntü Faktörü Analizi 

yöntemlerini ayrı ayrı birbirleriyle karşılaştıran çalışmalar olup, 

bütün yöntemleri karşılaştıran çalışmalara rastlanmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışmada söz edilen faktör çıkartma yöntemleri birlikte 

uygulandığından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 



FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN HAYVANCILIK DENEMESİNE UYGULANIŞI | 7 
 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Faktör analizi 20. yüzyılın başlarında Charles Spearman, Kelley, 

Holzinger, Thurstone, Karl Pearson, Thomson ve Burt tarafından 

yapılan çalışmalarla başlamış ve gelişmiştir. Karl Pearson (1901) 

temel eksen faktörünü bulmuştur. Spearman (1904) tek faktörlü ve iki 

faktörlü modeli geliştirmiştir. Garnett (1919) çok faktörlü modeli 

tanıtmış daha sonra Thurstone (1931) bu modeli geliştirmiştir ve faktör 

döndürme kavramını ortaya koymuştur (Darton ,1980; Harman,1976). 

Hotelling (1933) temel bileşenleri geliştirmiştir. Wrigley ve Neuhaus 

(1952) ise bu yöntemin ilk kez bilgisayarda uygulamasını yapmıştır. 

Carroll (1953), Thurstone’un elde etmek istediği yük matrisi veya yapı 

matrisinin elemanlarının alacağı değerleri önceden tanımlayarak basit 

yapı kriterlerini ortaya koymuştur. Kendall ve Lawley (1956) temel 

bileşenler analizi ile faktör analizi yöntemini karşılaştırmıştır. 

Browne (1968) faktör analizi yöntemlerinin karşılaştırılması ile ilgili 

yaptığı çalışmada faktör yükleri tahminini elde etmek için geliştirilen 

yöntemleri ve faktör sayılarının tahmini ile ilgili işlemlerin istatistiksel 

özelliklerini karşılaştırmıştır. Yaptığı çalışmalar sonucunda 

maksimum olabilirlik yönteminin diğer yöntemlerden elde edilen 

faktör yükleri tahminleri açısından açık bir üstünlüğü olduğunu ifade 

etmiştir. 

Velicer ve Jackson (1990) ise temel bileşenler analizi ile faktör analizi 

arasında neredeyse hiç fark olmadığına hem de temel bileşenler 

analizinin tercih edilebilir olduğuna dikkat çekmişlerdir. 
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Finch (2006), simülasyon çalışmasında sıklıkla kullanılan varimax ve 

promax rotasyon metotlarını karşılaştırmıştır. Varimax yöntemi dik 

rotasyonlar arasında en yaygın olanıdır. Bu yaklaşımda, orijinal 

yükleme matrisi olan A matrisi alınır ve varimax metodu ile B 

matrisine dönüştürülür. Promax bir eğik rotasyon işlemi olup, 

varimax’a dayanmaktadır. Özellikle promax, varimax tarafından 

sağlanmış rotasyonlu matrisi alır ve yükleri genellikle 2, 4 veya 6. 

kuvvetlere yükseltir. Hangi rotasyon metodunun seçileceği konusunda 

bir fikir birliği yoktur. Sonuçlar şunu gösteriyor ki iki yaklaşım 

arasında çok fazla fark yoktur. 

Hayvancılık araştırmalarında faktör analizi uygulamaları;  

Rushen (1982), geniş merada tavuk davranışlarının haftadan haftaya 

değişimini incelemiş ve sonuçları faktör analizi ile yorumlamıştır. 

Sieber ve ark. (1988), holstein süt ineklerinde yaptıkları araştırmada 

fenotipik ve genotipik özellikleri araştırmışlar ve elde ettikleri 

sonuçlara faktör analizi uygulamışlardır. 

Vukasinovic ve ark. (1997), İsviçre esmeri sığırlarda tür özellikleri ve 

sürü hayatı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için faktör analizini 

kullanmışlardır. 

Dwyer ve ark. (1999), koyunlarda anne yavru davranışlarının 

psikolojik ilişkisi üzerinde bir faktör analizi çalışması yapmışlardır. 

Küçükönder ve ark (2004), 80 tane bal arısına ait morfolojik 



FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN HAYVANCILIK DENEMESİNE UYGULANIŞI | 9 
 

 

karakterler üzerinde çalışmışlar ve sonuçları faktör analizi ile 

yorumlamışlardır. 

Sadek ve ark. (2006), 123 kısrak ve 43 aygırdan oluşan 166 arap 

atından 13 vücut ölçüsü verisi elde etmişler ve kısraklar ve aygırlar 

için ayrı ayrı faktör analizi uygulamışlardır. 

İlhan (2007); yerli koyun ırklarında yapılan kuzu besisi denemesinden 

elde edilen vücut ölçülerine ait veriler ve karkas değerlerini ayrı ayrı 

analiz etmiştir. Vücut ölçüleri verilerine uygulanan faktör analizi 

sonuçlarında 2 faktör, karkas verilerine uygulanan faktör analizi 

sonucundan ise 3 faktör tespit etmiştir.  

Dağıstan vd. (2008); koyunculuk üretim faaliyeti ile ilgili yaptıkları 

çalışmalarında, koyunculuk işletmelerinin başarısını etkileyen yedi 

açıklayıcı faktör bulmuşlardır. Bu faktörler; “işletme büyüklüğü”, 

“rantabilite”, “yem girdisi”, “birim masraflar”, “arazi”, “işgücü 

verimliliği”, “otlatma süresi” olup, varyans yüzdeleri toplamını 82.892 

olarak bulmuşlardır.  

Er ve Özçelik (2016); çalışmalarında kullanılan verileri Ankara İli’nin 

Çubuk, Akyurt ve Kazan ilçelerinde besi sığırcılığı yapan 122 tarım 

işletmelerinde yüz yüze yapılan anketlerden elde ederek, hayvancılık 

faaliyetini etkileyen faktörleri analiz etmişlerdir.  

Çevrimli vd. (2019); çalışmalarında hayvan hasta sahiplerinin 

memnuniyeti konusunda bir ölçme aracı geliştirmek ve bu ölçme 

aracının geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmayı amaçlamışlardır. 

Elde ettikleri ölçeğin, Türkiye’de yapılacak farklı örneklem 
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gruplarındaki hasta sahibi memnuniyetine ait çalışmalarda 

kullanımının yaygınlaştırılmasını önermişlerdir. 

Gül ve Köse (2019); çalışmalarında Taylor ve Signal (2009) 

tarafından geliştirilen Türkçe ’ye uyarladıkları Hayvan Müdahalesine 

Yönelik Tutum Ölçeğini (HMTÖ) veri toplamada kullanmışlardır. 

Yöntem olarak madde analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı 

faktör analizi yöntemini uygulamışlardır. Madde analizi ve açıklayıcı 

faktör analizinden “evcil hayvanlar”, “zararlılar” ve “fayda” olmak 

üzere üç faktör elde edilmiştir. Ölçeğin üçlü faktöriyel yapısını analiz 

etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör analizi yapılmış ve üç faktörlü bu 

yapının tutarlı ve veriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 

Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

Keleş (2019); çalışmasında üreticilerin buğday tohumluğu tercihlerini 

etkileyen faktörleri belirlemeyi ve çiftçi tercihlerini etkileyen 

faktörleri “Faktör Analizi” yöntemi ile analiz etmeyi amaçlamıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen beş grup, buğday üreticilerinin 

tohumluk seçimine etki eden temel faktörleri göstermekte olup, bu 

faktörler sırasıyla; “tecrübe ve tavsiye”, “yüksek kalite ve fiyat”, 

“iklim koşullarına uygunluk”, “destekleme alımları” ve “düşük üretim 

maliyeti” olarak isimlendirilmiştir. 
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Faktör Analizi 

1. FAKTÖR ANALİZİ 

Faktör analizi, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi olup, 

gözlenen ve birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki karmaşık değişkenleri bir 

araya getirerek, gözlenemeyen az sayıda anlamlı ve en az bilgi 

kaybıyla olayı açıklayan birbirinden bağımsız faktör adı verilen yeni 

değişkenler elde etme özelliği ile bir boyut indirgeme (veri küçültme) 

ve bağımlılık yapısını yok etme yöntemidir (Albayrak, 2006; Kalaycı, 

2006; Özdamar, 2004).   

Faktör analizi, karmaşık yapıdaki birbiriyle ilişkili gözle görülebilen 

ve ölçülebilen çok sayıdaki orijinal değişkenler yerine daha anlamlı, 

kolay, anlaşılır ve özet şeklinde yorumlanmasını sağlayan gözle 

görülemeyen ve ölçülemeyen daha az değişkenle temsil edilebilen 

faktörler olarak tanımlanan bir alt değişken seti oluşturur (Albayrak, 

2006). 

 

 

 

 

 

         Çok sayıda ilişkili değişken                Az sayıda bağımsız faktör 

Şekil 2.1. Faktör Analizinin Şekilsel İfadesi(Tatlıdil, 2002). 
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Faktör analizi, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi olup, 

gözlenen ve birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki karmaşık değişkenleri bir 

araya getirerek, gözlenemeyen az sayıda anlamlı ve en az bilgi 

kaybıyla olayı açıklayan birbirinden bağımsız faktör adı verilen yeni 

değişkenler elde etme özelliği ile bir boyut indirgeme (veri küçültme) 

ve bağımlılık yapısını yok etme yöntemidir (Albayrak, 2006; Kalaycı, 

2006; Özdamar, 2004).   

Faktör analizi modelini  

 1 1 1px pxk kx px
x f e=  +   

şeklinde gösteririz. Burada 1px
x , gözlenebilir rastgele değişkenlerin 

vektörü, 1kx
f , gözlenemeyen ortak faktörlerin vektörü, 1px

e , 

gözlenemeyen hataların vektörüdür. x   değişkenlerinin varyans-

kovaryans matrisi
pxp pxk kxp pxp

 =   +   şeklinde olup, 
pxk

 , faktör 

yüklerinin bilinmeyen sabitlerin matrisi ve
pxp

 , köşegen bir matris 

olup, köşegenindeki elemanları 1 2 ,...
p

     olan hatalara ait varyans-

kovaryans matrisidir (Kendall ve Lawley, 1956, Süzülmüş, 2005a).  

Çok değişkenli bir istatistik analizi yöntemi olan faktör analizi, 

aralarında yüksek korelasyon bulunan değişkenleri bir araya getirerek 

daha az sayıda faktörler (değişkenler) bulmayı amaçlar. Faktör analizi, 

psikoloji ile başlamış olup, günümüzde sosyal bilimler, ekonomi, 

botanik, ziraat, tıp, biyoloji gibi uygulamalı bilim dallarında yaygın 

olarak kullanılır. 
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Açıklayıcı Faktör Analizi’nde yedi tane faktör çıkartma yöntemi 

mevcut olduğundan, bu çalışmada bu yöntemler hakkında kısaca bilgi 

verilecektir. 

1.1. Faktör Analizi Yöntemleri 
1.1.1.Temel Bileşenler Yöntemi  

Temel bileşenler analizi en sık kullanılan faktör çıkartma yöntemidir 

(Büyüköztürk, 2002; Brown, 2006; Fabrigar vd., 1999; Gorsuch, 2008; 

Harman, 1968; Henson ve Roberts, 2006; Hogarty vd., 2005; Kline, 

2005, Tabachnich ve Fidell, 2013).  

p  tane 1 2( , ,..., )
p

x x x
 değişkenimizin her birinin ortalamasını sıfır 

kabul edelim. pxp


, varyans-kovaryans matrisinin 1 2, ,...,
p

  
  

özdeğerlerinin her birinin farklı olduğunu ve azalan sırada 

düzenlendiğini kabul edelim.  ’yı  

' =   

olarak yazabiliriz.  , köşegenindeki elemanları 1 2, ,...,
p

  
 olan 

köşegen bir matris olup,   ise .i   sütunu i
  özdeğerine karşılık gelen 

özvektör olup, pxp  boyutunda ortogonal bir matristir.  

1 2, ,...,
p

y y y
 temel bileşenlerini 'y x=   eşitliği ile i

x
  değişkenlerinin 

doğrusal bileşenleri olarak tanımlayalım. Yeni i
y

 değişkenleri ilişkisiz 

olup,  i
y ’nin varyansı i

 ’dir. Bu analizde i
x

 değişkenlerine ait toplam 

varyans p  tane i
y

 temel bileşenleri bulunduğunda açıklanabilir. 
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1 2, ,...,
p

x x x
  değişkenlerinin lineer kombinasyonları olarak yazılabilen 

yeni 1 2, ,...,
p

y y y
 değişkenlerinin her birinin varyansı sırasıyla 

maksimum yapılır (Chatfield ve Collins, 1980, Tabachnick ve Fidell, 

2013). Verimizdeki toplam varyansın çoğunluğu, daha az sayıda temel 

bileşen tarafından açıklanıyorsa, bu az sayıda değişkenleri p   orijinal 

değişkenler yerine kullanarak, temel bileşenler analizini veri 

indirgeme yöntemi olarak da kullanabiliriz (Sharma, 1996). 

Temel bileşenler yöntemini uygularken maksimum varyans 

değişkenlerden çıkartılır. Daha sonra bu varyans yok edilir ve kalan 

varyansın maksimum oranını açıklayan ikinci lineer kombinasyonu 

araştırılır ve bu şekilde devam edilir (Esen 2005).  

1.1.2. Ağırlıksız En Küçük Kareler Yöntemi 

Ağırlıksız en küçük kareler yönteminin amacı yeniden üretilen ve 

gözlenen korelasyon matrisleri arasındaki farkların karesini minimum 

yapmaktır. Sadece matrisin köşegeni dışındaki farklar dikkate alınır ve 

ortak varyans bu çözümden elde edilir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Bu yöntemde, S  örneklem varyans-kovaryans matrisi olmak üzere, 

 
( )2

U tr S = −   

fonksiyonu minimum yapılır (Jöreskog ve Goldberger, 1972). 

 1 1 1 1px px pxk kx px
x f e +=  +

 

faktör modelinde, 1px


 ortalama vektörü, pxk


  faktör yükleri ve pxp


 

varyanslarının bilindiğini kabul edelim. 
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var( )
i i

e =  ’lerin eşit olmadığı durumlarda ortak faktör değerlerini 

tahmin etmek için ağırlıksız en küçük kareler yöntemi 

kullanılmaktadır. 

 

2
' 1

1

( ) ( )
p

i

i i

e
x f x f −

=

= − −  − −


  

kareler toplamını, en küçük kareler yöntemine göre minimum yapan f   

değeri, 

 
' 1 ' 1

1( ) ( )f x 
− −−=      −   

dır (Johnson ve Wichern, 2002).  

1.1.3. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi 

Bu yöntem de ağırlıklandırılmamış en küçük kareler yöntemi gibi 

gözlenmiş ve yeniden üretilen korelasyon matrisleri arasındaki farkın 

karelerini (köşegen dışı) minimum yapmak amaçlanmaktadır (Esen, 

2005; Albayrak, 2006). Fakat bu yöntemin farkı, değişkenlerin kendi 

ağırlıklarına sahip olmasıdır. 

1.1.4. Maksimum Olabilirlik Yöntemi 

Maksimum olabilirlik yönteminde ,f e  ve x  vektörlerinin 

elemanlarının birbirinden bağımsız ve çok değişkenli normal 

dağılımdan geldiğini ve ortak faktör sayısının bilindiğini varsayarak, 

bu değişkenlere uygulanan k-ortak faktör modeli sonucunda gözlenen 

korelasyona en iyi uyan faktör çözümünü bulmaktır (Kim ve Mueller, 

1987; Süzülmüş ve Sakallıoğlu, 2005b; Albayrak, 2006). 
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1.1.5. Temel Eksen Faktörü Yöntemi 

Temel eksen faktörü yöntemi, genel olarak temel bileşenler analizi 

yönteminin rezidü korelasyon matrisine uygulanmasıdır. Bu 

yöntemde, Temel Bileşenler yönteminin stratejisi kullanılır fakat 

Temel Bileşenler analizindeki gibi köşegen elemanları bir değildir, 

birlerin yerine ortak varyanslar hesaplanarak oluşturulan korelasyon 

matrisine uygulanır (Thurstone, 1969).  

1.1.6. Alfa Faktörü Yöntemi 

Alfa faktörü yönteminde değişkenleri, mümkün olan değişkenler 

içinden örnek olarak tespit eder. Faktörlerin güvenilirlik katsayısı 

alfayı maksimum yapmayı amaçlar. (Esen, 2005; Gorsuch, 2008; 

Kline, 1994; Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu modelde amaç; anakütle 

değişkenlerinden sağlanan örnek değişkenlerin faktör sonuçları ile 

değişkenlerin anakütlesine bir genelleme yapılıp yapılmayacağını 

belirlemektir. (Sharma, 1996). 

1.1.7. Görüntü Faktörü Yöntemi 

Bu yöntemde herhangi bir değişkenin ortak alanı teorik faktörlerin 

fonksiyonu yerine geriye kalan değişkenlerin doğrusal regresyon 

fonksiyonuyla belirlenmektedir. Bu ortak alana, kısmi görüntü analizi 

denir. Bir değişkenin ortak alanını belirleyen regresyon 

fonksiyonunun hatalarına ise kısmi ters görüntü denilmektedir 

(Albayrak, 2006). Görüntü faktörü yönteminden elde edilen faktör 

yükleri, değişkenler ile faktörler arasındaki kovaryansı gösterir 
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(Gorsuch, 2008; Tabachnick ve Fidell, 2013). 

1.2. Faktör Döndürmesi 

Faktörleri bulduktan sonra; faktörleri daha iyi yorumlayabilmek için 

döndürme yaparız. Faktör döndürmesinde dik döndürme ve eğik 

döndürme olmak üzere iki yöntem kullanılır. Dik döndürmede 

eksenler dik olacak şekilde döndürme yapılır, eğik döndürmede ise 

eksenlerin birbirlerine dik olması gerekli değildir. Dik döndürmede 

faktörler ilişkisiz iken, eğik döndürmede ise faktörler ilişkilidir.  

Bu çalışmanın uygulama bölümünde dik döndürme yöntemlerinden 

varimax, quartimax ve equamax yöntemleri kullanılacağından, bu 

yöntemler hakkında kısaca bilgi verilecektir.  

1.2.1. Varimax Yöntemi 

Bu yöntemde faktör varyansları en büyük olacak şekilde döndürme 

yapılır (Kaiser, 1958). 

