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Özet
Bu yazıda uyum analizinin ne olduğu, türleri, hangi veri tipi için uygun olduğu, diğer analizlerden farklılaştığı veya ortak
olan özellikleri ve uyum analizinin nasıl yapıldığına ilişkin temel bir giriş yapılmıştır. Bu yazıda anlatılan uyum analizi basit
uyum analizi tipindedir. Çoklu uyum analizi de uyum analizinin bir türü olarak bulunmaktadır. Ancak bu yazının amacı uyum
analizinin genel bir şekilde tanıtılması olduğu için bu yazının kapsamı dışında bırakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uyum Analizi, Basit Uyum Analizi, Çapraz Tablo

Summary
This paper makes a brief introduction to correspondence analysis concepts by answering the questions, “what is
correspondence analysis?”, “what is the type of correspondence analysis”, “which data type is appropriate for correspondence
analysis”, “what are the differences between correspondence analysis and other data analysis techniques?”, “how to apply
correspondence anaylsis?”. Correspondence analysis has two type. This paper explains only correspondence analysis. Although
Multiple correspondence analysis (MCA) is a type of correspondence anaylsis, this paper aims to make a conceptual introduction.
Keywords: Correspondence Analysis, CA, Contingency table,

1.

Giriş ve Tanım
1.1. Tanım

Uyum analizi; değişkenler arasındaki ilişkilerin iki ya da daha çok boyutlu çapraz tablolarla incelendiği
durumlarda kullanılan ve tanımlayıcı tipte olan çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir. Bu analiz sonucunda her bir
değişkenin kategorileri arasındaki ilişkiler (uyumlar) grafiksel olarak incelenerek yorumlanır (Alpar, 2013).
Açımlayıcı bir teknik olarak uyum analizi iki ya da daha çok kategorideki verilerin uyumunu inceler (Bartholomew,
Steele, Moustaki, & Galbraith, 2008).
Örneğin üç farklı ildeki bir grup kişinin tercih ettiği üç farklı spor dalının illere göre nasıl gruplandığının
belirlenmesi için uyum analizinin kullanılması düşünülebilir.
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1.2. Veri Tipi
Uyum analizinde verilerin kategorik olarak elde edilmesi ya da elde edilen verilerin kategorik hale getirilerek
analiz edilmesi gerekmektedir. Uyum analizi, r x c tipinde çapraz tablo haline getirilmiş (kontenjans tablosu,
olumsallık tablosu) X ve Y değişkenlerinin ya da r x c x m biçiminde çok boyutlu tablo haline getirilmiş X, Y ve Z
değişkenlerinin kategorilerine ait frekans tipindeki veriler ile yapılır. Çapraz tabloların sıra ve sütunlarının birlikte
değişimini, değişkenler arasındaki uyumluluğu ortaya koymak ve bunu grafiksel olarak göstermek için kullanılır
(Özdamar, 2013).
1.3. Uyum Analizinin Amacı
Çapraz tabloların yapısını araştırması açısından matematiksel, değişkenlerin kategorilerini noktalar olarak
gösteren grafikler üretmesi açısından da geometrik tekniklerin bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilen
(Andersen, 1994) uyum analizinin 2 temel hedefi Alpar (2013) tarafından çapraz tablolar arasındaki satır ve sütun
kategorileri arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak göstermek ve bu gösterimi sağlayacak basit faktörler geliştirmek,
çapraz tabloların boyutunun azaltılması şeklinde belirtilmiştir.
1.4. Uyum Analizinin Türleri
Uyum analizi çapraz tablonun içerdiği değişken sayısına göre farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Çapraz
tablodaki değişken sayısı 2 olduğunda basit uyum analizi, 3 ve daha fazla değişken olduğunda ise çoklu uyum
analizi olarak adlandırılmaktadır (Alpar, 2013; Özdamar, 2013). Basit uyum analizinde her bir değişken bir boyutta
ya da başka bir boyutta ağırlıklı olarak temsil edilirken, çoklu uyum analizinde iki ya da daha fazla değişken bir
boyutta yoğunlaşarak gösterilir.
1.5. Uyum Analizinin Karşılaşılabilecek Diğer İsimleri
Son yıllarda kategorik verilerin analizinde sıklıkla kullanılan bir metot olan uyum analizi farklı ülkelerde farklı
isimlerde anılmaktadır. Karşılaşılabilecek uyum analizi isimleri; optimal scaling, optimal scoring, reciprocal
averaging, appropriate scoring, ordinal method, quantification method, homogeneity analysis, dual scaling,
scalogram, correpondence analysis, HOMALS (HOMogeneity analysis by Alternating Least Squares), karşılık
getirme analizi, uyum analizi, uygunluk analizi, homejenite analizidir (Özdamar, 2013; Özdemir, 1999; Özgür,
2013; Suner & Çelikoğlu, 2008; Tenenhaus & Young, 1985).
2.

Tarihsel Gelişim

Uyum analizinin tarihsel gelişimine bakıldığından kim tarafından ve nerede geliştirildiğiyle ilgili kesin bir bilgi
yoktur. Bazı bilim adamları tarafından farklı yerlerde eş zamanlı olarak ortaya konulduğu düşünülmektedir
(Clausen, 1998). Ancak Uyum analizi metodunun günümüzde Hirschfeld’ın 1935 yılında yayınladığı, çapraz
tabloların cebirsel formülünü veren matematik ağırlıklı bir makaleye dayandığı söylenebilir. Uyum analizinin
gelişmesinde rol oynayan önemli kişilerden arasında Fisher ve Guttman’da gösterilmektedir. Fisher ve Hirschfeld
daha çok iki değişkenli analiz üzerine çalışırken Guttman çok değişkenli analiz üzerine çalışmalarını sürdürmüştür
(Clausen, 1998).
Uyum analizi Fransa’da 1960’lı yılların başında Jean Paul Benzécri ve arkadaşları tarafından popüler hale
getirilmiş ve büyük veri setleri üzerinde analizler yapılmıştır. Fransa’da güçlü bir analiz metodu pozisyona gelen
uyum analizi neredeyse veri analiziyle benzer anlamda kullanılmaya başlanmıştır (Clausen, 1998).
Fransız istatistikçilerinin kullandığı karışık semboller ve Fransızcanın karmaşık yapısı nedeniyle uyum analizi
İngilizce konuşulan ülkelerde daha az bilinmekteydi. Fakat M. J. Greenacre 1984 yılında yayınladığı “Theory and
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Applications of Correspondence Analysis “ adlı kitabıyla İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde uyum analizinin
gelişmesinde öncü olmuştur (Clausen, 1998; Suner & Çelikoğlu, 2008).
3.

