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Mplus ile SEM Uygulamaları 

• Mplus tanıtımı 

• Veri girişi 

• Analizlerin gösterimi 

• Yol analizi 

• Aracılık analizi 

• Doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları 

• Yapısal eşitlik modeli (SEM) uygulamaları 

• Çok düzeyli SEM 



• Mplus programının demo versiyonunu 
http://statmodel.com/demo.shtml 

• bağlantısına tıklayarak bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz. 

• İndirilen kurulum dosyasından Mplus8.2 
programını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 

• Mplusta kullanılan örnek syntaxları 
http://statmodel.com/download/usersguide/Mpl
usUserGuideVer_8.pdf 

• Bağlantısındaki kullanım kılavuzunda 
bulabilirsiniz. 

http://statmodel.com/demo.shtml
http://statmodel.com/demo.shtml
http://statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf
http://statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf
http://statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf


• Mplus VERSION 8.2 DEMO KISITLAMALARI: 

•   Maximum number of dependent variables: 6 

•   Maximum number of independent variables: 
2 

•   Maximum number of between variables: 2 

•   Maximum number of continuous latent 
variables in time series analysis: 2 



Regresyon 
• Bağımsız değişken etkilerini tahmin etmede kullanılır 

 

𝑦𝑖 = 𝑣 + β1𝑥𝑖 + β2𝑧𝑖+εi 
• Etkiler bağımsız ve eklenebilirdir. 

• Soldan sağa doğru okunur y1 bağımlıdır (ON) x1 ve x2’ye 

• Mplusta kısaca y1 on x1 x2 yazarız. 

• y1 on x2 x1 yazsak da bir şey fark etmeyecektir. 

• Her bir bağımsız değişken için bir eğim (slope, β) ve modelin geneli için de bir kesen 
(intercept, v) değeri elde ederiz. 
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Çoklu Doğrusal Regresyon 

• SEM’deki çoğu analizin 
temeli regresyona 
dayandığı için öncelikle yan 
taraftaki veri ile Mplus 
programında bir çoklu 
regresyon analizi yapacağız. 
Yandaki veride 3 değişken 
var: y1,x1,x2 

• Bağımlı değişken: y1 

• Bağımsız değişkenler: x1, x2 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 

DATA: FILE IS ex3.1.dat; 

VARIABLE: NAMES ARE y1 x1 x2; 

                   USEVARIABLES ARE y1 x1 x2; 

MODEL: y1 ON x1 x2;  

OUTPUT: stdyx; 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 

 

Mplusta her analizin syntaxı mutlaka bir başlıkla 
başlar. Başlık için TITLE: seçeneği kullanılır. 
Sonrasında analizinizi temsil eden bir başlık 
ekleyebilirsinzi. 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 

DATA: FILE IS ex3.1.dat; 

TITLE seçeneğinden sonra hangi veriyi 
kullanacaksanız DATA: seçeneği içerisinde dosya 
adını ve uzantısını belirtmelisiniz. Dosya ile 
Mplus input dosyasını aynı yere kaydettiğinizde 
dosyanızın bilgisayar içerisindeki konumu burada 
belirtmenize gerek yoktur. 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 
DATA: FILE IS ex3.1.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1 x1 x2; 
                   USEVARIABLES ARE y1 x1 x2; 
Kullanacağınız veri dosyasında değişkenlere ad 
vermemelisiniz. Değişkenlerin adlarını VARIABLE: seçeneği 
içerisinde sırasıyla belirtmelisiniz. Bunun için NAMES ARE 
yazıp değişken adlarını aralarında boşluk bırakarak 
listelemeniz yeterlidir. Veri dosyasındaki her değişkeni 
kullanmayabilirsiniz. Bu durumda hangi değişkenleri analizde 
kullanacaksanız USEVARIABLES seçeneğinin peşine 
kullanacağınız değişkenleri listelemeniz yeterlidir. 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 
DATA: FILE IS ex3.1.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1 x1 x2; 
                   USEVARIABLES ARE y1 x1 x2; 
MODEL: y1 ON x1 x2;  
Önceki slayttan bu slaytın farkı MODEL: seçeneğidir. 
Mplus içerisinde regresyon modelini nasıl oluşturacağınızı 
burada belirtmelisiniz. Yukarıdaki kodda y1 değişkenini x1 
ve x2 değişkenleri ile yordamak istediğimiz bir regresyon 
modeli kuruyoruz. Bunun için bağımlı değişken ile 
bağımsız değişkenler arasına ON yazmamız yeterlidir. 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 
DATA: FILE IS ex3.1.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1 x1 x2; 
                   USEVARIABLES ARE y1 x1 x2; 
MODEL: y1 ON x1 x2;  
OUTPUT: stdyx; 
Syntaxın en sonunda OUTPUT yazmasanız da Mplus size 
temel çıktıları sunacaktır. Mplusta varsayılan olarak 
regresyonda standartlaştırılmamış yükler ekrana yansıtılır. 
Eğer standartlaştırılmamış (beta) yüklerini görmek 
istersek OUTPUT: seçeneğinde stdyx yazmamız yeterlidir. 