 
( )

ij pxk kxk
D d= =  

 

eşitliğinde, kxk
   ortogonal bir matris, D   dik dönüştürülmüş yüklerin 

matrisi ve 

 

2

1

p

j ij

i

d d
=

=
  1,2,...,j k=  olmak üzere, 

 

2 1 2

1 1

( )
pk

ij j

j i

d p d
−

= =

−
  

eşitliği maksimum yapılır. Bu yöntem, D ’nin sütunlarını mutlak 
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değerce ya büyük değerli ya da 0 değerli yapmaya çalışır. Yöntem 

değişkenlerle hiç ilişkili olmayan faktörleri ya da güçlü ilişkileri veren 

faktörleri verir. Bu döndürme yöntemi, faktör yük matrisinin her bir 

sütununun normalize edilmesiyle elde edilen yüklerin, varyanslarının 

toplamının maksimum yapılması olarak tanımlanır (Srivastava, 2002). 

1.2.2. Quartimax Yöntemi 

Bu yöntemde amaç,    faktör yüklerinin karelerinin varyansı 

maksimum olan yeni bir D   faktör matrisinin oluşması için dik 

dönüşüme karar vermektir. p  değişkenli k   faktörlü faktör modelinde, 

faktör yüklerinin karelerinin varyansı 

 

2 2 2

1 1

1
( ) ( )

p k

ij

i j

Q Var DD d d
pk = =

= = −
                             

dır. Faktör yüklerinin karelerinin ortalaması 

 

2 2

1 1

1 p k

ij

i j

d d
pk = =

= 
  

dır. Böylece (1) eşitliği 

 

4 2 2

1 1

1
( ( ) )

p k

ij

i j

Q d d
pk = =

= −
  

şekline gelir (Harman, 1968). 

1.2.3. Equamax Yöntemi 

Basit yapıya ulaşmada faktör matrisinin satır ve sütunlarındaki yük 

değerlerini birlikte ele aldığı için pratikte çok kullanılan equamax 

yöntemi, belirlenen faktör yüklerinin ağırlık katsayısı  (  ) ,   =faktör 
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sayısı/2  olacak şekilde döndürülmesini içerir (Tatlıdil, 2002). 

1.3. Faktör Analizinin Aşamaları 

Faktör analizinde ilk adım, analiz için ilgili verilerin toplanması ve 

varyans- kovaryans matrisinin hazırlanmasıdır. Analizde kullanılacak 

olan matrisin varyans- kovaryans veya korelasyon matrisi olup 

olmaması ile ilgili bir seçim yapılabilir. Açıklayıcı faktör analizinde 

korelasyon matrisinin kullanımı daha uygundur. 

Faktör analizinde ikinci ana adım, gözlenen değişkenler arasındaki 

korelasyonları ya da kovaryansları yeterli derecede açıklayan faktör 

sayısını bulmaktır. Bu aşamada elde edilecek başlangıç faktörlerinin 

sayısının belirlenmesi gerekir. 

Faktör analizinde üçüncü adım, daha basit bir yapı elde etmek için 

faktörlerin döndürülmesi ve yorumlarının yapılması aşamasıdır. Dik 

döndürmenin anlaşılması ve yorumlanması daha kolay olduğundan, 

eğik döndürme yöntemlerine göre daha çok tercih edilmektedir. 

Faktör analizinde son aşama faktör skorlarının bulunmasıdır. Faktör 

analizinin kullanımındaki temel amaç, yalnız değişkenler kümesi 

arasındaki faktör yapısını kurmak değil, aynı zamanda boyut 

indirgeme ve başka çalışmalarda değişken olarak kullanılabilecek 

faktör skorlarının bulunmasıdır (Kim ve Mueller 1986). 

Korelasyon matrisi ile yapılan faktör analizinde uygulanan aşamalar 

genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tabachnick ve Fidell, 2007). 
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1. Analize alınacak değişken kümesinin seçilmesi ve örneklem 

büyüklüğünün sınanması, 

2. Değişkenler arasındaki ilişkileri içeren korelasyon matrisinin 

oluşturulması ve bu matris yardımıyla, varsa diğer değişkenler 

ile ilişkisi olmayan değişkenlerin saptanması, 

3. Korelasyon matrisi üzerinden ortak faktörlerin türetilmesi, 

4. Faktör sayısının belirlenmesi ve oluşturulan modelin verilere 

uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi, 

5. Modelde yer alan faktörlerin adlandırılması, 

6. Yorumlanabilirliği arttırmak amacıyla, gerekiyorsa faktörlerin 

dönüştürülmesi, 

7. Her bireye ilişkin faktör değerlerinin (skorlarının) tahmin 

edilmesi ve sonuçlarının yorumlanması. 
 

1.4. Verilerin Faktör Analizine Uygunluğu 

Araştırmalarda en önemli husus araştırmacıların veriye uygun analiz 

yöntemini seçmesi veya seçilen yöntemin mevcut verilere uygun olup 

olmadığının tespitidır. Faktör analizi yönteminde de verilerin uygun 

olup olmadığını tespit etmek için bazı kriterlere bakmak gerekir. 

1.4.1. Örneklem Büyüklüğü ve Değişkenlerin Ölçeği 

Faktör analizi için örneklem büyüklüğü oldukça önemlidir. Faktör 

analizinin başarılı sonuçlar verebilmesi için, gözlenen birey sayısının, 

değişken sayısından fazla olması istenir. Faktör analizinde örneklem 

büyüklüğü ile ilgili çok sayıda farklı görüş bulunmaktadır. Bir görüşe 
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göre örneklem büyüklüğü en az 50 ve mümkünse 100’den büyük 

olmalıdır. Genel kural örneklem büyüklüğünün analiz edilecek 

değişken sayısının 5 ile 10 katı arasında olması gerektiği şeklindedir. 

Bir diğer görüş ise 20 katı olması gerektiğini ileri sürmektedir (Hair ve 

ark., 1995). Ancak bu görüşleri eleştirenler gözlem sayısının 

büyüklüğünden ziyade değişkenlerin özelliklerinin ve araştırmanın 

tasarımının önemli olduğunu belirtmişlerdir (Albayrak, 2006). Comrey 

ve Lee (1992) faktör analizi için örneklem büyüklüğünde 50 çok kötü, 

100 kötü, 200 uygun, 300 iyi, 500 çok iyi ve 1000 mükemmel şeklinde 

ifade etmiştir. Genel olarak faktör analizi için en az 300 örneklem 

büyüklüğünün iyi sonuçlar vereceği belirtilmektedir (Tabachnick ve 

Fidel, 2007). 

Örneklem yeterliliği için geliştirilen yöntemler arasında, en yaygın 

olarak kullanılan ölçütlerden biri Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

ölçütüdür. Bu ölçüt, gözlenen korelasyon katsayıları büyüklükleri ile 

kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüklerini karşılaştıran bir 

indekstir. i ve j değişkenleri arasındaki basit korelasyon katsayısının 

rij  , i  ve j değişkenleri arasındaki kısmi korelasyon katsayısının 

aij olduğu durumda; 

 

2

2 2

ij

i j

ij ij

i j i j

r

KMO
r a



 

=
+


 

 

   

dir. 
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Eğer bütün değişken çiftleri arasındaki kısmi korelasyon katsayıları 

kareleri toplamı korelasyon katsayıları kareler toplamı için 

karşılaştırıldığında küçükse, KMO ölçümü 1’e yakındır. KMO değeri, 

herhangi bir değişkenin diğer değişkenler tarafından hatasız tahmin 

edilmesi durumunda 1’e eşit olur. KMO ölçütünün büyük olması 

istenir. 0.80 den büyük değerler ideal değerlerdir. Ancak 0.60 dan 

büyük değerlerde faktör analizi için uygun değerlerdir. Bu indeks 

küçüldükçe bu değişkenlere faktör analizinden vazgeçilir. 

Kaiser ve Rice (1974) ölçütleri, 

 KMO Ölçütü        Yorum 

 0.90                      Mükemmel 

0.80+                       Çok iyi 

0.70+                       İyi 

0.60+                       Orta 

0.50+                       Zayıf 

<0.50                       Kabul edilemez olarak belirtir (Sharma, 1996 ). 

 

Faktör analizinde değişkenlerin sayısının önemli olduğu kadar diğer 

önemli bir husus değişkenlerin ölçeğidir. Faktör analizinde 

değişkenlerin metrik olması tercih edilir. Ancak metrik olmayan 

değişkenlere de faktör analizi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu 

durumda metrik olmayan değişkenler kukla değişkenler şeklinde(0-1 

olarak kodlanan) tanımlanarak yöntem uygulanmaktadır (Albayrak, 

2006). 
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1.4.2. Normal Dağılım 

Normal dağılım, birçok alanda pratik uygulaması olan çok önemli bir 

sürekli olasılık dağılımıdır. Normal dağılım iki parametre ile 

tanımlanabilir. Bunlar  (aritmetik ortalama) eğrinin konumunu yani 

yerini gösterir,  (varyans) ise eğrinin şeklini yani yayılımını verir. 

Normal dağılım eğrisi ortalamaya göre simetrik olup çan biçimindedir. 

Eğri altında kalan toplam alan ise 1’e eşittir (Kayaalp ve Çankaya, 

2005). 

Çok değişkenli normallik, faktör sayısı belirlemek için istatistiksel 

sonuç çıkarsamada kullanılan bir varsayımdır. Çok değişkenli 

normallik, tüm değişkenlerin ve bu değişkenlerin tüm doğrusal 

bileşenlerinin normal dağıldığını varsayar. Eğer bir değişken 

çarpıklık(eğrilik) ya da sivrilik veya basıklığa sahipse değişken 

dönüşümü yapılarak bu durum ortadan kaldırılmaya çalışılır 

(Tabachnick ve Fidel, 2007). 

Çok değişkenli normalliğin kontrol edilmesi için verilerin çoklu 

normal dağılımdan gelmiş olmasını gerektiren Bartlett Küresellik 

Testine başvurulabilir. Test, belirli bir olasılığa göre korelasyon 

matrisindeki korelasyonlardan en azından bir kaçının anlamlı olup 

olmadığını gösterir. Diğer bir ifadeyle Bartlett Küresellik Testi, 

korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını test etmek 

amacıyla kullanılabilir. Korelasyon matrisinin birim matris olduğunu 

varsayan Ho hipotezi reddedilmez   ise   faktör   modelinin   

kullanılması   yeniden   gözden geçirilmelidir. 
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%5’den büyük bir anlamlılık düzeyi söz konusu ise faktör analizi 

uygulanmamalıdır. Bartlett   küresellik testi,  p(p-1)/2  serbestlik  

derecesi  ile  ki-kare( 2 )   dağılımına uymaktadır.  

 
102

( 1) / 2

1 (11 2 6
1 (2 5) ln ln

6 6
p p

p N
n p R R −

+ − = − − − + =  
                   

 

şeklinde hesaplanmaktadır (Albayrak, 2006). 

1.4.3. Korelasyon Matrisinin Faktörleştirilebilirliği 

Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini ya da 

miktarını ve yönünü açıklayan bir sayıdır. Korelasyon katsayısının 

1.00 olması, pozitif tam bir ilişkiyi; -1.00 olması, negatif tam bir 

ilişkiyi; 0.00 olması, ilişkinin olmadığını gösterir. Korelasyon 

katsayısının, mutlak değer olarak, 0.70-1.00 arasında olması, yüksek; 

0.70-0.30 arasında olması, orta; 0.30-0.00 arasında olması ise, düşük 

düzeyde bir ilişki olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002). 

Korelasyon katsayılarından oluşan matrisin faktörleştirilebilmesi için, 

yeteri kadar anlamlı korelasyonlara sahip olması gerekir. Geniş 

örneklem büyüklükleri, küçük korelasyonlar üretme eğilimindedir. 

Korelasyon katsayıları 0.30’dan küçük olan değişkenlerin faktör 

analizinden çıkartılması gerekebilir (Hair ve ark.,1995). Korelasyon 

matrisinde bütün değerler 0.30 değerinden küçük ise faktör analizinin 

kullanımı uygun olmaz. Bununla birlikte yüksek korelasyonlar her 

zaman korelasyon matrisinin faktörler içerdiği anlamına da gelmez. 
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Bu nedenle, değişkenler arasındaki ilişkinin gücünün diğer bir 

göstergesi olan kısmi korelasyon katsayılarının da incelenmesinde 

yarar vardır (Akgül, 2003). Kısmi korelasyon katsayısı, iki değişken 

arasındaki ilişkinin, bir yada daha çok değişkenin kontrol edilmesiyle 

hesaplanmasını sağlar (Büyüköztürk, 2002). Eğer diğer değişkenlerin 

doğrusal etkisi ortadan kaldırıldığında, iki değişken arasındaki kısmi 

korelasyon katsayısı küçük ise değişkenlerin ortak unsurlara sahip 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle faktör analizinin varsayımlarının 

sağlanabilmesi için, kısmi korelasyon katsayılarının sıfıra yakın 

olması istenir. Kısmi korelasyon katsayılarının negatif değerlerinden 

oluşan matris, Anti-İmaj Korelasyon Matrisi olarak adlandırılır. Bu 

matriste mutlak değerce büyük katsayıların oranı fazla ise, faktör 

modelinin kullanımı yeniden gözden geçirilmelidir (Hair ve 

ark.,1995). Bu matrisin köşegen elemanları aynı zamanda örneklem 

yeterliliğinin de bir göstergesidir. Örneklem yeterlik değerleri küçük 

olan değişkenler analizden çıkarılabilir. Ayrıca bir değişken ile diğer 

bütün değişkenler arasındaki çoklu korelasyon katsayısının karesinden 

elde edilen ve değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin diğer bir 

göstergesi olan oransal ortak varyans (communality) küçük olan 

değişkenlerde analizden çıkartılmalıdır (Akgül, 2003). 

1.5. Faktör Analizi için Temel Eşitlikler 

Faktör analizi uygulaması sırasıyla; Veri Matrisi, Korelasyon Matrisi, 

Yeniden Üretilmiş Korelasyon Matrisi, Residual (Artık) Korelasyon 

Matrisi, Rotasyonlu Olmayan Faktör Matrisi, Rotasyonlu Faktör 

Matrisi, Faktör Yükleri Matrisi ve Faktör Skorları Matrisi olmak üzere 
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6 matristen oluşur ve her matris bir önceki matristen elde edilir. 

1.5.1. Veri Matrisi 

Veri matrisi incelenen bireylerle ilgili araştırmacının topladığı 

verilerden oluşan matristir. Matriste her satır bir gözleme ait iken her 

sütun bir değişkeni ifade eder (Özgür, 2003). Veri matrisi n 

satır(gözlem) ve p sütun(değişken) olmak üzere nxp boyutunda olup 

elemanları, ham gözlem değerleri ya da standartlaştırılmış verilerden 

oluşturulur (Alpar, 2003). 

İlk olarak n bireyin p tane değişken üzerinde almış oldukları nicel 

değerleri içeren  X pxn  boyutlu veri matrisi oluşturulur: 

 

  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

...

...

n

n

pxn

p p pn

X X X

X X X
X

X X X

 
 
 =
 
 
      

                 

Burada ji
X

  ( 1,2,...,j p=  ; 1,2,...,i n= ) .i  bireyin .j değişken 

üzerinde almış olduğu nicel değerleri ifade eder. n gözlemli bir örnek 

için, herhangi bir değişkenin ortalaması; 

 

 1

/
n

j ji

i

X X n
=

=
       ( 1,2,..., )j p=  

şeklinde hesaplanır ve gözlem değerlerinden çıkartılarak, 
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ortalamalardan sapmalar elde edilir. Buradan j
X

  değişkeninin örnek 

varyansı 
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hesaplanır.  j . değişken ile k . değişken arasındaki kovaryans, 

 

 

1

1

n

ji ki

i
jk

X X

S
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−


    , 1,...,j k p=  

ilişkisinden elde edilir. 

jiX
 gözlem değeri, her sapma değerini  ( )jix , o değişkene ilişkin 

örnek standart sapmasına
2

j i
s s=

 

  

ji

ji

j

X
Z

S
=

 

biçiminde standartlaştırılır. Burada ji
z

 ( 1,2,..., )i n=  değerler 

kümesine standart formdaki j
z

 değişkeni denir. j
z ’nin ortalaması sıfır 

ve varyansı 1’dir (Harman, 1976). 
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1.5.2. Korelasyon Matrisi 

Korelasyon matrisi kare şeklinde simetrik bir matris olup, satır ve 

sütun sayıları değişken sayısına eşittir. Korelasyon matrisi, ham veri 

matrisindeki bilgiyi özetler (Akgül ve Çevik, 2003). Herhangi iki 

değişken arasındaki korelasyon ortak faktör yüklerinin miktarına 

bağlıdır ve ilgili iki faktör yüklerinin çarpımıyla elde edilir. Buna aynı 

zamanda gözlenen korelasyon matrisi(observed correlation matrix) 

denilmektedir (Süzülmüş, 2005). 

Faktör analizi açısından büyük önem taşıyan korelasyon matrisini 

oluşturmak için ilk olarak oluşturulur. 

  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

...

...

n

n

pxn

p p pn

Z Z Z

Z Z Z
Z

Z Z Z

 
 
 =
 
 
    

Bu matris yardımıyla da pxp
R

 

  

'

( 1)

pxn nxp

pxp

Z Z
R

n
=

−  

ilişkisinden elde edilir (Emin,1984). 

1.5.3. Rotasyonlu Olmayan Faktör Matrisi 

Korelasyon matrisinin tüm elemanları kullanılarak değişkenlerin 

faktörlerle ilişkisini gösteren katsayılar elde edilir. Bu katsayılara 

faktör ağırlıkları veya faktör yükleri denilmektedir. Korelasyon 

matrisinden elde edilen faktör ağırlıklarının oluşturduğu matrise 
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rotasyonlu olmayan faktör matrisi denir (Albayrak, 2006). 

Rotasyonlu olmayan faktör matrisi pxm boyutunda olup bu matriste 

yer alan elamanlar -1 ile +1 arasında değişen ve değişkenin faktör ile 

korelasyonu olarak adlandırılan, rotasyonlu olmayan faktör ağırlıkları 

değerleridir. Bir faktör için mutlak değerce büyük katsayılar, faktörün 

o değişken ile yüksek ilişkili olduğu anlamına gelir (Özgür, 2003; 

Süzülmüş, 2005). 