Uyum Analizinin Diğer Analizlerle İlişkisi

Uyum analizinin ana amacı karmaşık yapıdaki bir veri matrisini önemli bir veri kaybı yaratmayacak şekilde daha
basit yapıdaki yeni bir veri matrisiyle ortaya koymaktır. Sütun ve satırlar arasındaki ilişkileri daha basit olan yeni bir
veri matrisi ve grafiksel gösterim yardımıyla ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında uyum analizinin faktör analizine
(temel bileşenler analizi) benzediği söylenebilir. Bu iki analiz arasındaki temel fark veri tipidir. Uyum analizinde;
nitelik ya da nitelik durumuna getirilmiş sürekli/kesikli verilerin frekansları ile analiz yapılırken faktör analizinde
çok değişkenli normal dağılım varsayımını sağlayan sürekli ya da kesikli verilerle analiz yapılmaktadır. Ayrıca
faktör analizinde toplam varyans bağımsız bileşenlere (dik) parçalanırken, uyum analizinde bir ilişki ölçüsü olarak
düşünülen toplam ki-kare değerinin (inertia) ayrıştırılması söz konusudur. (Alpar, 2013; Wartenberg, Ferson, &
Rohlf, 1987).
Uyum analizinin Log-Lineer analiz ile de benzerliği bulunmaktadır. Log-lineer analiz de kategorik verilerin
analizinde kullanılmaktadır. Her iki metodun da farklı avantajları vardır. Hangi analizin kullanılacağı veri tipi ve
hangi ilişkilerle ilgilenileceğiyle ilgilidir. Uyum analizi çok büyük çapraz tabloların yapılarını araştırmak için çok
elverişliyken Log-lineer analiz çok geniş çapraz tabloların analizine çok uygun değildir. Ayrıca Log-lineer modeller
ana olarak değişken kümeleri arasındaki ilişkileri analiz ederken uyum analizi değişken kategorileri arasındaki
ilişkileri analiz etmektedir (Alpar, 2013; Clausen, 1998). Log-Lineer analiz yöntemi ile analiz edildiğinde, ayrıntılı
bilgi elde edilemeyen, çapraz tablo haline getirilmiş problemlerin çözümünde uygunluk analizinin kullanılabileceği
belirtilmektedir (Suner & Çelikoğlu, 2008).
Uyum analizi ile çok boyutlu ölçekleme arasında da benzerlikler bulunmaktadır. Her iki teknik de çok boyutlu
uzayda olan veriden çok fazla bilgi kaybı olmadan veriyi, düşük boyutlu uzayda açıklamaya çalışmaktadır. Ancak
uyum analizi ile çok boyutlu ölçekleme arasındaki fark uyum analizinin değişkenler ve kategoriler arasındaki ilişkiyi
çok boyutlu uzayda göstermesidir (Doey & Kurta, 2011; Suner & Çelikoğlu, 2008). Bilindiği gibi çok boyutlu
ölçekleme de ya değişkenler ya da durumlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar analiz edilmektedir.
Çok değişkenli tekniklerin seçimine yönelik olarak Hair, Black, Babin, & Anderson'dan (2009) alınan tablo Ek1’de verilmiştir.
4.

Uyum Analizinin Varsayımları

Uyum analizi modelden bağımsız ve üzerinde çok az kısıtlamaların olduğu tanımlayıcı tipte bir analizdir. Analiz
yapılabilmesi için verilerin çapraz tablo haline getirilmesi gerekmektedir. Bu analizde veri tipi niteliktir. Analizin
tek varsayımı çapraz tablodaki sıklıkların pozitif sayılar olmasıdır. Bunun dışından verinin dağılımı açısından bir
varsayımı yoktur. Ayrıca uyum analizinde anlamlılık testi de yoktur (Alpar, 2013; Clausen, 1998).
5.

Uyum Analizinin Aşamaları

Uyum analizinin çözüm süreci iki aşama ve her bir aşama da kendi içinde 3 adımdan oluşmaktadır. Öncelikle
değişkenlerden birinin kategorileri dikkate alınarak çözümleme yapılır. Bu çözümlemede kategori profiller,
ağırlıklar ve uzaklıklar belirlenir. Aynı durum diğer değişkenin kategorileri için de yapılır. Uyum analizinde boyut
bulma sürecinde temel bileşenler analizinden yararlanılır. Hem temel bileşenler analizinde hem de uyum analizinde
tekil değer ayrıştırması kullanılmaktadır (Alpar, 2013). Şekil 1’de uyum analizinin aşamaları sunulmuştur (Clausen,
1998).
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Şekil 1. Uyum Analizinin Aşamaları

Şekil 1 incelendiğinde değişkenlerin kategorilerine göre elde edilen frekans tablosundan satır
profilleri ve sütun profilleri hesaplanarak buradan elde edilen koordinatlar yardımıyla kategoriler
koordinat düzleminde gösterilmektedir. Son aşamada ise satır ve sütun profilleri aynı düzlemde
gösterilerek yorumlanmaktadır.
6.

Uyum Analizinin Temel Kavramları
Uyum analizinde kullanılan temel kavramlar; profil, ağırlık, kütle, ki-kare ve öklit uzaklığı ile inertia’dır.
6.1. Profiller

Uyum analizi çapraz tablodaki frekansların oranlara dönüştürülmesiyle başlar. Bu aşamada satır toplamlarına
göre elde edilen satır yüzdelerine satır profilleri, sütün toplamlarına göre elde edilen sütun yüzdelerine ise sütun
profilleri denir (Alpar, 2013). Herhangi bir satırdaki her bir gözlenen frekansın, o satıra ait toplam frekans değerine
bölünmesiyle elde edilen i. satır profil ri,
!!! !!! !!!
!!"
,
,
,…,
!!. !!. !!.
!!.
şeklinde ifade edilmektedir. Sütun profilleri de benzer şekilde hesaplanmaktadır. Tablo 1’de satır profilleri, Tablo
2’de sütun profillerinin hesaplanışı sunulmuştur.
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Tablo 1. Satır Profillerinin Hesaplanışı
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Tablo 2. Sütun Profillerinin Hesaplanışı
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Tablolarda; satır ve sütun toplamını ifade etmek için nokta (.) ifadesi kullanılmaktadır. Örneğin n.1 ifadesi 1.
sütundaki terimlerin toplamını, n2. İfadesi ise 2. satırdaki tüm terimlerin toplamını ifade etmektedir.
Ortalama satır profili, sütun toplamlarının genel toplama oranı, ortalama sütun profili ise satır toplamlarının genel
toplama oranı olarak tanımlanmıştır. Ki-kare uzaklığı hesaplanırken bu ortalama profiller kullanılmaktadır.
6.2. Ağırlıklar
Ağırlık kavramı satır veya sütün toplamının tüm toplama oranlanması ile hesaplanmaktadır. Satır ağırlıklarının
ortalama sütun profiline, sütun ağırlıklarının ise ortalama satır profiline eşit olduğu söylenebilir. Ağırlıklar
analizdeki profillerin önemini gösteren bir ölçüdür. Her bir satır toplamının tüm toplama oranlanmasıyla her bir
satırın ağırlığı, her bir sütunun tüm toplama oranlanmasıyla da sütün ağırlıkları bulunmaktadır. Bilgisayar
programlarında bu ağırlıklar mass (kütle) olarak adlandırılmaktadır (Alpar, 2013). Bu ağırlıklandırma sisteminin
amacı, her bir yanıtın her bir profil noktasına eşit katkıda bulunmasını sağlamaktır (Greenacre, 1993, 2007).
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6.3. Uzaklıklar
Uyum analizi ki kare uzaklığı temeline dayanmaktadır. Ki kare uzaklığı da Öklit uzaklığının ağırlıklandırılmış
halidir (Alpar, 2013). Bunun için öncelikle Öklit uzaklığı ardından ki-kare uzaklığı verilmiştir. Öklit uzaklığı;
!

(!!" − !!" )!

!!" =
!!!

olarak tanımlanmaktadır. Burada;
!!" :i. gözlemin k. değişken değerini,
!!" :j. gözlemin k. değişken değerini ve
p: değişken sayısını ifade etmektedir. Ki-kare uzaklığı ise;
!!" − !! ! !
!. !

! !, ! ! =
!

!

olarak tanımlanmaktadır. Burada;
!!" satır profili, !. ! ise ortalama satır profilidir.
6.4. İnertia
Uyum analizinde varyans kavramı yerine inertia kavramı kullanılmaktadır. Toplam inertia terimi, profil
noktalarının merkeze olan uzaklıklarının toplam bir ölçüsüdür ve Λ2 terimiyle gösterilir.
!! !!!