Regresyon Mplus Syntaxı 

TITLE: Regresyon örneği (iki bağımsız değişken) 

DATA: FILE IS ex3.1.dat; 

VARIABLE: NAMES ARE y1 x1 x2; 

                   USEVARIABLES ARE y1 x1 x2; 

MODEL: y1 ON x1 x2;  

OUTPUT: stdyx; 

Not: Mplus syntax içerisindeki her bir komutun 
sonuna noktalı virgül ; işareti koymalıyız. Aksi 
takdirde Mplus output ekranında hata mesajı belirir. 



Mplus Output Ekranı-Regresyon 

• Mplus output ekranının en başında her zaman veri ile ilgili  
ilgiler sunulur. Bu bilgileri kontrol ederek Mplus’ın verimizi 
doğru okuyup okumadığını anlayabiliriz. 

• Yandaki Mplus 
output ekranında 
veride 500 kişi 
olduğu 1 bağımlı 
2 bağımsız 
değişken olduğu 
yazıyor. 



Mplus Output Ekranı-Regresyon 

• Mplus output 
ekranında analiz 
ettiğiniz modele ait 
uyum indekslerini 
görebilirsiniz. 
Regresyonda bu 
endeksleri 
kullanmasak da Mplus 
varsayılan olarak 
bunları rapor eder. 



Mplus Output Ekranı-Regresyon 

• Regresyonda ihtiyacımız olan parametre tahminlerinin 
başında standartlaştırılmamış regresyon katsayıları 
gelmektedir. Mplus output ekranında MODEL RESULTS 
başlığı altında bu değerleri bulabilirsiniz. 



Mplus Output Ekranı-Regresyon 

• Daha önce belirtildiği 
gibi 
standartlaştırılmamış 
regresyon katsayılarını 
elde etmek için 
OUTPUT: stdyx; 
yazmıştık. Mplus 
output ekranında 
STANDARDIZED 
MODEL RESULTS 
başlığı altında 
standartlaştırılmış 
regresyon katsayılarını 
bulabilirsiniz. 



Mplus vs SPSS 

• SPSS (solda) ve Mplus 
(sağda) 
programlarından elde 
edilen 
standartlaştırılmamış 
yükleri 
karşılaştırabilirsiniz. 



Mplus vs SPSS 

• SPSS (solda) ve Mplus 
(sağda) programlarından 
elde edilen 
standartlaştırılmış 
yükleri 
karşılaştırabilirsiniz. 
 



Regresyon Diyagramı 

• Mplusta model diyagramı elde etmek için Diagram menüsünü kullanırız. 



Regresyon Diyagramı 

• Mplus ile elde edilen model diyagramı 



Yol Analizi 

• A special  case of SEM 

• It is an approach to modeling explanatory relationships 
between observed  variables, do not contain latent 
variable in the model. 

• IV no measurement error, error that is negligible. 

• In dependent variable, there is residual  

• Developed by biometrician Sewell Wright (1920,1921).  
Prediction of birth weight of guinea pigs:  Heredity, 
Environment, relative weight, later  used for human 
intelligence: IV-V1(SAT), v2(IQ), v3(GK), V4 (Math 
ability), V5 (AV GPA required)  

 



Yol Analizi 

• Yol 
analizinde 
kullanacağı
mız veri yan 
tarafta 
görülmekte
dir. y1 y2 y3 
x1 x2 x3 
olmak 
üzere 6 
değişken 
içerir. 