Faktör ağırlıklarının karesi, değişken ile faktör arasındaki ortak faktör 

varyansı kısmını verir. Benzer şekilde bir sütundaki ağırlıkların 

kareleri toplandığında, o faktör tarafından açıklanan toplam varyansı 

temsil eden özdeğer elde edilir. Diğer bir ifadeyle özdeğerler, türetilen 

herhangi bir faktörün açıkladığı toplam varyansı ifade etmektedir. 

Ortak varyans ise, herhangi bir değişkenin türetilen faktörlerce 

açıklanan kısmını göstermektedir (Akgül ve Çevik, 2003). 

Rotasyonlu olmayan matrise ait öz değerler ve açıklanan varyanslar 

faktör analizi için en önemli değerlerdir. Faktörler tarafından 

açıklanan varyansların herhangi biri, yani faktör öz değerleri, 

yorumlanabilir olan faktör sayısının belirlenmesinde kullanılabilir. Bu 

aşamada, amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede 

temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir. Genellikle her ilave 

faktörün toplam varyansın açıklanmasına katkısı en az %5 ya da 

benzer şekilde öz değeri 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak 

kabul edilir (Kalaycı, 2006). 
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1.5.4. Rotasyonlu Faktör Matrisi 

Faktör rotasyonu, faktör matrisini daha kolay yorumlayabilmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Rotasyona tabi tutulmayan faktörlerin 

doğru yorumlanabilmesi nadiren anlamlı olur. Bu nedenle söz konusu 

faktörler rotasyona tabii tutulmalıdır. Faktör sonucunun analitik 

anlamı, rotasyona tabii olan matristen hangi değişkenlerin bir faktör 

ile ilişkili olduğunu, yüksek ortak ağırlıklara bakılarak tespit 

edilmesidir. Ağırlığın yüksek olup olmadığı araştırmadan araştırmaya 

değişebilir. Sözkonusu değer 0.35 kadar küçük olabilirken 0.55 gibi 

bir kesme noktası da tespit edilebilir (Akgül ve Çevik, 2003). 

Faktör matrisini rotasyona tabi tutmanın temel amacı, daha basit bir 

yapı ve teorik olarak daha anlamlı bir faktör matrisi elde etmek için 

önceki faktörlerin açıkladığı toplam varyansı faktörler arasında 

yeniden dağıtmaktır. Yani faktör  matrisi değişmesine rağmen ortak 

varyanslar ve açıklanan toplam varyans yüzdesi değişmemektedir. 

Sadece her bir faktörün açıkladığı toplam varyans değişmektedir 

(Albayrak, 2006). Rotasyonlu faktör matrisi, faktör analizinin nihai 

sonucunu verir. Değişkenler artık daha önceki şekilde sıralı olmayıp, 

ağırlıklarının gücüne göre sıralanmışlardır (Akgül, 2003). 

1.5.5. Faktör Yükleri Matrisi 

Faktör yükleri matrisinin elemanları, analize tabii tutulan değişkenler 

ile elde edilen faktörler arasındaki ilişkinin ölçüsünü verirler. Faktör 

yükleri matrisinin elde edilmesinde iki farklı dönüşüm kullanılır. Eğer 

dik dönüşüm kullanılmışsa, “Faktör Yükleri Matrisi”, eğik dönüşüm 
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kullanılmışsa, “Örüntü (pattern) Matrisi” adını alır. Her iki durumda 

da bu matris pxm boyutundadır. 

Dik rotasyonda oluşturulan faktör ağırlık matrisi, regresyon ağırlıkları 

ve korelasyon katsayılarını temsil eder. Çözüm ortogonal olduğundan, 

regresyon ağırlıkları ile korelasyon katsayıları birbirine eşittir. 

Ağırlıkların karesi, belirli bir faktörün değişkendeki varyansın ne 

kadarını açıkladığını temsil eder. Eğer satır itibari ile bu ağırlıkların 

kareleri toplanırsa, tüm faktörler tarafından, değişkendeki değişimin 

ne kadarının açıklandığı hesaplanmış olur. 

Faktör rotasyonu genellikle dik olup elde edilen faktörlerin birbirleri 

ile korelasyona girmemesini sağlar. Böylece birbirinden bağımsız alt 

grupların oluşması sağlanmış olur. 

Eğik rotasyonda ise faktörler arasında korelasyon bulunduğundan 

regresyon ağırlıkları ile korelasyon katsayıları eşit değildir (Özgür, 

2003).  

Faktör yükleri, her bir özdeğerin karekökü ile, o özdeğere karşılık 

gelen özvektör elemanları çarpılarak elde edilir. 

 ji ji ia c =  ( 1,2,...,j p= ; 1,2,..., )i m p=   

Burada ji
a

 .j  değişkenin .i  faktör üzerindeki yüküdür. Bu yük, aynı 

zamanda .i faktör ile .j  değişken arasındaki korelasyon katsayısını 

verir. Bu ilişki matris formunda aşağıdaki gibi ifade edilir. 
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 pxm pxmC D


 =  

Burada  mxm boyutlu 
D

  matrisi, köşegen elemanları i  

( 1, 2,..., )i m=  olan köşegen bir matristir. pxm


 boyutlu matris ise, 

faktör yükleri matris ya da faktör yapı matris olarak adlandırılır. 

Bu matris faktör analizi açısından çok önemli olup, hangi 

değişkenlerin hangi faktör etrafında yoğunlaştığını gösterir. Ayrıca 

faktörlerin yorumlanmasına büyük katkı sağlar (Khalaf, 2007; 

Özdamar, 2004; Emin, 1984). 

1.5.6. Faktör Skorları Matrisi 

Faktör skorları matrisi, nxm boyutunda olup, bireyin değişkendeki 

skoru ile değişkenin faktördeki ağırlığının çarpımından elde edilen 

değerlerden oluşur. Rotasyonlu faktör matrisine dayanarak, her bireyin 

her faktördeki skoru hesaplanabilir (Özgür, 2003). 

Faktör skor katsayıları, özvektörlerin o vektöre ilişkin özdeğerin kare 

köküne bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, i. faktörün faktör skor 

katsayıları; 

 i
i

i

c
b


=    ( 1, 2,..., )i m=  

olup, bu katsayılar regresyon katsayıları gibi kabul edilebilir. m sayıda 

faktör için, faktör skorları matrisi ise; 
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 1pxm pxmB C D


=  

biçiminde oluşturulur. Burada pxm
C , m sayıda özvektörü içeren  

katsayılar matrisi, 1D


 ise, köşegen elemanları 1/ i  olan mxm 

boyutlu köşegen bir matristir (Emin, 1984). 

Ayrıca faktör skor katsayıları matrisi, faktör yükleri matris üzerinden; 

 i
i

i

c
b


=  

 1( )pxm pxm mxp pxmB
−=     

şeklinde elde edilir. 

Faktör skor katsayılarından yararlanılarak, n sayıda bireyin m sayıda 

faktör üzerinden almış oldukları standart değerleri içeren, Faktör 

skorları matrisi ise; 

 
mxn mxp pxn

F B Z=  

eşitliğinden elde edilir. 

Bu matris de faktör analizi açısından oldukça önemli olup, 

araştırmacıya hem bireyleri sıralama olanağı verir, hem de elde edilen 

faktörlerin niteliğine göre bu sıralamaya bir yorum getirmesine 

yardımcı olur (Emin, 1984; Khalaf, 2007). 
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1.6. Faktör Skorlarının Tahmin Edilmesi 

Faktör skorları her bir faktörden doğrudan ölçülmüş olan skorların 

tahminidir. Faktörlerin tahmin edilmesinde birçok karmaşık 

istatistiksel yaklaşım mevcuttur. Comrey ve Lee (1992) faktör 

skorlarını tahmin etmek için bir çok yöntem önermiştir. Bunlardan en 

basit olanı, her bir faktördeki yüksek yüklere sahip olan değişkenlere 

ait skorların toplanmasıdır. Bu yöntemde daha büyük standart sapmalı 

değişkenler, faktör skorlarına daha fazla katkıda bulunurlar. 

Bilgisayar paket programlarında en yaygın olarak kullanılan faktör 

skorlarını tahmin etme yöntemleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Özgür, 2003). 

1.Bartlett Yöntemi: Bartlett (1950), ortak faktörleri p-değişken 

üzerinden, özgün faktörlerin katkısını ise n-bireyin her biri için 

minimum yapmayı amaçlar. 

2.Thomson Yöntemi: Thomson (1939)’ın önerdiği yöntem Bartlett 

yöntemine benzer özellikler gösterse de temelde bazı farklılıklar 

içermektedir. Bartlett her bir bireydeki değişimi ortak faktörleri 

olabildiğince hesaba katarak ele alırken, Thomson’un “Regresyon 

Kuralı” olarak adlandırılan yöntemi, her bir değişkenin değişimini 

minimum yapar ve n-bireye ait bir kümedeki faktörlerin beklenen 

değerini tahmin eder (Kendal ve Lawley, 1956). 3.Anderson&Rubin 

Yöntemi: Anderson ve Rubin (1956) tarafından önerilen bu yaklaşım, 

faktörler ilişkili olsa bile birbirlerinden bağımsız faktör skorları 

üretmektedir. Faktör skorlarının ortalaması sıfır, standart sapması 
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1’dir. Regresyon yaklaşımında olduğu gibi faktör skorları kendilerine 

ait faktörler ile ilişkilidirler. Fakat bazen diğer faktörlerle de ilişkili 

olabilirler. Böylelikle yanlı tahminler vereceklerdir. Eğer ilişkisiz 

skorlara gerek duyuluyorsa, Anderson ve Rubin yaklaşımı tercih 

edilecek en iyi yöntemdir (Tabachnick ve Fidell, 2007). 

1.7. Faktörleştirmenin Uygunluğu ve Faktör Sayısı 

Faktör analizinde toplam varyansın büyük bir bölümünü 

açıklayabilecek az sayıda ortak faktörün türetilmesi amaçlanır. Önemli 

faktör sayısını belirlemede şu ölçütler dikkate alınabilir. 

1.7.1. Açıklanan Varyans Ölçütü 

En basit ölçütlerden biri olan açıklanan varyans ölçütünde; birinci 

faktör tarafından açıklanan varyans 1( / )p  değeri 1’e yakınsa, diğer 

faktörler ihmal edilebilir. Eğer 1( / )p  değeri 1’den çok küçükse, 

faktör sayısı ikiye çıkartılır ve her iki faktör tarafından açıklanan 

varyans 1 1( / )p +  payı hesaplanır. Bu değer de 1’den çok küçükse, 

üçüncü faktör ele alınır. Bu süreç, özdeğerler tarafından açıklanan 

birikimli varyansın en az %80 olana kadar devam eder. Bazı 

durumlarda %67’den az olmamak koşuluyla, %80’den daha az 

açıklanan varyans ile çalışılabileği ileri sürülmektedir. 

Başka bir ifadeyle; 

 1
1

/ 2 / 3
m

j

p
=
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koşulunun sağlandığı en küçük m değeri, faktör sayısı olarak 

belirlenebilmektedir (Özdamar, 2004; Tatlıdil, 2002). 

1.7.2. Özdeğer Ölçütü 

Kaiser (1960) tarafından önerilen özdeğer ölçütü uygulamada en 

yaygın kullanılan ölçütlerden biridir. Kaiser ölçütü olarak da bilinen 

bu ölçüte göre, korelasyon matrisinin 1’den büyük özdeğerleri 1   

anlamlı kabul edilmekte, 1’den küçük özdeğerler anlamsız kabul 

edilip, analiz dışı bırakılmaktadır. Böylece, 1’den büyük özdeğer 

sayısı kadar faktör türetilmektedir. 

Cattel (1965)’e göre bu ölçütün en güvenilir olduğu durum, değişken 

sayısının 20 ile 50 arasında olduğu durumdur. Değişken sayısının 

20’den az olduğu durumlarda bu ölçütün faktör sayısını azaltma 

eğilimi vardır (Hair ve ark., 1995). 

1.7.3. Joliffe Ölçütü 

Özdeğeri 0.7 ve daha büyük olanlar ( 0.7)   kadar faktör 

alınmasının uygun olacağını ileri süren bir yaklaşımdır. Bu ölçüt ile 

Kaiser ölçütünden iki kat daha fazla faktör seçilebilmekte bu ise 

değişken sayısı az olduğu durumlarda faktörlerin mantıklı 

açıklamalarının yapılmasını zorlaştırmaktadır (Özdamar, 2004). 

1.7.4. Yamaç Eğim Grafiği 

Cattell (1965) tarafından geliştirilmiş olup, özdeğerlerin çizimine 

dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemde faktör sayısı 1,2,…,p biçiminde X 
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ekseninde ve özdeğerler (yada özdeğerlerin varyans açıklama oranları) 

Y ekseninde olmak üzere, XY koordinat sisteminde çizgi eğim grafiği 

çizilir. Faktör sayısı arttıkça özdeğerlerdeki hızlı düşüşe denk gelen 

sayı, faktör sayısı olarak alınır (Lewis-Beck, 1994). 

1.7.5. Toplam Varyansın Yüzdesi 

Bu yöntemde her ilave faktörün toplam varyansın açıklanmasına 

katkısı %5’in altına düştüğünde maksimum faktör sayısına ulaşılmış 

demektir (Kalaycı, 2006). 

1.7.6. Faktör Sayısının Araştırmacı Tarafından Belirlenmesi 

Bu yöntemde araştırmacı faktör sayısına kendisi karar verir (Kalaycı, 

2006). 

1.8. Faktörlerin Adlandırılması ve Yorumlanması 

Faktörleri adlandırmak için bir faktör altında büyük ağırlıkları olan 

değişkenleri gruplamak gerekir. Faktörler faktör yük değerine göre 

adlandırılır. Faktör yük değeri, değişken ile ortak faktör arasındaki 

ilişkiyi gösteren bir korelasyon katsayısıdır. Faktör yükü en büyük 

olan değişken bu faktörün ölçüsü olarak görülebilir. İki değişken 

birbirleriyle 0.70 veya daha yüksek korelasyonlu ve diğer değişkenler 

ile ilişkisiz veya çok düşük ilişkiye sahip ise faktör güvenilir 

sayılabilir. Faktörün adlandırılması da faktör yükü büyük olan bir veya 

birkaç değişkenin özelliğine göre yapılabilir. Bununla birlikte sadece 

bir yada iki değişken ile tanımlanmış faktörlerin yorumlanması 
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risklidir (Tabachnick ve Fidell, 2007). 

Faktörlerin yorumlanmasında aşağıdaki başlıca kriterler dikkate 

alınmaktadır.  

-Genel bir kural olarak sadece 0.32 ve üzerinde yüke sahip değişkenler 

yorumlanabilir. Yük ne kadar büyük ise, değişken ile ortak faktör 

arasında anlamlı ve önemli bir ilişki bulunduğu yargısına varılır. 

Comrey ve Lee(1992), 0.71’in üzerindeki yükler, varyansın %50’sini 

açıkladığından mükemmel, 0.63-0.71 arasındaki yükler %40’ını 

açıkladığından çok iyi, 0.55-0.63 arasındakiler %30’unu 

açıkladığından iyi, 0.55-0.45 arasındakilerin %20’sini açıkladığından 

yeterli ve 0.32 civarındakilerin varyansın %10’unu açıkladığı için 

zayıf olduğunu belirtmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2007).  

- İki ya da çok sayıda anlamlı oluşu, bu faktörün önemli bir simge 

olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Yani bu faktör 

yardımıyla bütün değişkenler az veya çok duyarlı olarak 

ölçülebilir. 

- Faktör yükü en büyük olan değişken bu faktörün ölçüsü olarak 

görülebilir. 

- Faktör adlandırılması faktör yükü büyük olan bir veya birkaç 

değişkenin özelliğine göre yapılabilir. 

- Faktör içerisinde pozitif ve negatif işaretli faktör yüklerinin 

bulunması bu faktörün iki kutuplu olabileceğini gösterir. Bu 

halde zıt işaretli değişkenler iki ayrı kümeye ayrılabilir. 

- Faktörlerin yorumunu kolaylaştırmak için boyutları indirgenmiş 
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matriste kullanılacak değişkenlerin seçilmesi gerekmektedir. 

- Faktör analizi bu yorumlar sayesinde gözlenemeyen nedenleri 

bulmak ve gözlem setini sınıflandırmak konusunda kuram 

geliştirmeye yardımcı olabilmektedir (Doğangün, 2007). 

2. UYGULAMA VE BULGULAR 

Çalışmanın materyali Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü’nde daha önce yapılan bir denemeden elde edilmiştir 

(Görgülü, 1994). Denemede 60 yağlı kuyruklu ivesi erkek kuzu, farklı 

besi denemesine tabi tutularak, her grupta 5 kuzu olmak üzere 12 

farklı besi yöntemi uygulanmıştır. Denemede elde edilen karkasların 

diseksiyon işlemi Colomer-Rocher yöntemine göre yapılarak, sonuçta 

Çizelge 2.1.’de yer alan 48 değişken elde edilmiştir. 

Çizelge 2.1. Değişken Listesi 

Kısaltmalar Açıklaması 

-cak canlı ağırlık 

-kar karkas 

-kkem karkas kemik 

-kkas karkas kas 

-kkbk karkas kabuk yağı 

-kicy karkas iç yağı 

-tpyg toplam yağ 

-kuyu kuyruk 

-omf karın yağı (iç yağı) 
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-blg böbrek leğen yağı 

-ga gözün ağırlığı 

-b göz kası derinliği 

-c göz kası üzerindeki yağ kalınlığı 

-j 12. kaburga üzerindeki yağ kalınlığı 

-tbo but oranı 

-bke boyun kemik 

-bka boyun kas 

-bky boyun kabuk yağı 

-byi boyun iç yağı 

-bty boyun toplam yağ 

-etek etek 

-eke etek kemik 

-eka etek kas 

-eky etek kabuk yağı 

-eiy etek iç yağı 

-ety etek toplam yağ 

-okol ön kol 

-oke ön kol kemik 

-oka ön kol kas 

-oky ön kol kabuk yağı 

-oiy ön kol iç yağı 

-otym ön kol toplam yağ 

-omz omuz 

-ozk omuz kemik 
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-oks omuz kas 

-oty omuz toplam yağ 

-but But 

-buk but kemik 

-butka but kas 

-buky but kabuk yağı 

-biy but iç yağı 

-buty but toplam yağ 

-gog göğüs 

-gkem göğüs kemik 

-gkas göğüs kas 

-gkby göğüs kabuk yağı 

-giy göğüs iç yağı 

-gty göğüs toplam yağ 

 

Kuzuların karkas değerleriyle yapılan bu çalışmada, karkas değerlerini 

içeren değişkenlerden fazla bilgi kaybı olmadan daha az sayıda hangi 

değişkenlerin seçilmesi gerektiğine karar verebilmek için kullanılacak 

en uygun faktör analizi ve döndürme yöntemini bulmak için SPSS 

paket programında yer alan yedi tane faktör çıkartma yöntemleri ve 

dik döndürme yöntemleri kullanılarak uygulama yapılmış ve çıkan 

analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Öncelikle değişkenlerin geçerli, güvenilir ve faktör analizine 

uygun olup olmadığı araştırılır. Geçerlilik, analizde kullanılacak 

değişkenlerin incelenen konuyla ilgili ve onu ölçmeye yönelik 
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olmasını, güvenilirlik ise, değişkenlerin iç tutarlılığını ifade eder 

(Albayrak, 2006). Uygulamada kullanılan veriler hayvancılık 

denemelerinde daha önce kullanılmış veriler olup, geçerliliği 

konusunda herhangi bir problem bulunmamaktadir. Güvenilirlik 

ise Cronbach alfa istatistiğiyle test edilmiştir. 

Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k maddenin varyansları 

toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan ve 0 ile 1 

arasında değerler alan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır 

(Özdamar, 2004). 

Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da 

ölçeğin güvenirlik durumu aşağıda verilmiştir. 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir,  

0,40≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir,                

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

0,80 ≤ α < l ,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir 

ölçektir. 

Değişkenlerin güvenilirliğini gösteren standart Cronbach alfa 

istatistiği 0.941 şeklinde hesaplanmıştır. Bu değer değişkenlerin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 2.2. Cronbach Alfa İstatistiği 

Cronbach Alfa Standart Cronbach Alfa Değişken Sayısı 

      ,850          ,941 48 
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Korelasyon katsayısının 1.00 olması mükemmel pozitif bir ilişkiyi; 

-1.00 olması, mükemmel bir negatif ilişkiyi; 0.00 olması ilişkinin 

olmadığını gösterir. Büyüklük bakımından yorumlanmasında farklı 

görüşler olmakla birlikte genellikle korelasyon katsayısının mutlak 

değer olarak 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0.30 arasında 

olması, orta; 0.30-0.00 arasında olması ise, düşük düzeyde bir 

ilişki olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2002). 

Bütün değişkenlerin dahil edildiği analizde korelasyon matrisinde 

düşük korelasyonlar gözlenmiştir. Ayrıca korelasyon matrisinin 

pozitif tanımlı olmadığı tespit edilmiştir. KMO ve Bartlett 

değerleri de hesaplanamamıştır. Bu durumda faktör analizi 

yapılabilmesi için düşük korelasyon veya çok yüksek korelasyon 

gösteren değişkenlerin analizden çıkartılması gerekmektedir. Hair 

ve ark. (1995) ve Özdamar (2004) tarafından da belirtildiği gibi 

faktör analizine uygun verilerin oluşturulması için korelasyon 

matrisi incelenmiş ilk etapta 0.30-0.90 aralığında korelasyon 

değerlerine sahip değişkenler analize dahil edilmiştir. Ancak sonuç 

değişmemiş KMO değeri hesaplanamamıştır. Güvenilirlik 

analizinde korelasyonları 0.50’den büyük değişkenler faktör 

analizinde elde edilen korelasyon matrisinde de incelenmiş ve aynı 

şekilde burada da korelasyon değerlerinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Böylece Çizelge 2.1.’de yer alan 48 değişken 24 

değişkene indirgenmiştir. Belirlenen değişkenler; -kar(karkas),       

-kkem(karkas kemik),  -kkbk(karkas kabuk yağı),  -tpyg (toplam 

yağ),   - kuyu(kuyruk),   -omf(karın, iç yağı),  -blg (böbrek leğen 
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yağı),  -j(12.kaburga üzerindeki yağ kalınlığı), -etek (etek), -eky 

(etek kabuk yağı), -ety(etek toplam yağ), -okol(ön kol), -oke(ön 

kol kemik),  -oka(ön kol kas), -oky(ön kol kabuk yağı),  -otym (ön 

kol toplam yağı), -but(but), -buk (but kemik), -btka(but kas), -buky  

(but kabuk yağı),  - buty   (but toplam yağ), -gog(göğüs),      -gkby 

(göğüs kabuk yağı),      -gty(göğüs  toplam yağ) dir. 

Belirlenen 24 değişkene bütün faktör bulma yöntemleri ve her bir 

yönteme rotasyonsuz, dik ve eğik döndürme yöntemleri uygulanmıştır. 

Uygulanan yöntemlerden Temel Bileşen, Temel Eksen, Görüntü 

Faktörü, Alfa Faktörü ve Ağırlıksız En Küçük Kareler yönteminde 

faktörler elde edilmiştir. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ve 

Maksimum Olabilirlik’te ise faktörler elde edilememiştir. 

2.1. Temel Bileşenler Yöntemi Bulguları 

İlk önce temel bileşenler tespit edilen 24 değişkene rotasyonsuz olarak 

uygulanmıştır. Çizelge 2.3’de de görüldüğü üzere analiz sonucunda 

KMO ölçütünün 0.689 olduğu tespit edilmiştir. Kaiser ve Rice (1974) 

ölçütlerine göre bu değer ortanın üst sınırı,   iyinin  ise hemen   altında   

bir   değerdir. Ki-kare istatistiği olan 

Bartlett testi, korelasyon matrisinin değişkenleri arasında ilişki yoktur 

varsayımına dayanılarak yapılır (Kayaalp ve Yıldırım, 2010). Yani 

korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığı test edilir. Böylece 

korelasyon matrisinin anlamlılığı test edilmiş olur. Aynı zamanda 

verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği Bartlett testi ile test 

edilmektedir. Test sonucu ne kadar yüksek ise anlamlı olma olasılığı o 
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kadar yüksektir. Analizde Bartlett test sonucu 2587,315 bulunmuştur. 

Serbestlik derecesi nx(n-1)/2 den hesaplanmakta olup (24x23)/2=276 

dır. Sig. anlamlılık düzeyini ifade etmekte, p<0.05 ise anlamlı şeklinde 

yorumlanır. Bütün bu değerler değişken setinin faktör analizine uygun 

olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 2.3. KMO ve Barlett Testi 

KMO Uygunluk Ölçüsü ,689 

Barlett Küresellik 

Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 

Df 

2587,315 

276 

Sig. ,000 

 

Hair ve ark. (1995) tarafından da belirtildiği gibi faktör analizinin 

uygunluğunun bir ölçütü korelasyon matrisinde korelasyon 

değerlerinin 0.30 dan büyük olmasıdır. Korelasyon matrisi 

incelendiğinde korelasyon katsayılarının 0.30’dan büyük olduğu tespit 

edilmiştir. İyi bir faktör analizi için korelasyon değerlerinin büyük ve 

olasılık değerlerinin ise sıfır veya sıfıra yakın küçük değerlerden 

oluşması gerektiğinden olasılık değerleride incelenmiş ve olasılık 

değerlerinin sıfır veya sıfıra yakın değerler olduğu görülmüştür. Diğer 

bir ölçüt ise kısmi korelasyon katsayılarının negatif değerlerinden 

oluşan ters görüntü(anti-image) korelasyon matrisinin köşegen 

değerlerininde 0.50’den büyük olmasıdır ters görüntü matrisinde 

köşegen değerlerinin 0.50’den büyük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak faktör analizi için uygun değişkenlerin elde edilmiş olduğu 
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görülmüştür. 

Başlangıç ve çıkarılmış ortak faktör varyansları her bir değişkene ait 

varyans tahminleridir. Temel bileşenler için başlangıç değerleri daima 

1’dir. Çıkarılmış değerler 1’e yakın değerler ise değişkenlerin faktör 

çözümü ile iyi uyum gösterdiğini, küçük değerler ise iyi uyum 

göstermediği anlamını taşımaktadır. Akgül (2003)’ün de belirttiği gibi 

ortak varyansı küçük olan değişkenler de analizden çıkartılabilir. 

Temel bileşenler hariç diğer faktör bulma yöntemlerinde başlangıç 

değerleri birbirine eşit ve 1’e yakın değerlerdir. Genelleştirilmiş en 

küçük kareler ve maksimum olabilirlikte ortak faktör varyansları 

hesaplanamamıştır. Ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa 

faktöründe çıkarılmış ortak faktör varyansları birbirine yakın 

değerlerdir. Ancak görüntü faktörü diğerlerinden farklılık 

göstermektedir. Çizelge 2.5’de yer alan çıkarılmış ortak faktör varyans 

değerleri incelendiğinde en büyük varyansları dikkate alındığında 

%47.7 ile %99.8 arasında değerler olduğu gözlenmiş ve ele alınan 24 

değişkenle analize devam edilmesinin uygun olduğu bir kez daha 

kanıtlanmıştır. 

Faktörleştirme yöntemleri özelliklerine göre ya varyansı artırmayı ya 

da gözlenen değişkenlerden elde edilen korelasyon ile faktörlerden 

elde edilen yeniden üretilmiş korelasyon matrisi arasındaki farkı veren 

rezidü (artık) korelasyonları azaltmayı amaçlar. 

Uygulanan faktör bulma yöntemleri sonucunda başlangıç ve çıkarılmış 

ortak faktör varyansları (communalities) arasında farklılıklar 
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gözlemlenmiştir. Ancak temel bileşenler hariç uygulanan her faktör 

bulma yönteminde başlangıç değerleri birden küçük, bire yakın ve aynı 

değerlerdir. Temel bileşenlerde ise bütün değişkenlerin başlangıç 

değeri 1 olarak alınmıştır. Temel bileşenler hariç bütün faktör bulma 

yöntemlerinde başlangıç değerleri; -kar 0.995, -kkem 0.921, -kkbk 

0.997, -tpyg 0.999, -kuyu 0.996, -omf 0.771, -blg 0.811, -j 0.716,     

-etek 0.912, -eky 0.976, -ety 0.985,   -okol 0.991, -oke 0.924, -oka 

0.0.973, -oky 0.946, -otym 0.972,  -but 0.0.996, -buk 0.931, -btka 

0.980, -buky 0.0.985, -buty 0.994,  -gog 0.928, -gkby 0.981, -gty 

0.989 şeklindedir. Çıkarılmış ortak varyanslarda faktör bulma 

yöntemleri arasında fark vardır. Ancak uygulanan her bir faktör bulma 

yöntemi için rotasyonsuz, dik ve eğik döndürme yöntemleri arasında 

fark olmadığı tespit edilmiştir. Yani rotasyonsuz veya döndürme 

yöntemleri çıkarılmış ortak varyansları etkilememektedir. Faktör 

matrisi elde edilemeyen genelleştirilmiş en küçük kareler ve 

maksimum olabilirlikte ise çıkarılmış ortak faktör varyansları 

bulunamamıştır. 
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Çizelge 2.4. Temel Bileşenler Başlangıç ve Çıkarılmış Ortak Faktör 

Varyansları 

Değişkenler Başlangıç Çıkarılmış 

kar 1,000 ,913 

kkem 1,000 ,904 

kkbk 1,000 ,950 

tpyg 1,000 ,876 

kuyu 1,000 ,490 

omf 1,000 ,583 

blg 1,000 ,632 

j 1,000 ,665 

etek 1,000 ,506 

eky 1,000 ,766 

ety 1,000 ,845 

okol 1,000 ,824 

oke 1,000 ,800 

oka 1,000 ,839 

oky 1,000 ,709 

otym 1,000 ,548 

but 1,000 ,922 

buk 1,000 ,825 

btka 1,000 ,822 

buky 1,000 ,868 

buty 1,000 ,896 

gog 1,000 ,743 

gkby 1,000 ,784 

gty 1,000 ,884 
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Çizelge 2.5. Başlangıç ve Çıkarılmış Ortak Faktör Varyansları 

 

 

 

 

Değişkenler 

 

 

 

 
Başlangıç 

Ağırlıksız En 
Küçük 
Kareler 

Çıkarılmış 

 
Temel 

Eksen 

Çıkarılmış 

 
Alfa 

Faktör 
Çıkarılmış 

 
Görüntü 

Faktör 
Çıkarılmış 

kar ,995 ,918 ,918 ,927 ,980 

kkem ,921 ,927 ,926 ,947 ,394 

kkbk ,997 ,966 ,967 ,958 ,977 

tpyg ,999 ,876 ,876 ,885 ,998 

kuyu ,996 ,455 ,455 ,446 ,988 

omf ,771 ,502 ,502 ,515 ,455 

blg ,811 ,507 ,507 ,539 ,427 

j ,716 ,574 ,574 ,586 ,493 

etek ,912 ,477 ,477 ,475 ,471 

eky ,976 ,751 ,751 ,746 ,750 

ety ,985 ,840 ,840 ,856 ,784 

okol ,991 ,795 ,795 ,807 ,786 

oke ,924 ,755 ,756 ,724 ,410 

oka ,973 ,793 ,793 ,798 ,789 

oky ,946 ,677 ,677 ,686 ,647 

otym ,972 ,513 ,513 ,506 ,558 

but ,996 ,937 ,937 ,927 ,960 

buk ,931 ,753 ,753 ,765 ,305 

btka ,980 ,761 ,762 ,731 ,865 

buky ,985 ,866 ,866 ,852 ,884 

buty ,994 ,901 ,901 ,894 ,880 

gog ,928 ,705 ,705 ,694 ,688 

gkby ,981 ,772 ,772 ,759 ,807 

Gty ,989 ,886 ,886 ,882 ,901 
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Temel bileşenler rotasyonsuz analiz sonucunda 4 faktör elde edilmiş 

ve açıklanan toplam   varyans   %82.634 tür.   Birinci   faktör   

%59.739, ikinci faktör %10.659, üçüncü faktör %7.080 ve dördüncü 

faktör ise %5.156’lık kısmını açıklamaktadır. Aslında kriterlere göre 

ilk iki faktör yani %70.399 da yeterli olabilir. Ancak faktörlerde yer 

alan değişkenler net bir şekilde gözlemlenemediği için rotasyon 

yöntemlerinin kullanılması ve buna göre faktör sayısına karar 

verilmesi daha uygun olacaktır. Bu nedenle temel bileşenler varimax 

yöntemine göre analiz sonuçları incelendiğinde birinci faktörde - buty, 

-gty, -kkbk, -buky, -tpyg, -ety, -j, -gkby, -omf, -eky, -gog, -kar, -oky, 

-kuyu, -etek değişkenleri yer almakta olup varyansın %39,560’lık 

kısmını açıklamaktadır. İkinci faktörde –btka, -oka, -okol, - but 

değişkenleri yer almakta ve varyansın %18,743’lük kısmını 

açıklamakta, üçüncü faktörde –kkem, -buk, -blg, -oke değişkenleri yer 

almakta ve varyansın %15,965’lik kısmını açıklamakta, son olarak 

dördüncü faktörde –otym değişkeni yer almakta ve varyansın 

%8,367’lik kısmını açıklamaktadır. Toplam açıklanan varyans 

%82,634 oldukça iyi bir orandır. İlk üç faktörün toplam varyansı 

%74,268 de yeterli bir oran olup, ayrıca 4. faktörde sadece bir 

değişken yer aldığı için analizlerin 3 faktörle sabitlenerek devam 

edilmesine karar verilmiştir. 

Bütün faktör bulma yöntemlerinde yamaç eğim grafiğinde de 4 faktör 

olduğu gözlenmektedir. Eğimleri de birbirine eşit denecek kadar 

yakındır. 
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Şekil 2.1. Yamaç Eğim Grafiği 

Kalaycı (2006) tarafından da belirtildiği gibi özdeğerler ve açıklanan 

varyanslar faktör analizi için önemli değerlerdir. Faktör sayısının 

belirlenmesinde kullanılır. Amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en 

yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir. 

Temel bileşenler rotasyonsuz analiz sonuçlarında birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %59,739’luk kısmını, ikinci faktör 

%10,659’luk kısmını, üçüncü faktör %7,080 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %77,478 dir. 
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Çizelge 2.6. Temel Bileşenler Rotasyonsuz Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 

 

 

 

Faktör 

Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 

4 1,237 5,156 82,634    

5 ,894 3,726 86,360    

: : : :    

23 ,002 ,009 99,998    

24 ,001 ,002 100,000    

 

Temel bileşenler varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %41,042’lik kısmını, ikinci faktör 

%19,747’lik kısmını, üçüncü faktör %16,690’lık kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 
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Çizelge 2.7. Temel Bileşenler Varimax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans 

 

Temel bileşenler quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %57,493’lük kısmını, ikinci faktör 

%10,735’lik kısmını, üçüncü faktör %9,250’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 

Çizelge 2.8. Temel Bileşenler Quartimax Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 9,850 41,042 41,042 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 4,739 19,747 60,789 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 4,006 16,690 77,478 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 

Rotasyon Sonrası Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 13,798 57,493 57,493 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 2,576 10,735 68,228 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 2,220 9,250 77,478 
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Temel bileşenler equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %34,247’lik kısmını, ikinci faktör 

%22,518’lik kısmını, üçüncü faktör %20,713’lük kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 

Çizelge 2.9. Temel Bileşenler Equamax Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 8,219 34,247 34,247 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 5,404 22,518 56,765 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 4,971 20,713 77,478 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

Temel bileşenler direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %59,739’luk kısmını, ikinci faktör 

%10,659’luk kısmını, üçüncü faktör %7,080’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       
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Çizelge 2.10. Temel Bileşenler Direct Oblimin Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

 

Başlangıç Özdeğerler 

 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon 

Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 13,056 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 6,388 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 5,891 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 

Temel bileşenler promax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %59,739’luk kısmını, ikinci faktör 

%10,659’luk kısmını, üçüncü faktör %7,080’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 
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Çizelge 2.11. Temel Bileşenler Promax Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

 

Başlangıç Özdeğerler 

 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon 

Sonrası 
Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,337 59,739 59,739 13,348 

2 2,558 10,659 70,399 2,558 10,659 70,399 8,613 

3 1,699 7,080 77,478 1,699 7,080 77,478 7,905 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 

 

Coefficient Display Format kutucuğunda Suppress Small Coefficients 

seçeneği işaretlendiğinden faktör yükleri değeri 0.10 dan küçük 

olanlar tabloda yer almaz. Temel bileşenler varimax rotasyon 

sonucuna göre faktör yükleri matrisinde 1. faktörde –btka, 2. faktörde 

–omf, -oky, -blg ve 3. faktörde –buty ve –omf değişkenlerinin 

yüklerinin 0.10 dan küçük olduğu görülmektedir. Ayrıca birinci 

faktörde -kkbk, -gty, -buty, -buky, -tpyg, -ety, -gkby, -j, -eky, -omf,     

-oky, -otym, - gog, -etek, -kuyu değişkenleri, ikinci faktörde –btka,     

-oka, -okol, -but, -kar değişkenleri ve üçüncü faktörde –kkem, -buk,    

-oke, -blg değişkenleri yer almaktadır. 

Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından da belirtildiği gibi faktörlerin 
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adlandırılması faktör yükü büyük olan bir veya birkaç değişkenin 

özelliklerine göre yapılır. Buna göre varimax rotasyonlu temel 

bileşenlerde faktörlerin adlandırılmasında 1. faktörde; -kkbk(karkas 

kabuk yağı), -gty(göğüs toplam yağ), - buty(but toplam yağ),               

-buky(but kabuk yağı), -tpyg(toplam yağ), -ety(etek toplam yağ),          

-gkby(göğüs kabuk yağı), -j(12.kaburga üzerindeki yağ kalınlığı),        

-eky(etek kabuk yağı), -omf(karın, iç yağı), -oky(ön kol kabuk yağı),     

-otym(ön kol toplam yağı), -gog(göğüs), etek(etek), -kuyu(kuyruk) 

değişkenleri olmak üzere ağırlıklı olarak yağ değişkenlerinden 

oluştuğundan 1. faktöre yağ faktörü adı verilebilinir. 2. faktörde;           

-btka(but kas), -oka(ön kol kas), -okol(ön kol), -but(but), –kar(karkas) 

değişkenleri yer alıyor. 2. faktöre kas faktörü adı verilebilir. 3. 

faktörde; - kkem(karkas kemik), -buk(but kemik), -oke(ön kol kemik), 

-blg(böbrek leğen yağı) değişkenleri yer alıyor. 3. faktöre kemik 

faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.12. Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Yükleri 

Matrisi 

 Bileşen 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,878 ,278 ,320 

Gty ,875 ,233 ,252 

Buty ,868 ,375  

Buky ,833 ,399 ,126 

Tpyg ,807 ,307 ,361 

Ety ,804 ,161 ,417 

Gkby ,789 ,232 ,328 
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Çizelge 2.13. Quartimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Yükleri 

Matrisi 

 

 Bileşen 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,974   

Gty ,937   

Tpyg ,933   

Buky ,910 ,126 -,156 

Buty ,908 ,101 -,246 

Ety ,902 -,118 ,130 

Gkby ,883   

J ,780 ,192 -,142 

Eky ,763 ,201 ,380 

Omf ,760   

Oky ,734  ,404 

Otym ,668 ,151 ,282 

Gog ,638 ,569 ,107 

Etek ,533 ,343 ,322 

Kuyu ,489 ,323 ,384 

Btka  ,897 ,102 

Oka ,105 ,875 ,251 

Okol ,385 ,748 ,340 

But ,610 ,711 ,211 

Kar ,625 ,638 ,341 

Kkem ,130 ,378 ,863 

Buk ,213 ,189 ,862 

Oke ,135 ,503 ,727 

Blg ,506  ,610 
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Eky ,866  ,109 

Kar ,863 ,395 ,113 

But ,831 ,481  

Oky ,813 -,170 ,142 

Gog ,781 ,347 -,112 

Otym ,735   

J ,716  -,390 

Omf ,691 -,263 -,191 

Etek ,685 ,142 ,128 

Okol ,681 ,570 ,190 

Kuyu ,658 ,130 ,201 

Blg ,626 -,264 ,412 

Btka ,378 ,821  

Oka ,440 ,780 ,195 

Kkem ,502 ,243 ,770 

Buk ,519  ,744 

Oke ,502 ,374 ,639 

 

 

Temel bileşenler quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde    

-kkbk, - gty, -tpyg, -buky, -buty, -ety, -gkby, -eky, -kar, -but, -oky,     -

gog, -otym, -j, -omf, - etek, -okol, -kuyu, -blg değişkenleri yer 

almakta, ikinci faktörde –btka, -oka değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Quartimax rotasyonlu temel bileşenlerde faktörlerin adlandırılmasında 

1.faktörde; -kkbk(karkas kabuk yağı), -gty(göğüs toplam yağ),              

-tpyg(toplam yağ), - buky(but kabuk yağı), -buty(but toplam yağ),       

-ety(etek toplam yağ), -gkby(göğüs kabuk yağı), -eky(etek kabuk 
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yağı), kar(karkas), -but(but). -oky(ön kol kabuk yağı), gog(göğüs),       

-otym(ön kol toplam yağı), -j(12.kaburga üzerindeki yağ kalınlığı),      

- omf(karın, iç yağı), etek(etek), -okol(ön kol), -kuyu(kuyruk),             

-blg(böbrek leğen yağı) değişkenleri yer alıyor. 1. faktöre yağ faktörü 

adı verilebilir. 2. faktörde; - btka(but kas), -oka(ön kol kas) 

değişkenleri yer alıyor. 2. faktöre kas faktörü adı verilebilir. 3. 

faktörde; -kkem(karkas kemik), -buk(but kemik), -oke(ön kol kemik) 

değişkenleri yer alıyor. 3. faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Temel bileşenler equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde      

-buty, - gty, -kkbk, -buky, -j, -omf, -tpyg, -ety, -gkby, -eky, -oky,         

-otym, -etek değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –btka, -oka,        

-okol, -but, -kar, -gog değişkenleri yer almakta ve üçüncü faktörde      

-buk, -kkem, -oke, -blg, -kuyu değişkenleri yer almaktadır. 

Equamax rotasyonlu temel bileşenlerde faktörlerin adlandırılmasında 

1.faktörde; -buty(but toplam yağ), -gty(göğüs toplam yağ), -kkbk 

(karkas kabuk yağı), -buky (but kabuk yağı), -j (12.kaburga üzerindeki 

yağ kalınlığı),  omf(karın, iç yağı), -tpyg(toplam yağ), -ety(etek 

toplam yağ), -gkby(göğüs kabuk  yağı), - eky(etek kabuk yağı), -

oky(ön kol kabuk yağı), -otym(ön kol toplam yağı), etek(etek) 

değişkenleri yer alıyor. 1. faktöre yağ faktörü adı verilebilir. 2. 

faktörde; btka(but kas), -oka(ön kol kas), -okol(ön kol), -but(but),  

kar(karkas),  gog(göğüs) değişkenleri yer alıyor. 2. faktöre kas faktörü 

adı verilebilir. 3. faktörde; -buk(but kemik), -kkem(karkas kemik),      

-oke(ön kol kemik), -blg(böbrek leğen yağı), - kuyu(kuyruk) 

değişkenleri yer alıyor. 3. faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 
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Çizelge 2.14. Equamax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Yükleri 

Matrisi 

 

 

 Bileşen 

Değişken 1 2 3 

Buty ,828 ,435 ,147 

Gty ,817 ,296 ,358 

Kkbk ,808 ,342 ,424 

Buky ,780 ,457 ,225 

J ,777 ,245  

Omf ,747  ,157 

Tpyg ,731 ,366 ,456 

Ety ,730 ,221 ,513 

Gkby ,723 ,290 ,422 

Eky ,692 ,257 ,470 

Oky ,668 ,139 ,493 

Otym ,614 ,199 ,363 

Etek ,463 ,382 ,382 

Btka  ,902  

Oka  ,882 ,246 

Okol ,286 ,776 ,373 

But ,528 ,754 ,274 

Kar ,531 ,683 ,406 

Gog ,579 ,613 ,177 

Buk  ,212 ,879 

Kkem  ,394 ,865 

Oke  ,518 ,729 

Blg ,426  ,670 

Kuyu ,412 ,360 ,437 
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Temel bileşenler direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde - buty, -gty, -kkbk, -buky, -j, -omf, -ety, -tpyg, -gkby, -eky,    

-oky, -otym, -gog, -kar, - etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 

faktörde –btka, -oka, -okol, -but değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –kkem, -buk, -oke, -blg değişkenleri yer almaktadır. 

Çizelge 2.15. Direct Oblimin Rotasyonlu Temel Bileşenler Örüntü 

Matrisi 

 Bileşen 

Değişken 1 2 3 

Buty ,918 ,196 -,193 

Gty ,918   

Kkbk ,908  ,107 

Buky ,866 ,218  

J ,861  -,351 

Omf ,843 -,217 -,112 

Ety ,828  ,238 

Tpyg ,821  ,165 

Gkby ,814  ,141 

Eky ,782  ,205 

Oky ,761 -,127 ,248 

Otym ,693  ,129 

Gog ,633 ,443  

Kar ,584 ,487 ,157 

Etek ,517 ,200 ,185 

Kuyu ,463 ,181 ,262 

Btka  ,912  

Oka  ,864 ,162 

Okol ,304 ,657 ,203 
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But ,573 ,585  

Kkem  ,256 ,849 

Buk ,117  ,846 

Oke  ,404 ,693 

Blg ,500 -,260 ,533 

 

Direct oblimin rotasyonlu temel bileşenlerde faktörlerin 

adlandırılmasında 1.faktörde; -buty(but toplam yağ), -gty(göğüs 

toplam yağ), -kkbk(karkas kabuk yağı), -buky(but kabuk yağı),             

-j(12.kaburga üzerindeki yağ kalınlığı), omf(karın, iç yağı),                   

-ety(etek toplam yağ), -tpyg(toplam yağ), -gkby(göğüs kabuk yağı),     

-eky(etek kabuk yağı), -oky(ön kol kabuk yağı), -otym(ön kol toplam 

yağı), gog(göğüs), – kar(karkas), etek(etek),  -kuyu(kuyruk) 

değişkenleri yer alıyor. 1.faktöre yağ faktörü adı verilebilinir. 

2.faktörde; -btka(but kas), -oka(ön kol kas), -okol(ön kol),  - but(but) 

değişkenleri yer alıyor. 2.faktöre kas faktörü adı verilebilir. 3.faktörde; 

- kkem(karkas kemik), -buk(but kemik), -oke(ön kol kemik),                

-blg(böbrek leğen yağı) değişkenleri yer alıyor. 3.faktöre kemik 

faktörü adı verilebilir. 

Temel bileşenler promax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde        

-buty, -gty, -j, -omf, -kkbk, -buky, -ety, -gkby, -tpyg, -eky, -oky,          

-otym, -gog, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, İkinci faktörde      

-btka, -oka, -okol, -but, -kar değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –buk, -kkem, -oke, -blg değişkenleri yer almaktadır. 
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Çizelge 2.16. Promax Rotasyonlu Temel Bileşenler Örüntü Matris 

 

 

 

 

 Bileşen 

Değişken 1 2 3 

Buty ,941 ,194 -,244 

Gty ,939   

J ,935  -,407 

Omf ,929 -,270 -,127 

Kkbk ,911   

Buky ,869 ,214 -,140 

Ety ,830 -,123 ,249 

Gkby ,814  ,136 

Tpyg ,805  ,159 

Eky ,778  ,210 

Oky ,771 -,191 ,265 

Otym ,701  ,129 

Gog ,584 ,474 -,139 

Etek ,469 ,188 ,180 

Kuyu ,404 ,163 ,268 

Btka -,196 1,018  

Oka -,198 ,953 ,124 

Okol ,160 ,706 ,175 

But ,480 ,628  

Kar ,488 ,508 ,129 

Buk   ,927 

Kkem -,175 ,224 ,919 

Oke -,172 ,401 ,737 

Blg ,483 -,349 ,593 
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Promax rotasyonlu temel bileşenlerde faktörlerin adlandırılmasında 

1.faktörde; -buty(but toplam yağ), -gty(göğüs toplam yağ), -

j(12.kaburga üzerindeki yağ kalınlığı), omf(karın, iç yağı), -

kkbk(karkas kabuk yağı), --buky(but  kabuk yağı), -ety(etek toplam 

yağ), -gkby(göğüs kabuk yağı), -tpyg(toplam yağ), eky(etek kabuk 

yağı), -oky(ön kol kabuk yağı), -otym(ön kol toplam yağı), 

gog(göğüs), etek(etek), kuyu(kuyruk değişkenleri yer alıyor. 1.faktöre 

yağ faktörü adı verilebilinir. 2.faktörde; btka(but kas), -oka(ön kol 

kas), -okol(ön kol), -but(but), kar(karkas) değişkenleri yer alıyor. 

2.faktöre kas faktörü  adı  verilebilinir. 3.faktörde; -buk(but kemik), -

kkem(karkas kemik), -oke(ön kol kemik), -blg(böbrek leğen yağı) 

değişkenleri yer alıyor. 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

2.2. Ağırlıksız En Küçük Kareler Yöntemi Bulguları 

Ağırlıksız en küçük kareler rotasyonsuz analiz sonuçları incelenmiştir. 

Birinci faktör açıklanan toplam varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci 

faktör %9,706’lık kısmını, üçüncü faktör %6,095 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,620 dir. 
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Çizelge 2.17. Ağırlıksız En Küçük Kareler Rotasyonsuz Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 

 

Ağırlıksız en küçük kareler varimax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %40,442’lik kısmını, ikinci faktör 

%18,615’lik kısmını, üçüncü faktör %15,563’lük kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,620 dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

 

Birikimli % 

 

Toplam 

 

Varyans % 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 

4 1,237 5,156 82,634    

5 ,894 3,726 86,360    

: : : :    

23 ,002 ,009 99,998    

24 ,001 ,002 100,000    
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Çizelge 2.18. Ağırlıksız En Küçük Kareler Varimax Rotasyonlu 

Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 9,706 40,442 40,442 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 4,468 18,615 59,057 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 3,735 15,563 74,620 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

Ağırlıksız en küçük kareler quartimax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %56,738’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,626’lık kısmını, üçüncü faktör %8,256’lık kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,620 dir. 
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Çizelge 2.19. Ağırlıksız En Küçük Kareler Quartimax Rotasyonlu 

Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 

Rotasyon Sonrası Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 13,617 56,738 56,738 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 2,310 9,626 66,364 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 1,981 8,256 74,620 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

Ağırlıksız en küçük kareler equamax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %33,401’lik kısmını, ikinci faktör 

%21,513’lük kısmını, üçüncü faktör %19,705’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,620 dir. 
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Çizelge 2.20. Ağırlıksız En Küçük Kareler Equamax Rotasyonlu 

Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 8,016 33,401 33,401 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 5,163 21,513 54,915 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 4,729 19,705 74,620 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

Çizelge 2.21. Ağırlıksız En Küçük Kareler Direct Oblimin 

Rotasyonlu Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 

 

 

 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler 

 

Faktörleştirme Sonrası Değerler 

Rotasyon 

Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 12,965 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 6,524 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 5,628 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     
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Ağırlıksız en küçük kareler direct oblimin rotasyon sonucuna göre 

birinci faktör açıklanan toplam varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci 

faktör %9,706’lık kısmını, üçüncü faktör %6,095’lik kısmını olmak 

üzere toplam açıklanan varyans %74,620 dir. 

Çizelge 2.22. Ağırlıksız En Küçük Kareler Promax 

Rotasyonlu Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 

 

 

 

Faktör 

 

 

Başlangıç Özdeğerler 

 

Faktörleştirme Sonrası Değerler 

Rotasyon 

Sonrası 

Değerler 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 13,251 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 8,738 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,620 7,630 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 

Ağırlıksız en küçük kareler promax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,706’lık kısmını, üçüncü faktör %6,095’lik olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,620 dir. 

Ağırlıksız en küçük kareler varimax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde -kkbk, -gty, -buty, -buky, -tpyg, -ety, -gkby, -eky, -j, -oky,     

-omf, -otym, -gog, -etek, - blg, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 
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faktörde –btka, -oka, -but, -okol, -kar değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke, değişkenleri yer almaktadır. 

Varimax rotasyonlu ağırlıksız en küçük karelerde 1.faktöre yağ 

faktörü, 2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.23. Varimax Rotasyonlu Ağırlıksız En Küçük Kareler 

Faktör Yükleri Matrisi 

 

 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Kkbk ,893 ,266 ,313 

Gty ,880 ,225 ,246 

Buty ,869 ,380  
Buky ,833 ,399 ,118 

Tpyg ,815 ,305 ,344 

Ety ,808 ,157 ,404 

Gkby ,785 ,224 ,324 

Eky ,760 ,197 ,367 

J ,730 ,185  
Oky ,722  ,382 

Omf ,706   
Otym ,640 ,157 ,280 

Gog ,629 ,542 ,129 

Etek ,524 ,329 ,307 

Blg ,505  ,502 

Kuyu ,491 ,314 ,340 

Btka  ,859 ,126 

Oka ,112 ,840 ,273 

But ,610 ,723 ,204 

Okol ,388 ,717 ,361 

Kar ,630 ,640 ,335 

Kkem ,142 ,355 ,883 

Buk ,241 ,182 ,813 

Oke ,161 ,468 ,715 

 

Ağırlıksız en küçük kareler quartimax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde -kkbk, -gty, -tpyg, -buky, -buty, -ety, -gkby, -kar,-eky, -but,   

-oky, -gog, - otym, -j, -okol, -etek, -omf, -kuyu, -blg değişkenleri yer 
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almakta, ikinci faktörde – btka, -oka değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Quartimax rotasyonlu ağırlıksız en küçük karelerde 1.faktöre yağ 

faktörü, 2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı 

verilebilir. 

Çizelge 2.24. Quartimax Rotasyonlu Ağırlıksız En Küçük Kareler 

Faktör Yükleri Matrisi 
 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,982   

Gty ,937   

Tpyg ,934   

Buky ,908 ,121 -,164 

Buty ,908  -,259 

Ety ,900 -,124 ,121 

Gkby ,876   

Kar ,868 ,394  

Eky ,858  ,100 

But ,835 ,489  

Oky ,798 -,153 ,129 

Gog ,772 ,317  

Otym ,711   

J ,688  -,315 

Okol ,683 ,538 ,200 

Etek ,668 ,132 ,115 

Omf ,657 -,202 -,172 

Kuyu ,644 ,126 ,157 

Blg ,610 -,190 ,314 
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Ağırlıksız en küçük kareler equamax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde -buty, -kkbk, -gty, -buky, -tpyg, -ety, -j, -gkby, -omf, -eky,     

-oky, -otym, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde        

-btka, -oka, -but, -okol, -kar, -gog değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde -kkem, –buk, -oke,  -blg  değişkenleri yer almaktadır. 