Λ! =
!

Formülüyle hesaplanmaktadır. Burada di i. noktanın merkeze olan ki-kare uzaklığını, ri i. noktanın ağırlığını
ifade etmektedir.
6.5. Koordinatlar ve Özdeğerler
Uyum analizinde bir nokta analizdeki değişkenlerin kategorileri olarak tanımlanmaktadır. Örneğin erkek cinsiyet
değişkeninin bir noktasıdır. Koordinatlar, boyutlardaki noktaların konumuna ilişkin bilgi sağlar ve noktaların
boyutlar üzerinde göreli konumu olarak yorumlanmaktadır. Koordinatların bulunmasında matrislerden ve tekil değer
ayrıştırmasından yararlanılmaktadır (Alpar, 2013).
En küçük boyut sayısı ise r x c tipindeki bir matriste min{(r-1),(c-1)}, en büyük boyut sayısı ise kategori toplamıdeğişken sayısı olarak ifade edilmektedir (Özdamar, 2013). Özdeğer (λ!! )ise toplam inertia’nın boyutlar tarafından
parçalanmış halidir. Özdeğer boyutların göreli önemliliklerini ya da toplam inertia’nın ne kadarlık kısmını
açıklayabildiklerini ifade eder. Özdeğerler noktaların koordinatları kullanılarak da elde edilebilir (Alpar, 2013).
λ!! =

!! !!"!
!

formülüyle hesaplanmaktadır. Burada !!"! k’ıncı boyuttaki i. noktanın koordinatının karesi ve !! ise i. noktanın
ağırlığıdır.
6.6. Noktaların Boyutlara Katkısı
Noktaların boyutlara katkısı herhangi bir boyuttaki inertia’nın o nokta tarafından açıklama yüzdesi olarak
yorumlanır. İlgili boyutta daha önemli olan noktaların katkısı daha büyüktür. Noktaların boyutlara katkısı !!"! k’ıncı
boyuttaki i. noktanın koordinatının karesi, !! ise i. noktanın ağırlığı ve λ!! k. boyutun özdeğerini göstermek üzere;
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!"!" =

!! . !!"!
λ!!

olarak ifade edilmektedir (Clausen, 1998).
6.7. Boyutların Noktalara Katkısı
Her bir noktanın her bir boyut tarafından ne kadar iyi açıklandığını göstermektedir. Boyutların noktalara katkısı
olarak ifade edilmektedir. !! noktanın koordinatını ve !! ’de kategorinin merkeze olan uzaklığını göstermek üzere;
!"! =

!!!
!!!

şeklinde hesaplanmaktadır (Clausen, 1998).
Noktaların boyutlara katkısı ile boyutların noktalara katkısı arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir: Noktaların
boyutlara olan katkısı, boyutların yorumlanmasına kılavuz gibi hizmet ederken boyutların noktalara katkısı, o
noktanın boyut tarafından ne kadar iyi açıklandığının bir göstergesidir (Alpar, 2013).
Çoklu uyum analizinde 3’ten fazla değişken ve bunların kategorileri olduğu için boyut sayısı yükselmektedir. Bu
nedenle boyut sayısını belirlemek için kümeleme analizi yapılabilir. Değişken kategorilerini gözlemler, önemli
boyutlara ilişkin koordinatları da değişkenler olarak düşünerek kümeleme analizi yapılması kategoriler arasındaki
uyuşumu anlamak açısından faydalı olabilmektedir (Alpar, 2013).
7.

Uyum Analiziyle İlgili Araştırma Örneği
7.1. Araştırma Probleminin Belirlenmesi

Üç farklı ildeki (Tokat, İzmir, İstanbul) 10. sınıf öğrencilerine üç spor dalı arasından (Yüzme, Basketbol, Güreş) en
sevdikleri spor dalını belirtmeleri istenen bir anket uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerin en beğendikleri spor
dalları ile iller arasındaki uyum nasıldır?
7.2. Değişken ve Kategorilerin Belirlenmesi
Araştırma problemi incelendiğinde değişken sayısının 2 (il, spor dalı) toplam kategori sayısının ise 6 (Tokat,
İzmir, İstanbul, Yüzme, Basketbol, Güreş) olduğu görülmektedir. Buna göre değişken sayısı 2 olduğu için basit
uyum analizi yapılmalıdır.
7.3. Çapraz Tablonun Oluşturulması
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Tablo 3. 10. Sınıf Öğrencilerinin En Beğendikleri Spor Dallarının İllere Göre Dağılımı

Spor Dalları
İller

Yüzme

Basketbol

Güreş

Toplam

Tokat
İstanbul
İzmir

52
234
325

91
429
156

53
169
52

196
832
533

Toplam

611

676

274

1561

7.4. Hesaplamaların Yapılması (SPSS Analizleri)
Hesaplamaların yapılabilmesi için verilerin SPSS’e girilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken nokta çapraz
tablonun SPSS’e girilmesinde her bir değişken SPSS’de tanımlanmalı ardından kategorilere göre giriş yapılmalıdır.
Her bir satır takip edilerek giriş yapıldığında eksik veri kalmadan giriş yapılabilmektedir. Tablo 3’ün SPSS’e
girilmiş hali Şekil 2 ve Şekil 3’teki gibi olmalıdır.

Şekil 3. Spor Dallarına Göre Oluşturulan Çapraz Tablo

Şekil 2. Değişken Tanımlama Ekranı

Değişkenler tanımlandıktan sonra Frekans’a göre verileri ağırlıklandırmak gerekmektedir. Bunun için Şekil 4,5 ve
6’daki adımlar izlenmektedir.
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Data →
Weıgh cases
Yolu izlenir

Şekil 4. Verilerin Frekansa Göre Ağırlıklandırılması

Weıght Cases By’a
Tıklanır

Şekil 5. Verilerin Frekansa Göre Ağırlıklandırılması

Veriler ağırlıklandırıldıktan sonra Analyze→Dimension Reduction→Correspondence Analysis seçilir. Şekil 6-9’da
izlenecek yollar belirtilmiştir.
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Analyze→Dımensıon
Reduction→Correspondence
Analysis

Şekil 6. Uyum Analizini Tanımlama

İl ve spor dalı, satır ve sütunlara
atılarak tanımlanır.
Şekil 7. Uyum Analizini Tanımlama
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Örnekte 3 kategori olduğu
için min:1 max:3 yazılıp
update’e tıklanır.

İl, satır kısmına atılarak
defıne range kısmından
kategorileri tanımlanır.

Şekil 8. Uyum Analizini Satır ve Sütunları Tanımlama

Tanımlamalardan sonra analiz
iletişim penceresi böyle
olmalıdır. Daha sonra model’e
tıklanır.

Şekil 9. Uyum Analizini Satır ve Sütunları Tanımlanmış Hali

Satır ve Sütun tanımlamalarından sonra Analiz için model tanımlaması yapılmaktadır. Model tanımlaması Şekil
10’da gösterilmiştir.
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Uzaklık Ölçüsü:
Ki-Kare Seçilir.

Boyut Sayısı en az Min{(3-1),(31)}=2
olduğu için 2 yazılır. Boyut sayısı
maksimum (3+3)-(2)=4 olabilirdi.
Uyum analizinde genellikle 2
boyutta yorum yapılmaktadır.

Satır ve Sütunlar
merkezileştirilir.

Symmetrical Seçilir.
Değişken
kategorileri
arasındaki benzerlik
yada farklılık
araştırıldığında
kullanılır.