Yol Analizi 

• Yol analizi için gerekli Mplus syntax aşağıdaki 
gibidir: 



Yol Analizi 

TITLE: Sürekli değişkenler içeren Yol Analizi 
örneği 

DATA: FILE IS ex3.11.dat; 

VARIABLE: NAMES ARE y1-y3 x1-x3; 

MODEL: y1 y2 ON x1 x2 x3; 

            y3 ON y1 y2 x2; 

 



Yol Analizi 

• Yol analizi için 
elde edilen 
model uyum 
endeksleri 
yandaki 
ekranda 
verilmiştir. 



Yol Analizi 

• Yol analizi için 
elde edilen 
doğrudan 
etkilere, kesen 
değerlerine ve 
artık 
avryanslara ait 
tahmini 
değerler 
yandaki 
ekranda 
verilmiştir. 



Yol Analizi 

• Yol analizine ait model diyagramı: 



Yol Analizi-Dolaylı Etkiler 

TITLE:      Sürekli değişkenler içeren Yol Analizi örneği 
DATA:     FILE IS ex3.11.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1-y3 x1-x3; 
MODEL:     y1 y2 ON x1 x2 x3; 
                 y3 ON y1 y2 x2; 
model indirect: 
                   y3 ind x1; 
                   y3 ind x2; 
                   y3 ind x3; 
• Mplusta dolaylı etkileri elde etmek için MODEL: seçeneği içerisinde 

model indirect komutunu ekleyerek hangi değişkenler için dolaylı 
etki değerleri elde etmek istediğinizi değişkenlerin arasına «ind» 
komutu ekleyerek belirtebilirsiniz. 



Yol Analizi 

• Yol analizinde elde 
edilen dolaylı 
etkilere ait tahmini 
değerler: 



Yol Analizi-Aracılık Analizi 

TITLE: Kategorik bağımlı değişken ve sürekli aracı değişken 
ile Yol analizi örneği 
DATA:             FILE IS ex3.17.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE u y x;           
                        CATEGORICAL IS u;          
                        MISSING IS y (999); 
ANALYSIS:       ESTIMATOR = MLR;                    
                         INTEGRATION = MONTECARLO; 
MODEL:  y ON x;           
                        u ON y x; 
OUTPUT:  TECH1 TECH8; 



Aracılık Analizi 

• u ile x değişkenleri arasında aracılık etkisine sahip 
olan y değişkenini gösteren Model diyagramı 



Aracılık Analizi 

• Aracılık analizi 
ile elde edilen 
Mplus çıktısı 
yan taraftaki 
gibidir. 



1. Veri hazırlama 

2. Model belirleme (specification) 

3. Model tanımlama (identification) 

4. Parameter kestirimi (estimation) 

5. Model değerlendirmesi (evaluation) 

6. Model modifikasyonu (modification) 

 

CFA’nın Temel Adımları 



CFA Uygulaması-1 



CFA Model Diyagramı 



Korelasyon Matrisi 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1.000           

x2 0.297 1.000         

x3 0.441 0.340 1.000       

x4 0.373 0.153 0.159 1.000     

x5 0.293 0.139 0.077 0.733 1.000 

x6 0.357 0.193 0.198 0.704 0.720 1.000 



CFA Modeli Mplus Syntaxı 

• Sürekli göstergelere sahip bir CFA modeli için 
gerekli kod örneği: 

TITLE: Surekli gostergelerle yapilan CFA modeli 
ornegi 

DATA: FILE IS cfadata.txt;  

VARIABLE: NAMES ARE x1-x6;  

MODEL: gorsel BY x1-x3;  

                metinsel BY x4-x6;  



Veri 

• Yan tarafta gösterilen 
veride boşluklarla ayrılmış 
sütunlar sırasıyla x1, x2, x3, 
x4, x5, x6 değişkenlerini 
temsil etmektedir. x1-x6 
arası sürekli göstergelerdir.  



Mplus Ekranı Kod Girişi 



Model 
Parametreleri 

• Mplus programında 
kodu doğru yazdıysanız 
yandaki ekranda yazan 
THE MODEL 
ESTIMATION 
TERMINATED 
NORMALLY yazısınız 
görecekseniz. Herhangi 
bir hata olduğunda bu 
kısımda WARNING 
yazısını görürsünüz. 