Equamax rotasyonlu ağırlıksız en küçük karelerde 1.faktöre yağ 

faktörü, 2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.25. Equamax Rotasyonlu Ağırlıksız En Küçük 

Kareler Faktör Yükleri Matrisi 
 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Buty ,827 ,444 ,137 

Kkbk ,822 ,333 ,423 

Gty ,821 ,292 ,356 

Buky ,778 ,461 ,219 

Tpyg ,738 ,367 ,443 

Ety ,734 ,219 ,504 

J ,719 ,239  

Gkby ,717 ,284 ,420 

Omf ,689  ,149 

Eky ,689 ,255 ,460 

Oky ,656 ,154 ,472 

Btka ,383 ,781  

Oka ,445 ,745 ,202 

Kkem ,512 ,228 ,783 

Buk ,526  ,689 

Oke ,511 ,342 ,614 
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Otym ,584 ,207 ,358 

Etek ,454 ,369 ,367 

Kuyu ,417 ,352 ,396 

Btka  ,864 ,123 

Oka  ,848 ,273 

But ,523 ,768 ,271 

Okol ,284 ,746 ,398 

Kar ,532 ,687 ,404 

Gog ,565 ,588 ,202 

Kkem  ,369 ,889 

Buk ,118 ,204 ,835 

Oke    ,482 ,723 

Blg ,433  ,564 

 
 
Ağırlıksız en küçük kareler direct oblimin rotasyon sonucuna göre 

birinci faktörde -kkbk, -gty, -buty, -buky, -ety, -tpyg, -gkby, -j, -omf, -

eky, -oky, -otym, - gog, -kar, -blg, -etek, -kuyu değişkenleri yer 

almakta, ikinci faktörde –btka, -oka, - okol, -but değişkenleri yer 

almakta ve üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke değişkenleri yer 

almaktadır. 

Direct oblimin rotasyonlu ağırlıksız en küçük karelerde 1.faktöre yağ 

faktörü, 2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı 

verilebilir. 
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Çizelge 2.26. Direct Oblimin Rotasyonlu Ağırlıksız En Küçük Kareler 
Örüntü Matrisi 
 
 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,932   

Gty ,931   

Buty ,921 ,198 -,218 

Buky ,867 ,215 -,118 

Ety ,841  ,219 

Tpyg ,835  ,137 

Gkby ,815  ,132 

J ,805  -,282 

Omf ,787 -,159 -,110 

Eky ,785  ,187 

Oky ,755 -,116 ,223 

Otym ,666  ,127 

Gog ,615 ,414  

Kar ,579 ,492 ,136 

Blg ,511 -,185 ,413 

Etek ,508 ,188 ,165 

Kuyu ,468 ,176 ,210 

Btka  ,881  

Oka  ,837 ,173 

Okol ,293 ,628 ,213 

But ,560 ,602  

Kkem  ,231 ,867 

Buk ,152  ,787 

Oke  ,369 ,671 

 

Ağırlıksız en küçük kareler promax rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde - gty, -kkbk, -buty, -buky, -j, -omf, -ety, -tpyg, -gkby, -eky,      
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-oky, -otym, -gog, -blg, - etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 

faktörde –btka, -oka, -okol, -but, -kar değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde -kkem, –buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Promax rotasyonlu ağırlıksız en küçük karelerde 1.faktöre yağ faktörü, 

2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.27. Promax Rotasyonlu Ağırlıksız En Küçük Kareler 
Örüntü Matrisi 
 

 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Gty ,960   
Kkbk ,946   
Buty ,946 ,197 -,268 
Buky ,873 ,211 -,157 
J ,867  -,327 

Omf ,862 -,207 -,126 
Ety ,855 -,145 ,232 
Tpyg ,828  ,132 

Gkby ,824  ,131 

Eky ,791  ,194 

Oky ,774 -,186 ,240 
Otym ,676  ,130 

Gog ,567 ,443 -,114 
Blg ,507 -,269 ,458 
Etek ,466 ,173 ,162 
Kuyu ,421 ,158 ,214 
Btka -,215 ,993  
Oka -,215 ,929 ,143 
Okol ,150 ,675 ,194 
But ,463 ,652  
Kar ,484 ,514 ,111 
Kkem -,161 ,184 ,944 
Buk   ,865 

Oke -,135 ,356 ,719 

 

2.3. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Bulguları 
 

Genelleştirilmiş en küçük kareler rotasyonsuz analiz sonuçları 

incelenmiştir. Birinci   faktör   açıklanan toplam   varyansın   
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%59,739’luk   kısmını, ikinci faktör %10,659’luk kısmını, üçüncü 

faktör %7,080 olmak üzere toplam açıklanan varyans %77,478 dir. 

Ancak faktör matrisi elde edilememiştir. 
 

Çizelge 2.28. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Rotasyonsuz 

Toplam Açıklanan Varyans Miktarları 

 

 

 
Faktör 

Başlangıç Özdeğerler 
 

Toplam 
 

Varyans % 
 

Birikimli % 

1 14,337 59,739 59,739 

2 2,558 10,659 70,399 

3 1,699 7,080 77,478 

4 1,237 5,156 82,634 

: : : : 

23 ,002 ,009 99,998 

24 ,001 ,002 100,000 

 

2.4. Maksimum Olabilirlik Yöntemi Bulguları 
 
Maksimum olabilirlik rotasyonsuz analiz sonuçlarına göre birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %59,739’luk kısmını, ikinci faktör 

%10,659’luk kısmını, üçüncü faktör %7,080 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %77,478 dir. Ancak faktör matrisi elde 

edilememiştir. 
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Çizelge 2.29. Maksimum Olabilirlik Rotasyonsuz Toplam Açıklanan 
Varyans Miktarları 

 

2.5. Temel Eksen Yöntemi Bulguları 
 
Temel eksen rotasyonsuz analiz sonuçları incelenmiştir. Birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,706’lık kısmını, üçüncü faktör %6,095 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,619 dur. 

Çizelge 2.30. Temel Eksen Rotasyonsuz Toplam Açıklanan Varyans 

Miktarları 

 
 
 

Faktör 

Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 
3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 
4 1,237 5,156 82,634    
5 ,894 3,726 86,360    

: : : :    

23 ,002 ,009 99,998    
24 ,001 ,002 100,000    

 

 
Faktör 

Başlangıç Özdeğerler 
Toplam Varyans % Birikimli % 

1 14,337 59,739 59,739 

2 2,558 10,659 70,399 

3 1,699 7,080 77,478 

4 1,237 5,156 82,634 

: : : : 

23 ,002 ,009 99,998 

24 ,001 ,002 100,000 
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Çizelge 2.31. Temel Eksen Varimax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 9,706 40,441 40,441 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 4,467 18,614 59,055 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 3,735 15,564 74,619 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 
 

Temel eksen varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan 

toplam varyansın %40,441’lik kısmını, ikinci faktör %18,614’lük 

kısmını, üçüncü faktör %15,564’lük kısmını olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,619 dur. 

Temel eksen quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %56,738’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,627’lik kısmını, üçüncü faktör %8,255’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,619 dur. 
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Çizelge 2.32. Temel Eksen Quartimax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 

 
 

Çizelge 2.33. Temel Eksen Equamax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 

 

Temel eksen equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan 

toplam varyansın %33,401’lik kısmını, ikinci faktör %21,513’lük 

kısmını, üçüncü faktör %19,705’lik kısmını olmak üzere toplam 

 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 13,617 56,738 56,738 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 2,310 9,627 66,365 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 1,981 8,255 74,619 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 8,016 33,401 33,401 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 5,163 21,513 54,914 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 4,729 19,705 74,619 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       
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açıklanan varyans %74,619 dur. 

Temel eksen direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,706’lık kısmını, üçüncü faktör %6,095’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,619 dur. 
 

Çizelge 2.34. Temel Eksen Direk Oblimin Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 12,965 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 6,523 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 5,628 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     
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Çizelge 2.35. Temel Eksen Promax Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,818 58,818 13,251 

2 2,558 10,659 70,399 2,329 9,706 68,524 8,738 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,095 74,619 7,631 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 
 
Temel eksen promax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan toplam 

varyansın %58,818’lik kısmını, ikinci faktör %9,706’lık kısmını, üçüncü 

faktör %6,095’lik kısmını olmak üzere toplam açıklanan varyans %74,619 

dur.  

Çizelge 2.36. Varimax Rotasyonlu Temel Eksen Faktör Yükleri 

Matrisi 

 
 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,893 ,265 ,313 

Gty ,880 ,225 ,246 

Buty ,869 ,380  

Buky ,833 ,399 ,118 

Tpyg ,815 ,305 ,344 

Ety ,808 ,157 ,404 

Gkby ,785 ,224 ,324 

Eky ,760 ,197 ,367 
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J ,730 ,185  

Oky ,722  ,382 

Omf ,706   

Otym ,640 ,157 ,280 

Gog ,629 ,542 ,129 

Etek ,524 ,329 ,307 

Blg ,505  ,502 

Kuyu ,491 ,314 ,340 

Btka  ,859 ,126 

Oka ,112 ,840 ,273 

But ,610 ,723 ,204 

Okol ,388 ,717 ,361 

Kar ,630 ,640 ,335 

Kkem ,142 ,355 ,883 

Buk ,241 ,182 ,814 

Oke ,161 ,468 ,715 

 

Temel eksen varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde              

-kkbk, -gty, - buty, -buky, -tpyg, -ety, -gkby, -eky, -j, -oky, -omf,         

-otym, -gog, -etek, -blg, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 

faktörde –btka, -oka, -but, -okol, -kar değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke, değişkenleri yer almaktadır. 

Varimax rotasyonlu temel eksende 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre kas 

faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 
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Çizelge 2.37. Quartimax Rotasyonlu Temel Eksen Faktör Yükleri 

Matrisi 

 

 
 
 
 
 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,982   
Gty ,937   
Tpyg ,934   
Buky ,908 ,121 -,164 

Buty ,908  -,259 

Ety ,900 -,124 ,121 

Gkby ,876   
Kar ,868 ,394  
Eky ,858  ,100 

But ,835 ,489  

Oky ,798 -,153 ,129 

Gog ,772 ,317  
Otym ,711   
J ,688  -,315 

Okol ,683 ,537 ,200 

Etek ,668 ,132 ,115 

Omf ,657 -,202 -,172 

Kuyu ,644 ,126 ,157 

Blg ,610 -,190 ,314 

Btka ,383 ,781  
Oka ,445 ,744 ,202 

Kkem ,512 ,228 ,782 

Buk ,526  ,689 

Oke ,511 ,342 ,614 
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Temel eksen quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde           

-kkbk, -gty, - tpyg, -buky, -buty, -ety, -gkby, -kar,-eky, -but, -oky,       

-gog, -otym, -j, -okol, -etek, - omf, -kuyu, -blg değişkenleri yer 

almakta, ikinci faktörde –btka, -oka değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde –kkem, -buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Quartimax rotasyonlu temel eksende 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre 

kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.38. Equamax Rotasyonlu Temel Eksen Faktör Yükleri 

Matrisi 

 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Buty ,827 ,444 ,137 

Kkbk ,822 ,333 ,423 

Gty ,821 ,292 ,356 

Buky ,778 ,461 ,219 

Tpyg ,738 ,367 ,443 

Ety ,734 ,219 ,504 

J ,719 ,239  

Gkby ,717 ,284 ,420 

Omf ,689  ,149 

Eky ,689 ,255 ,460 

Oky ,656 ,153 ,472 

Otym ,584 ,206 ,358 

Etek ,454 ,369 ,367 

Kuyu ,417 ,352 ,396 

Btka  ,864 ,123 

Oka  ,848 ,273 

But ,523 ,768 ,271 

Okol ,284 ,746 ,398 
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Kar ,532 ,687 ,404 

Gog ,565 ,588 ,202 

Kkem  ,370 ,888 

Buk ,118 ,204 ,835 

Oke  ,482 ,723 

Blg ,433  ,563 

 

Temel eksen equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde            

-buty, -kkbk, - gty, -buky, -tpyg, -ety, -j, -gkby,omf, -eky, -oky,           

-otym, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –btka,     

-oka, -but, -okol, -kar, -gog değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde -kkem, –buk, -oke, -blg değişkenleri yer almaktadır. 

Equamax rotasyonlu temel eksende 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre 

kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.39. Direct Oblimin Rotasyonlu Temel Eksen Örüntü Matrisi 
 
 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,932   

Gty ,931   

Buty ,921 ,197 -,218 

Buky ,867 ,215 -,117 

Ety ,840  ,219 

Tpyg ,835  ,137 

Gkby ,815  ,132 

J ,805  -,282 

Omf ,787 -,159 -,110 

Eky ,785  ,187 

Oky ,755 -,116 ,223 

Otym ,666  ,127 
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Gog ,615 ,414  

Kar ,579 ,492 ,136 

Blg ,511 -,185 ,413 

Etek ,508 ,188 ,165 

Kuyu ,468 ,176 ,210 

Btka  ,882  

Oka  ,836 ,173 

Okol ,293 ,627 ,214 

But ,560 ,602  

Kkem  ,231 ,866 

Buk ,152  ,788 

Oke  ,369 ,671 

 
 

Temel eksen direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktörde    

-kkbk, - gty, -buty, -buky, -ety, -tpyg, -gkby, -j, -omf, -eky, -oky,         

-otym, -gog, -kar, -blg, - etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 

faktörde –btka, -oka, -okol, -but değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –kkem, -buk, -oke, değişkenleri yer almaktadır. 

Direct oblimin rotasyonlu temel eksende 1.faktöre yağ faktörü, 

2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

 

Çizelge 2.40. Promax Rotasyonlu Temel Eksen Örüntü Matrisi 
 
 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Gty ,960   

Buty ,946 ,197 -,268 

Kkbk ,946   

Buky ,873 ,211 -,157 
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J ,867  -,327 

Omf ,862 -,207 -,126 

Ety ,855 -,145 ,233 

Tpyg ,828  ,132 

Gkby ,824  ,131 

Eky ,791  ,195 

Oky ,774 -,186 ,240 

Otym ,676  ,130 

Gog ,567 ,444 -,114 

Blg ,507 -,269 ,458 

Etek ,466 ,173 ,162 

Kuyu ,421 ,158 ,213 

Btka -,216 ,994  

Oka -,215 ,928 ,143 

Okol ,150 ,674 ,194 

But ,463 ,652  

Kar ,484 ,514 ,111 

Kkem -,160 ,185 ,944 

Buk   ,866 

Oke -,135 ,356 ,720 

 
 
Temel eksen promax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde -gty,      

-buty, - kkbk, -buky, -j, -omf, -ety, -tpyg, -gkby, -eky, -oky, -otym,      

-gog, -blg, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde          

-btka, -oka, -okol, -but, -kar değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde -kkem, –buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Promax rotasyonlu temel eksende 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre kas 

faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 
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2.6. Alfa Faktörü Yöntemi Bulguları 
 

Alfa faktörü rotasyonsuz analiz sonuçları incelenmiştir. Birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %58,815’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,699’lık kısmını, üçüncü faktör %6,094 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,608 dir. 

Çizelge 2.41. Alfa Faktörü Rotasyonsuz Toplam Açıklanan Varyans 
Miktarları 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

 
Faktörleştirme Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 

4 1,237 5,156 82,634    
5 ,894 3,726 86,360    
: : : :    

23 ,002 ,009 99,998    
24 ,001 ,002 100,000    

 
Çizelge 2.42. Alfa Faktörü Varimax Rotasyonlu Toplam 
Açıklanan Varyans Miktarları 
 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 9,690 40,375 40,375 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 4,539 18,913 59,288 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 3,677 15,320 74,608 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       
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Alfa faktörü varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan 

toplam varyansın %40,375’lik kısmını, ikinci faktör %18,913’lük 

kısmını, üçüncü faktör %15,320’lik kısmını olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,608 dir. 

Alfa faktörü quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %56,780’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,645’lik kısmını, üçüncü faktör %8,184’lük kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,608 dir. 

 

Çizelge 2.43. Alfa Faktörü Quartimax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 
 
 
 

Faktör 

 

Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 

Toplam Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 13,627 56,780 56,780 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 2,315 9,645 66,424 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 1,964 8,184 74,608 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       
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Çizelge 2.44. Alfa Faktörü Equamax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 8,011 33,380 33,380 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 5,197 21,656 55,036 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 4,697 19,572 74,608 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 

Alfa faktörü equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan 

toplam varyansın %33,380’lik kısmını, ikinci faktör %21,656’lık 

kısmını, üçüncü faktör %19,572’lik kısmını olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,608 dir. 