Satır değişkenin
kategorileri
arasındaki
benzerliği/farklılığı
araştırmak için
kullanılır.

Şekil 10. Uyum Analizini Model Tanımlaması

Her değişkenin
kendi kategorileri
arasındaki farklar
araştırıldığında
kullanılır.

Sütun değişkenin kategorileri
arasındaki
benzerliği/farklılığı
araştırmak için kullanılır.

Model tanımlamasının ardından Statistics’e tıklanarak istenilen istatistikler seçilir. Şekil 11’de işlem basamakları
gösterilmiştir.
Çapraz tabloyu
göstermektedir.
Satırdaki ve sütundaki
değişkenin her bir kategorisi
için Mass, Inertia, Noktanın
boyutlara katkısı ve
boyutların noktalara
katkısına ait bilgiler
vermektedir.

Şekil 11. Uyum Analizini İstatistik Tanımlaması

İstatistikler seçildikten sonra son olarak pilots’a tıklanarak Grafik penceresi açılır. Şekil 12’de işlem basamakları
gösterilmiştir.
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Satır kategorilerin bulunduğu
grafiği verir.

Satır ve Sütun kategorilerinin
birlikte gösterildiği grafiği
verir.

Sütun kategorilerin bulunduğu
grafiği verir.

Çözümdeki tüm boyutlar
grafikte gösterilir. Bu örnekte
2 boyut seçildiği için 2 boyutlu
grafiği vercektir.

Boyut sınırlandırılarak
istenilen boyutların grafiği
çizdirilebilir.

Şekil 12. Uyum Analizini Pilots Tanımlaması

Tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra OK’e tıklanarak analiz yapılıp çıktı dosyası elde edilir.
7.5. Sonuçların Yorumlanması
Sonuçların yorumlanması aşamasında SPSS çıktıları değerlendirilecektir. Şekil 18-20’de çıktılar yorumlanmaktadır.
İlk oluşturduğumuz
çapraz tablo çıktısıdır.
Active Margin
toplamları
göstermektedir.
Şekil 13. Değişkenlerin Çapraz Tablosu

Her bir satır toplamının tüm
toplama oranlanmasıyla
bulunur. Analizdeki
profillerin önemini
göstermektedir.
Şekil 14. Değişkenlerin Sütun Profilleri
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Her bir sütun toplamının
tüm toplama oranlanmasıyla
bulunur. Analizdeki
profillerin önemini
göstermektedir.
Şekil 15. Değişkenlerin Satır Profilleri

Değişkenliğin (Inertia) ne kadarının açıklandığını göstermektedir. Buna göre Birinci
boyut %97,2 ikinci boyut ise %2,8 oranında açıklamaktadır. Boyut sayısına karar
verirken bu oranlar kullanılmaktadır.
Boyutların
özdeğerleridir.

Şekil 16. Boyutların Özet Tablosu

Bu önemlilik testi Inertia’nın
0’dan farklı olup olmadığını test
etmektedir (Bendixen, 1996).
Uyum iyiliği testi değildir.

Inertia’nın 0’dan farklı olması satır ve sütunlar arasında ilişki
olduğunu göstermektedir. Yani illere göre spor dalları
farklılaşmaktadır (Alpar, 2013).

Satır kategorileri tarafından açıklanan inertia
miktarlarıdır. İntertia’nın %63,88’lik kısmı İzmir
tarafından açıklanmaktadır.

Koordinat noktalarını
göstermektedir.

Şekil 17. Satır Noktalarının Değerlendirilmesi

Noktaların boyutlara katkısını gösterir. Yani 1. Boyuttaki
Inertia’nın açıklama yüzdesinin illere göre dağılımıdır.
Birinci boyuttaki inertianın %65,7’si İzmir tarafından
açıklanmaktadır. İkinci boyutta ise Tokat’ın daha etkili
olduğu söylenebilir.

Boyutların noktalara katkısını gösterir. O noktanın
boyut tarafından ne kadar iyi açıklandığını
belirtmektedir. Örneğin İzmir ikinci boyut tarafından hiç
açıklanmazken Tokat 2 boyut tarafından %20,2
oranında açıklanmaktadır.
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Noktalara ait koordinatlara göre
satır kategorilerinin düzleme
yerleştirilmesi

Şekil 18. Satır Noktalarının Düzlemde Gösterimi

Noktalara ait koordinatlara göre
Sütun kategorilerinin düzleme
yerleştirilmesi

Şekil 19. Sütun Noktalarının Düzlemde Gösterimi
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Satır ve Sütun noktalarının birlikte
düzlemde gösterilmesi

Buna göre İstanbul’da basketbolun
İzmir’de yüzmenin Tokat’ta güreşin daha
çok beğenildiği söylenebilir.

Şekil 20. Satır ve Sütun Noktalarının Düzlemde Birlikte Gösterimi

7.6. Raporlaştırma
İllere göre 10. Sınıf öğrencilerinin 3 spor dalından hangilerini beğendiklerine göre spor dallarının illerle uyumunun
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uyum analizi sonucunda elde edilen boyutlara ve inertia değerlerine ilişkin
veriler Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Boyut Sayısı ve Açıklanan Inertia Değerleri

Açıklanan Inertia

Boyut

Tekil
Değer

Inertia

1

0,324

0,105

2

0,055

0,003

Toplam

0,108

Ki-Kare

168,591

p

0,000

Açıklanan

Toplamalı

0,972

0,972

0,028

1,000

1,000

1,000

Tablo 4 incelendiğinde intertianın 0’dan farklı olup olmadığına yönelik olarak yürütülen ki-kare testi
sonucunda toplam intertianın 0’dan farklı olduğu görülmüştür (χ2(4)=168,591, p<0,05). Buna göre satır ve sütun
değişkenleri arasında bir ilişki olduğu satır ve sütunların birbirinden bağımsız olmadığı söylenebilir. Ayrıca toplam
inertianın %97,2’lik kısmının birinci boyut, %2,8’lik kısmının ise ikinci boyut tarafından açıklandığı görülmektedir.
İki boyut tüm değişkenliği açıklamaktadır. Tablo 5’te satır ve sütun değişkenlerinin boyutlara katkısı ve
açıkladıkları inertia değerleri verilmiştir.

17
Abdullah Faruk KILIÇ/ Uyum Analizi (Correspondence Analysis), YBS Ansiklopedi, v.3, is.1, March 2016

Tablo 5. Boyut Sayısı ve Açıklanan Inertia Değerleri

Mass

1

2
0,588
0,149
0,016

Boyutların
Noktalara Katkısı

1

2

1

2

0,012

0,090

0,785

0,798

0,202

1,000

0,027

0,253

0,214

0,976

0,024

1,000

0,069

0,657

0,002

1,000

0,000

1,000

0,108

1,000

1,000

Inertia

Tokat

0,126

-0,481

İstanbul

0,533

-0,392

İzmir

0,341

0,789

Toplam

1,000

Yüzme

0,391

0,706

0,030

0,063

0,602

0,006

1,000

0,000

1,000

Basketbo
l

0,433

-0,406

0,210

0,024

0,221

0,346

0,956

0,044

1,000

Güreş

0,176

-0,572

0,451

0,021

0,177

0,647

0,904

0,096

1,000

Toplam

1,000

0,108

1,000

1,000

İl
Spor Dalı

Noktaların
Boyutlara Katkısı

Toplam

Değişken

Boyut
Puanları

Tablo 5 incelendiğinde iller ve spor dallarına ait inertia değerleri, noktaların koordinatları, noktaların
boyutlara katkısı ve boyutların noktalara katkısı görülmektedir. Buna göre İl değişkeninin kategorileri arasında
birinci boyutta en çok katkıyı İzmir yapmaktadır. Benzer şekilde spor dallarından birinci boyuta en çok katkıyı ise
güreş yapmaktadır. Inertia değerleri incelendiğinde ise il değişkeninden toplam inertiyanın büyük kısmını İzmir
açıklarken, spor dalı değişkeninden inertia’nın büyük kısmını yüzme kategorisi açıklamaktadır. Şekil 28’de
kategorilerin düzlemde gösterimi sunulmuştur.
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Şekil 21. Satır ve Sütun Noktalarının Düzlemde Birlikte Gösterimi