Model 
Parametreleri 

• Mplus çıktı ekranında 
ilk olarak modele ait 
uyum endeksleri rapor 
edilir. Yandaki ekrana 
göre RMSEA=0.082, 
CFI=0.975, TLI=0.953, 
SRMR=0.041 olarak 
bulunmuştur. Ayrıca ki-
kare istatistiği manidar 
bulunmuştur (p<0.05) 



Model Parametreleri 

• Mplus Çıktı ekranının 
devamında modele ait 
diğer parametreler 
(faktör yükleri, faktör 
varyansları, artık 
varyanslar)yer 
almaktadır. GORSEL ve 
METINSEL faktörlerine 
ait faktör yükleri 
buradan alınıp 
raporlanabilir. 

• Not: Mplus burada model belirleme 
için her bir faktörün ilk yükünü 1.00 
değerine sabitlemiştir. 



Ölçekleme Yolları 

• Model: 
f1 BY y1-y3; 

f2 BY y4* y5 y6; 

f1

2y
3y1y

f2

5y
6y

4y

1.0
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Model Syntax 
• Mplusta analizi yaptıktan sonra Diagram menüsünden View diagram 

sekmesine tıkladığınızda ekstradan başka bir ekran açılır ve modelinize ait 
diyagramı görebilirsiniz. 



Model Diyagramı 

• 2 faktörlü CFA modelimize ait model diyagramı: 

 



Model Diyagramı 

• Diyagramı 
çizdirdikten sonra 
diyagram 
üzerinde hangi 
parametrelerin 
görünmesini 
istiyorsanız 
Diagram menüsü 
üzerinden 
belirleyebilirsiniz. 



CFA Uygulaması-2 

• Bu örnek ve önceki örnek arasındaki fark, faktör 
göstergelerinin sürekli değişkenler yerine ikili veya sıralı 
kategorik (sıralı) değişkenler olmasıdır.  

• CATEGORICAL seçeneği, hangi bağımlı değişkenlerin modelde 
ve tahmininde ikili veya sıralı kategorik (sıralı) değişkenler 
olarak değerlendirildiğini belirlemek için kullanılır.  

• Şimdiki örnekte, altı faktör göstergesinin tamamı ikili veya 
sıralı kategorik değişkenlerdir. Program her faktör göstergesi 
için kategori sayısını belirler. Bu tür analiz için varsayılan 
tahmin edici, sağlam ağırlıklı en küçük kareler tahmin 
edicisidir (robust weighted least squares estimator ). Bu 
tahmin edici ile, göstergelerle yordanan faktör göstergelerinin 
probit regresyon yükleri tahmin edilmektedir(Mplus User 
Guide, s. 62). 
 



Model Diyagramı 



Veri (5.2.dat) 

• Yan tarafta 
gösterilen veride 
sütunlar sırasıyla 
u1, u2, u3, u4, u5, 
u6 değişkenlerini 
temsil etmektedir.  
u1-u6 kategorik 
göstergelerdir.  



Model Syntax 



Model Parametreleri 



Model Parametreleri 



Model Diyagramı 



CFA Uygulaması-3 
• Bu örnek ile önceki örnek arasındaki fark, faktör 

göstergelerinin, tamamının sürekli değişkenler yerine ikili veya 
sıralı kategorik (sıralı) ve sürekli değişkenlerin bir birleşimi 
olmasıdır.  

• CATEGORICAL seçeneği, hangi bağımlı değişkenlerin modelde 
ve onun tahmininde ikili veya sıralı kategorik (sıralı) 
değişkenler olarak değerlendirildiğini belirlemek için kullanılır.  

• Bu örnekte, u1, u2 ve u3 faktör göstergeleri ikili veya sıralı 
kategorik değişkenlerdir; oysaki y4, y5 ve y6 faktör 
göstergeleri sürekli değişkenlerdir.  

• Program her faktör göstergesi için kategori sayısını belirler. Bu 
tür analizler için varsayılan tahmin edici, sağlam ağırlıklı en 
küçük kareler tahmincisidir (robust weighted least squares 
estimator ). 
 