Alfa faktörü direk oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %58,815’lik kısmını, ikinci faktör 

%9,699’luk kısmını, üçüncü faktör %6,094’lük kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %74,608 dir. 
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Çizelge 2.45. Alfa Faktörü Direk Oblimin Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

 
Faktörleştirme Sonrası Değerler 

Rotasyon 

Sonrası Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

 
Birikimli % 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 12,956 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 6,552 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 5,634 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 

Çizelge 2.46. Alfa Faktörü Promax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 14,116 58,815 58,815 13,243 

2 2,558 10,659 70,399 2,328 9,699 68,514 8,836 

3 1,699 7,080 77,478 1,463 6,094 74,608 7,634 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 
 

Alfa faktörü promax rotasyon sonucuna göre birinci faktör açıklanan 

toplam varyansın %58,815’lik kısmını, ikinci faktör %9,699’luk 

kısmını, üçüncü faktör %6,094’lük kısmını olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %74,608 dir.  
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Çizelge 2.47. Varimax Rotasyonlu Alfa Faktörü Faktör Yükleri 

Matrisi 

 
 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Kkbk ,887 ,277 ,306 

Gty ,878 ,232 ,238 

Buty ,869 ,372  
Buky ,825 ,395 ,124 

Ety ,815 ,164 ,406 

Tpyg ,809 ,304 ,372 

Gkby ,779 ,241 ,307 

Eky ,755 ,216 ,359 

Oky ,737 ,107 ,363 

J ,733 ,195 -,101 

Omf ,712   
Otym ,646 ,180 ,237 

Gog ,623 ,539 ,124 

Etek ,531 ,324 ,297 

Kuyu ,473 ,306 ,360 

Oka ,118 ,850 ,249 

Btka  ,840 ,127 

Okol ,401 ,738 ,319 

But ,609 ,717 ,208 

Kar ,626 ,642 ,352 

Kkem ,133 ,372 ,889 

Buk ,233 ,191 ,821 

Oke ,165 ,497 ,670 

Blg ,505  ,532 

 
 

Alfa faktörü varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde              

-kkbk, -gty, - buty, -buky, -ety, -tpyg, -gkby, -eky, -oky, -j, -omf,          

-otym, -gog, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde       

-oka, –btka, -okol, -but, -kar değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –kkem, -buk, -oke, -blg değişkenleri yer almaktadır. 
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Varimax rotasyonlu alfa faktöründe 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre 

kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.48. Quartimax Rotasyonlu Alfa Faktörü Faktör Yükleri 
Matrisi 
 
 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Kkbk ,978   
Tpyg ,937   
Gty ,935   
Ety ,908 -,126 ,124 

Buty ,907  -,253 

Buky ,904 ,111 -,152 

Kar ,872 ,389 ,121 

Gkby ,870   
Eky ,856   
But ,836 ,477  
Oky ,807 -,152 ,109 

Gog ,767 ,311  
Otym ,710   
Okol ,691 ,552 ,158 

J ,689  -,332 

Etek ,670 ,121 ,107 

Omf ,663 -,234 -,143 

Kuyu ,631 ,117 ,185 

Blg ,612 -,211 ,346 

Btka ,388 ,758  
Oka ,451 ,750 ,178 

Kkem ,510 ,244 ,793 

Buk ,521  ,701 

Oke ,511 ,369 ,572 

 
 
Alfa faktörü quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde -kkbk, 

-tpyg, -gty, -ety, -buty, -buky, -kar, -gkby, -eky, -but, -oky, -gog,         

-otym, -okol, -j, -etek, - omf, -kuyu, -blg değişkenleri yer almakta, 
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ikinci faktörde –btka, -oka değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –kkem, -buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Quartimax rotasyonlu alfa faktöründe 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre 

kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.49. Equamax Rotasyonlu Alfa Faktörü Faktör Yükleri 

Matrisi 

 

 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Buty ,828 ,434 ,142 
Gty ,820 ,296 ,349 
Kkbk ,817 ,342 ,417 
Buky ,771 ,454 ,227 
Ety ,741 ,223 ,508 
Tpyg ,729 ,362 ,472 
J ,724 ,248  
Gkby ,713 ,297 ,404 
Omf ,694  ,179 

Eky ,684 ,271 ,453 
Oky ,673 ,161 ,455 
Otym ,595 ,227 ,318 
Etek ,462 ,362 ,361 
Oka  ,856 ,254 

Btka  ,845 ,130 

Okol ,301 ,765 ,361 
But ,522 ,760 ,278 
Kar ,526 ,686 ,425 
Gog ,560 ,583 ,199 
Kkem  ,382 ,895 

Buk ,108 ,208 ,843 

Oke  ,508 ,681 

Blg ,431  ,594 

Kuyu ,398 ,340 ,416 

 
 
Alfa faktörü equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde -buty,   

-gty, - kkbk, -buky, -ety, -tpyg, -j, -gkby, -omf, -eky, -oky, -otym,         



96 | Dr. Öğr. Üyesi Yadigar POLAT 

 

-etek değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde -oka, –btka, -okol, -but, 

-kar, -gog değişkenleri yer almakta ve üçüncü faktörde -kkem, –buk,    

-oke, -blg, -kuyu değişkenleri yer almaktadır. 

Equamax rotasyonlu alfa faktöründe 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre 

kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.50. Direct Oblimin Rotasyonlu Alfa Faktörü Örüntü Matrisi 
 
 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Gty ,928   
Kkbk ,924   
Buty ,923 ,184 ,210 
Buky ,859 ,207 ,104 
Ety ,847  -,223 

Tpyg ,824  -,174 

J ,811  ,301 

Gkby ,807  -,118 

Omf ,794 -,192  
Eky ,777  -,182 

Oky ,772 -,110 -,201 
Otym ,674   
Gog ,610 ,410  
Kar ,572 ,489 -,161 

Etek ,517 ,179 -,158 
Blg ,507 -,208 -,449 
Kuyu ,446 ,165 -,240 
Btka  ,858  
Oka  ,846 -,149 

Okol ,310 ,649 -,168 
But ,560 ,592  
Kkem  ,247 -,877 

Buk ,137  -,800 

Oke  ,402 -,623 

 
 

Alfa faktörü direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktörde     

-gty, - kkbk, -buty, -buky, -ety, -tpyg, -j, -gkby, -omf, -eky, -oky,          
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-otym, -gog, -kar, -etek, -blg, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci 

faktörde –btka, -oka, -okol, -but değişkenleri yer almakta ve üçüncü 

faktörde –kkem, -buk, -oke, değişkenleri yer almaktadır. 

Direct oblimin rotasyonlu alfa faktöründe 1.faktöre yağ faktörü, 

2.faktöre kas faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

Çizelge 2.51. Promax Rotasyonlu Alfa Faktörü Örüntü Matrisi 

 
 Faktör 
Değişken 1 2 3 

Gty ,957   
Buty ,948 ,185 -,261 
Kkbk ,936   
J ,873  -,352 

Omf ,871 -,247  
Buky ,863 ,204 -,144 
Ety ,861 -,143 ,235 
Gkby ,814  ,113 

Tpyg ,813  ,172 

Oky ,794 -,178 ,215 
Eky ,780  ,186 

Otym ,686   
Gog ,560 ,442 -,116 
Blg ,505 -,299 ,500 
Etek ,478 ,165 ,153 
Kuyu ,396 ,145 ,246 
Btka -,204 ,970  
Oka -,207 ,945 ,111 
Okol ,168 ,706 ,139 
But ,461 ,644  
Kar ,472 ,512 ,136 
Kkem -,182 ,202 ,954 
Buk   ,879 

Oke -,131 ,398 ,663 

 
Alfa faktörü promax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde -gty,       

-buty, - kkbk, -j, -omf, -buky, -ety, -gkby, -tpyg, -oky, -eky, -otym,       

-gog, -blg, -etek, -kuyu değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –

btka, -oka, -okol, -but, -kar değişkenleri yer almakta ve üçüncü 
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faktörde        -kkem, –buk, -oke değişkenleri yer almaktadır. 

Promax rotasyonlu alfa faktöründe 1.faktöre yağ faktörü, 2.faktöre kas 

faktörü ve 3.faktöre kemik faktörü adı verilebilir. 

2.7.Görüntü Faktörü Yöntemi Bulguları 
 

Görüntü faktörü rotasyonsuz analiz sonuçları incelenmiştir. Birinci 

faktör açıklanan toplam varyansın %56,477’lik kısmını, ikinci faktör 

%6,503’lük kısmını, üçüncü faktör %8,668 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %71,647 dir. 

Çizelge 2.52. Görüntü Faktörü Rotasyonsuz Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

 
Faktörleştirme Sonrası Değerler 

 
Toplam 

 
Varyans % 

 
Birikimli % 

 
Toplam 

 
Varyans % 

 
Birikimli % 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 

4 1,237 5,156 82,634    

5 ,894 3,726 86,360    

: : : :    

23 ,002 ,009 99,998    

24 ,001 ,002 100,000    
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Çizelge 2.53. Görüntü Faktörü Varimax Rotasyonlu Toplam 
Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 

Görüntü faktörü varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %37,475’lik kısmını, ikinci faktör 

%22,554’lük kısmını, üçüncü faktör %11,619 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %71,647 dir. 

Görüntü faktörü quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %56,735’lik kısmını, ikinci faktör 

%10,710’luk kısmını, üçüncü faktör %4,203 olmak üzere toplam 

açıklanan varyans %71,647 dir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 8,994 37,475 37,475 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 5,413 22,554 60,028 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 2,789 11,619 71,647 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       
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Çizelge 2.54. Görüntü Faktörü Quartimax Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

 
Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 13,616 56,735 56,735 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 2,570 10,710 67,445 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 1,009 4,203 71,647 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 
 
Çizelge 2.55. Görüntü Faktörü Equamax Rotasyonlu Toplam 
Açıklanan Varyans Miktarları 
 
 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 7,153 29,804 29,804 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 5,467 22,781 52,585 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 4,575 19,062 71,647 

4 1,237 5,156 82,634       

5 ,894 3,726 86,360       

: : : :       

23 ,002 ,009 99,998       

24 ,001 ,002 100,000       

 
 

Görüntü faktörü equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %29,804’lük kısmını, ikinci faktör 

%22,781’lik kısmını, üçüncü faktör %19,062’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %71,647 dir. 
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Görüntü faktörü direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %56,477’lik kısmını, ikinci faktör 

%6,503’lük kısmını, üçüncü faktör %8,668’lik kısmını olmak üzere 

toplam açıklanan varyans %71,647 dir. 

Çizelge 2.56. Görüntü Faktörü Direct Oblimin Rotasyonlu Toplam 

Açıklanan Varyans Miktarları 
 

 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası Değerler 

 
Toplam 

Varyans 

% 

 
Birikimli % 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 12,724 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 7,807 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 7,853 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     

 
Çizelge 2.57. Görüntü Faktörü Promax Rotasyonlu Toplam Açıklanan 

Varyans Miktarları 
 
 
 
 
 

Faktör 

 
Başlangıç Özdeğerler 

Faktörleştirme Sonrası 

Değerler 

Rotasyon Sonrası 

Değerler 
 

Toplam 
Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

Varyans 

% 

Birikimli 

% 

 
Toplam 

1 14,337 59,739 59,739 13,554 56,477 56,477 13,136 

2 2,558 10,659 70,399 1,561 6,503 62,980 9,584 

3 1,699 7,080 77,478 2,080 8,668 71,647 9,346 

4 1,237 5,156 82,634     

5 ,894 3,726 86,360     

: : : :     

23 ,002 ,009 99,998     

24 ,001 ,002 100,000     
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Görüntü faktörü promax rotasyon sonucuna göre birinci faktör 

açıklanan toplam varyansın %56,477’lik kısmını, ikinci faktör 

%6,503’lük kısmını, üçüncü faktör ise %8,668’lik kısmını 

oluşturmaktadır ve toplam açıklanan varyans %71,647 dir. 
 

Çizelge 2.58. Varimax Rotasyonlu Görüntü Faktörü Faktör Yükleri 
Matrisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faktör 
Değişken 1 2 3 

kkbk ,885 ,316 ,306 
gty ,869 ,239 ,298 
gkby ,828 ,231 ,261 
buty ,813 ,414 ,219 
ety ,792 ,239 ,317 
buky ,787 ,433 ,280 
eky ,780 ,251 ,280 
oky ,757 ,190 ,195 
otym ,708 ,231  
tpyg ,680 ,326 ,656 
j ,665 ,157 ,163 
omf ,657  ,124 

gog ,587 ,545 ,214 
etek ,505 ,436 ,160 
buk ,345 ,337 ,269 
btka  ,927  
oka  ,877 ,104 

okol ,405 ,779 ,123 
but ,558 ,770 ,236 
kar ,499 ,656 ,548 
oke ,265 ,553 ,185 
kkem ,225 ,481 ,335 
kuyu ,265 ,301 ,909 
blg ,451  ,464 
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Görüntü faktörü varimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde        

-kkbk, - gty, -gkby, -buty, -ety, -buky, -eky, -oky, -otym, -tpyg, -j,       

-omf, -gog, -etek, -buk, değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –

btka, -oka, -okol, -but, -kar, -oke, –kkem değişkenleri yer almakta ve 

üçüncü faktörde -kuyu -blg değişkenleri yer almaktadır. 

Görüntü faktörü quartimax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde     

-kkbk, - gty, -buky, -buty, -tpyg, -gkby, -ety, -eky, -kar, -but, -oky,      

-gog, -otym, -j, -okol, - etek, -omf, -blg, -buk, -oke, –kkem, 

değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –btka, -oka değişkenleri yer 

almakta ve üçüncü faktörde -kuyu değişkeni yer almaktadır. 

Çizelge 2.59. Quartimax Rotasyonlu Görüntü Faktörü Faktör Yükleri 

Matrisi 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

Kkbk ,986   
Gty ,941 -,123  
Buky ,936   
Buty ,931   
Tpyg ,928  ,369 

Gkby ,890 -,113  
Ety ,880   
Eky ,862   
Kar ,859 ,385 ,306 

But ,849 ,488  

Oky ,791 -,120  
Gog ,783 ,271  
Otym ,718  -,196 

J ,688 -,114  
Okol ,683 ,561  



104 | Dr. Öğr. Üyesi Yadigar POLAT 

 

Etek ,653 ,204  
Omf ,645 -,168 -,108 

Blg ,578 -,117 ,281 

Buk ,514 ,165 ,115 

Oke ,498 ,400  
Kkem ,486 ,339 ,207 

Btka ,386 ,846  
Oka ,446 ,768  

Kuyu ,645 ,120 ,747 

 

Görüntü faktörü equamax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde       

-kkbk, - gty, -gkby, -buty, -ety, -buky, -eky, -oky, -otym, -omf, -j,        

-etek değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde btka, -oka, -okol, -but,   

-oke, -gog, -kkem, değişkenleri yer almakta  ve   üçüncü  faktörde       

-kuyu,  -tpyg,  -kar,  -blg,–buk, değişkenleri yer almaktadır. 
 

Çizelge 2.60. Equamax Rotasyonlu Görüntü Faktörü Faktör Yükleri 

Matrisi 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

kkbk ,803 ,328 ,473 

gty ,791 ,252 ,460 

gkby ,758 ,243 ,416 

buty ,745 ,427 ,378 

ety ,712 ,249 ,464 

buky ,708 ,443 ,433 

eky ,707 ,261 ,426 

oky ,702 ,203 ,336 

otym ,677 ,248 ,194 

omf ,620 ,106 ,245 

j ,618 ,169 ,287 
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etek ,453 ,444 ,263 

btka  ,924 ,104 

oka  ,875 ,148 

okol ,349 ,785 ,220 

but ,479 ,775 ,359 

oke ,208 ,553 ,248 

gog ,520 ,553 ,336 

kkem ,144 ,474 ,385 

kuyu  ,274 ,952 

tpyg ,537 ,319 ,779 

kar ,368 ,648 ,651 

blg ,356  ,541 

buk ,279 ,336 ,338 

 

Görüntü faktörü direct oblimin rotasyon sonucuna göre birinci 

faktörde - kkbk, -gty, -gkby, -buty, -oky, -otym, -ety, -eky, -buky,       

-omf, -j, -gog, -etek, -buk, değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde      

-kuyu, -tpyg, -blg, değişkenleri yer almakta ve üçüncü faktörde –btka, 

-oka, -okol, -but, -oke, -kar, –kkem, değişkenleri yer almaktadır. 

Çizelge 2.61. Direct Oblimin Rotasyonlu Görüntü Faktörü Örüntü 
Matrisi 

 Faktör 

Değişken 1 2 3 

kkbk ,904 -,100  

gty ,900 -,102  

gkby ,867   

buty ,834  ,189 

oky ,814   

otym ,801 ,146  

ety ,799 -,147  
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Görüntü faktörü promax rotasyon sonucuna göre birinci faktörde -gty, 

-kkbk, -gkby, -oky, -otym, buty, -eky, -ety, -omf, -buky, -j, -gog, -

etek, değişkenleri yer almakta, ikinci faktörde –btka, -oka, -okol, -but, 

-oke, -kar, -kkem, –buk, değişkenleri yer almakta ve üçüncü faktörde -

kuyu -tpyg, -blg, değişkenleri yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

eky ,797 -,104  

buky ,774  ,205 

omf ,737  -,102 

j ,719   

gog ,537  ,396 

etek ,478  ,309 

buk ,255 -,201 ,223 

kuyu  -1,011  

tpyg ,511 -,584  

blg ,350 -,436 -,117 

btka -,168  ,999 

oka   ,915 

okol ,311  ,720 

but ,454  ,646 

oke ,154  ,498 

kar ,276 -,469 ,477 

kkem  -,300 ,401 
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Çizelge 2.62. Promax Rotasyonlu Görüntü Faktörü Örüntü Matrisi 
 

 Faktör 
Değişken 1 2 3 

gty ,956   
kkbk ,948   
gkby ,922   
oky ,873   

otym ,866  -,218 

buty ,864 ,175  
eky ,839   
ety ,839  ,115 

omf ,807 -,142  
buky ,789 ,189  

j ,775   
gog ,513 ,415  
etek ,465 ,324  
btka -,320 1,121  
oka -,212 1,023  
okol ,234 ,793 -,110 

but ,386 ,697  
oke  ,541  
kar ,173 ,483 ,477 

kkem  ,421 ,307 

buk ,218 ,222 ,194 

kuyu -,227  1,134 

tpyg ,473  ,619 

blg ,340 -,179 ,474 

 
İlişkinin tahmin edilen yapısını ortaya koyan yeniden üretilmiş 

korelasyon matrisinin ana köşegeninde yer alan değerler yeniden 

üretilmiş ortak faktör varyanslarıdır. Bulunan faktör çözümü iyi bir 

çözüm ise yeniden üretilen korelasyonlar ile gözlenen korelasyonlar 
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birbirlerine yakın değerler alır. Gözlenen ve yeniden üretilen 

korelasyon katsayıları arasındaki farkı veren rezidü matrisinde yer 

alan rezidülerin mutlak değerce 0.05’den küçük olanların sayısı 

arttıkça yeniden üretilen modelin gözlenen verilerle iyi uyum sağladığı 

ifade edilmektedirir (Özgür, 2003). 

Temel bileşen rezidü matrisi incelendiğinde 89 rezidü değerinin 

0.05’den büyük olduğu tespit edilmiştir. Bu değer yaklaşık %31’lik bir 

orana karşılık gelmektedir. Ağırlıksız en küçük kareler rezidü 

matrisinde 0.05’den büyük 63 rezidü değeri tespit edilmiş ve yaklaşık 

%22’ye karşılık gelmektedir. Temel eksen rezidü matrisinde 0.05’den 

büyük 60 rezidü değeri tespit edilmiş ve yaklaşık %21’e karşılık 

gelmektedir. Alfa faktöründe de rezidü matrisinde 0.05’den büyük 60 

rezidü değeri tespit edilmiş ve yaklaşık %21’e karşılık gelmektedir. 