Şekil 21 incelendiğinde İstanbul’da basketbolun, Tokat’ta güreşin ve İzmir’de yüzmenin beğenildiği
görülmektedir. Ayrıca İstanbul’daki öğrencilerin güreşi, yüzmeden daha çok beğendikleri söylenebilir. İzmir’deki
öğrenciler ise güreşten daha çok basketbolu beğenmektedirler. Tokat’taki öğrencilerin basketbol ve yüzme sporlarını
yaklaşık olarak aynı düzeyde beğendikleri yorumu yapılabilir.
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İş Zekası (Business Intelligence)
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Özet
Bu yazının amacı, günümüzde sıkça kullanılan iş zekası (business intelligence) kavramını açıklayarak güncel kullanım
alanları, akademik ve endüstri gözünden kavramın boyutları, uygulama alanları ve konunun geleceğini tartışmaktır. İş Zekası
kavramı genel olarak iş analizi amacına yönelik olarak bir işletmenin süreçlerinin, değerlerinin, beklentilerinin ve bütün bu
kavramları ifade eden verilerinin işlenerek veri seviyesinden bilgi seviyesine çıkarılmasını sağlamaktır. İş Zekası kavramı gerekli
olmamakla birlikte günümüzde genel olarak yazılım destekli olarak çalışmaktadır. Yine günümüzde her durum için çalışan ve
bütün problemleri çözebilen bir yazılım çözümü de ne yazık ki bulunamamıştır. Genel olarak iş zekası dönüşümleri probleme ve
vakaya özel olarak tasarlanmakta ve çözüm üretilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Zekası, Veri Ambarı, Veri, Enformasyon, Bilgi, Raporlama

Summary
This paper makes a brief introduction to the concept of Business Intelligence and its contemporary impacts on academy
and industry from the view point of its current applications and its future. The term business intelligence mainly aims to make
business analytics and throughput the business process, values, expectations and promoting all the data collected from those
levels up to the information level. It is not required for all the business intelligence applications to be a software implementation
but today, usually the term business intelligence means the software it self. Unfortunately there is no one fits all solution for the
business intelligence applications. Usually the business intelligence problems are case specific and the solutions are generated
problem dependent.
Keywords: Business Intelligence, Data Warehouse, Data, Information, Knowledge, Reporting

1.

Giriş ve Tanım

İş zekası uygulamaları, veri analitiğinin iş süreçlerine en yakın yüzü olarak kabul edilebilir. Basitçe, bilişim
dünyası ile ilgili herhangi bir teknik bilgisi olmayan, operasyondan veya yönetimden sorumlu olan kişilerin iş
süreçlerini bilişim sistemlerine aktarabileceği ve kendi iş süreçlerinde kullanmaları gereken bilgileri
raporlayabileceği arayüzler üzerinden veri sistemleri ile iletişim kuran arayüzler olarak düşünülebilir [1].
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Şekil 1 İşletmelerdeki Bilişim Problemleri ve ilgili Kademe Temsili

Şekil 1’de, bir işletmedeki farklı seviyelerden karşılaşılabilecek problemler ve bu problemlerle ilgilenen temsili
kademeler gösterilmiştir. Şekil 1 için yönetim kademesi ile başlayan üst seviye problemler aşağıya inildikçe teknik
problemlere dönüşmektedir. Bu gösterime göre, iş zekası bir işletmenin en üst seviyeye hizmet veren teknik
çözümüdür. Genelde veri analitiği problemleri en üst seviyedeki iş süreçlerinden başlayarak en alt seviyeye iner ve
teknik düzlemde çözülürler, ardından bu çözümlerin tekrar en üst seviyedeki yönetime ve iş süreçlerine taşınması
gerekir. İşte iş zekası çözümleri bu geri taşıma sırasında yönetim kademesinin anlayabileceği ve teknik çözümleri en
iyi şekilde ifade eden çözümlerdir [2].
Bu anlamda veri yüzeylemesi (data surfacing) kelimesi sıkça iş zekası kavramı ile birlikte kullanılmaktadır ve
kurumların sahip olduğu derinlemesine verinin yüzeyinin iş zekası uygulamaları tarafından çözümlenmesi anlamına
gelmektedir.
İş zekası uygulamaları çoğu durumda stratejik ve taktik karar verme süreçlerine doğrudan katılarak fayda
sağlamayı amaçlamaktadır ancak operasyonel seviyede de çok sayıda uygulaması bulunmaktadır. Örneğin, stratejik
seviyede, öncelik belirleme, hedef ve yön belirleme gibi destekler sunmaktadır. İş zekasının yaygın uygulama
şekillerinden birisi de bir kurumun dış dünyasından (satış yapılan Pazar, paydaşlar, müşteriler vs.) toplanan veri ile
kurumun içsel verisinin (operasyon verileri, finansal veriler vs.) birleştirilmesine imkan sağlamasıdır.
İş zekasının temel bileşenleri genel olarak raporlama, çevrim için analitik işlem (online analytical processing,
OLAP), analitik, veri analitiği, süreç madenciliği (process mining), karmaşık olay işleme (complex event
processing), süreç performans yönetimi (business performance management), kıyaslama (benchmarking), metin
madenciliği (text mining), öngörü analitiği (predictive analytics), buyrukçu analitik (prescriptive analytics).
2.

İş Zekasının Bileşenleri
İş zekası uygulamalarının çok farklı bileşenleri olmakla birlikte, genel bileşenleri aşağıdaki şekilde sayılabilir:
• Çok Boyutlu Birleştirme ve Ayrım (allocation)
• Standartlaştırma, etiketleme ve denormalize etme
• Süreç analizi ve yönetimi
• Yapısal olmayan verilerin yönetimi
• Tahmin, bütçeleme ve grup yönetimi
• Gerçek zamanlı raporlama ve analitik alarm
• İstatistiksel anlamlandırma ve olasılıksal simülasyon
• Anahtar performans belirleyicileri
• Versiyon kontrolü ve yönetimi
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2.1. Veri Ambarı ve İş Zekası İlişkisi
İş zekası uygulamalarının çok büyük bir kısmı veri ambarı projelerinin birer parçası olarak yer almaktadır.
Terimin hayatımıza kazandırılması da veri ambarı projeleri ile birlikte başlamıştır denilebilir. Veri ambarı
uygulamalarında sıkça iş zekası kullanılıyor olmasından dolayı literatürde veri ambarı (data warehouse) ve iş zekası
(business intelligence) kavramlarının baş harflerinden oluşan BIDW kelimesi yer etmiştir[3]. Bazı durumlarda veri
ambarı uygulamalarının bir sonucu, bazı durumlarda ise veri ambarı uygulamasının bir sebebi olarak iş zekası
projelerini görebiliriz. Hatta iş zekasını amaçlayan işletmelerin veri ambarı dönüşümünü gerçekleştirmeden, amaca
yönelik basit veri marketleri (data mart) oluşturarak proje çalıştırmaları söz konusudur.
Yine de literatürdeki bu yakın ilişkiye rağmen iki kavramın birbirinden net şekilde ayrılamsında yarar vardır.
Veri ambarı ve iş zekası kavramları aşağıdaki tanımlar itibariyle birbirinden farklılaşabilir:
1.
İş Zekası, ham veriyi alarak kullanışlı bilgiye dönüştüren ve bu sayede stratejik, taktik ve operasyonel görüş
sağlayan ve karar verme süreçlerine destek olan metotlar, işlemler, mimariler ve teknolojilerin tamamıdır.
2.
İş zekası, veri dönüşümünün en üst tabakası olup raporlama, analitik ve özet ekranlarının (dash board)
tamamıdır.
Yukarıdaki ilk tanım itibariyle bütün veri dönüşüm sürecini ve dolayısıyla veri ambarı projelerinin tamamını
veya büyük veri projelerinin tamamını iş zekası projelerinin birer alt seviyesi olarak görmek mümkündür.
İş zekası kavramını ayrıca rekabetçi zeka (competitive intelligence) kavarmı ile de benzer anlamda kullanmak
mümkündür. Bunun başlıca sebebi iş zekasının da karar verme süreçlerine doğrudan dahil oluyor olması ve
alternatif kararlar arasında rekabetçi tanımlar yapıyor olmasıdır.