Model Diyagramı 

• u1-u3 arası kategorik göstergeleri, y4-y6 arası sürekli göstergeleri temsil etmektedir. 
f1 faktörü u1-u3 değişkenleri ile f2 faktörü de y4-y6 değişkenleri ile ilişkilendirilmiştir. 



Veri (5.3.dat) 

• Yan tarafta 
gösterilen veride 
sütunlar sırasıyla 
u1, u2, u3, y1, y2, 
y3 değişkenlerini 
temsil etmektedir.  
u1-u3 kategorik 
göstergeleri, y4-
y6 arası sürekli 
göstergeleri 
temsil etmektedir.  



Model Syntax 

• 2 faktörlü ve 6 göstergeli CFA modelimiz için gerekli Mplus syntax görünümü 
aşağıdadır. Ekranda bu komutları yazdıktan sonra RUN sekmesine tıklayarak 
modeli analiz edebiliriz. 



Model Syntax 

TITLE: Surekli ve kategorik gostergelerle yapilan 
CFA modeli ornegi 

DATA:         FILE IS ex5.3.dat; 

VARIABLE: NAMES ARE u1-u3 y4-y6;  

                   CATEGORICAL ARE u1 u2 u3;  

MODEL:    f1 BY u1-u3; 

                   f2 BY y4-y6; 



Model Parametreleri 

• 2 faktörlü CFA 
modelimize ait 
uyum 
endeksleri yan 
tarafta 
görülmektedir. 



Model Parametreleri 

• 2 faktörlü CFA 
modelimize ait 
parametre 
tahminleri yan 
tarafta 
görülmektedir. 



Model Diyagramı 

• 2 faktörlü CFA modelimize ait model diyagramı aşağıda 
görülmektedir. 
 



CFA Uygulaması-4 

• MIMIC model 



Veri 5.8.dat 

• Yan tarafta 
gösterilen 
veride 
sütunlar 
sırasıyla y1, 
y2, y3, y4, y5, 
y6, x1, x2, x3 
değişkenlerini 
temsil 
etmektedir.  
Göstergelerin 
hepsi 
süreklidir.  
 Bu veriyi http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml adresinden indirebilirsiniz. 

http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml
http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml
http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml


Model Syntax 

TITLE: CFAya ortak değişken ekleme(MIMIC 
model)  

DATA: FILE IS ex5.8.dat; 

VARIABLE: NAMES ARE y1-y6 x1-x3; 

MODEL: f1 BY y1-y3;      

                    f2 BY y4-y6;      

                    f1 f2 ON x1-x3; 



Model Syntax 



Model Parametreleri 

• Model uyum 
endeksleri 



Model Parametreleri 

• Model 
parametreleri 



Model Diyagramı 



CFA Uygulaması-5 

• Bu uygulamada göstergelerle ilişkilendirilen 
faktörlerin başka bir faktörün göstergesi 
olduğu ikinci derece CFA modeli analizi 
gösterilecektir 

• SECOND-ORDER FACTOR ANALYSIS 

 



Model Diyagramı 

• Bu örnekte, aşağıdaki resimde gösterilen ikinci dereceden faktör analizi modeli 
tahmin edilmektedir. f1 ve f2 birinci dereceden faktörlerin faktör göstergeleri 
süreklidir. Birinci derece faktörler, ikinci derece faktör f3‘ün göstergeleridir. 



Veri (5.1.dat) 

• Yan tarafta 
gösterilen 
veride 
sütunlar 
sırasıyla y1, 
y2, y3, y4, y5, 
y6 
değişkenlerini 
temsil 
etmektedir.  
Göstergelerin 
hepsi 
süreklidir.  
 

Bu veriyi http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml adresinden indirebilirsiniz. 

http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml
http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml
http://statmodel.com/usersguide/chapter5.shtml


Model Syntax 

TITLE: İkinci derece faktör analizi modeli  

DATA: FILE IS ex5.1.dat;  

VARIABLE: NAMES ARE y1-y6;  

MODEL: f1 BY y1-y3;  

                f2 BY y4-y6;  

                f3 BY f1-f2;  



Model Syntax Açıklaması 

• İlk iki BY ifadesi f1'in y1, y2 ve y3; f2’nin ise y4, y5 ve y6 ile 
ölçüldüğünü gösteriyor.  

