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Görsel veri madenciliği, verileri veya analiz sonucunda elde edilen bulguları 
görselleştirerek örtük ve faydalı bilgileri keşfetmeye yarar.  Bu çalışmada; 2020 
yılı aktif sigortalı sayılarına ait veriler yardımıyla, Türkiye’deki illerin benzerlik 
ve farklılıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak istatistiksel 
veri analizi ve veri madenciliği tekniklerinden çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme 
analizleri bulguları görselleştirilerek kullanılmıştır. Tüm analizler R programlama 
dili kullanılarak yapılmıştır. Çok boyutlu ölçeklemede uyum iyiliği değerleri 
incelenmiştir. Kümeleme analizinde optimal küme sayısını tespit etmek için içsel 
kümeleme performansı indeksleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iki 
boyutlu uzayda elde edilen harita, gerçek uzaklıklarla karşılaştırıldığında iyi 
derecede uyum göstermektedir. En iyi kümeleme için içsel indekslerin çoğu küme 
sayısının iki olması gerektiğini söylemektedir. Buna göre çok boyutlu ölçekleme 
ile elde edilen iki boyutlu dağılımda iller iki kümeye ayrışmaktadırlar. 4/a ve 4/b 
sigortalılarda dağılım dengeli iken 4/c sigortalılarda çok az sayıda ilin 
diğerlerinden ayrıştığı belirlenmiştir. 
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Visual data mining serves to discover implicit and useful information by 
visualizing the data or the findings obtained as a result of the analysis. In this study; 
It is aimed to reveal the similarities and differences of the provinces in Turkey with 
the help of data on the number of active insured persons in 2020. As a method, 
multidimensional scaling and clustering analysis findings from statistical data 
analysis and data mining techniques were used by visualizing them. All analyzes 
were performed using the R programming language. Goodness-of-fit values were 
examined in multidimensional scaling. In order to determine the optimal number 
of clusters in cluster analysis, internal clustering performance indices were 
compared. According to the results obtained, the map obtained in two-dimensional 
space shows good agreement when compared to the actual distances. For the best 
clustering, most of the internal indices say that the number of clusters should be 
two. Accordingly, in the two-dimensional distribution obtained by 
multidimensional scaling, the provinces are divided into two clusters. While the 
distribution is balanced in 4/a and 4/b insureds, it has been determined that very 
few provinces differ from others in 4/c insureds. 

Keywords: Multidimensional Scaling, K-Means Clustering, Statistical Analysis, 
Data Visualization, Visual Data Mining 

 

 
Atıf (Citation): Atalay, M. (2022). “Çok Boyutlu Ölçekleme ve K-Ortalamalar Kümeleme Analizi ile Bir 
Görsel Veri Madenciliği Uygulaması”, Kapanaltı Muhasebe Finans Ekonomi Dergisi, (1): 31-44 

 Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 
 