2.2. İş Analitiği ve İş Zekası İlişkisi
İş zekası kavramının sıklıkla karşılaştırıldığı kavramlardan birisi de iş analitiğidir. Çoğu durumda birbirine
alternatif olarak kullanılmaktadır. Hatta çalışma alanı olarak “iş zekası uzmanı” kavramı yerine kısaca “iş analisti”,
“analist”, “sistem analisti” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Genel olarak iş analitiğinin literatürdeki karşılığı iş
süreçlerini modellemek ve problem çözümü için istatistiksel ve sayısal yöntemler kullanılmasıdır. İş zekası ise bu
anlamda raporlama, çevrim içi analitik işleme gibi veri modelleme ve makine öğrenmesi yöntemlerini
kullanmaktadır. Türkiye koşullarında genel olarak iş zekasının iki kavramı da kapsadığı söylenebilir.

3.

İş Zekası Projelerinde Başarı

Kimball, iş zekası projelerindeki başarı kriterlerini aşağıdaki 3 maddede özetlemektedir[4].
1. Üst yönetim tarafından projeye gösterilen önem ve kaynak ayrımı
2. İş zekası dönüşümü için doğan ihtiyacın ne kadar güçlü olduğu
3. İş verisinin hacmi ve kalitesi
Yukarıdaki 3 maddeyi teker teker inceleyecek olursak üst yönetim desteğinin hemen hemen bütün yazılım
projelerinin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genelde yazılım bağlantılı projelerin çoğu,
yapısal değişiklikleri beraberinde getirmektedir ve bir kurumun yapısal değişikliğinin başarıya ulaşması ancak
projenin arkasında duran kuvvetli bir irade ile mümkün olabilir. Yönetimsel destek sadece projenin arkasında
durulması olarak da anlaşılmamalıdır. Yönetimin her aşamada desteği önemli bir rol oynar. Örneğin projenin kimin
tarafından yönetileceğinin seçilmesi, projeye verilen desteğin arkasında kuvvetli bir öngörü ve projenin geleceği
hakkındaki açık görüşlülük ve geçmiş proje tecrübeleri de önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca projenin başarısı için
önemli kriterlerden birisi de proje boyunca hesap verilebilirlik kriterlerinin açık olması ve projedeki hataların ve
başarıların doğur kişiler ve roller tarafından üstlenilerek doğru şekilde yönetilmesidir.
Proje katılımcılarının sayısı ve farklılıkları da projenin başarısı açısından önemli etkilere sahiptir. Örneğin üst
yönetimin farklı görülere sahip çok kişiden oluşması durumunda projenin yönelimi açısından farklılıklar
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oluşabilmektedir. Benzer şekilde projenin hayata geçmesi durumunda da farklı güç etkileri devreye girebilmektedir.
Örneğin farklı departmanlar kendi iş süreçlerini daha fazla önceleyen şekilde projeye yön vermek isteyebilmektedir.
Son olarak üst yönetimden kaynaklanabilen diğer bir problem ise üst yönetimin proje için çok hevesli olması ve
bu hevesi projenin ilerleyişini agresif bir şekilde olumsuz etkilemesidir.
Kimball’ın analizini iş zekası projesine duyulan ihtiyaç boyutunda inceleyecek olursak, genelde piyasadaki
rekabet koşulları iş zekası projelerine geçişi zorunluluk haline getirmektedir. Ayrıca iş zekası projelerinin üst
yönetime sağlamış olduğu bilginin de motivasyon üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Günümüzde iş zekası
projeleri, maliyet ve ihtiyaç boyutundan incelendiğinde nispeten büyük ölçekli projeler olup görece olarak büyük
kurumlar tarafından tercih edilmektedir. Bu durum, projelerin ölçeklenebilir ve ölçülebilir olması gibi şartları da
beraberinde getirmektedir. Çoğu kurum, projenin net katkısını ve ölçülebilir kriterlerini proje başlamadan önce
belirlemek ister.
Kimball’ın kriterlerinden, verinin kalitesi ve hacmi ise iş zekası projelerinin başarısı ve geçişteki motivasyonu
belirlemek için kullanılabilecek en somut boyutu oluşturmaktadır.
Verinin üç farklı açıdan incelenmesi ilk adımı oluşturur. Buna göre verinin içeriği (content), tutarlılığı
(consistency) ve yapısı (structure) mümkün olan en kısa sürede incelenmeli ve proje ile ilgili buna göre planlama
yapılmalıdır. Bu aşamada herhangi bir problemin sezilmesi durumunda aşağıdaki adımlar izlenebilir:
1. İş süreçleri kapsamında üretilen veri kaynaklarının tespiti ve bu veri kaynaklarının kataloglanması
2. İş verisinin enformasyona dönüştürülmesi ve uygun şekilde sunulması
3. Verinin sorgulanması ve analiz edilmesi
4. Toplanan veri üzerinde eylem belirlenmesi
Yukarıdaki adımlar izlenerek planlama aşaması için gerekli olan verinin hazır hale getirilmesi söz konusudur.
Ayrıca bu aşamada ele alınması gereken diğer önemli bir unsur ise verinin kalitesidir (qulality of data). Veri kalitesi
için aşağıdaki 4 farklı boyutu ele almak mümkündür ve bu boyutların her birisine kalite kapısı (quality gate) ismi
verilebilir:
1. Veri Kaynağı
a. Veri standartlaştırması (data standardization): verilerin tamamının aynı standart metriklerde olması
sağlanır. Örneğin ölçü birimleri aynı standarda getirilir. Ayrıca veri üzerinde tanımlı örüntüler
standartlaştırılır. Örneğin bir zaman serisinin diğerleri ile aynı frekanslara indirgenmesi söz konusu
olabilir.
b. Ana veri yönetiminin oluşturulması (master data management): Verinin yönetimi için üst bir
mekanizma geliştirilmesi söz konusudur. Bunu destekleyen yazılımlar olduğu gibi projenin
kapsamına ve boyutuna göre uzmanların elle bir ana veri yönetim sistemi geliştirmesi de söz konusu
olabilir. Bu mekanizmanın amacı, ihtiyaç duyulan verilerin tek bir elden ve standart şekilde
sağlanmasıdır.
2. Operasyonel Veri Kaynağı (Operational Data Source , ODS): Verinin operasyona geçirildiği aşamadır. Veri
kaynaklarının tespitinden sonra iş zekası süreçlerinde kullanılabilir veri kaynağı oluşturmayı amaçlar.
a. Veri Temizleme (data cleansing): Kirli verinin tespit edilmesi ve temizlenmesi aşamasıdır.
b. Veri Profilleme (data profiling): Veri içerisinde uygun olmayan, aykırı veya eksik verilerin
bulunmasını amaçlar.
3. Veri Ambarı (Data warehousing): Verinin kullanılabilir aşamaya getirilmesinin ardından verinin hızlı
erişilebilir ve üzerinde işlem yapılabilir bir ortama taşınması gerekmektedir. Genelde verinin küçük bir
kısmını içeren bu hızlı ortama veri ambarı ismi verilir.
a. Bütünlük (completeness): Amaca yönelik olarak alınan verinin bir kısmının, yine amaca yönelik
olarak ihtiyaçları tam karşılayacak özellikte olması beklenir.
b. Karşılıklı uyumluluk (Referential integrity): Verinin farklı parçalarının birbiri ile uyumlu olması ve
ihtiyaç duyulan veri operasyonları için verinin farklı boyutlarından yapılan karşılıklı referansların
tutarlı olması gerekliliğidir.
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Tutarlılık (consistency): Verinin özet bir kısmının veri ambarı olarak tutulduğu durumlarda, verinin
nasıl özetlendiği ve orijinal verideki değişimlerin veri ambarına yansıtılması sonucunda, veri
ambarının orijinal veriyi ne kadar yansıttığı problemidir.
Raporlama: İş zekası işlemlerinin son aşamasıdır ve verinin uygun şekilde sunulmasını hedefler.
a. Göstericilerin tekliği: Raporlarda kullanılan göstericilerin tek elden yönetilmesi, sabit olması ve
ortak bir şekilde yönetilmesi
b. Formüllerin doğruluğu: yerel olarak raporlamada kullanılan formüllerin tutarlı ve geçerli olması
gerekmektedir.