• Üçüncü BY ifadesi, ikinci dereceden faktör f3‘ün f1 ve f2 ile 
ölçüldüğünü belirtir.  

• Birinci ve ikinci dereceden faktörlerin metrikleri, her BY deyimindeki 
ilk faktör yükünü 1 olarak sabitleyerek program tarafından otomatik 
olarak ayarlanır. Bu seçenek geçersiz kılınabilir.  

• Birinci dereceden faktör göstergelerinin kesen değeri ve artık 
varyansları tahmin edilir ve artıklar varsayılan olarak 
ilişkilendirilmez.  

• Birinci dereceden faktörlerin artık varyansları varsayılan olarak 
tahmin edilir. Birinci dereceden faktörlerin artıkları varsayılan olarak 
ilişkilendirilmez.  

• İkinci dereceden faktörün varyansı varsayılan olarak tahmin edilir. 
Bu tür analizler için varsayılan tahmin edici, maksimum olasılıktır. 
 



Model Syntax 



Model Parametreleri 



Model Parametreleri 



Model Diyagramı 



SEM Uygulaması-1 
• Bu örnekte, aşağıdaki resimde gösterilen iki sürekli örtük değişkeni olan 

SEM modeli tahmin edilmektedir. Faktör göstergeleri sürekli 
değişkenlerdir. 



Model Syntax 

TITLE: Yapısal eşitlik (SEM) modeli  

DATA: FILE IS ex5.1.dat;  

VARIABLE: NAMES ARE y1-y6;  

MODEL: f1 BY y1-y3;  

                f2 BY y4-y6;  

                f1 ON f2; 

Burada bir faktörü diğer faktörün üzerine regress 
etmek için ON ifadesini kullanarak CFA’dan farklı bir 
şekilde SEM yapmış oluruz.  



Model Syntax 



Model Parametreleri 

• Model uyum 
endeksleri 



Model Parametreleri 

• Modele ait 
parametre 
tahminleri 



Model Diyagramı 



SEM Uygulaması-2 

• Bu örnek Mplus’ın demo versiyonu ile 
yapılamayacak değişken sayısına sahiptir. 

 



Model Syntax 

TITLE: Sürekli faktörler ve dolaylı etkiler içeren SEM 
örneği 
DATA: FILE IS ex5.12.dat;  
VARIABLE: NAMES ARE y1-y12;  
MODEL:                           f1 BY y1-y3;  
                                          f2 BY y4-y6;  
                                          f3 BY y7-y9;  
                                          f4 BY y10-y12;  
                                          f4 ON f3;  
                                          f3 ON f1 f2;  
MODEL INDIRECT:          f4 IND f3 f1;  



Model Syntax 



Model Parametreleri 

• Modele ait 
uyum 
endeksleri 



Model Parametreleri 

• Modele ait 
parametre 
tahminleri 



Model Parametreleri 

• Modele ait 
parametre 
tahminleri 



Model Diyagramı 



Çok Düzeyli SEM 

• EXAMPLE 9.6: Sürekli faktör göstergeleri ve 
ortak değişken içeren iki düzeyli CFA 

• Mplus Full Sürüm Kullanılır 



Çok Düzeyli CFA (Multilevel CFA) 

• Çok düzeyli CFA aynı modelin hem B 
(between) hem de W (within) düzeyde 
uygulanması demektir. Within düzey içi 
between düzeyler arasını (level1 ve level2) 
temsil eder. 

– Multilevel regresyon & yol analizi 

• CFA mantığının düzeylere uygulanışını içerir 

– W and B düzeylerindeki örtük faktörlere 
odaklanılır. 
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Mplus Syntax 

TITLE: İki düzeyli CFA örneği (sürekli faktörler ve rasgele kesen faktörü ile 
ortak değişken içerir)  
DATA: FILE IS ex9.6.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1-y4 x1 x2 w clus;  
 WITHIN = x1 x2; 
 BETWEEN = w; 
 CLUSTER = clus; 
ANALYSIS: TYPE = TWOLEVEL;  
MODEL: 
 %WITHIN% 
 fw BY y1-y4;  
 fw ON x1 x2; 
 %BETWEEN% 
 fb BY y1-y4;  
 y1-y4@0; 
 fb ON w; 