Görüntü faktöründe rezidü matrisinde 0.05’den büyük 91 rezidü değeri 

tespit edilmiş ve yaklaşık %32’ye karşılık gelmektedir. 

Genelleştirilmiş en küçük kareler ve maksimum olabilirlikte yeniden 

üretilmiş korelasyon matrisi ve rezidü matrisi yer almamaktadır. 

Rotasyonlu faktör matrisleri faktör dönüşüm matrisleri kullanılarak 

elde edilmektedir. Rotasyonsuz faktör yükleri ile faktör dönüşüm 

matrisi çarpıldığında, rotasyonlu faktör yükleri elde edilir (Tabachnick 

ve Fidel, 2007). 

Elde edilen faktörlere göre faktör yöntemleri ve rotasyon yöntemleri 

karşılaştırıldığında; 



FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN HAYVANCILIK DENEMESİNE UYGULANIŞI | 109 
 

 

Temel bileşende rotasyonlar sonrasında varimax ve promax’da, 

faktörlerdeki değişkenler aynı, sadece yüklerinde çok az farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca varimax, direct oblimin ve promax’ın 

3. Faktörleri aynı değişkenlerden oluşmaktadır. 

Ağırlıksız en küçük karelerde de aynı şekilde rotasyon sonrasında 

varimax ve promax’da, faktörlerdeki değişkenler aynı, sadece 

yüklerinde çok az farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak temel 

bileşenlerden farklı olarak varimax, quartimax, direct oblimin ve 

promax’ın 3. faktörleri aynı değişkenlerden oluşmaktadır. Temel 

eksende ağırlıksız en küçük karelerde olduğu gibi, rotasyon sonrasında 

varimax ve promax’da faktörlerdeki değişkenler aynı, sadece 

yüklerinde çok az farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca varimax, 

quartimax, direct oblimin ve promax’ın 3. faktörleri de aynı 

değişkenlerden oluşmaktadır. Alfa faktöründe quartimax, direct 

oblimin ve promax’ın 3. Faktörleri aynı değişkenlerden oluşmaktadır. 

Görüntü faktöründe ise direct oblimin’de 2. Faktörde yer alan 

değişkenler promax’ın 3. faktöründe yer almaktadır. 

2.8. Rotasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Varimax’da; 

1.Temel bileşen ile alfa faktöründe, faktörlerde yer alan değişkenler 

aynı, 

2.Ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende yer alan değişkenler 

aynı, 

3.Temel bileşen ile alfa faktöründe 3. faktörde yer alan –blg 
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değişkeni ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende 1. 

faktörde yer almakta, 

4.Görüntü faktöründe faktörlerde yer alan değişkenler diğer 4 

yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır. 

Quartimax’da; 

Temel bileşen, ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa 

faktöründe, faktörlerde yer alan değişkenler aynı, sadece görüntü 

faktöründe diğerlerinden farklı şekilde sıralanmaktadır. 

Equamax; 

1.Temel bileşen ile alfa faktöründe faktörlerde yer alan değişkenler 

aynı, 

2.Ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende yer alan değişkenler 

aynı, 

3.Temel bileşen ile alfa faktöründe 3. faktörde yer alan –kuyu 

değişkeni ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende 1. 

faktörde yer almakta, 

4.Görüntü faktöründe faktörlerde yer alan değişkenler diğer 4 

yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır. 

Direct Oblimin; 

1.Ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde yer  alan 

değişkenler aynı, 

2.Temel bileşende 3. faktörde yer alan –blg değişkeni ağırlıksız en 

küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde 1. faktörde yer 
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almakta, diğer değişkenler aynı şekilde sıralanmaktadır. 

3.Görüntü faktöründe faktörlerde yer alan değişkenler diğer 4 

yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır. 

Promax; 

1.Ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde yer  alan 

değişkenler aynı, 

2.Temel bileşende 3. faktörde yer alan –blg değişkeni ağırlıksız en 

küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde 1. faktörde yer 

almakta, diğer değişkenler aynı şekilde sıralanmaktadır. 

3.Görüntü faktöründe faktörlerde yer alan değişkenler diğer 4 

yöntemden farklı şekilde sıralanmaktadır.  
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SONUÇ  
 

Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden 

açıklayıcı faktör analizi yöntemleri teorik olarak incelenmiş ve 

hayvancılık denemesine uygulaması yapılmıştır. 

Analizin ilk aşamasında verilerin güvenilirliği Cronbach alfa istatistiği 

ile test edilmiş ve 0.941 şeklinde hesaplanmıştır. Bu değer 

değişkenlerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Materyalimizi oluşturan 60 gözlem ve 48 değişkenin analize dahil 

edildiği faktör analizi sonuçları incelendiğinde korelasyon matrisinin 

pozitif tanımlı olmadığı ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

sonuçlarının yer almadığı tespit edilmiştir. Örneklem büyüklüğümüz 

değişken sayısı oranına göre yetersiz kalmıştır. Gözlem sayımızı 

arttırmak mümkün olmadığından değişken sayısını azaltma yoluna 

gidilmiştir. Uygun sonuca ulaşabilmek için analize alınacak değişken 

sayısı güvenilirlik analizinde korelasyonları 0.50’den büyük 

değişkenler faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinde de 

incelenmiş ve aynı şekilde burada da  korelasyon değerlerinin yüksek 

olduğu tespit edilerek 48 değişken 24 değişkene indirgenmiştir. Yedi 

faktör bulma yöntemi, tespit edilen 24 değişkene uygulanmıştır. Bütün 

yöntemlerde SPSS’de yer alan rotasyonsuz, dik döndürme ve eğik 

döndürme yöntemlerinin tamamı uygulanmıştır. Analiz sonuçları 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Faktör analizi, birbirinden farklı ancak, işlevsel açıdan birbiriyle 

ilişkili teknikleri içeren genel bir analiz şeklidir. Tüm bu tekniklerde 
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ortak amaç, değişkenlerin varyansını maksimuma çıkarmak ve 

değişkenler arasındaki korelasyonları en iyi şekilde yeniden 

türetmektir. Bu tekniklerdeki farklılıklar ise ortak varyansı tahminde 

kullandıkları yöntemlerdeki farklılıklardan kaynaklanır (Sharma, 

1996).  

Temel bileşenler yönteminde maksimum varyans değişkenlerden 

çıkartılır. Daha sonra bu varyans yok edilir ve kalan varyansın 

maksimum oranını açıklayan ikinci lineer kombinasyonu araştırılır 

(Esen, 2005).  

Temel eksen faktörü, temel bileşenler yönteminin residual korelasyon 

matrisine uygulanmasıdır(Thurstone, 1969).  

Ağırlıksız en küçük kareler yönteminde sabit faktör sayısı için 

hesaplanan korelasyon matrisi ile yeniden üretilmiş korelasyon matrisi 

arasındaki farkların karesini minimize eden bir faktör durum matrisi 

(köşegenler hariç) türetilmektedir (Albayrak, 2006). Genelleştirilmiş 

en küçük kareler yönteminde spesifik varyansı büyük olan 

değişkenlere düşük, küçük olanlara ise daha büyük ağırlık verilerek 

gözlenmiş ve önceden meydana gelmiş korelasyon matrisleri 

arasındaki farklılıklar azaltılır (Esen, 2005; Albayrak, 2006).  

Maksimum olabilirlik yönteminde çok değişkenli normal dağılıma 

sahip değişkenlere uygulanan k-ortak faktör modeli sonucunda 

gözlenen korelasyona en iyi uyan faktör çözümü bulanabilir (Kim ve 

Mueller, 1987).  
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Alfa faktörü değişkenleri, mümkün olan değişkenlerin içinden örnek 

olarak tespit eder. Faktörler alfa güvenilirliğini arttıracak şekilde  

seçilir (Esen, 2005).  

Görüntü faktörü yönteminde ise herhangi bir değişkenin ortak alanı 

teorik faktörlerin fonksiyonu yerine geriye kalan değişkenlerin 

doğrusal regresyon fonksiyonuyla belirlenmektedir (Albayrak, 2006). 

Kullanılan farklı faktörleştirme yöntemlerine ait sonuçlar  birbirleriyle 

ne kadar uyumlu ve birbirine yakın ise seçilen değişkenlerin faktör 

analizi için o kadar uygun olduğu söylenebilir (Özgür, 2004). 

İnceleme sonucunda; 

-Örneklem büyüklüğünün yeterliği için geliştirilen yöntemler 

arasında, en yaygın olarak kullanılan ölçütlerden biri olan KMO 

ölçütü, bütün faktör bulma yöntemlerinde aynı şekilde 

hesaplandığından 0.689 elde edilmiş olup örneklem büyüklüğü orta 

düzeyde uygundur şeklinde yorumlanmaktadır. 

-Bartlett küresellik testi korelasyon matrisinin birim matris olup 

olmadığını test etmek için kullanılır. Aynı zamanda verilerin çok 

değişkenli normal dağılımdan geldiği de test edilmektedir. Test 

sonucunda Ki-Kare değeri ne kadar yüksek ise anlamlı olma olasılığı o 

kadar yüksektir. Yaklaşık Ki-Kare değeri 2587.315 elde edilmiştir. 

Değişken çiftleri arasındaki ilişkinin güvenilirliğinin bir göstergesi 

olan anlamlılık düzeyini ifade eden p değeri p<0.05 ise anlamlı 

şeklinde yorumlanır. Test sonucunda p=0.00 elde edilmiş olup, 
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kullanılan verilerin faktör analizi için uygunluğu Bartlett küresellik 

testi ile de onaylanmıştır. 

-Analizi yapılan değişkenler çok değişkenli normal dağılıma sahip 

olmasına rağmen faktör analizi sonucunda genelleştirilmiş en küçük 

kareler ve maksimum olabilirlikte faktör matrisi elde edilememiştir. 

Temel bileşenler, ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen, alfa faktörü 

ve görüntü faktöründe ise faktör matrisi ve faktörler elde edilmiştir. 

-Uygulanan yöntemler sonucunda başlangıç ve çıkarılmış ortak faktör 

varyansları arasında farklılıklar gözlemlenmiştir. Temel Bileşenlerde 

başlangıç değeri 1 olarak alınmıştır. Diğer yöntemlerde ise başlangıç 

değerleri 1’den küçük 1’e yakın değerler olup birbirine eşittir. Temel 

Bileşenler, Ağırlıksız En Küçük Kareler, Temel Eksen, Alfa faktörü 

ve Görüntü Faktörü Yönteminde çıkarılmış ortak faktör varyansları 

hesaplanmış olup varyans değerleri birbirinden farklıdır. 

-Faktör analizinde toplam varyansın büyük bir bölümünü 

açıklayabilecek az sayıda ortak faktörün türetilmesi amaçlanır. 

Analizde önemli faktör sayısını belirlemede kullanılan açıklanan 

varyans ölçütü, özdeğer ölçütü, Joliffe ölçütü, yamaç eğim grafiği ve 

toplam varyansın yüzdesi ölçütü dikkate alınmıştır. Bütün analizlerde 

başlangıç öz değerlerine bağlı olarak hesaplanan değerler aynıdır. 

Analizlerde 4 faktör ortaya çıkmış olup toplam varyansın 

%82.634’ünü açıklamaktadır. Ancak 4. faktörde sadece 1 değişken -

otym (ön kol toplam yağ) yer aldığı ve 3 faktör toplam varyansın % 

77.478’ini açıkladığı için analizlerin 3 faktörle yapılmasına karar 
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verilmiştir. 

-Faktör elde edilemeyen genelleştirilmiş en küçük kareler ve 

maksimum olabilirlikte dahil bütün faktör bulma yöntemlerinde 

birikimli başlangıç öz değeri oranı %77.478 dir. Temel bileşenler 

yönteminde faktörleştirme sonrası birikimli öz değerler ile birikimli 

başlangıç öz değerleri oranı aynıdır. Diğer yöntemlerde ise 

faktörleştirme sonrası öz değerler ve başlangıç öz değerleri birbirinden 

farklıdır. Ancak her bir faktör bulma yönteminde uygulanan 

döndürme yöntemleri faktörleştirme sonrası birikimli varyans 

yüzdelerini değiştirmemektedir. Birikimli varyans yüzdesi temel 

bileşende %77.478  dir.   Ağırlıksız   en küçük karelerde %74.620, 

temel eksende %74.619, alfa   faktörde %74.608 ve görüntü faktörde 

%71.647 dir.  

-Faktör dönüşüm matrisi sadece dik döndürme yöntemlerinde yer 

almaktadır. 

-Fabriger ve ark. (1999), verilerin nispeten normal şekilde dağılması 

halinde maksimum benzerliği, eğer çok değişkenli normallik 

varsayımı ciddi şekilde ihlal edilmiş ise, temel eksen faktörünü tavsiye 

etmişler. Bazı yazarlar belli bir alanda uzmanlaşmış vakalarda ya da 

belirli uygulamalarda diğer faktör bulma yöntemlerini, örneğin alfa 

faktörünün daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Fakat böyle bir 

avantajı destekleyen kanıtlar zayıftır. Değişkenler normal dağılıma 

sahip olmasına rağmen maksimum olabilirlik yönteminde faktörler 

elde edilememiş aksine temel eksen yönteminde faktörler elde 
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edilmiştir. Özellikle belirtmek gerekirse temel bileşenle alfa 

faktöründe elde edilen faktörlerin ve faktör yüklerinin birbirine çok 

yakın olduğu, aynı şekilde ağırlıksız en küçük karelerle de temel 

eksenin faktör ve faktör yüklerinin birbirine çok yakın olduğu tespit 

edilmiştir. Görüntü faktöründe ise faktörlerdeki değişkenlerin diğer 4 

yöntemden farklı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen faktörlere göre 

faktör yöntemleri karşılaştırıldığında temel bileşen ile alfa faktöründe 

dik rotasyon yöntemleri varimax, quartimax ve equamax’da 

faktörlerde yer alan değişkenlerin aynı olduğu, eğik rotasyon 

yöntemlerinde ise temel bileşende 3. faktörde yer alan –blg (böbrek 

leğen yağı) değişkeninin alfa faktörde 1. faktörde yer aldığı tespit 

edilmiştir. Ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende faktörlerin 

aynı değişkenlerden oluştuğu gözlenmiştir. Görüntü faktöründe elde 

edilen faktörlerin diğerlerinden farklı olduğu tespit edilmiştir. 

-Döndürme yöntemlerinde kullanılan fonksiyonda   ağırlık 

katsayısına bağlı olarak diğer yöntemlere geçiş sağlanmaktadır 

(Tatlıdil, 2002). Eğer 0 =  alınırsa quartimax yöntemi, 1 =  alınırsa 

varimax yöntemi ve k faktör sayısı olmak üzere / 2k =  alınırsa 

equamax yöntemi elde edilir (Harman, 1976). Döndürme yöntemleri 

karşılaştırıldığında equamax yönteminin diğerlerinden farklı sonuçlar 

çıkardığı, varimax ve promax’ın ise benzer sonuçlar çıkardığı tespit 

edilmiştir. Diğer döndürme yöntemlerinde 1. faktörlerin birbirine çok 

yakın sadece 1-2 değişkende farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Varimax, equamax ve promax’da 2. faktörler birbirine çok yakın. 

Ayrıca görüntü faktörü hariç 3. faktörlerde bütün döndürme 
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yöntemlerinde birbirine yakın değişkenler yer almaktadır.  

-Varimax’da temel bileşen ile alfa faktöründe faktörlerde yer alan 

değişkenler aynı, ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende yer alan 

değişkenler aynı, görüntü faktöründe ise diğerlerinden farklı sıralama 

mevcuttur.  

-Quartimax’da görüntü faktörü hariç diğer 4 yöntemde faktörler 

aynıdır.  

-Equamax’da temel bileşen ile alfa faktöründe faktörlerde yer alan 

değişkenler aynı, ağırlıksız en küçük kareler ile temel eksende yer alan 

değişkenler aynı, görüntü faktöründe ise diğerlerinden farklı sıralama 

mevcuttur.  

-Direct Oblimin döndürme yönteminde ağırlıksız en küçük kareler, 

temel eksen ve alfa faktörde yer alan değişkenler aynı, temel bileşende 

3. faktörde yer alan –blg değişkeni ağırlıksız en küçük kareler, temel 

eksen ve alfa faktörde 1. faktörde yer almıştır. Diğer değişkenler aynı 

şekilde sıralanıyor. Görüntü faktöründe faktörlerde yer alan 

değişkenler diğer 4 yöntemden farklı şekilde sıralanmıştır.  

-Promax, varimax tarafından sağlanmış rotasyonlu matrisi alır ve 

yükleri genellikle 2, 4 veya 6. kuvvetlere yükseltir (Finch, 2006). 

Promax’da ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde 

yer  alan değişkenler aynı, temel bileşende 3. Faktörde yer alan –blg 

değişkeni ağırlıksız en küçük kareler, temel eksen ve alfa faktörde 1. 

Faktörde yer alıyor. Diğer değişkenler aynı şekilde sıralanıyor. 
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Görüntü faktöründe ise diğerlerinden farklı sıralama mevcuttur. 

Kısacası döndürme yöntemlerinde de görüntü faktörünün diğer 

yöntemlerden farklı sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 4 

faktör bulma yönteminde de 1. faktör yağ faktörü, 2. faktör kas 

faktörü ve 3. faktör kemik faktörü şeklinde adlandırılmıştır. Ancak 

görüntü faktöründe değişkenlerin faktörlerdeki dağılımındaki 

farklılıklardan dolayı böyle bir gruplandırma ve adlandırma 

yapılamamıştır. 

Sonuç olarak; 5 faktör bulma yöntemi ve döndürme yöntemleri 

arasında faktörlerde yer alan değişkenler itibariyle görüntü faktörü 

hariç çok farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Hesaplanan rotasyonlu 

faktör yükleri matrisinde, her bir faktör üzerinde yoğunlaşan 

değişkenlerin, kullanılan 4 farklı yönteme ait sonuçların birbirine 

yakın olduğu ve dolayısıyla da analiz için seçilen değişkenlerin faktör 

analizine uygun ve anlamlı değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmacının uygun faktör bulma yöntemini seçebilmesi için 

istatistikçilerden yardım alması ve bütün yöntemleri uygulamasında 

yarar vardır. Alan bilgisine ve analiz sonuçlarına göre araştırmacı en 

uygun faktör bulma yöntemine ve rotasyon yöntemine karar 

verebilecektir. 
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