İş Zekası Uygulama Ortamları

İş Zekası yazılımları farklı ortamlarda sunulabilmektedir. Bu ortamların başında web gelmektedir. Mobil
ortamlar veya masa üstü yazılımlar da sıklıkla kullanılmaktadır ancak günümüzde web ortamında geliştirilen iş
zekası raporları, kolaylıkla masa üstü veya mobil uygulamalara adapte edilebilmektedir. Bu yüzden öncelik web
üzerinde rapor geliştirmeye doğru kaymaktadır. Genel olarak bir iş zekası uygulamasını aktif raporlamasında (dash
board) aranan temel özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Kullanılabilirlik (usability): Kullanıcının ihtiyacı olan özelliği ekranda kendi başına bulabilmesinin kolay olması
İçerik Zenginliği (content rich): İçeriğin basit bir rapor oluşturmanın ötesinde, tavsiyeler sunan, yardım menüleri,
destek dokümanları veya interaktif özellikleri ile kullanıcıyı yönlendirebilmesi beklenmektedir.
Temizlik (cleanness) : Karmaşık ekranların kullanımı zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ekranların
mümkün olduğu kadar sade olması beklenmektedir. Karmaşıklığın gerekli olduğu yerlerde ise kullanıcının kendi
ekranını tasarlayabilmek ve kendi kontrollerini koyabilmesi, dolayısıyla ekran karmaşıklığının kullanıcının
kontrolünde olması beklenmektedir.
Güncellik: İş zekası portalinin sürekli güncel içerikte bulunması tavsiye edilmektedir.
Etkileşim (interactive) sitenin etkileşimli olması ve içeriğin kullanıcı komutlarına göre cevap vermesi
Değer odaklı (value oriented): kullanıcının iş zekası uygulamasından somut olarak fayda sağlaması ve
uygulamanın bu faydayı ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmasıdır.
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Özet
Müşteri kayıp analizi, gelir kayıp analizi veya daha genel anlamda kayıp analizi kavramı, özellikle üyelik temelli gelir
modeli olan, sigortacılık, Telekom veya bankacılık gibi sektörlerde bir işletmenin hesaplamalarında hayati öneme sahiptir.
Mevcut müşteri profillerinin tanınması ve müşteri kayıplarının analiz edilmesinin yanında, müşteri kaybının tahmin edilmesi ve
buna bağlı olarak pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi birimleri ile koordineli çalışılmasının yanında işletmenin finansal
hesaplamalarında bir işletmenin piyasa değerine kadar çok farklı boyutlarda işletmenin sürekli gözünün üzerinde olması gereken
bir analiz yöntemi olduğu söylenebilir. Bu yazıda genel olarak kavrama giriş yapmanın yanında basit formülleri ve veri
madenciliği / iş zekası ile ilişkileri anlatılacaktır.
Anahtar Kavramlar: Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama, raporlama, iş zekası

Summary
Customer churn analysis, revenue churn analysis or churn analysis in a general view is an essential analysis for most of
the subscription based business models, such as insurance, telecom or banking industries. Customer profiling, analyzing the
customer churn besides the prediction of customer churn is inter connected with customer relationship management and
marketing modules in most of the time. The churn analysis also affects the financial market value of the company so most of the
companies keeps an eye on the value monthly or quarterly. This paper will make a brief introduction to the term and present basic
formulation and the relation of the concept with data mining and business intelligence.
Keywords: Customer relationship management, marketing, reporting, business intelligence

1. Giriş
Genellikle Telekom, bankacılık veya sigortacılık sektörlerinde kullanılan ve mevcut müşterilerin kaybını
önceden tahmin etmeye dayanan analiz yöntemidir. Bu tahminler sayesinde müşterinin kaybının önüne geçilmesi
için müşteri ilişkileri yönetimi (MİY, Customer Relationship Management CRM) kapsamında çözümler
üretilebilmektedir. Literatürde, müşteri yıpranması (customer attrition), müşteri sallanması (customer churn),
müşteri cayması (customer turnover), müşteri kaçması (customer defection) gibi terimlerle de karşılanmaktadır.
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Telekom, bankacılık, sigortacılık gibi müşteri sürekliliği bulunan sektörlerde müşteri kaybı kritik bir öneme
sahiptir çünkü çoğu zaman mevcut müşterilerin tutulması, yeni müşteri kazanmaya göre daha düşük maliyetli
operasyonlar gerektirir [1]. Ayrıca bu işletmelerin değeri, aktif müşteri sayıları ile doğrudan orantılıdır. Dolayısıyla
işletmelerin maliyetleri, karlılığı, büyüklüğü, yatırım kapasitesi, nakit akışı gibi çok sayıda parametre müşteri
sayısına ve dolayısıyla müşterilerin sadakatine bağlıdır. Ayrıca yapılan araştırmalar uzun süreli müşterilerin
karlılığının daha yüksek olduğunu da göstermiştir. Bu karlılığın anlaşılması için müşteri ömrü (customer lifetime
value CLV) hesaplanması gibi yöntemlere başvurulur [2].
2. Müşteri Kayıp Çeşitleri
Genellikle müşteri kayıp çeşitleri, “gönüllü kayıp (voluntary churn)” ve “gönülsüz kayıp (involuntary churn)”
olarak iki farklı başlık altında toplanabilir.
2.1. Gönüllü Kayıp (Voluntary Churn)
Gönüllü kayıp, müşterilerin kendi istekleri ile mevcut işletmeden ayrılarak farklı işletmelerin hizmetlerinden
yararlanması durumudur. Örneğin bir bankanın müşterisinin hesaplarını farklı bir bankaya taşıması durumunda
müşteri kaybı gönüllü olarak yaşanmıştır denilebilir. Bu durum genelde müşterinin kendisi için daha avantajlı
olduğuna inandığı şartlarda gerçekleşir.
2.2. Gönülsüz Kayıp (Involuntary Churn)
Müşterinin kendi tercihlerinin dışında gelişen ve genelde çevresel şartlardan etkilenen kayıp durumudur.
Örneğin müşterinin farklı bir ülkeye taşınması, vefat veya sağlık problemleri gibi sebeplerle ortaya çıkabilir.
Genelde müşteri kayıp analizi için geliştirilen araçlar, istatistiksel modeller veya veri madenciliği çalışmaları bu tip
gönülsüz kayıpları göz ardı eder. Göz ardı edilmesinin en büyük sebebi genelde müşteri kaybının önlenemez
olmasıdır. Çoğu müşteri kayıp analizinin içerisinde gönülsüz kayıp ile ilgili istatistiksel tahminler yer almaktadır
ancak bu araçlar genelde oranı bir zaman serisi şeklinde tahmin etmeye yönelirler.
3. Kayıp Analiz Çeşitleri
Kayıp analizi için çoğu değerlendirme kurumu, bürüt ve net kayıp değerlerini hesaplayarak raporlar. Bürüt
kayıp genelde analizin yapıldığı belirli bir zaman aralığı için, kaybedilen müşterinin değer katmakta olduğu bütün
hizmetler ve ürünlerden kazanılan değeri göstermektedir. Net kayıp ise benzer özelliklerdeki (aynı segment,
alışkanlıklar, aynı pazar ve konumdaki) bir müşterinin sisteme yeniden kazandırılması için yapılması gereken
maliyeti analiz eder. Çok sayıda iş zekası (business intelligence) yazılımı işletmelerin tekrarlı aylık gelirini
(recurring monthly revenue, RMR veya monthly recurring revenue, MRR) hesaplarken müşteri kayıp analizlerine
ihtiyaç duyar. RMR değerleri basitçe her ay için müşterinin güvenli bir şekilde elde edeceği gelir değerini belirtir,
dolayısıyla bu değerin hesaplanması sırasında kaybedilmesi muhtemel müşterilerin bulunması esastır.
Çoğu istatistiksel yaklaşım, geçmiş verilere göre bir tahmin modeli geliştirmekte ve bu modele sahadan veri
tabanına toplanan değerleri de dahil etmektedir. Örneğin müşteri hizmetlerine gelen şikayetler, teknik destek geri
dönüşleri, müşteri memnuniyet anketleri, veya fatura itirazları ve anlaşmazlıkları gibi durumlar tahmin modelleri
için önemli veriler içermektedir.
Günümüzde çok daha gelişmiş veri madenciliği modelleri kullanılmaktadır. Örneğin işletmenin stratejik
kararlarının müşteri kaybına etkisi, ürün ve servis kalitelerine göre müşteri kayıpları, müşteri profillemesi ve farklı
demografik özelliklere göre müşteri kayıpları veya en zayıf müşteri ve etkilerinin anlaşılması gibi çok sayıda analiz
günümüzde yapılabilmektedir. Günümüzde toplanan verilere müşterilerin sosyal ağlardan, arama motorlarından
veya bloglar gibi farklı internet kaynaklarından toplanan veriler de dahil edilebilmektedir.
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4. Kayıp Analizi Hesaplaması
Kayıp analizi hesaplanması oldukça basit bir formüle dayanmaktadır ve dönemlik kayıp oranı formülü
aşağıdaki şekilde verilebilir.
!ö!"#$%& !"#ı! !"#$ı =

!ö!"# !"şı!"#$% !üş!"#$ !"#ı!ı − !ö!"# !"#$#%&'( !üş!"#$ !"#ı!ı
(!ö!"# !"şı!"#$% !üş!"#$ !"#ı!ı)

Örneğin bir firmanın ay başındaki müşteri sayısı 5000 ve ay sonundaki müşteri sayısı 4500 ise bu firmanın
aylık müşteri kayıp oranı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
!"#ı! !"#ı! !"#$ı =

5000 − 4500
500
=
= %10
5000
5000

Gelir kaybı (revenue churn) ise benzer şekilde aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. Gelir kaybında dikkat
edilmesi gereken ilave bir faktör ise mevcut müşterilerin çeşitli sebeplerle gelir artışına sebep olmalarıdır. Örneğin
paket yükseltme/alçaltma veya ilave hizmetler gibi sebeplerle müşterilerin sağladığı gelirlerde değişiklikler olabilir.
Bu değerlerin de hesaplamaya katılması beklenir.
!ö!"#$%& !"#$% !"#$ı =

!ö!"# !"şı!"#$% !"" − !ö!"# !"#$#%&'( !"" − (ü!"#$% !"ğ!ş!"#$%!)
(!ö!"# !"şı!"#$% !"")

Örnek olarak bir firmanın yılın ilk çeyreğin başındaki MRR 50.000, ilk çeyreğin sonundaki MRR 45.000
olsun. Ayrıca bu çeyrek boyunca üyeler paket değiştirerek 6.500’lük bir artış sağlamış olsunlar. Bu durumda
firmanın dönemlik gelir kaybı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
!ö!"#$%! !"#$% !"#$ı =

50.000 − 45.000 − 6.500
1.500
=
= −%3
50.000
50.000

Görüldüğü üzere eksi kayıp aslında kazanç olarak yorumlanmalıdır ve bu firmanın dönem sonunda kazançta
olduğu söylenebilir.
5. Kayıp Tahmini
İşletmeler için önemli değerlerden birisi de kayıpların önceden doğru şekilde tahmin edilebilmesidir. Çoğu iş
zekası uygulaması [3], bu amaca yönelik olarak veri madenciliğine dayalı [4] uygulamalar geliştirmektedir. Örneğin
veri madenciliği altında çalışılan tahmin yöntemleri (prediction) bu problem tipi için oldukça başarılı sonuçlar
vermektedir [5].
Genel olarak bir işletme için kayıp, hem müşteri oranındaki düşüşü hem de müşterilerin işletme için
getirilerindeki düşüşü ifade etmektedir. Sektöre göre oranı değişmekle birlikte bütün sektörler için yeni müşteri
kazanmanın genelde mevcut müşteriyi elde tutmaya göre daha maliyetli olduğu söylenebilir. Bu yüzden işletmelerin
etkili ve verimli şekilde rekabetçi ortamda mücadele verebilmesi için doğru analizleri zamanında yapabilmeleri
hayati önem taşımaktadır. Genelde bu analizlerin sonucunda müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama birimleri ile
koordine edilmiş sonuçların, işletmelere büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Bu sebeple aşağıdaki üç ana
faktörün kayıp tahmininde önemli bir rolü olduğu söylenebilir:
1.
2.
3.

Terk etmeye hazırlanan müşterilerin doğru tanınması için “kimler” ve “nasıl davranırlar” sorularının
sorulması.
Bu müşterilerin ayrılması durumunda yapacakları potansiyel etki, bu müşterilerin elde tutulması
için alınacak pozisyonun, kaynakları verimli kullanıyor olması ve müşteri profilindeki değeri en iyi
şekilde yansıtması
Birey bazında önlemlerin yanında, tahmin edilmesi zor olan ve ayrılma potansiyeli bulunan
müşterilerin ayrılmasını engellemek için planların yapılması ve bu iki grup müşteri için alınacak
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önlemlerin birbiri ile uyumunun kontrol edilmesi (çünkü çoğu zaman birindeki önlem diğerini
olumsuz etkilemektedir)
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